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พัฒนากูล
น้อยอรุณ
สีวะรมย์
เอกแสงศรี
สืบบุตร
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ผู้อ�านวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
เลขานุการกรม
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานบันทึกข้อมูล

คำ�นำ�
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ มีภารกิจเกีย่ วกับการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยการพัฒนา
และให้ค�าปรึกษา แนะน�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน
การคลัง และการบริหารจัดการ เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีความเข้มแข็ง และมีศกั ยภาพในการให้บริการสาธารณะ
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดา� เนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดีเด่น จ�านวน 8 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสิง่ แวดล้อม ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิน่ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุ และด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการนี้ จึงได้จดั ท�าหนังสือเผยแพร่ผลการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดีเด่น ประจ�าปี
พ.ศ. 2564 ภายในเล่มประกอบด้วย ข้อมูลพืน้ ฐาน ความโดดเด่นของโครงการ ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รบั และปัจจัยแห่ง
ความส�าเร็จ พร้อมภาพประกอบทีเ่ กีย่ วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดีเด่น จ�านวนทัง้ สิน้ 236 แห่ง
ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านดีเด่น เพือ่ เป็นฐานข้อมูลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ต้นแบบ (Best Practice) ส�าหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทัง้ เพือ่ เป็นต้นแบบส�าหรับขยายผลให้กบั องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อื่น ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการบริหารงานต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
มกราคม 2565
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ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ “การสร้างฐานก�าลังเยาวชนคนกระบี่ ยกระดับการศึกษา
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต”
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ�าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

“เมืองท่องเที่ยวคุณภาพ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่”

พื้นที่
4,708.512 ตร.กม.
หรือประมาณ 2,942,820 ไร่
โทรศัพท์ 0 7562 7111

ประชากร
455,248 คน

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
530,000,000 บาท

saraban@krabipao.go.th

www.krabipao.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
ความหลากหลายเชิงพหุวฒ
ั นธรรม ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ธรรมชาติจงั หวัดกระบีท่ ง้ั ทางทะเล และทางบก ชุมชนมีความหลากหลาย
มีการปรับตัวเป็นพลวัตตามพืน้ ถิน่ ดัง้ เดิมผสมผสานกับความเป็นโลกสมัยใหม่
จนกลายเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพของ
จังหวัดกระบี่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ โดยส่งเสริมการท่องเที่ยว
ควบคูก่ บั การเพิม่ ศักยภาพด้านเทคโนโลยีเกษตรทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ยกระดับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จึงมีความจ�าเป็นต้องสร้าง
บุคลากร ทัง้ ภาครัฐ และเอกชนให้เป็นก�าลังส�าคัญของการบริหาร และการ
จัดการ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของยุทธศาสตร์ชาติทสี่ ง่ เสริมให้ประชาชน
สามารถเป็นผูป้ ระกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะ และมีความรู้ด้านเทคโนโลยี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีนโยบายจัดการศึกษาให้ตอบโจทย์
การพัฒนาท้องถิน่ อย่างเต็มศักยภาพ จัดการศึกษาตลอดชีวติ ทัง้ การศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทัง้ บูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ ๆ ได้แก่ การท�า MOU กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา ให้แก่ เด็ก
เยาวชน และประชาชนในจังหวัดกระบี่ มีความรู้ มีทกั ษะ มีทศั นคติทเี่ ป็น
ค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีจิตสาธารณะ
สามารถสร้างงานสร้างอาชีพทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืน รวมทัง้ กลับมาพัฒนาจังหวัด
กระบี่ ซึง่ มีการขับเคลือ่ นโดยสนับสนุนงบประมาณผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ที่ต้องการให้
เด็กเรียนดีมีความรู้ความสามารถ ได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนที่มีความ
พร้อมสนับสนุนศักยภาพของนักเรียนให้เต็มศักยภาพ ไม่เกิดการสมอง
ไหลไปสู่จังหวัดอื่น การใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โดย
โรงเรียนเป็นสื่อกลางในการด�าเนินการโครงการต่างๆ การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ผ่านคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ เครือข่าย
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน คณะกรรมการการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประชาคมท้องถิน่ เครือข่ายผูส้ งู อายุ
เครือข่ายแม่บ้าน สภาเยาวชนจังหวัดกระบี่ ฯลฯ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ครอบครัวมีความสุข นักเรียนได้ศึกษาโรงเรียนใกล้บ้าน ได้อยู่ร่วมกัน
กับครอบครัว ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง นักเรียนมีความรู้ความ
สามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี
สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ที่มั่นคง รวมทั้งพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนประชาชนอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข
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ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ “พื้นที่ต้นแบบการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลสักงาม อ�าเภอคลองลาน จังหวัดก�าแพงเพชร

นางสาวทัศนีย์ คงไทย
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลสักงาม

“ต�าบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

พื้นที่
ประชากร
195 ตร.กม.
11,229 คน
โทรศัพท์ 0 5574 5608-9
www.sakngam.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
67,344,035.26 บาท
www.facebook.com/Sakngam2018

ความโดดเด่นของโครงการ
“เด็กปฐมวัยกับสุขภาพ” การดูแลเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 2-5 ปี
จ�าเป็นต้องมีความรู้ในการพัฒนาให้เด็กปฐมวัยแต่ละช่วงอายุเจริญเติบโต
อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย ร่างกายดี อารมณ์ดี สังคมและครอบครัวดี
สติปญ
ั ญาดี โดยภาพรวมแล้วเรียกว่า มีสขุ ภาพทีด่ ี องค์การบริหารส่วนต�าบล
สักงาม จึงให้ความส�าคัญกับประชากรวัยดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ได้จัดการ
ศึกษาระดับปฐมวัย หรือศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเพือ่ รองรับและสร้างให้เด็กเล็ก
ทุกคนมีสขุ ภาพเหมาะสมกับวัย เป็นทีพ่ งึ พอใจของผูป้ กครองและประชาชน
ต�าบลสักงาม เป็นต�าบล 1 ใน 4 ของอ�าเภอคลองลาน จังหวัด
ก�าแพงเพชร ทีท่ า� การองค์การบริหารส่วนต�าบลสักงาม ตัง้ อยูบ่ ริเวณหมูท่ ่ี 5
บ้านหนองน�้าขุ่น ห่างจากอ�าเภอคลองลาน 13 กิโลเมตร และห่างจาก
จังหวัดก�าแพงเพชร 30 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมด 195 ตารางกิโลเมตร หรือ
144,332 ไร่ แบ่งเขตการปกครองเป็น 10 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�าบลสักงาม มีจา� นวน 5 แห่ง
ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสักงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านสักงาม
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านเพชรนิยม ตัง้ อยู่ หมูท่ ี่ 2 บ้านเพชรนิยม ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กวัดศรีสมบูรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองน�้าขุ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองแขยง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านคลองแขยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองปรือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ ปีการศึกษา 2564 มีเด็กเล็ก
จ�านวน 164 คน ครูผู้ดูแลเด็ก จ�านวน 17 คน
พืน้ ทีต่ น้ แบบการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนต�าบล
สักงาม แต่งตั้งคณะท�างานพื้นที่ต้นแบบการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลสักงาม โดยก�าหนดให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด�าเนินงานตามมาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ
พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของเด็กให้มีประสิทธิภาพ โดยการประสานงานกับกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพต�าบลสักงาม เพื่อของบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยทุกแห่ง

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เด็กปฐมวัย มีสุขภาพดีตามวัย ดึงดูดความสนใจและความเชื่อมั่น
จากผู้ปกครองที่จะน�าบุตร-หลานมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากขึ้น
2. ประชาชน/ผูป้ กครอง ใส่ใจเรือ่ งสุขภาพเด็กปฐมวัยมากขึน้ มีความ
ภาคภูมิใจรู้สึกเป็นเจ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรักบ้านเกิด มีการ
ร่วมคิด ร่วมท�า และร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ไปด้วยกัน
3. เพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนการพัฒนางานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นให้มีคุณภาพมากขึ้น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. เกิดรูปแบบการท�างานอย่างมีสว่ นร่วม องค์การบริหารส่วนต�าบล
สักงาม ได้ก�าหนดรูปแบบ ในการท�างานให้ประสบความส�าเร็จ โดยการ
สร้างโมเดล 2 รับ 3 สร้าง ดังนี้ 2 รับ (1.รับนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น,
2.รับรู้ความต้องการของประชาชน) 3 สร้าง (1.สร้างการมีส่วนร่วมและ
ความสามัคคีของประชาชน, 2.สร้างกิจกรรม/โครงการ/งาน เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน, 3.สร้างสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ)
2. เกิดการบูรณาการความร่วมมือ โดยองค์การบริหารส่วนต�าบล
สักงาม ได้บรู ณาการความร่วมมือกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 3 นครสวรรค์ กองทุนหลักประกันสุขภาพต�าบลสักงาม โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลหนองน�้าขุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
คลองแขยง คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วยกันขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรม และได้รับการประเมินพร้อมได้รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบ
การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากส�านักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์
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ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ “พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่าน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น”
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
วิสัยทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรการพัฒนาแบบบูรณาการ
มุ่งมั่นพัฒนาขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
ประชากร
10,885.991 ตร.กม.
1,794,530 คน
โทรศัพท์ 043-235143
www.kkpao.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
2,263,726,390 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
1. ขับเคลื่อนจากความพร้อมและแรงจูงใจของฝ่ายบริหารเป็นล�าดับ
แรกและเดินกลยุทธ์ไปที่ตัวแทนประเภทขนาดสถานศึกษาทั้งขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นขนาดตัวแทนของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. เปลีย่ นแปลงจากอุปสรรคในห้องเรียนสูก่ ารปรับเปลีย่ นโยบายของ
โรงเรียน เพื่อมุ่งให้ครูท�างานร่วมกันได้โดยเรื่องเวลาไม่ใช่อุปสรรค
3. เน้นเป้าหมาย 3 ด้านคือ ครูมืออาชีพ นักเรียนมีศักยภาพ โรงเรียน
คุณภาพ ผ่านการออกแบบห้องเรียนร่วมกันที่ใช้แนวปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์
ขั้นสูง
4. พัฒนาการจัดการศึกษาแบบองค์รวม โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ทัง้ หน่วยงานต้นสังกัด บุคลากรภายในสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชนและภาคีเครือข่ายทางวิชาการ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการศึกษาชัน้ เรียน เป็นแนวปฏิบตั ทิ สี่ ง่ เสริมให้ผู้
มีสว่ นร่วมทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมในการด�าเนินงานพัฒนาการศึกษา
ในระดับชั้นเรียน อย่างมีเป้าหมายและประสิทธิภาพ
2. ประชาชนมีความเชือ่ มัน่ ในการพัฒนาด้านการศึกษา ยอมรับและ
วางใจในการพัฒนาลูกหลาน ด้านการศึกษา ให้เป็นคนดี มีความรู้ความ
สามารถ และมีความสุข อันเป็นอนาคตของครอบครัว สังคมและชุมชน
ต่อไป
3. ความร่วมมือในการพัฒนาด้านการศึกษาของท้องถิ่น เกิดการมี
ส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้ข้อเสนอแนะและเปิดรับความคิด
เห็นที่แตกต่างเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน
4

1. ความมุง่ มัน่ ของผูบ้ ริหารและครูในการยกระดับคุณภาพทางวิชาการ
ร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการท�างานเป็นทีมสู่การวางกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
โรงเรียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2. การบูรณาการความร่วมมือ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ร่วมกับ ส�านักงานเลขาธิการ คุรสุ ภา โครงการ Chevron Enjoy Science
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาความเข้มแข็ง ด้านวิชาการให้กบั
ผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เปรียบเสมือนพีเ่ ลีย้ งทีจ่ ะช่วยดูแล
ระหว่างการขับเคลื่อนพัฒนา ให้เดินหน้าอย่างมีเป้าหมายสอดคล้องกับ
นโยบายของหน่วยงานระดับชาติและภาคีเครือข่ายฯ
3. การพัฒนาการศึกษาแบบมีสว่ นร่วม โดย คณะกรรมการสถานศึกษา
ชุมชนและภาคีเครือข่ายทางวิชาการ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งระดับห้องเรียนและระดับสถานศึกษา เกิดการพัฒนาที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
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ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ “ค่ายลูกเสือเพื่อท้องถิ่น”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลเสม็ดใต้ อ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายกิตติพงศ์ สีเหลือง
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเสม็ดใต้

“ต�าบลน่าอยู่ เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสู่เมืองดิจิทัล”

พื้นที่
ประชากร
34.71 ตร.กม.
5,267 คน
โทรศัพท์ 0 3858 4130
www.samedtai.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

41,957,249.40 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
เป็นโครงการฯ ที่มีการด�าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาสังคม มีการท�าบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยองค์การบริหารส่วนต�าบล
เสม็ดเหนือ สนับสนุนบุคคล และ อปพร.หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สถานี
ต�ารวจภูธรบางคล้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล อาสาสมัคร ได้แก่
อสม. ภาคเอกชน ให้การสนับสนุนอาหารและเครือ่ งดืม่ ใช้แนวคิด “สีม่ ติ ”ิ
เพือ่ เสริมสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลการปฏิบตั งิ าน
ของทีมงาน มิติทั้ง 4 ประกอบด้วย
1. บุคคล สร้างแรงจูงใจให้คนมีความผูกพันที่มีต่องาน ทัศนคติที่ดี
และต้องการแก้ปัญหาร่วมกัน
2. งาน ก�าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกระบวนการท�างานที่เป็น
ระบบและชัดเจน
3. ทีมงาน ประกอบด้วย ผู้น�าจากหลายๆ ฝ่าย และผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
4. องค์การ มีการปรับโครงสร้างขององค์การ โดยเฉพาะกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมที่เป็นกองหลักในการด�าเนินงานของโครงการ
นวัตกรรม

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ในการร่วมขับเคลื่อนและบริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนบ้านหนองโสนเป็นฐาน ให้สามารถลดปัญหาเด็กและเยาวชน
ด้านต่างๆ และคณะกรรมการการศึกษา องค์การบริหารส่วนต�าบลเสม็ดใต้
ซึง่ ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถด้านการศึกษา เข้ามา
มีส่วนส�าคัญในการจัดการระบบการศึกษา

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เป็นโครงการฯ ที่เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน เยาวชน และกลุ่ม
ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ ได้แก่ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ผูป้ กครอง จ�านวน 2,400 คน
ได้เรียนรู้ทักษะการด�าเนินชีวิต
2. เป็นการลดค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาในการน�าเด็กไปเข้าค่าย
ลูกเสือ เนตรนารี ส่งผลให้เด็กได้แสดงศักยภาพที่มีในตัวตามความถนัด
เกิดความสัมพันธ์อันดี มีความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ทะเลาะวิวาท ชุมชน
มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกัน เกิดเครือข่าย
ส่งเสริมการศึกษา เกิดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในชุมชน และเด็กมี
ส�านึกรักษ์บ้านเกิด
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ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ “การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย”
โดยเทศบาลเมืองชัยนาท อ�าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

“เมืองแห่งสุขภาพและความปลอดภัย”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
ประชากร
6.061 ตร.กม.
11,639 คน
โทรศัพท์ 0 5641 243
www.chainatcity.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
233,555,942.88 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
การด�าเนินการพัฒนาต่อยอดสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพือ่ ให้นกั เรียนมีความรู้
ความเข้าใจการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ�าวัน โดยให้นักเรียนแกนน�าได้เป็นแนวทางในถ่ายทอดเรื่องราว
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ภาคปฏิบัติและ
ถ่ายทอดการถอดบทเรียนได้อย่างเข้าใจในฐานการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงเสริมสร้างศักยภาพและการขับเคลื่อน
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาใน
การขยายผลต่อไป

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการจัด
การศึกษาบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 8๐ ครูจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสู่การเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ด�าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. นักเรียน ได้รบั ประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนมีบรรยากาศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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1. ผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกับชุมชน พัฒนาสถานศึกษาจนเป็น
ที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
2. ครูและบุคลากร ได้รบั การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง มีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา จัดท�าหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อน�าผลที่ได้มาพัฒนาหางานและจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ โดยสอดแทรกเนือ้ หาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ควบคู่ไปกับการใช้คุณธรรม
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีคณ
ุ ลักษณะอยูอ่ ย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีวินัยในตนเอง มีมารยาท มีความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และนักเรียนแกนน�าสามารถน�ากิจกรรมฐานการเรียนรู้ไป
ขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษา
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การสนับสนุนส่งเสริม
สถานศึกษาในการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และฐานการเรียนรู้จ�านวน 9 ฐานการเรียนรู้
ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ ฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะ
ฐานการเรียนรูอ้ าเซียนศึกษา ฐานการเรียนรูธ้ นาคารโรงเรียน ฐานการเรียนรู้
ห้องสมุดพอเพียง ฐานการเรียนรูส้ ง่ เสริมอาชีพ ฐานการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ฐานการเรียนรูด้ นตรีวถิ ไี ทย ฐานการเรียนรูก้ จิ กรรมพัฒนาผูเ้ รียน (หนังสือเล่ม)
6. ความสัมพันธ์กบั ชุมชนและหน่วยงานภายนอก ชุมชนให้ความส�าคัญ
และสนับสนุนทางโรงเรียนในการด�าเนินจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสาอย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ “สนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต�าบลหนองบัวใหญ่”
โดยเทศบาลต�าบลหนองบัวใหญ่ อ�าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

นายประหยัด ชาติวิเศษ
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีต�าบลหนองบัวใหญ่

“ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ชีวิตมีคุณภาพ ตลาดชุมชนสะอาด
พริกปลอดสาร ประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาท หมู่บ้านปราศจากยาเสพติด”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
52 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4485 1415

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
7,334 คน
54,306,214.19 บาท
www.nongbuayaicity.go.th

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย
อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้กับเด็กปฐมวัยในเขตเทศบาล
ต�าบลหนองบัวใหญ่ ได้รับการส่งเสริมและคัดกรองพัฒนาการตามช่วงวัย
และส่งต่อกรณี พบความผิดปกติ
ความร่วมมือกันระหว่างผูป้ กครอง ชุมชนในการส่งเสริม และสนับสนุน
จากคณะกรรมการบริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาล ในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการ
เสนอแนะให้ ค� า แนะน� า และร่ ว มปรั บ ปรุ ง ให้ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และ
โรงเรียนอนุบาลมีคุณภาพมากขึ้นทุกๆ ด้าน
มีการส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เป็นแหล่ง
เรียนรูใ้ นชุมชน แหล่งสืบค้นหาความรูโ้ ดยบริการอินเตอร์เน็ตและห้องสมุด
ของโรงเรียนอนุบาล ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชนที่มีความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านร่วมกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ เช่น
การท�าขนมไทย การจักสาน การถนอมอาหาร รวมถึงการเรียนรู้แหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน
เป็นต้นแบบให้กบั หน่วยงานอืน่ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านหนองบัวใหญ่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยด�าเนินการ
ตามแนวทางหลัก “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) คือ ร่วมมือระหว่างชุมชน
ผู้ปกครอง ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

1. ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และโรงเรี ย นอนุ บ าลสั ง กั ด เทศบาลต� า บล
หนองบัวใหญ่ เป็นสถานที่รับดูแลจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน แบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการ
เลี้ยงดูบุตรหลาน ส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้ประกอบอาชีพ
2. ประชาชนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา มีความภาคภูมใิ จ มีสว่ นร่วม
รู้สึกเป็นเจ้าของ มีความรักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล มีการ
ร่วมคิด ร่วมท�า และร่วมบริหารจัดการไปด้วยกัน
3. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งสืบค้นหาความรู้โดยบริการ
อินเตอร์เน็ตและห้องสมุดของโรงเรียนอนุบาล ส่งเสริมให้ผปู้ กครอง ชุมชน
ทีม่ คี วามรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ หรือปราชญ์ชาวบ้านร่วมกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
วิสัยทัศน์ผู้น�า การท�างานเป็นทีม และการสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน การให้ความส�าคัญของผู้บริหาร บุคลากรและครู โดยผู้บริหารให้
ความส�าคัญในการสนับสนุนงบประมาณและร่วมรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนา ปรับปรุงด้านต่างๆ ครู บุคลากรให้ความ
ส�าคัญในการพัฒนาตนเองและศึกษาเรียนรู้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
เพื่ อ น� า มาพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให้ ทั น กั บ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
น�าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมพร้อมกับอนุรักษ์รักษาไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน โดยปลูกฝังและน�าเด็กเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนเป็นประจ�า
การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ โดยเทศบาลต� า บลหนองบั ว ใหญ่
ได้บูรณาการความร่วมมือทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณ ในการ
สนับสนุนโครงการและค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ “ปลูกฝังเด็กปฐมวัยใส่ใจวินัยจราจร”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแซะ อ�าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

นางสาวทัศนีย์ บ�ารุงแขวง ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแซะ
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“บริการสาธารณะทั่วถึง คุณภาพชีวิตมั่นคง
ด�ารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข”

พื้นที่
ประชากร
113.27 ตร.กม.
7,331 คน
โทรศัพท์ 0 7759 9345
www.thasae.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
41,957,249.40 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
โครงการ “ปลูกฝังเด็กปฐมวัยใส่ใจวินยั จราจร” มีจดุ เริม่ ต้นจากความ
ห่วงใยต่อความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต�าบลท่าแซะ ทีต่ อ้ งเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ จึงจัดกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและมอบหมวกนิรภัยให้เด็กๆ ทุกคน
สวมใส่ ตลอดจนชีแ้ จงท�าความเข้าใจให้ผปู้ กครองเห็นความส�าคัญของการ
สวมหมวกนิรภัยให้บตุ รหลาน โดยริเริม่ โครงการตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2562
และพัฒนาต่อยอดเรื่อยมา สู่การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียน
และก่อสร้างถนนจ�าลองเพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูว้ นิ ยั จราจรแก่เด็ก
ถนนจ�าลองสร้างวินยั จราจร เป็นแหล่งเรียนรูท้ กี่ อ่ สร้างขึน้ เพือ่ ปลูกฝัง
วินัยจราจรอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการเล่นของเด็ก โดยได้จ�าลอง
ท้องถนนมาออกแบบให้มขี นาดเล็ก เด็กๆ สามารถปัน่ จักรยานได้ มีการติดตัง้
สัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยก ติดแผ่นป้ายเครื่องหมายจราจร และ
ทาสีพนื้ ผิวถนนให้เป็นสัญลักษณ์จราจร
หลักสูตรความปลอดภัยทางถนนในเด็กปฐมวัย เป็นเครือ่ งมือส�าคัญ
และเป็นกรอบในการจัดกิจกรรมในการปลูกฝังวินยั จราจรแก่เด็ก โดยใช้
แนวคิด “Play & Learn เพลินกับการเล่นปนเรียน” มาเป็นรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้ กีย่ วกับกฎจราจรและวินยั จราจรของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแซะ ที่จะท�าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ไป
พร้อมๆ กับการเล่น โดยออกแบบการจัดประสบการณ์ให้งา่ ยต่อการเรียนรู้
ของเด็ก เช่น การเรียนรูส้ ขี องไฟจราจร(เขียว เหลือง แดง) ป้ายสัญลักษณ์
เลีย้ วซ้าย-ขวา ป้ายหยุด ทางม้าลายส�าหรับคนเดินข้าม เป็นต้น
จัดหาหมวกนิรภัยให้เด็กสวมใส่ทุกคน เด็กปฐมวัยที่เข้าเรียนใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแซะ จะจัดหาหมวกนิรภัย
ให้เพือ่ น�าไปสวมใส่ขณะโดยสารด้วยรถจักรยานยนต์โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
จากผูป้ กครอง

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ความปลอดภัยในการเดินทางของเด็ก เป็นเป้าหมายหลักที่ท�าให้
โครงการริเริ่มและประสบผลส�า เร็จเรื่อยมา สามารถป้องกันและลด
อันตรายจากอุบัติเหตุทางถนนในเด็กปฐมวัย อีกทั้งยังสามารถโน้มน้าวใจ
ให้ผู้ปกครองเกิดความรู้สึกสนใจใส่หมวกนิรภัยไปพร้อมกัน
2. ถนนจ�าลองสร้างวินัยจราจร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกฎจราจร
และเป็นสนามเด็กเล่นให้เด็กปั่นจักรยาน ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้าน
ร่างกายและสติปัญญา ให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยอย่างต่อเนื่อง
3. เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในชุมชน มาร่วมกันด�าเนิน
โครงการอันเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้โครงการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยซึ่งเป็นบุตรหลานในชุมชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
8

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอันเป็นส่วนส�าคัญในการ
ขับเคลื่อนโครงการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้น�าชุมชน และประชาชน
ในพื้นที่ ส่งผลให้โครงการประสบผลส�าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์และเกิด
ประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อไป อีกทั้งผู้ปกครองให้ความร่วมมือสวมหมวกนิรภัย
ให้แก่เด็กเป็นอย่างดี
2. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแซะ ให้ความส�าคัญต่อความ
ปลอดภัยและการส่งเสริมวินัยจราจรให้กับเด็กตั้งแต่ยังเยาว์วัย สนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแซะ
รวมทั้งสิ้น 119,595 บาท
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ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ “ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม DynEd ของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนต�าบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน)”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลเมืองพาน อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย

นายยศวัฒน์ ปิติภูวพิพัฒน์
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเมืองพาน

“สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่หลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต”

พื้นที่
ประชากร
20.97 ตร.กม.
10,136 คน
โทรศัพท์ 0 5372 1486
www.muangphanlocal.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
82,405,488.73 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
1. เด็กเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้น เพราะเด็กสามารถเรียน
รูไ้ ด้ตลอดเวลาตามทีต่ นเองสนใจ ไม่เฉพาะในเวลาเรียน อยูบ่ า้ นก็สามารถ
เรียนได้ ส่งผลให้นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นรูปธรรม
2. ประหยัดงบประมาณในการบริหารจากเดิมกรณีจ้างครูต่างชาติซึ่ง
เป็นเจ้าของภาษา และกรณีจา้ งเป็นวิทยากร ซึง่ มีอตั ราค่อนข้างสูง เมือ่ เทียบ
กับการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ (Program DynEd) ค่าใช้จา่ ยเป็นการซือ้
License คิดอัตรา 2,900 บาท/ห้อง/ปี และ 1,250 บาท/คน/ปี ซึ่งถือว่า
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. เป็นการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ (Program
DynEd) ท�าให้ช่วยแบ่งเบาภาระครูผู้สอนลง
4. มีความแตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบเดิม
ทีส่ ามารถลดความเหลือ่ มล�า้ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในท้องถิน่ ได้
เป็นนวัตกรรมประเภทการพัฒนาเมืองและชุมชนให้เกิดความยัง่ ยืน โดยใช้การ
พัฒนาด้านการศึกษาเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม
5. สิง่ ส�าคัญทีส่ ดุ คือ นักเรียนทุกคนทุกชัน้ เรียนได้เรียนภาษาอังกฤษทัง้
โรงเรียน ซึง่ บ่งบอกถึงความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นการลดความเหลือ่ มล�า้
ทางสังคมและสนองตอบต่อประชาชนผู้รับประโยชน์

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น ใน 3 ด้าน
2.1 ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน
ผลการเรียนรูร้ ายวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร (DynEd)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีคะแนนพัฒนาการเรียนรู้รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 89.78
ผลการทดสอบ O-NET นักเรียนมีคะแนนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
สูงสุด ร้อยละ 72.50 ซึง่ เป็นคะแนนทีส่ งู กว่าปีการศึกษา 2561 และ 2562
ผลการพัฒนาความสามารถของผูเ้ รียน ผู้เรียนกล้าแสดงออก

และสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น
2.2 ผลการพัฒนาที่เกิดกับครู ครูได้มีการพัฒนาตนเองจน
สามารถได้รบั รางวัลผูบ้ ริหารดีเด่น และรางวัลครูดเี ด่น สาระภาษาอังกฤษ
และครูทุกคนได้น�าภาษาอังกฤษมาบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ
2.3 ผลการพัฒนาทีเ่ กิดกับสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประชาชน ผู้ปกครอง และนักเรียน ให้ความเชื่อมั่นในการจัดการ
ศึกษาของท้องถิน่ มากขึน้ มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลเมืองพาน โดยใช้ Program DynEd ดีมาก

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมด้วย DONTUN S5 Model
N – NEEDs
ส�ารวจความต้องการทีห่ ลากหลายของผูเ้ รียน
U – UNIVERSAL
วิเคราะห์ความต้องการทีเ่ ป็นสากลทีส่ ามารถ
ใช้ได้จริงและเป็นที่ยอมรับ
T - TECNOLOGY
น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
N - NETWORK
สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งโดยเน้นกระบวนการ
มีส่วนร่วม
O – ORGANIZATION การสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
D – DynEd
โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษโดย
ใช้โปรแกรม DynEd ของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนต�าบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน)”
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ S5
S – SMILE
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน
S – SMART
ผู้เรียนมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น
S – SKILL
ผูเ้ รียนมีทกั ษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษมากขึน้
S – SOCIAL MIND
ผูเ้ รียนมีจติ สาธารณะเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ให้ความรู้
แก่เพื่อนนักเรียน และสังคมมากขึ้น
S – SOCIAL
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
RESPONSIBILITY
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ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ “อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้าน”
โดยเทศบาลต�าบลหางดง อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ดร.จ�ารูญ

เร่งถนอมทรัพย์

วิสัยทัศน์

“หางดงน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
2.72 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5344 1543

นายกเทศมนตรีต�าบลหางดง

ประชากร
7,300 คน
www.hangdong.go.th

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
ต้นแบบการบริหารจัดการด้านการศึกษา โรงเรียนเทศบาลหางดง
(ประชาคมสร้างสรรค์) มุ่งเน้นให้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและเป็นต้น
แบบโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบการบริหาร
จัดการแบบมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนโดยใช้แนวคิดทฤษฎีหลักการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมรับรู้ คิด ตัดสินใจ
ด�าเนินการและรับผลประโยชน์ ทัง้ ผูบ้ ริหารเทศบาลต�าบลหางดง ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาร่วมกันวางแผนด�าเนิน
กิจกรรมโครงการ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ต้นแบบการด�าเนินโครงการอย่างต่อเนือ่ งมีการขยายผล และเผยแพร่
ผลงานสู่ชุมชน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมของชุมชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาชั้นน�า เช่น สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น สถาบันการศึกษาใกล้เคียงและหน่วยงานต่างๆ เข้ามา
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง ต้นแบบใน
การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง เทศบาลต�าบลหางดงให้การสนับสนุนการ
ต่อยอดด้านการศึกษาหรืออาชีพในอนาคต มีเครือข่ายและขยายผลในการ
สร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องและครูภูมิปัญญาสู่นักเรียนต้นแบบ
การถ่ายทอดความรูจ้ ากครูทมี่ คี วามสามารถเฉพาะทางด้านศิลปวัฒนธรรม
และการแสดงพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองดนตรีไทย รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
98,027,726.97 บาท

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะอยู่ในระดับดี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการได้รับรางวัล
ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ ตลอดจนสามารถน�าความรู้
ที่ได้ไปใช้ในการต่อยอดด้านการศึกษา และสร้างอาชีพในอนาคตได้
อย่างภาคภูมใิ จ โรงเรียนเป็นต้นแบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้านให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจรักหวงแหน
อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและตระหนักถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของท้องถิ่น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
เทศบาลต�าบลหางดง ได้ก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางด้านการศึกษา ประชุมจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณและพื้นที่แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมผู ้ เรี ยน
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยมีการต่อยอดพัฒนาโครงการ
อย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ร่วมวางแผน
ด�าเนินกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีครูและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
ความรู ้ ค วามสามารถเฉพาะทาง มี เ ครื อ ข่ า ยด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มีการประเมินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ในแต่ละปีที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส�าเร็จตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
คือ โรงเรียนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
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ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ “ส่งเสริมประชาธิป ไตยในโรงเรียนและกิจกรรมเด็กๆ
ว่ายน�้าเป็น เล่นน�้าได้ สุขภาพแข็งแรง”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลนาท่ามเหนือ อ�าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

นายเจริญพร เยาว์ด�า
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลนาท่ามเหนือ

“การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคทั่วถึง เศรษฐกิจก้าวหน้า นาท่ามเหนือน่าอยู่”

พื้นที่
ประชากร
73 ตร.กม.
7,418 คน
โทรศัพท์ 0 7529 0860
office@nathamnuae.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
45,000,000 บาท
www.nathamnuae.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
โครงการกิ จ กรรมเด็ ก ๆ ว่ า ยน�้ า เป็ น เล่ น น�้ า ได้ สุ ข ภาพแข็ ง แรง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลนาท่ามเหนือ ตระหนัก
ถึ ง ความปลอดภั ย ของเด็ ก นั ก เรี ย นจากการสั ญ จรทางบกและทางน�้ า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน�้า ซึ่งสถิติในแต่ละปี
มีเด็กจมน�า้ เป็นอันดับหนึง่ จากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ จึงมีนโยบายให้เด็กว่ายน�า้ เป็น
จึงจัดกิจกรรมเด็กๆ ว่ายน�า้ เป็น เล่นน�า้ ได้ สุขภาพแข็งแรง เพือ่ ให้นกั เรียน
มีทกั ษะในการว่ายน�้า สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนได้ออกก�าลังกาย และมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองในทางน�้าได้
2. ช่วยลดอุบัติเหตุการจมน�้าเสียชีวิต
3. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีทักษะการเอาตัวรอดรอดจากการจมน�้า
และว่ายน�้าเป็น
4. เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
5. เด็กได้รับการเสริมสร้างนิสัยให้รักการออกก�าลังกายและเห็นคุณค่า
ของกีฬา

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
การว่ายน�้าถือเป็นทักษะชีวิตที่ส�าคัญยิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรเรียนรู้เพื่อ
สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยทางน�้าให้กับชีวิต อีกทั้งการว่ายน�้า
ยังเป็นการออกก�าลังกายทีส่ ามารถใช้อวัยวะในการออกก�าลังกายได้ทกุ ส่วน
ของร่างกาย ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตท�างานดีขึ้น ช่วยเผาผลาญไขมัน
ลดน�้าหนัก ช่วยให้หัวใจแข็งแรง กระชับกล้ามเนื้อ การว่ายน�้าช่วย
เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและแข็งแกร่ง ถนอมข้อต่อช่วยให้ร่างกาย
เกิดความยืดหยุ่นไล่ความเครียด กองการศึกษา จึงได้จัดท�ากิจกรรมนี้ขึ้น
เพื่อให้เด็กที่ว่ายน�้าไม่เป็นให้สามารถว่ายน�้าเป็นอย่างถูกต้องตามหลัก
มาตรฐานสากล เพื่อสร้างเสริมความแข็งแรงของร่างกายพร้อมไปกับ
การเรี ย นรู ้ วิ ธี ช ่ ว ยชี วิ ต คนจากการจมน�้ า ซึ่ ง จะเกิ ด ความปลอดภั ย ทั้ ง
ผู้ประสบเหตุและผู้ให้การช่วยเหลือ อีกทั้งได้พัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน
คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
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ด้านที่ ๑ ด้านการศึกษา

โครงการ “การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลเกาะหวาย อ�าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

นางมะลิวรรณ์ ยงกระสัน
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเกาะหวาย

“องค์การบริหารส่วนต�าบลเกาะหวาย จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ทันสมัย ประทับใจ ประชาชนมีส่วนร่วมและมีคุณภาพที่ดี
ด�าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พื้นที่
25 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3739 9210

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
2,113 คน
23,551,500.00 บาท
tambonkohwai@hotmail.com

ความโดดเด่นของโครงการ
การผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนจากวัสดุเหลือใช้ ผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน จากขยะรีไซเคิล หรือวัสดุเหลือใช้ โมเดลฟัน
ส�าหรับเด็กสามารถให้เกิดการเรียนรูแ้ ละเข้าใจในเนือ้ หาสาระต่อกิจกรรม
การเรียนการสอนได้ดีขึ้นเป็นการลดขยะขวดพลาสติกในชุมชน
กิจกรรมเด็กวัยใส ใส่ใจคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ให้ความรู้กับเด็กเกี่ยว
กับเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้งจัดเตรียมถังขยะประเภทต่างๆ ไว้ใน
ศูนย์เด็กเล็ก เด็กนักเรียนมีความรู้เรื่องการก�าจัดขยะอย่างถูกวิธีและ
สามารถรับรู้ถึงปัญหาเรื่องขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รู้ว่าขยะ
ชนิดไหนเป็นพิษ และขยะบางชนิดเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม
การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย การเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างจินตนาการและประสบการณ์ตรง เด็กนักเรียน
มี ค ่ า นิ ย มที่ ดี แ ละมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ เ หมาะสมตามวั ย เด็ ก
และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสม
ตามวัย
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กปฐมวัย กิจกรรมส่งเสริมการ
แต่ ง กายด้ ว ยชุ ด ขาวธรรม เข้ า แถวเคารพธงชาติ - สวดมนต์ ไ หว้ พ ระ
ท� า สมาธิ ก ่ อ นเข้ า ห้ อ งเรี ย นจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันความปลอดภัยในท้องถนน ขับขี่อย่างปลอดภัยใส่
หมวกกันน๊อก กิจกรรมเล่นบทบาทสมมติเกี่ยวกับการความปลอดภัย
บนท้องถนน โดยมีสัญญาณไฟจราจรและป้ายจราจร เพื่อสร้างวินัย
และฝึกทักษะเด็กเดินทางไป-กลับอย่างปลอดภัย ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้ า ใจในการขั บ ขี่ ย านพาหนะให้ มี ค วามปลอดภั ย บนท้ อ งถนน
ในการมารับส่งเด็กนักเรียน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
การมีสว่ นร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา
เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนร่วมกันขับเคลือ่ นไปในทิศทางเดียวกัน สูเ่ ป้าหมายการ
พัฒนาในการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัย ที่เป็นการจัดการเรียน
การสอนที่ให้ผู้เรียนสามารถน�าองค์ความรู้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์
ผ่านกิจกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือผลงานนั้น พัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและทักษะที่เหมาะสมตามวัยมีการแลกเปลี่ยนรู้และสร้าง
เครือข่ายการศึกษาระดับปฐมวัยร่วมกับโรงเรียน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
มีการประชุมครูเพื่อจัดท�าแผนปฏิบัติตามโครงการเสนอต่อคณะ
กรรมการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ ในการ
จัดกิจกรรม มีการแบ่งหน้าทีง่ านอย่างชัดเจน ผูป้ กครองให้ความสนับสนุน
และส่งเสริมในการด�าเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเป็นอย่างดี มีแผนงาน
และการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุน
และส่งเสริมให้การด�าเนินงานตามโครงการส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

12

่ ผ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ี ลการปฏิบต
ั ง
ิ านดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2564
่ ทีม

ด้านที่ ๑ ด้านการศึกษา

โครงการ “โรงเรียนธนาคาร เก่งกาจ ฉลาดออม โรงเรียนธนาคารเทศบาล ๔
(รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)”
โดยเทศบาลเมืองนครพนม อ�าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นายนิวัต เจียวิริยบุญญา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

“ชุมชนน่าอยู่ คู่สังคมเอื้ออาทร เมืองนครพนมพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน”

พื้นที่
24.12 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4251 6159

ประชากร
26,150 คน
www.lovenkp.com

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
239,211,000 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
“โรงเรียนธนาคารเทศบาล ๔” เป็นการส่งเสริมแนวคิดในด้านการ
ออมให้เกิดกับตัวผู้เรียน โดยน้อมน�าแนวพระราชด�าริหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิ ต ร ได้ ด� า เนิ น งานตามกลยุ ท ธ์ ด ้ า นคุ ณ ธรรม
และการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริง
โดยการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองและชุมชนในการด�าเนินงานของสถานศึกษา
เพื่อให้นักเรียนได้เห็นประโยชน์ของการออมเงิน รวมทั้งเป็นการปลูกฝัง
พฤติกรรมในด้านความประหยัดและการรู้จักอดออมแก่ผู้เรียน ตามแนว
พระราชด�าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง
กิจกรรมส่งเสริมการออม โรงเรียนธนาคารเทศบาล ๔ เปิดท�าการ
ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ โดยจะมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
เพื่อเชิญชวนให้นักเรียนได้มาร่วมฝากออม พร้อมกับมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
การออมเพื่อเป็นการกระตุ้นการฝากออม เช่น กิจกรรมสัปดาห์การออม
กิจกรรมออมปั๊บรับโชค กิจกรรมนักเรียนที่มีการฝากออมเป็นประจ�า
สม�่าเสมอ ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรและของรางวัลมากมาย
โครงการส่งเสริมการออม โรงเรียนธนาคารเทศบาล ๔ มีโครงการ
ที่ส่งเสริมการออมภายในโรงเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างงาน
สร้างอาชีพให้กบั ผูเ้ รียน โดยเกิดเป็น Innovation ทีส่ นับสนุนและสามารถ
ต่อยอดได้ เช่น ชมรมงานประดิษฐ์ดอกกันเกรา ชมรมดนตรีนาฏศิลป์
ชมรมปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเอง
แล้วสามารถน�าเงินที่ได้มาร่วมฝากออมกับทางโรงเรียนธนาคาร

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. “โรงเรียนธนาคารเทศบาล ๔” สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใน
ด้านการบริการทางการเงิน โดยเฉพาะเยาวชนในสถานศึกษา เป็นการ
จ�าลองสภาพการธนาคารมาสู่การปฏิบัติจริง เจ้าหน้าที่ คือ นักเรียนที่
สามารถเรียนรู้และฝึกฝนเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมี
ระเบียบวินัยในตนเองได้
2. ผู้ปกครองและนักเรียน มีส่วนร่วมในการน้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใน 3 หลักการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี น�ามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการออมได้ และที่
ส�าคัญเมื่อครอบครัวเดือดร้อน การมีภูมิคุ้มกันที่ดีก็สามาถแบ่งเบาภาระ
ของครอบครัวได้
3. ปลูกฝังพฤติกรรมให้เกิดกับผู้เรียน พฤติกรรมความประหยัดและ
อดออมของผู้เรียนโดยมีเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมที่สามารถน�า
ไปใช้ประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตเมื่อจบการศึกษาได้

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ผลส�าเร็จแห่งความภาคภูมิใจ โรงเรียนธนาคารเทศบาล ๔ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันเกี่ยวกับสุดยอดโรงเรียนธนาคาร และได้สร้างความ
ภาคภูมิใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
- ปี 2556 รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวีดที ศั น์เรือ่ งสัน้ โรงเรียน
ธนาคาร “สานฝันนักการเงินวัยเยาว์ ปีที่ 3”
- ปี 2556 รางวัลชมเชย โครงการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น
ระดับประเทศ
- ปี 2561 รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น
ระดับประเทศ “โรงเรียนธนาคาร เก่งกาจ ฉลาดออม”
- ปี 2562 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดโรงเรียน
ธนาคารดีเด่นระดับประเทศ “นักออม Gen ใหม่ ก้าวไกลสู่ A-School”
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ด้านที่ ๑ ด้านการศึกษา

โครงการ “จัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสเทศบาลเมืองนราธิวาส”
โดยเทศบาลเมืองนราธิวาส อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส
วิสัยทัศน์

“พัฒนามุ่งสู่ความเป็นเมืองนราอยู่อย่างยั่งยืนและสมดุล ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
7.5 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7351 5825

ประชากร
11,814 คน
www.naracity.com

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
483,420,028 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กนอกระบบด้อยโอกาส ในรูปแบบครูขา้ งถนน
เป็นการบูรณาการระหว่างความเป็นครูและการเป็นนักสังคมสงเคราะห์
ทั้ ง จั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ เ ด็ ก และติ ด ตามช่ ว ยเหลื อ หรื อ ประสานงาน
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้ความช่วยเหลือเด็กในด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย สวัสดิภาพ
ผลักดันเด็กให้เข้าสูร่ ะบบการศึกษา พร้อมจัดหาวัสดุอปุ กรณ์พนื้ ฐานในการ
เรียนรู/้ ด�ารงชีวติ เช่น เสือ้ ผ้า ชุดนักเรียน สมุด ข้าวสารอาหารแห้ง เป็นต้น
ในภายหลังยังต้องติดตามเด็กอย่างสม�่าเสมอ
การจัดการศึกษาให้แก่เด็ก เน้นการอ่านออกเขียนได้ คิดค�านวณได้
การมีทักษะที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน เช่น การแต่งหน้า การคบเพื่อน
ต่างเพศ การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม คุณธรรมจริยธรรมฯ
การสร้างความไว้วางใจระหว่างครูกับเด็กมีความส�าคัญอย่างยิ่ง
เนื่องจากเด็กมีอิสระที่จะเรียนหรือไม่เรียนก็ได้ เด็กไม่ได้อยู่เป็นที่เป็นทาง
หากเด็กไม่ไว้วางใจครู หรือไม่ชอบครูกจิ กรรมดังกล่าวจะไม่สามารถจัดได้
ถึงแม้ครูกับเด็กจะมีช่วงอายุที่ต่างกัน แต่ครูท�าหน้าที่เป็นโค้ช เป็นครู
ผู้แนะน�า ไม่ใช่ครูผู้ชี้น�า เด็กๆ จึงชอบที่จะรวมกลุ่มเรียน
การสร้างกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น
การฝึกอาชีพตามทีเ่ ด็กสนใจรายบุคคล ไม่ทา� กิจกรรมแบบเหมารวม ท�าให้
เด็กเกิดการเรียนรูท้ ดี่ ี และตัง้ ใจ หลายคนน�าไปฝึกฝนพัฒนาประกอบอาชีพ
เป็นรายได้ส�าหรับตนเองและครอบครัว

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เด็กด้อยโอกาสนอกระบบได้รบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะ
วิชาชีพ
2. เด็กด้อยโอกาสนอกระบบได้รบั ความคุม้ ครองตามสิทธิเด็ก ลดปัญหา
สังคมเกี่ยวกับเด็กที่เกิดภายในท้องถิ่น เช่น ลดปัญหาเด็กไม่มีสัญชาติ
เด็กเร่ร่อน เด็กไม่รู้หนังสือ
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. มีการวางแผนที่ดี เป็นระบบ โดยจัดท�าเป็นแผนพัฒนาการศึกษา
ส�าหรับเด็กด้อยโอกาสนอกระบบของเทศบาลเมืองนราธิวาส มีคณะกรรมการ
จัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาสนอกระบบ มีการจัดประชุมเพื่อรายงานผล
การจัดกิจกรรมและพัฒนา ปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบนั
2. มีการท�างานเป็นทีม ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา ผู้บังคับบัญชา
ติดตามการท�างานเป็นระยะ ครูสอนเด็กด้อยโอกาสมีการรายงานผล
การปฏิบัติงานสม�่าเสมอ
3. ทักษะและความสามารถของทีม เช่น ผูบ้ งั คับบัญชามีประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอนแบบครูขา้ งถนน ครูสอนเด็กด้อยโอกาส มีความ
สามารถเฉพาะตัวทีส่ ร้างความไว้วางใจให้แก่เด็ก ทักษะในการจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กด้อยโอกาส เป็นต้น
4. การมีงบประมาณที่เหมาะสม เนื่องจากหน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถจัดตั้งงบประมาณเองได้
5. เครือข่ายเข้มแข็งและให้ความร่วมมือที่ดี
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ด้านที่ ๑ ด้านการศึกษา

โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ (การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ QAiMt Model)”
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ�าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

นายเศรษฐ์

อัลยุฟรี

วิสัยทัศน์

“สร้างปัตตานีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีจิตอาสา ด�ารงอยู่บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
1,940.35 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7334 9789

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
727,379 คน
482,694,950.09 บาท
www.pattanipao.go.th

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา โดยใช้ QAiMt Model เป็นการ
บูรณาการสาระวิชาหลักสูตรอิสลามศึกษาเข้าด้วยกัน จาก 8 สาระ
การเรียนรู้ เป็น 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท�าให้ลดการซ�้าซ้อนของสาระวิชา
นักเรียนมีการบริหารจัดการเรียนสองหลักสูตรได้ดีขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาวิชาอิสลามศึกษาพัฒนาขึ้น มีพฤติกรรมในเชิงปฏิบัติดีขึ้น
มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักพื้นฐานในการด�ารงชีวิต ครูได้พัฒนาความรู้
ศักยภาพและทักษะการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา และสามารถ
น�าหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นองค์กรปกครองท้องถิน่ แห่งแรก
ที่ริเริ่มจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา โดยใช้ QAiMt Model ใน
โรงเรียนสังกัด ทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนสองหลักสูตร โดยจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา ออกแบบและจัดท�า
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ QAiMt Model ตามบริบทของโรงเรียน
น�าไปสูก่ ารจัดการเรียนการสอนในชัน้ เรียน การนิเทศตามการจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล ซึง่ มีผเู้ ชีย่ วชาญมหาวิทยาลัยให้คา� ปรึกษา
และแนะน�าอย่างต่อเนื่อง
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
เปิดชั้นเรียน (Open Class) การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
โดยใช้ QAiMt Model ระหว่างโรงเรียนในสังกัดกับโรงเรียนเครือข่าย
โดยโรงเรียนในสังกัด อบจ.ปัตตานีเป็นต้นแบบ ซึง่ ปัจจุบนั มีโรงเรียนเครือข่าย
จ�านวน 3 โรงเรียนที่น�าการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา โดยใช้
QAiMt Model ไปใช้
ครูมีการท�างานเป็นทีมมากขึ้น เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
(Professional Learning Community, PLC) สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ภายในโรงเรียน ครูร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ
เพื่อนครู ผู้บริหารร่วมเรียนรู้กับครู การบริหารเป็นแนวระนาบมากยิ่งขึ้น
มี ก ารแลกเปลี่ ย นแนวคิ ด และสะท้ อ นผลร่ ว มกั น ครู ไ ด้ พั ฒ นาทั ก ษะ
การสอนทัง้ ในสาระวิชาของตนเองและนอกเหนือจากสาระวิชาทีต่ นเองถนัด
เกิดการเรียนรู้ซ้อนทับกันหลายวงตั้งแต่ระดับชั้นเรียน โรงเรียน และ
ระหว่างโรงเรียนในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พฒ
ั นาหลักสูตรอิสลามศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด โดยใช้ QAiMt Model สามารถจัดการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรฯ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ตนเอง
2. นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงมากขึ้น มีเวลาใน
การเรียนรู้ภาษาและกิจกรรมเสริมมากขึ้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์วิชาอิสลามศึกษาเพิ่มขึ้น
3. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการจัดการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาที่
มีคณ
ุ ภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้กบั ผูป้ กครอง
และชุมชน ลดความเหลื่อมล�้าในการจัดการศึกษา

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การบูรณาการความร่วมมือ โดยจัดท�า MOU ร่วมกับคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ด้านความรู้การจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษา โดยใช้ QAiMt Model และสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ การสร้างการมี
ส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ ร่วมสังเกตชั้นเรียน
และสะท้อนผลผ่านกิจกรรมเปิดชั้นเรียน
2. นโยบายของผูบ้ ริหาร ทีม่ งุ่ เน้นให้นกั เรียนเป็น “คนดี คนเก่ง” การค�านึง
ถึงความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนในท้องถิ่นเป็นส�าคัญ
การส่งเสริมให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาอิสลามศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนและการประชุมผู้ปกครอง
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ด้านที่ ๑ ด้านการศึกษา

โครงการ “หนูน้อยลุยสวน”

โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลสวนพริก อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายสมชาย ธาราพงษ์
วิสัยทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลสวนพริก

“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนและตอบสนองโนยบายของรัฐ บนพื้นฐานของความเข้าใจ
ในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น มีการบูรณาการบริหารจัดการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
5.28 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3523 2682

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
4,098 คน
31,948,638.88 บาท
www.suanphrik.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
“โครงการหนูน้อยลุยสวน” เป็นอีกโครงการหนึ่งในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เนือ่ งจากการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาคน
ซึ่งเด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตและการพัฒนาการด้านต่างๆ จึงต้อง
มีการศึกษาที่มุ่งให้เด็กเข้าถึงความเป็นจริง ตระหนักถึงทักษะชีวิต ทักษะ
ทางสังคม และการสร้างสรรค์ การเรียนรู้ การรูจ้ กั ตนเอง ความภาคภูมใิ จ
ความเชื่ อ มั่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในตั ว เด็ ก ทุ ก คน และส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพเด็ ก ให้
เติบโตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ได้จัดให้ผู้ปกครอง
และปราชญ์ชาวบ้าน ได้มีส่วนร่วมในการให้ค�าปรึกษาแนะน�าช่วยเหลือ
และได้รบั การสนับสนุน พันธุพ์ ชื ผัก วัสดุตา่ งๆ ในการปฏิบตั กิ จิ กรรมตาม
โครงการ มีการออกแบบกิจกรรมในโครงการเพือ่ ให้เด็กได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง
ทุกขัน้ ตอน เด็กช่วยกันเก็บผลผลิตทีป่ ลูกมาประกอบอาหารเพือ่ รับประทาน
เป็นอาหารกลางวัน และจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมให้กับเด็ก
มีการดูแลความปลอดภัยของเด็กอย่างใกล้ชิด
การจัดพื้นที่ในการจัดท�าสวน จัดพื้นที่ในการเพาะปลูกให้มีความ
เหมาะสมเรียบง่าย โดยเน้นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่
บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็ก การได้รับมอบหมายหน้าที่ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รบั การพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จติ ใจ สังคม
และสติปญ
ั ญา อย่างเหมาะสม ตามวัยเพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาเด็กใน
ล�าดับต่อไป
การบูรณาการความร่วมมือ โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลสวนพริก
ได้บูรณาการความร่วมมือด้านองค์ความรู้ งบประมาณ กิจกรรมในการ
จัดท�าโครงการหนูนอ้ ยลุยสวน โดยได้รบั ความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบ้าน
ผู้ปกครอง และชาวบ้านในท้องถิ่น

โครงการหนูน้อยลุยสวน เป็นโครงการที่เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา ผลสัมฤทธิ์คือเด็กชอบ
รับประทานผักมากขึน้ มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย มีทกั ษะ
ในการน�าแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน
ประชาชนและผูป้ กครองมีความสนใจเกีย่ วกับโครงการหนูนอ้ ยลุยสวน
ประชาชนและผูป้ กครองได้รบั รูแ้ ละมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ท้ังด้านทฤษฎี
และด้านปฏิบัติท�าให้มีความเข้าใจในการจัดการอบรม เลี้ยงดู สั่งสอน
เด็กมากขึ้น เป็นต้นแบบการน�าแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
มีการแบ่งปันผลผลิต ให้กับผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชน และให้
ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวให้กับประชาชน
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ด้านที่ ๑ ด้านการศึกษา

โครงการ “Smart Kids Code”

โดยเทศบาลเมืองพะเยา อ�าเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

นางสุมิตรา กัณฑมิตร
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา

“วัฒนธรรมล�้าค่า พัฒนาเมืองสู่สากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พื้นที่
9 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5443 1350

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
16,297 คน
328,635,420.05 บาท
www.tessabanphayao.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
ส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรม คือ
การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี โดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สั่งงานให้
บอร์ดสมองกลท�างานตามค�าสั่ง หรือ Coding ตามหลักสูตรการสร้าง
ชุดค�าสั่งเพื่อควบคุมบอร์ดสมองกลฝังตัว Hockey 2 อีกทั้งมุ่งเน้นพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ใช้ความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้าง
องค์ความรู้ต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ส่งเสริมการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 คือ การจัดการเรียนการสอนที่
มุ ่ ง พั ฒ นาผู ้ เรี ย นให้ มี ค วามพร้ อ มส� า หรั บ การปรั บ ตั ว ในยุ ค แห่ ง การ
เปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ โดยเน้นการจัดการเรียนรูแ้ บบ Active Learning
และสหวิทยาการที่สอดแทรกทักษะแห่งศวตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ รวมถึงทักษะการแข่งขันในเวทีระดับต่างๆ ใน
สังคมอย่างมีคุณภาพ
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ คือ การร่วมลงนามบันทึกความ
ร่วมมือ (MOU) โครงการ Smart Kids Code ระหว่างเทศบาลเมืองพะเยา
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ�ากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทักษะ Coding ภายใต้ความร่วมมือในรูปแบบ
“กัลยาณมิตรที่เติบโตไปพร้อมกัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนในสังกัด
โรงเรียนเทศบาลเมืองพะเยา ให้เข้าถึงทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการสั่งงานให้บอร์ดสมองกลท�างานตามค�าสั่ง หรือ Coding รวมถึง
การเรียนรูผ้ า่ นหลักสูตรออนไลน์ Smart Digital Prime และการแลกเปลีย่ น
ความรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน
การขยายองค์ความรูส้ ชู่ มุ ชน คือ การต่อยอดในการสร้างงาน สร้างอาชีพ
เพื่อให้เกิดรายได้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม โดยอาศัยองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองโดยการต่อยอดในด้านต่างๆ เช่น การสร้างนวัตกรรม
เพือ่ การท�าเกษตรแบบยัง่ ยืน Smart Farm การสร้างหุน่ ยนต์ Smart Kids

จิตอาสา เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการเก็บขยะอันตรายทีเ่ สีย่ งต่อการติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ เป็นต้น ซึ่งเป็น
ผลงานที่เกิดจากการต่อยอดโครงการ Smart Kids Code ของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฏร์นุกูล) สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองพะเยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/ วิธกี าร
ปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยทักษะการ Coding
จากส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2564

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนโรงเรียนใน
สั ง กั ด เทศบาลเมื อ งพะเยา มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจการเขี ย นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการสัง่ งานให้บอร์ดสมองกลท�างานตามค�าสัง่ หรือ Coding
ตามหลักสูตรการสร้างชุดค�าสัง่ เพือ่ ควบคุมบอร์ดสมองกลฝังตัว Hockey 2
และสามารถจัดกิจกรรมการเรียน การสอนผ่านรูปแบบ Active Learning
เปิดโอกาสให้นกั เรียนแสดงความสามารถด้วยการปฏิบตั จิ ริง และสหวิทยาการ
ที่สอดแทรกทักษะแห่งศวตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อให้เกิดรายได้แบบยั่งยืน โดยการ
ต่อยอดองค์ความรูท้ กั ษะด้านเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด
3. การเพิ่มขีดความสามารถและเข้าถึงโอกาสในการแข่งขัน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการใช้เทคโนโลยีและสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่ทันสมัย สามารถพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญและเตรียม
ความพร้อมส�าหรับเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. คณะผู้บริหาร พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง
นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา โดยก�าหนดนโยบายด้านการศึกษา
ทีช่ ดั เจน และมุง่ พัฒนายกระดับการจัดการเรียนการสอนด้วยใช้เทคโนโลยี
เป็นฐาน เพื่อน�าไปสู่การต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมในการใช้ประโยชน์
ส�าหรับการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน
2. โอกาส และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การเข้าถึงโอกาสทาง
การศึกษาทุกมิติ และการได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับการ
ศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายเพื่อการจัดการเรียน
การสอนของครูและการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนที่ทันสมัย สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด
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ด้านที่ ๑ ด้านการศึกษา

โครงการ “จัดท�ำแบบทดสอบมำตรฐำนกลำงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของนักเรียนในสถำนศึกษำสังกัดเทศบำลเมืองพัทลุง”
โดยเทศบาลเมืองพัทลุง อ�าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

นำยวำทิต ไพศำลศิลป์
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง

“สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล�้าการศึกษา ชุมชนร่วมพัฒนา สู่เมืองน่าอยู่ ควบคู่การบริหารจัดการที่ดี”

พื้นที่
ประชากร
13.342 ตร.กม.
32,423 คน
โทรศัพท์ 0 7461 3007
www.phatthalungcity.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
129,845,930.44 บาท

ควำมโดดเด่นของโครงกำร
ข้อสอบทีเ่ ป็นมาตรฐานกลาง สามารถวัดผลและประเมินผลนักเรียน
ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถน�าผลการสอบหรือผลการประเมินเป็นข้อมูล
ส�าคัญสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษา ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการก�าหนดนโยบายและการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับสถานศึกษาและระดับต้นสังกัด
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ เกิดองค์ความรู้และ
สามารถถ่ายทอดซึ่งกันและกันได้ในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา
จนเกิดการพัฒนาทางวิชาการที่เป็นวงจรและทันสมัย เนื่องจากมีการ
ด�าเนินการทุกปีงบประมาณ การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารของเทศบาลเมืองพัทลุง
ผูบ้ ริหารมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บคุ ลากรทางการศึกษาได้รบั การพัฒนา
เพิ่มพูนความรู้และความสามารถด้านการบริหารจัดการด้านวิชาการ วิธี
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพื่อน�าความรู้มาพัฒนาจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นอยู่เสมอ
สถานศึกษาและเทศบาลเมืองพัทลุงได้นา� เสนอ “แบบทดสอบมาตรฐาน
กลางเพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองพัทลุง” จึงเกิดการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและคณะกรรมการมู ล นิ ธิ ข อง
สถานศึกษาได้รว่ มพิจารณา รับทราบ และแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
จากผลการสอบ

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ
1. เทศบาลเมืองพัทลุงมีข้อสอบที่เป็นมาตรฐานกลางสามารถวัดผล
และประเมินผลนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ สามารถน�าผลการสอบหรือ
ผลการประเมินเป็นข้อมูลส�าคัญสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษา ใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก�าหนดนโยบายและการวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษาและระดับต้นสังกัด
2. การสนับสนุนจากผู้บริหารของเทศบาลเมืองพัทลุง ผู้บริหารมี
นโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
เพิ่มพูนความรู้และความสามารถด้านการบริหารจัดการด้านวิชาการ
เทคนิควิธีการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพื่อน�าความรู้มาพัฒนา
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นอยู่เสมอ

ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ
1. สามารถยกระดับการจัดการศึกษาโดยอาศัยทุกภาคส่วนในการขับ
เคลื่อนการศึกษา
2. เกิดการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการมูลนิธิของสถานศึกษาได้ร่วม
พิจารณา รับทราบ และแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผลการสอบ
3. เพิม่ ขีดความสามารถและสร้างพลังการขับเคลือ่ นโดยให้ประชาชน
ประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของเทศบาลเมืองพัทลุง
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ด้านที่ ๑ ด้านการศึกษา

โครงการ “บริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหญ้าไทร”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหญ้าไทร อ�าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

นายธนากร พันธ์ศรี
วิสัยทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหญ้าไทร

“พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
23.20 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5661 9706

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
2,264 คน
22,290,401.03 บาท
www.nongyasaipc.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
“การบริหารจัดการทีด่ ”ี ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบล
หนองหญ้าไทร ได้บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตามมาตรฐานการ
ด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
และมาตรฐานการด�าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งทั้ง
สองมาตรฐานถือเป็นหัวใจส�าคัญของการบริหารจัดการภายในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ
การด�าเนินงานการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหญ้าไทร ได้ด�าเนินการตามขอบข่ายงาน
คือ 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านบุคลากร 3. ด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร 4. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
5. ด้านการมีสว่ นร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน โดยแต่ละขอบข่ายงาน
จะด�าเนินงานตามการบริหารแบบ PDCA
การบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วม ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่ ว นต� า บลหนองหญ้ า ไทร เน้ น การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ กั บ คณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่ที่
เกีย่ วข้อง หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอกทัง้ ภาครัฐและเอกชน
“ความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการบริการ” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหญ้าไทรด�าเนินการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อให้
เกิดความพึงพอใจเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหญ้าไทร
เป็นศูนย์กลางสร้างเครือข่ายการแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นการบริหารจัดการ
ศูนย์เด็กเล็กให้กับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภายนอกที่ให้ความ
สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน
2. เด็กปฐมวัยมีคณ
ุ ภาพ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบล
หนองหญ้าไทร ส่งเสริมให้เด็กทีอ่ ยูใ่ นศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ มีพฒ
ั นาการทัง้
๔ ด้านเหมาะสมตามวัย ส่งเสริมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ
3. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหญ้าไทร เป็นศูนย์กลางที่ช่วย
แบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี ผู้ปกครองมีเวลาในการประกอบ
อาชีพได้มากขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลบุตรหลาน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหญ้าไทร มีวิสัยทัศน์ มี
ภาวะผู้น�าและมีความมุ่งมั่นการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. การบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วม การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีสว่ นในการร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะและมีสว่ นร่วมในการด�าเนิน
งานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม�่าเสมอ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความ
ส�าคัญในการสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. ความสามัคคี ของบุคลากรในองค์กร การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
แก้ปัญหาร่วมกัน
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ด้านที่ ๑ ด้านการศึกษา

โครงการ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา “เล่นตามรอยพ่อ”
โดยองค์กรบริหารส่วนต�าบลบ้านหาด อ�าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

นายผ่วน เอมดี
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์กรบริหารส่วนต�าบลบ้านหาด

“เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่แปรรูปผลผลิต ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน”

พื้นที่
9.90 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3249 2131

ประชากร
3,525 คน
www.banhadsao.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
25,216,148.85 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เป็นการสร้างเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัยผ่านการเล่น เป้าหมายคือให้เด็กได้เรียนในห้องเรียนธรรมชาติ
โดยใช้วัสดุท่ีมีในธรรมชาติ เช่น ทราย น�้า ต้นไม้ วัสดุที่เหลือใช้ในพื้นที่
ขณะที่การสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ยึดตามหลัก “บวร” หรือ บ้าน
วัด โรงเรียน/ท้องถิ่น ที่เน้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก
องค์กร ชุมชนท้องถิน่ ร่วมคิด ร่วมสร้าง บริหารจัดการสนามเด็กเล่นแห่งนี้
เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาร่วมกัน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ฐานสระอินจัน เด็กๆ จะได้พัฒนาเซลล์สมองส่วนซีรีเบลลัม (บริเวณ
ท้ายทอย) ที่การพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์และศิลปะ จากการเล่น
วัสดุธรรมชาติอย่าง ดิน ทราย และน�้า
ฐานสระทารก จะช่วยพัฒนาความรู้สึกของเด็กที่รักการเล่นน�้า ให้มี
นิสัยรักน�้า
ฐาน “ค่ายกล Spider Man” จะช่วยให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อ
จากการปีนป่ายเส้นเชือก ท�าให้เด็กฉลาดและอารมณ์ดี
ฐานเรือสลัดลิง ท�าให้เด็กได้จินตนาการ ถึงการผจญภัย อย่างอิสระ
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1. ผู้บริหารท้องถิ่น เห็นความส�าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เต็ม
ตามวัยและศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา
2. คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการศึกษา ให้การ
สนับสนุน ร่วมแรง ร่วมใจ ท�างาน และมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม
หรือฐานกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับเด็ก
3. ชุมชน วัด บ้าน โรงเรียน และผูป้ กครองร่วมมือสนับสนุนทรัพยากร
ด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ เช่น ร่วมเป็นวิทยากรท้องถิ่น
มีแหล่งเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการดูแลและบ�ารุงรักษาสนามเด็กเล่น
4. เด็กทุกคนมีความสุขจากการเล่นในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาใน
ลักษณะ เรียนปนเล่น เล่นปนเรียน
5. ครูวัดประเมินพัฒนาการของเด็ก อย่างต่อเนื่องและน�าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

่ ผ
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่ ทีม

ด้านที่ ๑ ด้านการศึกษา

โครงการ “พัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ”
โดยเทศบาลต�าบลห้วยอ้อ อ�าเภอลอง จังหวัดแพร่

นายสมชาย

จารุรัชต์

วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“เมืองน่าอยู่ อนุรักษ์วัฒนธรรม น�าพาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า”

พื้นที่
2.00 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5458 1472

นายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลห้วยอ้อ
ประชากร
4,987 คน
www.huayor.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
57,260,866.51 บาท

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ความโดดเด่นของโครงการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับปฐมวัย
และประถมศึกษา ได้จัดการศึกษาสนองนโยบายหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ทีม่ งุ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส�านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก ยึดมัน่ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยปีการศึกษา
2564 โรงเรี ย นเทศบาลบ้ า นห้ ว ยอ้ อ มี ข ้ า ราชการครู จ�า นวน 5 คน
มีนักเรียนจ�านวน 318 คน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ท�าให้
จ�านวนครูไม่เพียงพอต่อจ�านวนนักเรียนในบางกลุม่ สาระการเรียนรู้ ได้แก่
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และปฐมวัย
ทางโรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อจึงได้จดั ท�าโครงการพัฒนาการเรียน
การสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการขึ้น เพื่อให้มีจ�านวนครูเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
เชิงประมาณ - จ้างเหมาบุคคลภายนอกทีม่ คี ณ
ุ วุฒติ รงตามสายการสอน
จ�านวน 9 คน ในอัตรา เดือนละ 9,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 12 เดือน
เชิงคุณภาพ - การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลบ้านห้วย
อ้อมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และทางโรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาเพียง
พอต่อจ�านวนนักเรียน

1. ผู้บริหารให้การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
2. ครูผสู้ อนมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจในการจัดการเรียนการสอนให้กบั นักเรียน
3. ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา
นอกจากนี้เทศบาลต�าบลห้วยอ้อ มีนโยบายด้านการจัดการศึกษา
โดยมุ่งเน้นให้จัดการศึกษาด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตาม
สาขาวิชาเพือ่ ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ ดี่ ี
และได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการขาดแคลนบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ตรงตามสาขาวิชาของโรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ จึงจัดให้มีโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการสนับสนุน
งบประมาณในการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบตั งิ านตามสาขาวิชา
ที่ขาดแคลน นอกจากนั้นเทศบาลต�าบลห้วยอ้อได้ใช้ TBO Model ในการ
ส่งเสริมพัฒนาด้านการจัดศึกษา ด้วยกระบวนการ ดังนี้
T = Training (การฝึกฝนอบรม) โดยส่งเสริมให้ครูและบุคลากรให้
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพและ
ท�าให้ครูมคี ณ
ุ ภาพ ครูนา� สิง่ ทีไ่ ด้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ใช้เทคนิควิธกี ารทีห่ ลากหลาย เพือ่ มุง่ เน้นให้ผเู้ รียนได้รบั การ
ฝึกฝนอย่างสม�่าเสมอ
B = Boss (ผู้บริหาร) โดยผู้บริหารให้แนวนโยบายด้านการศึกษา
สนับสนุนให้จดั การศึกษาด้วยบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพทัง้ ภายใน และภายนอก
ด้วยการจัดให้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและท�าบันทึกความร่วมมือด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนากีฬา (MOU) ระหว่างโรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อกับโรงเรียนกีฬา
จังหวัดล�าปาง คอยก�ากับดูแล ให้คา� ปรึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ
ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
O = Output (ผลลัพธ์) โดยส่งเสริมให้นกั เรียนได้มโี อกาสแสดงความ
สามารถตามศักยภาพของตนเอง สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอน
ทีม่ งุ่ เน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองจนเกิดเป็น
ทักษะความรู้ที่สามารถน�าไปใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขัน้ พืน้ ฐาน (O-net : Ordinary National Educational Test) การทดสอบ
ความสามารถพืน้ ฐานของผูเ้ รียนระดับชาติ (NT : National Test) การแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น และการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ “การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลฉลอง”
โดย เทศบาลต�าบลฉลอง อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

นายนิวัต เจียวิริยบุญญา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลฉลอง

“การท่องเที่ยวทางบกและทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตร
และชุมชนอย่างยั่งยืน”

พื้นที่
25 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7638 3775

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
27.268 คน
204,210,734.63 บาท
www.phuketchalong@hotmail.com

ความโดดเด่นของโครงการ
“การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)” เป็นการ
เรียนทีม่ งุ่ เน้นให้เด็กมีสว่ นร่วมและกระตุน้ ให้เด็กได้เรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง พร้อม
เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรูใ้ นสิง่ ทีเ่ ด็กสนใจ เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมรอบๆ ตัวเด็ก
และตอบสนองตามความต้องการที่หลากหลายของเด็ก เป็นกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติที่เน้นให้เด็กลงมือท�าด้วยตัวเอง
ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง เป็นวิธกี ารทีท่ า� ให้เด็กค้นหาค�าตอบในเชิงลึกด้วย
ตนเอง ในหัวข้อหรือเรื่องที่เด็กสนใจ ส่งเสริมทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ผ่านการส�ารวจ การสืบค้น การจดบันทึก และการคิดวิเคราะห์
เพื่อให้ได้ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ผ่านประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย
ตลอดจนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะแล้วสรุปออกมาเป็นชิ้นงาน
เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและจากผู้เชี่ยวชาญ เด็กๆ ได้
ค้นคว้าหาค�าตอบจากสิ่งที่ตนเองสนใจ ได้ท�างานภาคสนามและพูดคุยกับ
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เด็กสนใจเรียนรู้ โดยคุณครูจะเป็นผู้จัดหาทรัพยากร
ต่างๆ พร้อมทั้งแนะน�าวิธีการหาค�าตอบที่หลากหลายให้กับเด็ก เพื่อช่วย
เด็กๆ ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลด้วยวัตถุจริง เปิดโอกาสให้เด็ก
แต่ละคนได้ท�างานตามความสามารถของตัวเอง
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในระยะยาว ท�าให้เด็กมีทกั ษะกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบตามแนวทางวิทยาศาสตร์ กระตุ้นการสร้างเซลล์สมอง
ให้เกิดการพัฒนาและรู้จักการแก้ปัญหา ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านภาษา
ของเด็ก จากการพูดคุย การสนทนาโต้ตอบ การใช้ค�าศัพท์ ประโยค และ
น�้าเสียงในการสื่อสารกับผู้อื่น และส่งเสริมทักษะการลงมือปฏิบัติของเด็ก
ในสิ่งที่ตนเองสนใจอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะท�าให้เกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง
และเกิดแรงบันดาลใจในความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เด็กนักเรียน ได้เรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง ท�าให้เกิดความ
สนใจในการเรียน
2. ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม และส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็ก
3. เป็นพื้นฐานที่ดีของครอบครัวและสังคม เด็กได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติ การแก้ปัญหา ทักษะด้าน
ภาษา อย่างเป็นระบบ ท�าให้มพี ฒ
ั นาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม
และสติปัญญา มีความกล้าแสดงออก

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ที่ได้มีการบรรจุหน่วยการเรียนรู้ที่ผู้เรียนอยากเรียนรู้ตามความสนใจของ
ตนเองไว้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ของหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายของแต่ละ
ภาคเรียน โดยครูผสู้ อนจะใช้วธิ กี ารจัดการเรียนรูแ้ บบโครงการ หรือ Project
Approach
2. ความร่วมมือจากผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ผูบ้ ริหาร ครู บุลากรทางการศึกษา
ปราชญ์ ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามา มีส่วนสนับสนุนการ
เรียนรู้ของเด็กๆ ท�าให้เด็กได้เรียนอย่างสนุกสนาน มีความสุข
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ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ด้าน
(ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา)”

โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแวง อ�าเภอนิคมค�าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

นายก้อน

ยืนยง

วิสัยทัศน์

“ต�าบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
มีอาชีพเสริม กระจายโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานประเพณีที่ดีงาม”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
58 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4262 0818

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแวง

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
7,610 คน
43,393,025.88 บาท
www.nongwaengmukdahan.go.th

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
การบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลหนองแวง มีการบริหาร
จัดการที่ท�าให้เกิดความส�าเร็จทั้งด้านปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต
อย่างเป็นระบบตามตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นที่ประจักษ์ โดยด�าเนินการตาม 8 องค์ประกอบของระบบ
การประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ มีการก�าหนดมาตรฐานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กทีม่ งุ่ คุณภาพ
ตามมาตรฐาน การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การด�าเนินงานตาม
แผนพัฒนาจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก การจัดท�ารายงานประจ�าปีเพือ่ รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน และการจัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
รวมทั้งการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน
ท�าให้ปรากฏผลการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
คุณภาพของเด็ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย คุณลักษณะที่ดี มีระเบียบ
วินยั รูจ้ กั การรอคอย มีความอดทน มีนา�้ ใจในการอยูร่ ว่ มกัน รูจ้ กั การเข้าแถว
เข้าคิว มีความรับผิดชอบ เช่น การเก็บของเข้าทีโ่ ดยไม่ตอ้ งบอก เดินมาเข้าแถว
ด้วยตนเองเมื่อได้ยินเสียงระฆัง ซึ่งพฤติกรรมของเด็กดังกล่าวได้รับการ
ฝึกปฏิบัติและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เด็กปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย ท�าให้
ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจ ไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน
เพิ่มขึ้นทุกปี
เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค ได้รับการ
ประเมินเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวัด องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
และมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบล
รวม 23 แห่ง ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ตามระบบประกัน
คุณภาพ เพือ่ น�าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่การพัฒนาเด็กตามระบบประกันคุณภาพต่อไป

1. เด็กได้รับการประเมินพัฒนาการ และการกระตุ้นพัฒนาการที่
ถูกต้องตามวัย
2. เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ
สังคม และสติปัญญา)
3. พัฒนาศักยภาพผูป้ กครอง ครูและผูด้ แู ลเด็ก ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างถูกต้อง

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลหนองแวง มีผู้บริหารที่มีภาวะผู้น�า มีการ
เตรียมการวางแผน และมีความสามารถ ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่
มีอยู่มาใช้งานอย่างคุ้มค่า จัดองค์กรให้เอื้อต่อการท�างาน อีกทั้งมีการ
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก
ให้ช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
2. ศูนย์พัฒนาเด็กต�าบลหนองแวง มีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผูป้ กครอง ชุมชน ตลอดจนหน่วยงาน ต้นสังกัด ท�าให้ได้รบั การยอมรับจาก
ผู้ปกครอง และชุมชน ในการปฏิบัติงานโดยได้รับความร่วมมือด้วยความ
เต็มใจ เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา รวมทั้ง
การให้ความส�าคัญของการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก โดยจัดให้มีการประชุมอย่างสม�่าเสมอเพื่อชี้แจงและร่วมกัน
วางแผนการด�าเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก รวมทัง้ รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานต่อไป

่ ผ
่ลการปฏิ
องค์
กรปกครองส่
วนท้
งถิ
ี ม
บต
ั บ
ง
ิ ต
เด่นเด่ประจ�
าปี าพ.ศ.
2564
องค์
กรปกครองส่
วอ
นท้
อน
งถิ
น
ที
ผ
ี ลการปฏิ
ัานดี
ง
ิ านดี
น ประจ�
ปี พ.ศ.
2564 23 23
่ ทีม

ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ “ส่งเสริมมาตรการสร้างวินัยสวมหมวกนิรภัย ขับขี่รถจักรยานยนต์
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลขั้นไดใหญ่”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลขั้นไดใหญ่ อ�าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

นายบุญสม

เที่ยงศิริ

วิสัยทัศน์

“ต�าบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพเสริม
กระจายโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานประเพณีที่ดีงาม”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
45 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4575 6896

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลขั้นไดใหญ่

ประชากร
4,719 คน
www.kdy.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
32,003,279.81 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ตามนโยบายการลดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน จึงมีการซ้อมสร้างวัฒนธรรม
การเสริมสร้างความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ
และปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติแก่เด็กและเยาวชนให้มีการปฏิบัติจนเป็น
จิตนิสัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงได้มีการบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนพัฒนาการเรียนในเรือ่ งวินยั จราจร ด้วยการสร้างสนามจราจรจ�าลอง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ปกครองในเรื่องความปลอดภัยในการใช้
รถจักรยานยนต์ โดยการสวมหมวกนิรภัยปลอดภัย 100% ในการรับ-ส่ง
บุตรหลานในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เพือ่ ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
ใช้จักรยานยนต์
- จากการท�ากิจกรรมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับเลือกเป็น
ตัวแทนอ�าเภอในการแสดงวินยั จราจรงานสรุปโครงการลดอุบตั บิ นท้องถนน
ด้วยการสวมหมวกนิรภัย ณ โรงแรงเจพี เอ็มเมอร์รัล จังหวัดยโสธร

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เด็ ก นั ก เรี ย นได้ รั บ การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ เรื่ อ งความ
ปลอดภัยทางถนนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการสวมหมวกนิรภัยและการปฏิบัติ
ตนตามระเบียบวินัยจราจร
2. ผู้ปกครองที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มารับ-ส่งเด็ก ได้รับความรู้ใน
เรื่องวินัยจราจรและความส�าคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัยโดยการสวม
หมวกนิรภัยในการเดินทาง
3. ลดอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนน
4. เกิดภาคีเครือข่ายประสานความร่วมมือกัน เพือ่ ขยายผลการด�าเนินงาน
เป็นต้นแบบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งอื่นได้
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1. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต�าบลขั้นไดใหญ่
ให้การสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินงาน รวมทั้งจัดหาวัสดุในการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลให้การสนับสนุน
ด้านบุคลากรให้ค�าแนะน�าด�าเนินงาน
2. คณะกรรมการศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับต�าบล
ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ มาช่วยในการฝึกกิจกรรมและค�าแนะน�า
3. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมส่งเสริมให้บุตรหลาน ได้สร้างวินัยในการสวม
หมวกนิรภัยฝึกให้เป็นนิสยั เป็นการร่วมมือกันในการสร้างวินยั เป็นอย่างดี
4. ครูผู้ดูแลทุกคน มีความตระหนักและพัฒนาตนเองในการฝึกทักษะ
การเรียนรู้การเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็กอย่างดี
5. หน่วยงานต้นสังกัดมีการติดตามการด�าเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง จึงท�าให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขับเคลื่อนการด�าเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ
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ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ “ขับเคลื่อนสถานศึกษาน�าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง”
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

นายปิยะ

ปิตุเตชะ

วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“ระยองเมืองน่าอยู่ เกษตรคุณภาพ ท่องเที่ยวอนุรักษ์ อุตสาหกรรมเป็นมิตร ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”

พื้นที่
3,552 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3861 7430

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ประชากร
747,267 คน
www.new.rayong-pao.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน
2,200,000,000 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
พืน้ ทีน่ วัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง เป็นพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ด้านการศึกษา
ทีเ่ อือ้ ให้คนในพืน้ ทีท่ กุ ภาคส่วนรวมพลัง ร่วมจัดการศึกษา สร้างนวัตกรรม
การศึกษาและการเรียนรู้ ตอบโจทย์คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและ
พื้นที่ เป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน และสร้างองค์ความรู้เพื่อขยายผลสู่การ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาชาติ
หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาน�าร่อง
• กรอบหลักสูตรท้องถิ่น Rayong Macro
• School Concept
• ยึดสาระแกนกลาง บูรณาการ เน้นกระบวนการ สร้างสมรรถนะ
ต่อยอดสู่นวัตกรรม บนวิถีของคนจังหวัดระยอง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษารูปแบบใหม่
• เพิ่มผลสัมฤทธิ์ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักเรียนในสถาน
ศึกษาน�าร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เจตคติ ทักษะ
ส�าคัญ และความรู้ รวมทั้งขยายผลสู่ระดับประเทศ
• ผล/พัฒนานวัตกรรม พัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาระดับ
จังหวัด ขยายผลนวัตกรรมการศึกษาสู่ระดับชาติและพื้นที่อื่น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ผูบ้ ริหารมีภาวะความเป็นผูน้ า� สูง วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ
2. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร
และรับฟังความคิดเห็น
3. เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการศึกษา ท�าให้สอดคล้องกับบริบท
การศึกษาของคนในจังหวัดระยอง
4. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ระเบียบ คุ้มค่า และยั่งยืน
และช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. จัดการศึกษาที่มีอิสระในด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีความคล่องตัว
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้อย่างเต็มที่
3. สร้างและพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาเป็นไปโดยเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่
น�าไปสู่การยกระดับการจัดการศึกษาของประเทศ อันเป็นรากฐานส�าคัญ
ของการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพต่อไป
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ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)”
โดยเทศบาลต�าบลกรับใหญ่ อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

นายธรรมรัตน์ วงษ์พิทักษ์โรจน์
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลกรับใหญ่

“กรับใหญ่เมืองน่าอยู่ เคียงคู่ธรรมาภิบาล บริหารคุณภาพชีวิต สานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”

พื้นที่
44.24 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3229 1298

ประชากร
12,929 คน
www.krabyai.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
98,989,370.82 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต�าบลกรับใหญ่ สังกัดกองการศึกษา เทศบาล
ต�าบลกรับใหญ่ เปิดท�าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 634 คน
เมื่อปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้ด�าเนินการส่งแผนการด�าเนินงาน
ตามโครงการฯ เพือ่ เข้ารับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน
คือกลุ่มมิตรผล ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School
Project 2) ซึง่ ในปีการศึกษานัน้ โรงเรียนได้รบั พิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว และเป็นโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนเดียวในประเทศไทย ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการ
บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวง
ศึกษาธิการและภาคเอกชน โดยมุง่ เน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้าน
ต่างๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน
และผู้ปกครอง ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมใน
ทุกด้าน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต�าบลกรับใหญ่ ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
ในการบริหารการจัดการศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา จากกลุ่ม
มิตรผล

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมีกระบวนการบริหารจัดการที่เป็นระบบ สามารถด�าเนินการ
บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2. การบูรณาการความร่วมมือ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและด้านงบประมาณ ท�าให้
มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความส�าเร็จ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีทฤษฎีกระบวนการคิดและการบริหารจัดการที่มุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีกระบวนการคิด
และเทคนิคการสอนในการถ่ายทอดความรูใ้ ห้ผเู้ รียนเต็มตามศักยภาพของ
ผู้เรียนตามความถนัด นักเรียน ร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัย เพิ่มสูงขึ้น
2. ผูป้ กครอง ร้อยละ 90 มีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ร่วมคิด
ร่วมท�า ร่วมพัฒนา ร่วมยินดี
3. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต�าบลกรับใหญ่ มีสภาพคล่องในการบริหารงาน
ภายในองค์กรมากยิง่ ขึน้ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการสร้างนวัตกรรม
ที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัย
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ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ สถานศึกษายุคใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร้ถัง (zero waste)”
โดยเทศบาลต�าบลเวียงตาล อ�าเภอห้างฉัตร จังหวัดล�าปาง

นายนิวัฒน์ ปะระมา
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีต�าบลเวียงตาล

“เวียงตาลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจมั่นคง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
107.186 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 5433 8675

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
8,505 คน
54,142,213.07 บาท
www.viangtan-sao.go.th

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
จากนโยบาย สู่แนวคิด ปรับปรุง พัฒนาและต่อยอด จากนโยบาย
ของรัฐบาลในเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ
สู่ระดับจังหวัด จัดท�าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลเวียงตาล ได้มีการขับเคลื่อน
ตามนโยบายดังกล่าวฯ ภายใต้โครงการ “สถานศึกษายุคใหม่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไร้ถัง (ZERO WASTE)” ถือเป็นโครงการที่เปลี่ยนแนวความคิดใน
การบริหารจัดการแบบใหม่ โดยต้องการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จั ด การขยะตั้ ง แต่ ต ้ น ทาง จากโรงเรี ย น และครั ว เรื อ น ทุ ก คนมี ส ่ ว น
รับผิดชอบ โดยใช้หลักการจัดการขยะ 3 อย่าง คือ สิ่งที่ใช้ไม่ได้ เป็นพิษ
ติดเชื้อ และเป็นการต่อยอดกับโครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง
ที่ เ ป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งเทศบาลต� า บลเวี ย งตาล ร่ ว มกั บ สถาบั น
พระปกเกล้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลเวียงตาล ได้ด�าเนินการน�ามา
เป็นแนวทางการบริหารจัดการขยะทีท่ า� ให้ชมุ ชนและองค์กรปกครองท้องถิน่
สามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างยั่งยืน
ยึดหลัก PDCA ในการวางแผนและการท�างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
โดยมีการปรับปรุงกระบวนการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้
ส�าหรับเด็ก
การขยายผล บรรจุเข้าไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา เป็นหน่วยการเรียนรู้
ส�าหรับเด็กและเป็นกิจกรรมที่ต้องท�าเป็นประจ�าในทุกๆ วัน มีกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอ เพื่อสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวเด็กและขยายผลต่อไปยังผู้ปกครอง ชุมชน โดยการ
สร้างความรู้ความเช้าใจเพื่อให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ การมีสว่ นร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน

1. ปริมาณขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลดลง ไม่ก่อให้เกิดขยะในชุมชน
2. สร้างค่านิยมและวินัยในการคัดแยกขยะให้กับเด็กระดับปฐมวัย
3. สร้างจิตส�านึกที่ดีให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในการบริหาร
จัดการขยะ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. การเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
มีการน�าผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดนิทรรศการ/ออกแสดงผลงาน
ให้กับหน่วยงานอื่นที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. นโยบาย วิสัยทัศน์และการนิเทศติดตามของผู้บริหาร ผู้บริหาร
มีนโยบายด้านการศึกษาที่ชัดเจน มุ่งเน้นการสร้างจิตส�านึกให้เด็กในด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัย สนับสนุนและส่งเสริมในการ
จัดการเรียนการสอนและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้ง
นิเทศติดตาม ให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ น�าไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาได้อย่างต่อเนือ่ ง
และมีประสิทธิภาพ
2. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน
2.1 พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการท�า
กิจกรรมจากการคัดแยกขยะในครัวเรือน
2.2 ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
การจักสาน การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
2.3 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้กบั เด็ก
มีความต่อเนือ่ ง สม�า่ เสมอ มีการทบทวนความรู้ และการมอบหมายหน้าที่
ของเด็กที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละวัน
2.4 สร้ า งความตระหนั ก และปลู ก จิ ต ส� า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
สิง่ แวดล้อมให้เกิดกับเด็กระดับปฐมวัยโดยส่งเสริมให้เด็กและครู/บุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่
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ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ “จัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรม Phonemic Awareness and Phonics พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Plus 4.0”
โดยเทศบาลเมืองล�าพูน อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน

นายประภัสร์ ภู่เจริญ
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีเมืองล�าพูน

“ล�าพูนเป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีความพอเพียง”

พื้นที่
6 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5356 1524

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
12,019 คน
242,660,473 บาท
WWW.LAMPHUNCITY.GO.TH

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างหลักประกันว่านักเรียนทุกคนต้องได้
รับความรู้และทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เด็กนักเรียน
ทีม่ ที กั ษะภาษาอังกฤษทีด่ ชี ว่ ยสร้างให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และการมี
ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข
และไม่ใช้ความรุนแรง
การลดความเหลื่อมล�้าด้านการศึกษา ตระหนักถึง ความส�าคัญของ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้นักเรียนทุกกลุ่ม และทุกระดับ
การศึกษา เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและสากลในรูปแบบที่เหมาะสม
และเท่าเทียมกัน โดยใช้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุน
การสร้างโอกาส คุณภาพ และความเป็นธรรมในสังคม
มุ่งพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้ถูกต้องชัดเจน น�าไปสู่
การฟัง การเขียน และการพูด จนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
สร้างลักษณะนิสัยการอ่านและการค้นคว้าซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่จ�าเป็น
ส�าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21
การถ่ายทอดความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่าง
สม�่าเสมอมีวิธีการสร้างเครือข่ายในองค์กรแห่งการเรียนรู้ แบบเพื่อนสอน
เพื่อน พี่สอนน้อง น้องสอนพี่ ท�าให้นักเรียนถูกยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาอังกฤษ สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งความรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษและ
สร้างลักษณะนิสัยการค้นคว้า ซึ่งเป็นการวางรากฐานส�าหรับการใช้ภาษา
อังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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1. การลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาท�าให้นักเรียนได้เรียนภาษา
อังกฤษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้ปกครองไม่ต้องไปหาที่เรียนเสริม
ท�าให้นักเรียนได้เรียนทุกคน ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและชุมชน
2. การส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษที่จะเป็นพื้นฐานที่จ�าเป็นต้องใช้ใน
การสื่อสาร เป็นสร้างรากฐานในการค้นคว้าข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล
ที่กว้างขวางและเป็นสากล รวมทั้งยังเป็นรากฐานในการเรียนและต่อยอด
ในการเรียนที่สูงขึ้น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การจัดกิจกรรม เน้นการสอนแบบเพือ่ นช่วยเพือ่ น รุน่ พีช่ ว่ ยรุน่ น้อง
รุ่นน้องช่วยรุ่นพี่ ท�าให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ท�าให้ได้เกิดการ
เรียนรูท้ ย่ี งั่ ยืน นักเรียนได้ปฏิบตั จิ ริงท�าให้มที กั ษะทีส่ า� คัญ เป็นการร่วมกัน
ในการวิเคราะห์ปัญหาให้ถูกจุด สร้างวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2. ผลการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น
ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนมีทศิ ทางทีส่ งู ขึน้ ผลคะแนนการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ตัง้ แต่คะแนน 50 ขึน้ ไปมีแนวโน้มทีส่ งู ขึน้ ทุกปี
3. การส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษที่จะเป็นพื้นฐานที่จ�าเป็นต้องใช้
ในการปฏิสัมพันธ์ เป็นสร้างรากฐานในการค้นคว้าข้อมูลและการเข้าถึง
ข้อมูลที่กว้างขวางและเป็นสากล รวมทั้งยังเป็นรากฐานในการเรียนและ
ต่อยอดในการเรียนที่สูงขึ้น
4. การสอนเน้นระบบสังเคราะห์ตัวหนังสือให้เป็นเสียง ที่ไม่ต้องใช้
ความจ�า เพราะหน่วยเสียงกับตัวอักษรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีเหตุผล
และสามารถท�านายได้ ไม่เหมือนการเรียนแบบเก่า คือการสอนให้ผู้เรียน
ดูรูปที่ภาพ หรือค�า และเปล่งเสียงออกมา
5. ความร่วมมือของคนในองค์กรทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
เทศบาล ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะครูทกุ กลุม่ สาระการเรียนรู้ ครูทกุ กลุม่
สาระการเรียนรูส้ ามารถสอนการอ่านออกเสียงได้ ครูไทยสอนเองโดยไม่ได้
จ้างครูตา่ งชาติ สามารถเป็นต้นแบบส�าหรับการต่อยอดการพัฒนาท้องถิน่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้
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ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ “รณรงค์ป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนเทศบาลนาด้วง”
โดยเทศบาลต�าบลนาด้วง อ�าเภอนาด้วง จังหวัดเลย

นางเพ็งจันทร์ บุราญศรี
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีต�าบลนาด้วง

“เทศบาลต�าบลนาด้วงน่าอยู่ รอบรู้วิชาการ ส่งเสริมงานภูมิปัญญา
พัฒนาโครงการพื้นฐาน ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
8.62 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4288 7485

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
6,655 คน
74,520,000 บาท
www.naduangmunicipality.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทศบาลนาด้วง ท�าให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะ
กล้าคิด กล้าท�า กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรม
ท�าคุณประโยชน์ให้กับสังคม โรงเรียน ครอบครัว และพัฒนาตนเองในการ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด มีทกั ษะในการด�าเนินชีวติ สามารถ
ด�ารงตนในสังคมแห่งการเปลีย่ นแปลงได้อย่างมีความสุข พร้อมเป็นบุคคล
ต้นแบบในการขั บเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมตาม
โครงการพระราชด�าริ พร้อมขยายเครือข่ายสู่ชุมชน ส่งผลให้เยาวชนใน
สังคมห่างไกลยาเสพติด และชุมชนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
โรงเรียนเทศบาลนาด้วง เป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต�าบล
นาด้วง ได้ด�าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE และได้ด�าเนินการจัดตั้ง การจัดตั้งชมรมและ
ศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ผู้เรียนตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภท
และห่างไกลยาเสพติด
2. ผู้เรียนได้แสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์
3. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
4. ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น

1. การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารมีภาวะผู้น�าสู่ความส�าเร็จ ต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธา
มี อ งค์ ค วามรู ้ เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง พั ฒ นา มี ค วามมุ ่ ง มั่ น มี จิ ต สาธารณะ
กล้าตัดสินใจ มีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบ
3. มีการสร้างแรงบันดาลใจสู่ความส�าเร็จ ให้เกิดขึ้นในหมู่ของเด็ก
และเยาวชน ด้วยค�าว่า “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” และ “เป็นคนเก่ง
คนดีของสังคม”
4. มีการรณรงค์ปลุกจิตส�านึกและสร้างกระแสนิยมการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
5. ผู้บริหารให้ความส�าคัญ เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน สร้างทีมงานให้
เข้มแข็ง ให้ก�าลังใจ เป็นพี่เลี้ยงที่ดี มีจิตอาสา และร่วมสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่เด็กและเยาวชน

่ ผ
่ลการปฏิ
องค์
กรปกครองส่
วนท้
งถิ
ี ม
บต
ั บ
ง
ิ ต
เด่นเด่ประจ�
าปี าพ.ศ.
2564
องค์
กรปกครองส่
วอ
นท้
อน
งถิ
น
ที
ผ
ี ลการปฏิ
ัานดี
ง
ิ านดี
น ประจ�
ปี พ.ศ.
2564 29 29
่ ทีม

ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ “สนับสนุนการจัดการศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศด้านต่างๆ
ของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖”
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อ�าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
วิสัยทัศน์

“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ระดับโลก เกษตรยั่งยืน สังคมน่าอยู่”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
2,581.92 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7471 2380

ประชากร
324,098 คน
www.satunpao.info

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
324,000,000 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในชั้นเรียนทุกระดับการ
ศึกษา ท�าให้เกิดความเท่าเทียมแก่นกั เรียนทีข่ าดโอกาสทางการศึกษา ทีม่ ี
ฐานะยากจน ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียน
สร้างโอกาสให้เด็กมีทกั ษะทางเทคโนโลยี โดยสนับสนุนให้นกั เรียนเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และองค์ความรู้ทางด้าน
การศึกษาเพือ่ พัฒนาตนเองให้มกี ารศึกษาเท่าเทียม และเท่าทันเทคโนโลยี
ดิจิทัล
ติดตัง้ สัญญาณ Internet ความเร็วสูง โดยใช้ระบบใยแก้วน�าแสง
Fiber Optic ของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ที่สามารถ Transfer ข้อมูล
ดิจทิ ลั ในการจัดการเรียนการสอนพร้อมกันทุกชัน้ เรียนและห้องพิเศษต่างๆ
ภายในโรงเรียน อาทิเช่น Smart Class Room, Intelligence Room และ
E-Library เป็นต้น
สร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั โดยการ Live ให้
นักเรียนในสังกัดต่าง ๆ ของจังหวัดสตูล เช่น การ Live ติว O-net จาก
ครูติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงในจังหวังจัดการเรียนการสอน On line ภาษา
ต่างประเทศ เช่น วิชาภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ให้แก่ โรงเรียนต่างๆ ใน
อ�าเภอใกล้เคียง
การบริหารและการจัดการศึกษาตลอดชีวติ เพือ่ เสริมสร้างการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่าง
เท่าเทียม สูก่ ารเป็นโรงเรียนชัน้ น�าของจังหวัดสอดคล้องกับค�าว่า “โรงเรียน
แห่งความสุขแบบยั่งยืน” (School of Sustainable Happiness)

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา ได้อย่างเท่าเทียม และเท่าทัน
เทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มศักยภาพตนเองทางด้านทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล
เพิ่มศักยภาพตนเองทางด้านทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มศักยภาพตนเอง
ทางด้านทักษะสู่ความเป็นเลิศ สร้างชื่อเสียง แก่ตนเองและโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 มีการ
ปรับเปลีย่ นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สูก่ ารเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. มีเครือข่ายทางการศึกษา และพัฒนากลไกในการจัดการศึกษา
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ประชาสังคม ประชาชนใน
ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
มีหลักสูตรฐานสมรรถนะตามบริบทของชุมชนทีส่ ามารถพัฒนาชุมชน
ได้อย่างแท้จริง
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระดับประเทศ ของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
มีแนวโน้มที่สูงขึ้น
3. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ สามารถพัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ตอบสนองการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สู่โรงเรียนชั้นน�าของจังหวัด
5. เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรูท้ างเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทางการศึกษาของ
ชุมชนในพื้นที่และหน่วยงานภายนอก
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ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ “การส่งเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลในเมือง”
โดยเทศบาลต�าบลในเมือง อ�าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

นายส�าราญ หนุนนาค
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลในเมือง

“สานงานต่อ ก่องานเพิ่ม เติมความสุขให้ชาวประชา ส่งเสริมการศึกษาและประเพณี”

พื้นที่
60.03 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5564 1110

ประชากร
8,164 คน
www.naimuangst.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
56,667,906.19 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลในเมือง ตระหนักถึงปัญหาด้านพัฒนาการ
โภชนาการ และสุขภาพช่องปาก ซึ่งล้วนเป็นปัญหาที่ส�าคัญต่อการพัฒนา
ในด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัย จึงได้จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริม
ให้เด็กมีการพัฒนาในทุกๆ ด้านตามวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
“ด้านการส่งเสริมและประเมินติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัย” จัดหา
อุปกรณ์ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) น�ามาใช้ในการประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จัดท�าฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม kid diary
school น�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพือ่ วางแผนการกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมพัฒนาการ
ให้เหมาะสมตามวัย ส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการรักษา
โดยการร่วมมือของครู ผู้ปกครอง และคลินิกหมอครอบครัวต�าบลในเมือง
วางแผนการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาการส่งเสริมพัฒนาการ อบรมให้
ความรู้กับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง ใช้แอปพลิเคชั่น kid diary school
เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถติดตามพัฒนาการของลูกได้อย่างต่อเนื่อง
“ด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต” จัดซื้อเครื่องชั่ง
น�า้ หนักและทีว่ ดั ส่วนสูง เก็บข้อมูลน�า้ หนักและส่วนสูงของเด็ก ใช้โปรแกรม
kid diary school เพื่อเก็บข้อมูลน�้าหนัก ส่วนสูง และเส้นรอบศีรษะ
น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนโภชนาการให้เด็กที่มีน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์
และสูงกว่าเกณฑ์ อบรมให้ความรู้แก่ครูและผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครอง
และครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเตรียมอาหารให้เหมาะสมตามวัย
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
“ด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก” จัดให้มแี ปรงฟัน ยาสีฟนั และแก้วน�า้
ให้เพียงพอส�าหรับเด็กแต่ละคน เพื่อฝึกทักษะการแปรงฟัน จัดหาโมเดล
การสอนแปรงฟันแบบเรซิ่น เพื่อใช้เป็นสื่อในการสอนเด็กให้แปรงฟัน
อย่างถูกวิธี มีการตรวจสุขภาพฟันเด็กและทาฟลูออไรด์วานิชทุก 6 เดือน
โดยทันตบุคลากร ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้แก่ครูและผู้ปกครองในการ
ดูแลปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลในเมืองรับการตรวจคัดกรอง
ด้านพัฒนาการ ด้านโภชนาการ และด้านสุขภาพช่องปาก และได้รับ
การแก้ไขปัญหา ครู ผูป้ กครอง มีความรูค้ วามเข้าใจในการดูแล และส่งเสริม
ให้เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการตามวัย เพือ่ ลดปัญหาด้านพัฒนาการ ด้านโภชนาการ
และด้านสุขภาพช่องปาก

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
มีการบูรณาการความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
และหน่วยอืน่ ๆ รวมทัง้ ครู ผูป้ กครอง ล้วนมีเป้าหมายเดียวกันในการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของเด็กปฐมวัย ที่จะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาด้านต่างๆ
ของเด็ก ร่วมกันวางแผนด�าเนินงาน จัดกิจกรรมเพือ่ แก้ไขปัญหา ถอดบทเรียน
การด�าเนินงาน เพื่อมาปรับปรุงการด�าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
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ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่นักกีฬาอาชีพ”
โดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

พื้นที่
ประชากร
9.01 ตร.กม.
16,477 คน
โทรศัพท์ 0 3551 1021 และ 0 3552 3090

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
422,073,403.02 บาท
www.suphancity.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
“สานฝันต้นกล้า สู่นักกีฬาอาชีพ” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับการส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล มีสมรรถภาพทางกาย
และจิตใจที่ดี ตลอดจนมีทักษะชีวิตที่ดีพร้อมทั้งน�าความรู้ ความสามารถ
ไปต่อยอดสูน่ กั กีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ สร้างอาชีพและรายได้ให้กบั ตนเอง
กระบวนการด�าเนินการ ได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารท้องถิน่ มีทศิ ทาง
และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เกิดผลเชิงประจักษ์ สร้างชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียนและเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ
(Best Practice) ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเชิงบวก สร้างความไว้วางใจ
ของชุมชนในการส่งบุตรหลาน เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
และเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นที่รู้จักมากขึ้น
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ นายกเทศมนตรี
เมื อ งสุ พ รรณบุ รี ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณ การจั ด ท� า MOU กั บ
มหาวิทยาลัยรังสิต ในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
ในโครงการ“สานฝันต้นกล้า สูน่ กั กีฬาอาชีพ”ตลอดจนได้รบั ทุนการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านวอลเลย์บอล
อย่างต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้นไป
ต้นแบบการพัฒนานักเรียนสู่นักกีฬาอาชีพ เช่น นางสาวชัชชุอร
โมกศรี ศิษย์เก่าของโรงเรียน นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน
นางสาวเนตรนภา บุญเกือ้ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รบั การคัดเลือก
เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนทีมชาติไทย, นางสาวทัดดาว การวิทยี
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น ผู ้ เ ล่ น ของสโมสร
วอลเลย์บอลหญิงโปรเฟล็กวีซี ในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก
และนางสาวชมพูนุท ชุมวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับคัดเลือก
นักกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนสคูลเกมส์
ประจ�าปี 2562 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ขยายชัน้ เรียน เพือ่ รองรับนักเรียนในชุมชนทีข่ าดโอกาสทางการศึกษา
ให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
สร้างรายได้ ประชาชนให้ความสนใจในการให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อ
ในโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เพื่อต้องการให้บุตรหลานพัฒนาสู่
นักกีฬาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เนื่องจาก
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นที่ยอมรับในการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอล
มืออาชีพ
เกิดศูนย์กลางการเรียนรูด้ า้ นกีฬา เยาวชนและประชาชนในชุมชนและ
ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีทัศนคติที่ดีต่อกีฬาวอลเลย์บอล และมี
สถานที่ออกก�าลังกาย เพื่อมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
การจัดวางระบบการบริหารจัดการที่มีรูปแบบชัดเจน โดยเริ่มจาก
อุดมการณ์ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีจิตส�านึกรักบ้านเกิด
ของตนเอง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและจัดการศึกษาเพื่อบริการประชาชน
ให้เด็กและเยาวชนรุน่ ลูกหลานทีด่ อ้ ยโอกาสทางการศึกษาได้รบั การศึกษา
ที่ดี มีคุณภาพ เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ความพร้อมของทรัพยากร ทั้งด้าน
งบประมาณ ด้านบุคลากรและด้านสภาพแวดล้อม ตลอดจนการได้รบั ความ
ร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้การสนับสนุน และ
เอื้ออ�านวยในการช่วยเหลือด้วยดีจากทุกภาคส่วน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้กรอบ
แนวคิดการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบลงมือ
กระท�า (Active Leaning) และกรอบแนวคิดการจัดการความรู้จาก
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ความมุ่งมั่น ความเพียรพยายาม
ความตัง้ ใจ การเอาใจใส่ของครูผสู้ อน ตลอดจนการสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร
ความร่วมมือร่วมใจจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและก่อให้เกิดองค์ประกอบ
แห่งความส�าเร็จ
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ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็ก 2 – 5 ปี
(ศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ)”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าฉาง อ�าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสุโข

แก้วบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าฉาง

วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“พัฒนาการศึกษา อาชีพมั่นคง การคมนาคมสะดวก”

พื้นที่
38 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7733 1174

ประชากร
2,815 คน
www.tachang.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
32,539,160.58 บาท

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
ศู น ย์ เรี ย นรู ้ ด ้ า นการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย จากการพั ฒ นาตนเอง
อย่างเป็นระบบท�าให้ศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลท่าฉาง ได้รับการประเมินจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และโครงการ COACT ให้เป็นศูนย์เรียนรู้
ด้านเด็กปฐมวัยที่มีความเป็นเลิศด้วยงาน 5 ระบบ โดยเป็น 1 ใน 18
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของประเทศที่ได้รับโล่รางวัลจาก COACT ในปี 2559
ท�าให้มคี วามโดดเด่นและมีแนวทางในการขยายการพัฒนาไปยังเครือข่าย
ที่สนใจในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง
วิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (Best practice) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง
มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยวงจรควบคุมคุณภาพ (PDCAI) ดังต่อไปนี้
P (Plan) การวางระบบและกระบวนการพัฒนา D (Do) การลงมือปฏิบตั จิ ริง
และมีหลักฐานทีช่ ดั เจน C (Check) การตรวจสอบกระบวนการทีด่ า� เนินงาน
เพือ่ ปรับปรุงให้ดขี นึ้ A (Act) การปรับปรุงกระบวนการทีด่ า� เนินงานให้ดขี นึ้
I (Integrate) การเชือ่ มงานภายในองค์กร หรือภายนอกองค์กร และเชือ่ มโยง
การพัฒนาในระบบอื่นๆ
โครงสร้างงาน 5 ระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉางมีการพัฒนา
ตนเองภายใต้โครงสร้างงาน 5 ระบบ ได้แก่ 1. ระบบการบริหารจัดการ
2. ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม 3. ระบบการจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 4. ระบบการดูแลสุขภาพเด็ก 5. ระบบการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน จึงท�าให้สามารถยกระดับตนเองเป็นศูนย์เรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ
กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่าฉาง พัฒนาตนเองแบบก้าวกระโดดด้วยกระบวนการ
Benchmarking ซึ่งเป็นกระบวนการที่เริ่มจากการเทียบเคียงผลการ
ประเมินตนเองในด้านกระบวนการและผลลัพธ์กับค่ามาตรฐานความ
เป็นเลิศ เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาระหว่างผลการประเมินตนเอง
กับมาตรฐานความเป็นเลิศ

1. แม่ขา่ ยในการพัฒนาเครือข่ายร่วมเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนต�าบล
ท่าฉางได้ขยายการพัฒนาไปสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความสนใจจะพัฒนาตนเองและใช้รูปแบบการ
พัฒนาตามกระบวนการ Benchmarking เทียบเคียงสมรรถนะในการ
ท�างาน โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สนใจ
สมัครเข้าร่วม 9 ศูนย์ฯ ในปี 2557 - 2558 และได้รบั การพัฒนาจนสามารถ
ยกระดับตนเองเป็นศูนย์ต้นแบบได้จ�านวน 4 ศูนย์
2. กระบวนการเยี่ยมชม Site visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง
เปิดให้ผู้ที่สนใจทั่วประเทศเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานตลอดทั้งปี
3. สร้างเครือข่ายการเรียนรูร้ ะดับจังหวัดและระดับประเทศ จากความ
ส�าเร็จของกระบวนการท�างานทั้ง 5 ระบบ น�าไปสู่ความเป็นเลิศของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉางท�าให้มีการขยายการพัฒนาไปยังเครือข่ายที่
สนใจในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงเพิม่ ขึน้ อีก 11 ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก ในปี 2562-2563 ซึ่งโครงการ COACT มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เครือข่ายที่เป็นศูนย์เรียนรู้กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีการ
ติดต่อประสานงาน ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เครือข่าย
มีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การมีวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และให้ความ
ส�าคัญด้านการศึกษาเป็นเรื่องหลักในการพัฒนา พนักงานส่วนต�าบลรับ
นโยบายจากผู้บริหารเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการและน�าไปปฏิบัติให้เกิด
เป็นรูปธรรม ครู/ผู้ดูแลเด็ก มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินโครงการฯ ให้เป็น
ไปตามเกณฑ์ที่ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ก�าหนด จนผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด
2. ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง การด�าเนินงานโครงการฯ
มีการบูรณาการความร่วมมือทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณจาก
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน
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ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ “การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย”

โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลบางพลับ อ�าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

นางวนัชพร ทองค�าชู
วิสัยทัศน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบางพลับ

“สร้างความเข้มแข็งชุมชนอย่างยั่งยืน พัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานอย่างโปร่งใสน�าชุมชนก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
11.16 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3569 593

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
4,400 คน
31,160,156.51 บาท
www.abtbangplub.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
“โครงการสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” เป็นโครงการเพือ่ เตรียมความ
พร้อมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียน
โดยน�าเอาธรรมชาติรอบตัวมาเป็นเครื่องเล่นแต่ละฐานของสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญายังช่วยส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองไปพร้อมๆ
กับการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน
“สื่อการเรียนการสอนจากสิ่งของเหลือใช้” มีการผลิตสื่อการสอนที่
ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ของ
เด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรมที่ให้เด็กได้เล่น ได้เรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ
ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เด็กมีทักษะและพัฒนาการที่หลากหลาย
“ยกระดับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก” ให้เป็นศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีไ่ ด้มาตรฐาน
โดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติ
ปัญญาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่
“การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ” สถานศึกษามุ่ง
ให้เกิดการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กบั เด็กทุกคนในพืน้ ทีอ่ ย่างทัว่ ถึง
โดยมีจดุ มุง่ หมายให้เด็กมีพฒ
ั นาการโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับสูงขึ้นไป

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การบูรณาการประสานความร่วมมือ การรับฟังความคิดเห็นจาก
ผูป้ กครอง ผูท้ รงคุณวุฒทิ างการศึกษา หน่วยงานภายนอกรวมทัง้ ประชาชน
ในพื้นที่เพื่อให้มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน
2. มีการพัฒนาบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาเด็กที่
ถูกต้อง เหมาะสมโดยครูผู้สอนต้องมีกลยุทธ์ วิธีการสอนและมีระบบ
ประเมินติดตามการด�าเนินงานและพัฒนาการของผู้เรียนอย่างสม�่าเสมอ
3. สร้างสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็กให้นา่ อยู่ และมีความปลอดภัย
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาให้แก่หน่วยงานภายนอก

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลบางพลับ มีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครองและชุมชน
2. สามารถเป็นต้นแบบความส�าเร็จและไปขยายผลต่อในที่อื่นๆ
จนเกิดการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยร่วมกัน
3. เด็กในพื้นที่ทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาปฐมวัยครบทุกคน สามารถ
แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
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ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ “ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ทางการศึกษา”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนหนามแท่ง อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ จังหวัดอ�านาจเจริญ

นายเทียม

สุพรรณ

วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พื้นที่
60.90 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4552 5623

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนหนามแท่ง
ประชากร
8,753 คน
www.nonnamtang.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
68,430,196.55 บาท

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
โครงการ “ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพือ่ รองรับการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษา” ขององค์การบริหารส่วนต�าบลโนนหนามแท่ง
การด�าเนินงาน มีการก�าหนดขั้นตอนอย่างเป็นระบบ การแต่งตั้งคณะ
กรรมการด�าเนินงาน คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
มี ก ารก� า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา การจั ด ท� า แผน
พัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การด�าเนินงาน
กิจกรรม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา จ�านวนโครงการที่ได้ด�าเนิน
การมากกว่า 40 กิจกรรมต่อปีการศึกษา มีการจัดระบบบริหารสารสนเทศ
มีการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท�ารายงานประเมินคุณภาพ
ภายในประจ�าปี และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อรองรับการประเมินจากส�านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) โดยการรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจ�า
ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 1/2564
(การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านค�าน้อยผ่านการประเมินอยูใ่ นระดับ “ดี” การด�าเนินโครงการ
ส่ ง ผลให้ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า นค� า น้ อ ยมี ก ารบริ ห ารงานอย่ า งเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง เด็กมีคุณภาพ การศึกษา ได้มาตรฐานตามเป้าหมาย
ที่ ตั้ ง ไว้ และเป็ น ไปตามมาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แห่ ง ชาติ
เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
และสร้างความมัน่ ใจได้วา่ สถานศึกษาจัดการศึกษาได้มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

เด็กๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค�าน้อยมีการเจริญเติบโต และมี
พัฒนาการสมวัย เป็นเด็กดี มีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ด้านอารมณ์
จิตใจ สติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ มีพัฒนาการด้านภาษาและ
การสื่อสาร มีมารยาท มีสุขนิสัยที่เหมาะสม มีทักษะชีวิต เกิดการเรียนรู้
ได้รับการเรียนรู้ที่เกิดจากการค้นคว้า ทดลองด้วยตนเอง การท�ากิจกรรม
ร่วมกัน เด็กๆ สามารถปรับตัวและด�ารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม
มีวนิ ยั และความเป็นพลเมืองดี ประชาชนมัน่ ใจได้วา่ สถานศึกษาจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมาตรฐาน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
มีการก�าหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ น�ามาพัฒนางานอย่าง
เป็นระบบ และน�าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง มีกลไกในการท�างาน
ร่วมกันที่เป็นระบบ บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความสามารถและมีความ
รับผิดชอบ มีการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ การฝึกอบรม การแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ ให้กันภายในระหว่างบุคลากรการบริหารงานมีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากภายนอก มีความคล่องตัว มีการติดตามและประเมินผล
โครงการต่างๆ เพื่อน�ามาปรับปรุงและพัฒนางานอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ
และมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอ
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ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ “การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลลานสัก อ�าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

นายมานิตย์ รัตนมณีพันธ์
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลลานสัก

“แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมประเพณีเฟื่องฟู
แหล่งเรียนรู้หลากหลาย การสื่อสาร ก้าวไกล สู่ต�าบลสุขภาวะ”

พื้นที่
119 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5653 7134

ประชากร
10,387 คน
www. lansak.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
63,524,353.74 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การศึกษา ผู้น�าทางศาสนา ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต�าบลลานสัก
ผูแ้ ทนชุมชน ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนครูผดู้ แู ลเด็ก โดยมีหวั หน้าศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อก�าหนดแนวทางการส่งเสริม
และสนับสนุนการด�าเนินงานและการพัฒนาคุณภาพของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ในด้านต่างๆ
การบริหารงานบุคคล มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีการ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้”
การบริหารงานอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
โดยการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องสุขาให้เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย ก่อสร้างรั้วรอบอาคาร ก่อสร้างเสาธง ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
และอ่างล้างหน้าให้เด็กได้ล้างหน้า แปรงฟัน อีกทั้งมีมาตรการป้องกัน
ความปลอดภัย
การบริหารงานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ก�าหนดให้ครู
ผู ้ ดู แ ลเด็ ก จั ด ท� า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นอย่ า งน้ อ ย ปี ก ารศึ ก ษาละ 1 เรื่ อ ง
เพือ่ มุง่ พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูห้ รือพัฒนาพฤติกรรมของ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ และมีการด�าเนินงานโภชนาการอย่างมีมาตรฐาน
การบริหารด้านการมีสว่ นร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน ได้คา� นึงถึง
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และยังเป็นการใช้ต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
(ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา)
2. เกิดการพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณลักษณะ
และสมรรถนะตามศักยภาพ ตลอดจนสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ
3. เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของเด็กเล็กตามบริบทและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. ช่วยส่งเสริมความรัก ความเอื้ออาทรของสถาบันครอบครัว ชุมชน
และสังคมท้องถิ่น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส�าคัญในการจัดการศึกษา ตลอดจนให้
ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
2. บุคลากรมีความตั้งใจ มีความเข้าใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
3. มีการน�าข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์สภาพปัญหาและก�าหนดแนวทาง
ในการท�างาน ตลอดจนมีการประเมินผล ทบทวนแนวทางการท�างานอยู่
ตลอดเวลา
4. การมีสว่ นร่วมกับภาคีเครือข่ายในพืน้ ทีแ่ ละบูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานอืน่ เพือ่ ร่วมมือกันในการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่
มีเป้าหมายเดียวกัน โดยการร่วมคิด ร่วมท�ากันมาอย่างต่อเนื่อง
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ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา

โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยเทศบาลนครอุบลราชธานี อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี

“รวมคนทุกชนชั้น สร้างสรรค์ทุกชุมชน ร่วมพัฒนานครอุบล สู่มหานคร”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
29.04 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4524 6060-3

ประชากร
75,885 คน
www.cityub.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
702,749,502.90 บาท

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
โครงการ “ศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ส�านักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี
ได้นอ้ มน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาใช้ในการ
ด�าเนินชีวิต ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท�าให้เกิดการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี อาทิ
โครงการแปลงเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) โครงการปุ๋ยหมักแบบ
พลิกถัง (Compost) โครงการปลูกพืชปลอดสารพิษ (Hydroponic)
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนปลอดขยะ (Zero
Waste School) โครงการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพและการใช้โซล่าเซลล์
ในสถานศึกษา ที่ช่วยส่งเสริม บ่มเพาะ และปลูกฝังวิธีคิด ให้สามารถด�ารง
ชีวิตได้ด้วยตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การขยายผล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ครู บุคลากร ผูป้ กครอง ชุมชน
และภาคีเครือข่าย จ�านวน 106 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 71,795 คน ได้ น้อมน�า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

1. เกิ ด การรวมกลุ ่ ม และเกิ ด ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งเทศบาลนคร
อุ บ ลราชธานี บ้ า น วั ด โรงเรี ย น ชุ ม ชนและภาคี เ ครื อ ข่ า ย ท� า ให้
เกิดความรักความสามัคคี ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถเพิ่มรายได้
ลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็น รู้จักประมาณตนและพึ่งพาตนเองได้
2. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ครู บุคลากร
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�าเนินชีวิต มีการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
วิสยั ทัศน์ผนู้ า� การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีสว่ นร่วม
ภายในองค์กรและชุมชน มีจดุ เน้นในการร่วมมือกันระหว่าง คณะผูบ้ ริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชนและภาคีเครือข่าย ซึง่ การน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิต สามารถน�ามาแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในชุมชน และน�ามาใช้ในการบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอน เพือ่ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนให้
มีความพึงพอใจมากที่สุด และชุมชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในการเสริมสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน และความสามั ค คี ส ่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาที่
ยั่งยืน ในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะน�าไปสู่ความยั่งยืน
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “วังศาลาพร้อม ต้านโควิด พิชิตสุขภาพ ปี 2564”
โดยเทศบาลต�าบลวังศาลา อ�าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

นายวิสุทธิ์ วอนเพียร
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีต�าบลวังศาลา

“พื้นฐานมั่นคง ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
39 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3459 3241-2

ประชากร
11,879 คน
www.wangsala.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
77,603,328.74 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ วังศาลา เป็นสถานีอนามัยถ่ายโอน
โดยผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ทุกคน
มุ่งเน้นให้บริการด้านสุขภาพของประชาชนในต�าบลเป็นหลัก
วั ง ศาลาพร้ อ ม เป็ น โครงการที่ เ ทศบาลต� า บลวั ง ศาลาได้ จั ด สรร
งบประมาณซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาฉีดให้กับ
ชาววังศาลา โดยจัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซันที่ องค์การบริหารส่วนต�าบล
ท่าม่วง
ทีมสอบสวนโรค เตรียมพร้อมรับมือ และเฝ้าระวัง การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ในต�าบล
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมูบ่ า้ น (อสม.) โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ วังศาลา ในการสอดส่องดูแลผู้ที่เดินทาง
เข้า – ออก ให้ความรูใ้ นการป้องกัน และควบคุมโรคเพือ่ ให้ชาวบ้านทุกคน
ปลอดภัย อีกทัง้ ยังจัดท�าโครงการแจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์
ให้แก่ชาวบ้านทุกหลังคาเรือน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ความมุง่ มัน่ และความตัง้ ใจของเจ้าหน้าทีใ่ นการท�างาน เพราะอยาก
ให้ประชาชนในต�าบลทุกคนมีสขุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ได้รบั การบริการอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง โดยเฉพาะการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด - 19
2. การบูรณาการความร่วมมือ เทศบาลต�าบลวังศาลาได้บูรณาการ
ความร่วมมือในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณ ในการจัดสรรวัคซีน
(ซิโนฟาร์ม) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีการท�า MOU ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าม่วง เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีน และท�า
MOU ร่วมกับเทศบาลต�าบลท่าม่วง เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) ให้แก่
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ประชาชนตระหนัก ถึงความส�าคัญในการดูแล ใส่ใจ สุขภาพของ
ตนเอง และคนในครอบครัวมากขึ้น
2. มีวิธีการรับมือ และปรับตัว ให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด–19 อย่างถูกต้อง เหมาะสม
3. ประชาชนในต�าบลวังศาลา มีความรู้ และความเข้าใจในการรับ
วัคซีนโควิด–19 และมีความกังวลใจถึงผลข้างเคียงหลังรับวัคซีนลดลง
ท�าให้มาเข้ารับบริการการฉีดวัคซีน มากถึง 7,497 คน คิดเป็นร้อยละ
69.2 (ข้อมูลเมื่อ 9 พฤศจิกายน 64)
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “แกนน�ำสร้ำงสรรค์ น�ำสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล
ด้ำนกำรจัดบริกำร ด้ำนเอดส์และวัณโรค”
โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ�าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

นำยจำรุวัฒน์ บุญเพิ่ม
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

“เป็นเมืองอุดมสุข”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
16.96 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4381 1671-3

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
35,423 คน
350,302,915.67 บาท
www.kalasin-mu.go.th

ควำมโดดเด่นของโครงกำร

ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ

จากการใช้ทรัพยากรด้านบุคลากรของทั้งภาครัฐ กลุ่มองค์กร ชุมชน
และงบประมาณที่ไม่มาก ตลอดจนการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
ภาคี เ ครื อ ข่ า ยในการขั บ เคลื่ อ นงานจึ ง มองเห็ น ประโยชน์ ที่ ไ ด้ เ กิ ด แก่
“ประชาชน”ด้วยการเข้าถึง “บริการ”ที่ทั้งง่าย สะดวกและเข้าถึงจิตใจ
โดยมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
สร้างแกนน�า ในการขับเคลื่อนงาน อย่างต่อเนื่อง อยู่ตลอดเวลา
ตามแผน ตามตัวชี้วัด “ของ” ความที่เป็นศูนย์บริการชุมชน ที่การันตี
ผลการด�าเนินงาน จากรางวัลพระราชทาน ได้รบั มาตรฐาน ด้านการจัดการ
HIV/เอดส์ โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ และวั ณ โรค ท� า ให้ ท ราบว่ า
กระบวนการในการขับเคลื่อนเกิดขึ้นต่อเนื่อง เสมือนงานประจ�า ในด้าน
สุขภาพ จึงได้บรรจุลงในแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี พ.ศ. 2561–2565
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิน่ เป็นโครงการป้องกันโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ งบประมาณ 40,000 บาท ทุกปี
ซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่อื่นก็คงใช้งบประมาณและด�าเนินงาน
ด้านเอดส์และวัณโรค เป็นงานประจ�าขององค์กร หากจะเอา “นวัตกรรม” นี้
ทีผ่ า่ นการวัดผลงานและการรับรองทีไ่ ด้มาตรฐานจาก WHO ยิง่ จะเป็นการง่าย
ต่อการพัฒนางานต่อองค์กรอื่นไม่น้อย

ในเชิงคุณภาพด้านสุขภาพ
“นวัตกรรม” นี้มีการจัดกระบวนการอย่างเป็นระบบ โดยมีมาตรฐาน
ของศูนย์บริการ DIC : Drop In Center ในการจัดบริการด้านเอดส์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวัณโรค จากองค์กรอนามัยโลก WHO ทีผ่ า่ น
การประเมินจากกรมควบคุมโรค โดยส�านักงานเอดส์และวัณโรค เป็นระดับ
เพชร 100 คะแนนเต็ม และได้รับรางวัลพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ
ศูนย์บริการชุมชน ที่ได้รับมาตรฐาน ระดับเพชร ที่ท�าประโยชน์ ด้านการ
จัดการเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรค ตามมาตรฐาน
DIC
ในเชิงคุณภาพด้านสังคม
เกิด “แกนน�า” ในการสร้างและขยายภาคีเครือข่ายทีไ่ ด้รบั ความร่วมมือ
จากหลายเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้น โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกัน คือกระบวนการดูแล “คุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน” ด้วยความ
เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
ในเชิงคุณภาพด้านปริมาณ จากผลการด�าเนินงาน 1 ปี
- กลุม่ เป้าหมายทีม่ ารับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทัง้ หมด 913 ราย
- ตรวจพบเป็นโรควัณโรค 395 ราย
- เป็นโรคเอดส์ 69 ราย
- คิดเป็น 46.88% ของผู้รับบริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
- ปลอดภัยจากโรคติดต่อนี้ 53.12%

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ
“นวัตกรรม” ได้ขจัดปัญหาและอุปสรรคในการท�างาน ด้วยการใช้กลยุทธ์
ทีเ่ ข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย ปรับเปลีย่ นทัศนคติ สร้างความรับรูแ้ ละความเข้าใจ
ในเรื่องเอดส์และวัณโรค ที่เคยเข้าใจผิด ไม่กล้าเปิดเผย ไม่กล้ารักษา
ตลอดจนไม่รู้ว่าตัวเองป่วยให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปที่สนใจ, กลุ่มเสี่ยง,
กลุ่มเพศทางเลือก, กลุ่มนักศึกษา, กลุ่มวัยรุ่น ด้วยกระบวนการบริการ
ทัง้ เชิงรุก และเชิงรับทีเ่ ป็นเลิศ ท�าให้เกิดแรงจูงใจเข้าถึงบริการในรูปแบบต่างๆ
เช่น การลงพืน้ ทีร่ ่วมกับทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บริการเจาะเลือด,
ให้ค�าปรึกษา, ให้ความรู้เฉพาะด้าน, เจาะเลือดทราบผลวันเดียว
ในสถานที่ต่างๆ ในงานที่ส�าคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น จัดกิจกรรม
รณรงค์ให้ความรูแ้ ละประชาสัมพันธ์แจกถุงยางอนามัยกับวัยรุน่ ในเทศกาล
ส�าคัญ ผูด้ แู ลศูนย์และคณะท�างานลงพืน้ ทีแ่ ละสร้างแรงจูงใจให้กลุม่ เป้าหมาย
อยากเข้าถึงศูนย์บริการ ในรูปแบบต่างๆ โดยคณะท�างานที่เป็นแกนน�า
MSM จึงรูแ้ หล่งทีก่ ลุม่ เป้าหมายนัดรวมกลุม่ เช่น สถานศึกษา, สถานเริงรมย์,
ร้านนวดเพือ่ สุขภาพ และอืน่ ๆ ทีแ่ กนน�า MSM ได้นดั กลุม่ เป้าหมาย ในการ
เปลี่ยนทัศนคติ สร้างความรับรู้และความเข้าใจเรื่องเอดส์และวัณโรค
ให้เกิดความเข้าใจใหม่ และอยากเข้าถึงบริการที่เป็นระบบได้มาตรฐาน
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “พัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองก�าแพงเพชร
เพื่อการเข้าถึงสิทธิเบิกจ่ายตรงและครอบคลุมทุกสิทธิ”
โดยเทศบาลเมืองก�าแพงเพชร อ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร จังหวัดก�าแพงเพชร

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีเมืองก�าแพงเพชร

“เมืองแห่งการพัฒนาสู่ความน่าอยู่ ชุมชนมีสุข เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
ประชากร
14.9 ตร.กม..
28,817 คน
โทรศัพท์ 0 5571 8200
www.kppmu.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
316,718,000 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
เป็นหน่วยงานในระดับเทศบาลเมืองประเภทผูป้ ว่ ยนอกแห่งแรกใน
ประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยให้บริการสิทธิจ่ายตรง
ข้าราชการทั้งสิทธิกรมบัญชีกลางและสิทธิข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับบริการได้อย่างครอบคลุม สะดวก
รวดเร็ว ใกล้บา้ นใกล้ใจ ท�าให้ประชาชนผูร้ บั บริการเกิดความพึงพอใจด้วย
ระบบบริหารจัดการและบริการที่มีประสิทธิภาพ
สามารถน�าเงินรายได้จากการให้บริการสาธารณสุขมาพัฒนาและขยาย
การจัดบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดความยั่งยืน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนได้ครอบคลุม
ทุกสิทธิการรักษา
2. ประชาชนผู้รับบริการมีความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารักษาพยาบาล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดี
4. ประชาชนสามารถได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ส่งผลให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค อีกทั้งไม่ท�าให้เกิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลผู้ป่วยในระยะยาว
5. สามารถลดภาระการด�าเนินงานเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลคืน
ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงเป็นการลดภาระการจัดตั้งงบประมาณ
ของหน่วยงานต้นสังกัดและสามารถน�างบประมาณไปพัฒนาในด้านอืน่ ได้
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
การที่โครงการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขของเทศบาลเมือง
ก�าแพงเพชรเพือ่ การเข้าถึงสิทธิเบิกจ่ายตรงและครอบคลุมทุกสิทธิประสบ
ความส�าเร็จ เนือ่ งจากมีเครือข่ายและการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
เข้ามามีสว่ นร่วมในการด�าเนินโครงการ อาทิเช่น กรมบัญชีกลาง ส�านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ สาธารณสุขจังหวัด
ก�าแพงเพชร โรงพยาบาลก�าแพงเพชร เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
เทศบาลเมืองก�าแพงเพชร กรรมการชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ

่ ผ
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “รักษ์ถิ่นพัฒนาเมืองไผ่ รวมพลังตื่นรู้ต้านภัยโควิด”
โดยเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

“เมืองน่าอยู่ ศูนย์รวมคมนาคม แหล่งการค้า น้อมน�าศาสตร์พระราชา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
ประชากร
16.20 ตร.กม.
27,379 คน
โทรศัพท์ 0 4327 2642
www.banphaicity.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
254,000,000 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญในการป้องกันและ
ควบคุมโรค อีกทัง้ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จ�าเป็นต้องมีการด�าเนินการให้ความรู้ ค�าแนะน�าการดูแล
เฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กบั ประชาชนในเขตพืน้ ทีแ่ ละให้ทนั ต่อเหตุการณ์
เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม ของประชาชน ตลอดจน
ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง เทศบาลเมืองบ้านไผ่
จึงได้ด�าเนินโครงการรักษ์ถิ่นพัฒนาเมืองไผ่ รวมพลังตื่นรู้ ต้านภัยโควิด
ตั้งแต่ 12 มีนาคม 2563 และยังคงด�าเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
เชิงปริมาณ
จากการด�าเนินโครงการดังกล่าวตัง้ แต่ ปี 2563 เรือ่ ยมาจนถึงปัจจุบนั
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ด�าเนินงาน ดังนี้
- กิจกรรมอบรมให้ความรูแ้ ก่ เจ้าหน้าที่ แกนน�าชุมชน แกนน�าสุขภาพ
จ�านวน 400 คน
- กิจกรรมคัดกรองอุณหภูมิ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ในงาน
ต่างๆ จ�านวน 223 ครั้ง
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ตลาดสวมแมส 100% และกิจกรรมแมสเก่า
แลกแมสใหม่ จ�านวน 600 คน
- กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรค ในสถาน
ประกอบการ และโรงแรม จ�านวน 125 แห่ง
- มีศูนย์พักคอยไว้รองรับผู้ป่วยกรณีมีการระบาดของโรค
เชิงคุณภาพ
จากการด�าเนินโครงการดังกล่าวตัง้ แต่ ปี 2563 เรือ่ ยมาจนถึงปัจจุบนั
ท�าให้ประชาชนส่วนใหญ่มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ติ นและตระหนัก
ในการป้องกันและควบคุมโรค คอยสอดส่องภายในชุมชน ท�าให้ผู้ป่วย
ติดเชื้อโควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีจ�านวนเพียง 7 ราย เท่านั้น
และที่เป็นผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากคนในครอบครัวที่มาจากพื้นที่อื่น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
นโยบายผู้บริหารที่เห็นความส�าคัญของปัญหาและความเข้าใจใน
ปัญหา มีการวางแผนงานเพื่อรองรับปัญหาและหาทางแก้ไข ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ เกิดความร่วมมือร่วมใจในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น
อ�าเภอบ้านไผ่ โรงพยาบาลบ้านไผ่ สาธารณสุขอ�าเภอบ้านไผ่ สถานีตา� รวจ
อ�าเภอบ้านไผ่ และเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จึงท�าให้การด�าเนินโครงการส�าเร็จ
ได้ด้วยดี จากการด�าเนินกิจกรรมโครงการทีผ่ า่ นมามีหลายองค์ประกอบที่
ท�าให้การด�าเนินงานส�าเร็จ เช่น นโยบายที่ชัดเจนของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
หน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แกนน�าชุมชน แกนน�าสุขภาพ
และประชาชนในชุมชน ท�าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ร่วมท�า เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “หุ่นยนต์ดินสอดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่บ้านในต�าบลห้วยงู ประจ�าปี 2563”
โดยเทศบาลต�าบลห้วยงู อ�าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

นางสาวอรวรรณ เศรษฐพงษ์
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลห้วยงู

“ต�าบลเกษตร พอเพียงก้าวหน้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม
น�าสู่คุณภาพชีวิตมั่นคงเครือข่าย ชุมชนเข้มแข็ง”

พื้นที่
ประชากร
32.78 ตร.กม.
5,665 คน
โทรศัพท์ 0 5640 7241
www.huaingucity.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
86,829,045.53 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
หุ่นยนต์ดินสอ STAY HOME อยู่บ้าน โดยการจ�ากัดพื้นที่ไม่ให้นอก
บริเวณหน้าจอของหุน่ ยนต์ดนิ สอถ้าผูป้ ว่ ยออกนอกบริเวณทีจ่ า� กัดหุน่ ยนต์
ดินสอ ส่งสัญญาณเตือนมายังหุน่ ยนต์แม่ขา่ ยทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลห้วยงู และมือถือทีมคณะกรรมกรระดับต�าบลจ�านวน 3 คู่สาย
สัญญาณมือถือ และหุน่ ยนต์ยงั สามารถเป็นวิดโี อกล้องวงจรปิดเพือ่ ติดตาม
ผู้ป่วยได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง แบบเปิดเผย และไม่เปิดเผย
หุน่ ยนต์ดนิ สอแยกตัวเองจากคนอืน่ ๆ หุน่ ยนต์ดนิ สอสามารถโทรศัพท์
เข้าพูดคุยกับผูป้ ว่ ย หรือสามารถโทรกลับมาหาหุน่ ยนต์แม่ขา่ ยทีโ่ รงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลห้วยงูเมื่อมีการเจ็บป่วย อาการไม่ดี
หุน่ ยนต์ดนิ สอวัดไข้ผปู้ ว่ ยตามเวลาทีเ่ ราบันทึก ถ้าเมือ่ มีไข้ให้ทานยา
ลดไข้ แนะน�าให้ผู้ป่วยรับประทานยาลดไข้ได้เลยผ่านระบบสื่อสาร
หุน่ ยนต์ดนิ สอมีโปรแกรมนันทนาการ เพือ่ สร้างสุขภาพจิตให้เข็มแข็ง
ร้องเพลง เกมส์ต่างๆ
หุน่ ยนต์ดนิ สอลดการแพร่กระจายเชือ้ โรค คนในครอบครัว คนในชุมชน
และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วย

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. สามารถดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่บ้าน
2. ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ปัจจัยทีท่ า� ให้โครงการหุน่ ยนต์ดนิ สอดูแลผูป้ ว่ ยโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 ที่บ้านในต�าบลห้วยงู ประสบความส�าเร็จคือ
1. เทศบาลต�าบลห้วยงู และภาคีเครือข่ายประสานงานเชื่อมโยง
ก�าหนดทิศทางที่ชัดเจน
2. ประชาชนในชุมชน และประชาชนกลุ่มผู้ป่วยให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการด�าเนินงาน
3. ต�าบลห้วยงู 1 เดียวในประเทศไทยที่มีหุ่นยนต์ดินสอดูแลผู้สูงอายุ
ติดเตียงตั้งแต่ปี 2559 ประกอบกับปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุที่ดูแลด้วยหุ่นยนต์
สามารถฟื้นฟูเป็นติดบ้านจ�านวน 2 คน ไม่ได้ใช้หุ่นยนต์ดินสอแล้ว
4. มีการน�านวัตกรรมมาใช้เพือ่ พัฒนาบริการ ระบบการจัดการทีร่ วดเร็ว
ส�าหรับผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “การบริหารจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาดสด”
โดยเทศบาลต�าบลหนองบัวระเหว อ�าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

นางอารียา

เชาวนสมบูรณ์

วิสัยทัศน์

“เทศบาลบริหารจัดการดี มีวิถีพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยกันคิดและท�าให้เป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง”

นายกเทศมนตรีต�าบลหนองบัวระเหว

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
ประชากร
37.89 ตร.กม..
5,873 คน
โทรศัพท์ 0 4489 7013
www.nongbuarawea.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
53,108,393.30 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
การบริหารจัดการตลาดสดในรูปแบบคณะกรรมการ เปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการและภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
และด�าเนินการ เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงตลาดสดให้ได้มาตรฐาน ตรงความ
ต้องการของผู้บริโภค
โครงสร้างและสภาพภายในอาคารตลาดสด โครงสร้างและหลังคา
ตลาดสร้างด้วยวัสดุทนไฟแข็งแรงทนทาน มีลักษณะสูง มีอากาศถ่ายเท
ได้ดี มีแสงสว่างเพียงพอ เหมาะสม พืน้ ไม่มนี า�้ ท่วมขัง ท�าความสะอาดง่าย
ความเป็นระเบียบในการจัดวางสินค้าภายในตลาดสด ไม่เกะกะ กีดขวาง
ทางเดิน
ด้านการจัดการสุขาภิบาลและสิง่ แวดล้อม จัดให้มกี ารล้างตลาดตาม
หลักสุขาภิบาลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และท�าความสะอาดบนอาคารตลาด
ห้องสุขา ทุกวัน โดยมีแม่บ้านประจ�า มีถังขยะรองรับขยะอย่างเพียงพอ
และเก็บขยะท�าความสะอาดทุกวัน มีจัดการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจ
สารปนเปื้อน 6 ชนิด โดยเจ้าหน้าที่เทศบาล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
รางวัล ตลาดสดน่าซื้อและตลาดสดสะอาด อาหารปลอดภัย ฯลฯ
เทศบาลต�าบลหนองบัวระเหวได้ดา� เนินการพัฒนาตลาดสดเรือ่ ยมา จนถึง
ปัจจุบนั ซึง่ ตลาดสดเทศบาลต�าบลหนองบัวระเหวได้ดา� เนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขทุกประการ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
การด�าเนินงานของตลาดสดเทศบาลต�าบลหนองบัวระเหวเป็นการ
เชื่ อ มโยงกั บ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลต� า บลหนองบั ว ระเหวที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โดยอาศัยแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์ผู้น�า การท�างานเป็นทีม
ผู้น�ามีความมุ่งมั่นในการบริหารงานเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชน
ในพื้นที่ พัฒนาบุคลากรทุกคนและทุกระดับ ให้มีบทบาทส�าคัญในการ
ส่งเสริมและผลักดันในการพัฒนาองค์การสูอ่ งค์การแห่งการเรียนรู้ ในการ
สร้างวิสัยทัศน์ สร้างความเข้าใจ สร้างความคิดอย่างเป็นระบบ สร้างวินัย
ในการพัฒนาตนเอง สร้างการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่อง
การบูรณาการความร่วมมือ
โดยเทศบาลต�าบลหนองบัวระเหว ได้บูรณาการความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงภาคประชาชน ทั้งในด้านองค์ความรู้
ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม เพือ่ ให้การด�าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
มีการสร้างและการขยายโอกาสสู่ชุมชน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม
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โครงการ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง”
โดยเทศบาลต�าบลท่ามะพลา อ�าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

นายสาธร เกิดเนตร
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลท่ามะพลา

“ท่ามะพลาร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมความน่าอยู่ ควบคู่พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมั่นคง และยั่งยืน”

พื้นที่
ประชากร
27.15 ตร.กม.
3,310 คน
โทรศัพท์ 077 630 659
www.thamaphla.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
28,000,000 บาท
www.facebook.com/thamaphla

ความโดดเด่นของโครงการ
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด�าเนินงานโครงการ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ และสังคมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ บริการแก่ผสู้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงได้รบั สิทธิการบริการด้านอนามัย
พื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบ�าบัด ตลอดจนแนะน�าการ
ดูแลและการช่วยเหลือผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงทีไ่ ม่ได้รบั การรักษาพยาบาล
เทศบาลต�าบลท่ามะพลา ได้ดา� เนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิน่
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และด�าเนินการคัดเลือกบุคคลมาปฏิบัติ
หน้าที่ในการดูแล และช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รวมทั้งได้ผ่าน
หลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลและ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
เป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายตัง้ แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ท้องถิน่
จังหวัด ท้องถิ่นอ�าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�านักงานสาธารณสุข
อ�าเภอ โรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล อาสา
สมัครในต�าบล ที่ได้เริ่มติดตั้งระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน
พืน้ ทีต่ า� บลท่ามะพลา เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุ
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ช่วยเพิม่ ความรู้ ทักษะ และศักยภาพการปฏิบตั งิ าน อาสาสมัครสาธารณสุข
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการ
ท�างานด้านสาธารณสุขให้เพิ่มขึ้น พัฒนาไปท�างานเป็นอาชีพเสริมได้

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
โครงการ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิน่ เพือ่ ดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง”
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงได้รบั การดูแลทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม และลดปัญหาทางด้านสาธารณสุข สังคม
เศรษฐกิจ และการด�ารงชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งจะ
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลรักษา รวมถึงเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพนักบริบาล

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างครอบคลุม
ใน 4 มิติ ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม จากอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น
2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ เพื่อน�าไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในระดับพื้นที่ เนื่องจากบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจะได้รับ
ค่าตอบแทน คนละ 5,000 บาทต่อเดือน
3. ครอบครัวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์
เนื่องจากบุคคลที่อยู่ในวัยแรงงานของครอบครัวไม่ต้องหยุดงานหรือ
ลาออกจากการท�างาน เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
4. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและบุคลากรในพืน้ ทีต่ า� บลท่ามะพลา
ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลท่ามะพลา เทศบาลต�าบลท่ามะพลา
อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (CG)
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผู้น�าท้องถิ่นและผู้น�าท้องที่
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลสาริกา”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลสาริกา อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ว่าที่ ร.ต.อิทธิราช ภาพพิมพ์ ใจ
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลสาริกา

“สาริกาเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ พัฒนาเศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจคุณภาพชีวิต”

พื้นที่
ประชากร
264.116 ตร.กม.
10,632 คน
โทรศัพท์ 0 3761 6301
www.sarika.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
74,861,139.41 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ
มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และด�าเนินการอย่างต่อเนือ่ งยัง่ ยืนเป็นระยะเวลา 6 ปี
และมีความหลากหลายของกิจกรรม ได้แก่
ขยะอันตรายแลกไข่ไก่ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลสาริกา โดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะอันตรายและน�ามาแลกไข่ไก่ได้
ณ ที่ท�าการองค์การบริหารส่วนต�าบลสาริกา ในทุกๆ วันศุกร์ของสัปดาห์
ทอดผ้าป่าขยะ ในทุกๆ 3 เดือน เพือ่ ให้หมูบ่ า้ น, ชุมชน ผูป้ ระกอบการ
และประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ
บูรณาการ โดยสามารถน�าขยะรีไซเคิล มาร่วมบริจาคให้กับทางองค์การ
บริหารส่วนต�าบลสาริกา เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย เพื่อน�ารายได้จาก
การขายขยะช่วยเหลือผู้ยากไร้ในต�าบลสาริกา
ธนาคารขยะ “แยกก่อนทิง้ ” กิจกรรมทีท่ า� ร่วมกับหมูบ่ า้ นในเขตพืน้ ที่
ต�าบลสาริกา เริ่มจากบ้านเขานางบวช หมู่ที่ 5 ต�าบลสาริกา เป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบ และด�าเนินการต่อเนื่องในหมู่ที่ 3 บ้านสาริกา, หมู่ที่ 6 บ้านใหม่,
หมูท่ ี่ 7 บ้านวังดอกไม้ โดยให้ประชาชนน�าขยะรีไซเคิล มาขายให้ผปู้ ระกอบการ
แล้วน�าเงินฝากเข้ากองทุนหมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเป็น
ผู้ดูแล ด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารขยะประจ�าแต่ละหมู่บ้าน
การท�าน�า้ หมักชีวภาพ จากเศษผัก ผลไม้ และเศษอาหาร เพือ่ ลดปริมาณ
ขยะอินทรีย์ และเป็นต้นแบบให้กบั ประชาชน สถานประกอบการณ์รสี อร์ท,
โรงแรม, บ้านพัก และร้านอาหาร ในเขตพืน้ ทีต่ า� บลสาริกา และน�าน�า้ หมัก
ทีไ่ ด้แจกจ่ายเกษตรกร และใช้ประโยชน์ในศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลสาริกา
กิจกรรมถุงพลาสติกมีคา่ สาริกาปลอดถุงพลาสติก โดยประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนน�าถุงขยะมาร่วมกิจกรรมในการขายถุงพลาสติกได้ ประมาณ
40 กิโลกรัม สามารถลดปริมาณถุงพลาสติกได้ ประมาณ 40,000 ใบ
และได้น�าเงินจากการขายถุงพลาสติกเข้าร่วมกับกองทุน “ผ้าป่าขยะ”
อบรมให้ความรูแ้ ละรณรงค์เกีย่ วกับการคัดแยกขยะทีต่ น้ ทาง โดยมี
กลุม่ เป้าหมาย คือ นักเรียน แกนน�าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมูบ่ า้ น
วัด ผูน้ า� ชุมชน ผูป้ ระกอบการร้านค้า โรงแรม รีสอร์ท และประชาชนทัว่ ไป
การจัดท�าติดตั้งจุดคัดแยกขยะ ประจ�าหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน,
วัด 16 แห่ง, โรงเรียน 6 แห่ง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง รวมทั้งภายใน
ทีท่ า� การองค์การบริหารส่วนต�าบลสาริกา และน�าไปร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. การสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจ ประชาชนทีเ่ ข้าร่วมอบรมโครงการ
ต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง มีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และน�าไปใช้ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน
2. เกิด “ชุมชนต้นแบบ” ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่สามารถ
เป็นแบบอย่างในการขยายผลสู่ชุมชนอื่นได้
3. ลดปริมาณขยะมูลฝอย มีถังคัดแยกประเภทของขยะ และมีศูนย์
รวบรวมขยะ ท�าให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
4. การสร้างรายได้ ประชาชนมีรายได้จากการขายขยะ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การท�างานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม มีการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่น ชุมชน ผู้ประกอบการ ร่วมกับจัดกิจกรรมเพื่อการบรรลุ
ผลของโครงการท�าให้โครงการมีการด�าเนินการได้อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน
จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ องค์กรได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่หลาก
หลายเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์จากกิจกรรมที่หลากหลาย ท�าให้
กิจกรรมมีความน่าสนใจ น�าไปสู่ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
3. ความชัดเจนในเป้าหมาย โครงการนี้มีเป้าหมายหลักคือการลด
ปริมาณขยะ ฉะนั้นทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น ก็เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย และ
สร้างจิตส�านึกในการร่วมมือช่วยกันลดปริมาณขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน

่ ผ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ี ลการปฏิบต
ั ง
ิ านดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2564
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลล�าพญา อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
วิสัยทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลล�าพญา

“เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรพอเพียง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
20.87 ตร.กม..
โทรศัพท์ 0 3496 7030

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
2,562 คน
25,781,707.88 บาท
www.lumphaya.go.th

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามพระปณิธานฯ โรคพิษสุนัขบ้าเป็นปัญหาด้าน
สาธารณสุขที่ส�าคัญของชาติเนื่องจากยังไม่มีทางรักษาโรคนี้ได้ แต่ด้วย
พระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยและมีพระประสงค์ให้
โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ประกอบกับองค์การอนามัยโลก
(WHO) และองค์การควบคุมโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ตกลง
ร่วมกันก�าหนดเป้าหมายให้ประเทศที่มีอุบัติการณ์ของโรคต้องร่วมมือกัน
ก�าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดสิ้นไป
พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการ
สร้างพื้นที่ปลอดโรคฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม 5 ตัวชี้วัดที่ส�าคัญ
ได้แก่ สถานการณ์การเกิดโรคในคน, สถานการณ์การเกิดโรคในสัตว์,
การฉีดวัคซีน, การส�ารวจสัตว์ และการขึ้นทะเบียนสัตว์
นโยบายภาครัฐ โครงการประชารัฐร่วมใจก�าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า
สามารถควบคุม เฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยประสบความส�าเร็จ
ในพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนต�าบลล�าพญา อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ตามวัตถุประสงค์
ต้นแบบของท้องถิ่น ที่ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินการเฝ้าระวัง
ควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เชิงปริมาณ
1. สุนัข-แมวในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลล�าพญา ได้รับการขึ้น
ทะเบียนในระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนขั บ้าหนึง่ เดียว (Rabies One Data)
ครบถ้วนคิดเป็นร้อยละร้อยของจ�านวนสุนัข-แมวทั้งหมด
2. สุนัข-แมว ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลล�าพญาได้รับการฉีด
วัคซีนครบถ้วนคิดเป็นร้อยละร้อยของจ�านวนสุนัข-แมวทั้งหมด
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พร้อมให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้าน ตามหลัก “ร่วมคิด ร่วมท�า
ร่วมรับผลประโยชน์” ประชาชนในพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดย
หันมาให้ความสนใจ และให้ความส�าคัญในการเลี้ยงสุนัข-แมวอย่างถูกวิธี
และช่วยดูแลเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในหมู่บ้าน ชุมชน
ความคุ้มค่า : ประชาชนและภาครัฐ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดูแล
และรักษาพยาบาล ลดการสูญเสียด้านบุคลากรซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญของ
ประเทศ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. วิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู ้ น� า องค์ ก ร ให้ ค วามส� า คั ญ กั บ การพั ฒ นาด้ า น
สาธารณสุ ข เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ ห้ กั บ ประชาชนในต� า บล
โดยมุ่งมั่นพัฒนากระบวนงาน และระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อน�ามาพัฒนา
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
2. การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เป็นการด�าเนินงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่และระดับอ�าเภอ โดยเฉพาะภาค
ประชาชนซึ่ ง เป็ น กลไกที่ ส� า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการด� า เนิ น งานตาม
โครงการท�าให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม ตระหนักถึงปัญหาอย่างแท้จริง และพร้อมให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐในการด�าเนินงาน
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “ลานวิชาการ รวมพลคนรักสุขภาพ ตามวิถีชุมชนต�าบลสะเนียน ปี 5”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลสะเนียน อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

นายธีรพล วรรณวิภูษิต นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลสะเนียน
วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนต�าบลสะเนียนให้มีความสุข”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
ประชากร
410 ตร.กม.
13,398 คน
โทรศัพท์ 0 5405 9557
www.sanienlocal.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
68,000,000 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ต�ำบลสะเนียนมีพื้นที่ทั้งหมด ประมำณ 410 ตำรำงกิโลเมตร หรือ
256,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58 ของพื้นที่อ�ำเภอเมืองน่ำน มีประชำกร
จ�ำนวน 13,398 คน หลังคำเรือน จ�ำนวน 3,488 หลัง ประชำกรส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มชำติพันธุ์ ทั้งหมดจ�ำนวน 8 ชนเผ่ำคือ ชนเผ่ำม้ง ชนเผ่ำพื้นเมือง
ชนเผ่ำเมีย่ น ชนเผ่ำถิน่ ชนเผ่ำลัว๊ ะ ชนเผ่ำมูเซอ ชนเผ่ำขมุ และชนเผ่ำมละบริ
คิดเป็นร้อยละ 70.16
“ลำนวิชำกำร รวมพลคนรักสุขภำพ ตำมวิถชี มุ ชนต�ำบลสะเนียน ปี 5”
เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นหำนวัตกรรม
เด่นของแต่ละชุมชนในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรคในชุมชน
กำรฟื้นฟูสมรรถภำพและกำรรักษำพยำบำลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จ�ำเป็น
ต่อสุขภำพและกำรด�ำรงชีวติ ประชำชนในพืน้ ทีท่ กุ กลุม่ วัย เกิดทักษะและ
สำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรดูแลสุขภำพตนเองและครอบครัว
ที่เหมำะสม และมีกำรเผยแพร่ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง กำรร่วมมือกันระหว่ำง
ท้ อ งถิ่น โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล แกนน�ำชุมชน อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ�ำหมูบ่ ำ้ น และภำคประชำชน ซึง่ ทัง้ 4 ส่วน มีกำรประสำน
สัมพันธ์กันทั้งระบบควำมคิด และระบบกำรจัดกำร โดยมีข้อมูลปัญหำ
สุขภำพของประชำชน กำรวิเครำะห์ปญ
ั หำ กำรวำงแผน และกำรติดตำมผล
น�ำไปสู่กำรวำงแผนก�ำหนดกิจกรรมกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงตรงจุด

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
กำรด�ำเนินงำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรคในชุมชน
กำรฟืน้ ฟูสมรรถภำพและกำรรักษำพยำบำลระดับปฐมภูมเิ ชิงรุกทีจ่ ำ� เป็นต่อ
สุขภำพและกำรด�ำรงชีวติ ประชำชนในพืน้ ทีท่ กุ กลุม่ วัย ดังนี้ กลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์
และหญิงหลังคลอด กลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน กลุ่มเด็กวัยเรียน
และเยำวชน กลุ่มวัยท�ำงำน กลุ่มผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุม่ คนพิกำร
และทุพพลภำพ กลุ่มประชำชนทั่วไปที่มีภำวะเสี่ยง ทุกกลุ่มวัยได้รับกำร
ตรวจคัดกรองสุขภำพ กำรส่งเสริมพฤติกรรมสุขภำพและกำรปรับเปลี่ยน
สิง่ แวดล้อมในกำรด�ำรงชีวติ เกิดชมรมสร้ำงสุขภำพ เช่นชมรมร�ำวงย้อนยุค
ชมรมเต้นบำสโลป ชมรมเต้นแอโรบิก กลุม่ ปลูกผักปลอดสำรเคมี กลุม่ แพทย์
ทำงเลือก และโรงเรียนผู้สูงอำยุ เป็นต้น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
วิสยั ทัศน์ผนู้ ำ� กำรท�ำงำนเป็นทีม กำรบริหำรจัดกำรองค์กร โดยผูน้ ำ�
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ในกำรน�ำกำรเปลีย่ นแปลง ทุม่ เท
เสียสละ และมีควำมมุ่งมั่นที่จะสร้ำงสรรค์กิจกรรมมีบุคลำกรและแกนน�ำ
มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำน ทีมงำนมีควำมสำมัคคีและเสมอภำค
มีกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยทบทวนตนเอง
และสรุปบทเรียนในกำรท�ำงำน
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “พลังชุมชนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)”
โดยเทศบาลต�าบลสบบง อ�าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

นายสมพน

พึ่งพวก

วิสัยทัศน์

“เทศบาลต�าบลสบบงเป็นชุมชนเศรษฐกิจเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ ประชาชน มีคุณภาพชีวิตดี
มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ มีรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว ”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
33 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5444 5520-21

นายกเทศมนตรีต�าบลสบบง
ประชากร
7,699 คน
www.ssm.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
62,045,574.12 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
การขับเคลือ่ นการป้องกันโรค โดยวัตถุประสงค์ของธรรมนูญสุขภาวะ
ต�าบลสบบง เพื่อสังคมชุมชน อยู่เย็น เป็นสุข ภายใต้แนวคิด สุขภาพ
องค์รวมมาเป็นกรอบแนวทาง ในการก�าหนดนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบสุขภาวะแบบมีส่วนร่วม ที่ยั่งยืน
ภายใต้กรอบแนวคิดพลังชุมชนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) มีการด�าเนินการแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ
- ด้านที่ 1 ความรู้เรื่องโรค และการป้องกัน
- ด้านที่ 2 การด�าเนินการชองชุมชน / ประชาชน
- ด้านที่ 3 กลุ่มเสี่ยง
- ด้านที่ 4 ทีมปฏิบัติการระดับต�าบล (Mobile-Sobbong) ซึ่ง
ประกอบด้วย ท้องที่ ท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล โรงเรียน
ต�ารวจ
- ด้านที่ 5 ทีมอ�าเภอ Mobile อ�าเภอภูซาง

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
เชิงปริมาณ
การบริหารจัดการหมูบ่ า้ นกรณีเกิดโรคระบาด 2 หมูบ่ า้ น ผูต้ ดิ เชือ้ จาก
12 ครอบครัว 43 ราย ไม่ให้ลุกลาม ได้ภายในระยะเวลา 45 วัน
เชิงคุณภาพ
1. ชุมชนตระหนักถึงโรค การป้องกัน การช่วยเหลือตนเองทัง้ ในระดับ
ครอบครัว และ หมู่บ้าน
2. การบูรณาการความร่วมมือ (คน งาน งบประมาณ) ทั้งในระดับ
หมู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด
3. การเชื่อมโยงเครือข่ายความช่วยเหลือ เช่น มูลนิธิครูบาแก้ว
(คณะสงฆ์วัดดอนตัน) สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย สมาคมม้งจังหวัด
พะเยา สมาคมม้งภาคเหนือ เครือข่ายตระกูลแซ่ 18 ตระกูล คหบดี
พี่น้องทั่วไปทั้งในต�าบล ต่างต�าบล
4. หมู่บ้านตระหนักและเดินต่อในการป้องกันโรค เช่น การจัดการ
หมู่บ้าน การตั้งด่านคัดกรองหมู่บ้าน ผ่านระบบตระกูลแซ่ กรรมการ
หมู่บ้าน
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ทุนเดิมที่ชุมชนมี มีฐานคิด มีบุคลกร(ปูชนียบุคคล ผู้น�าตระกูลแซ่
หมอผี พระ พ่ออาจารย์ ผู้มีคุณูปการ ผสานกับทุนของเทศบาลต�าบล
สบบง มีวิวัฒนาการการท�างานมาเป็นล�าดับ
2. การประสานความร่วมมือระหว่าง จังหวัด อ�าเภอ ท้องถิ่น ท้องที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ชุมชน (ส�านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด เป็นข้อต่อระหว่างองค์การปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ทีท่ า� การปกครองจังหวัด
เป็นต้น ท�าให้มีการท�างานที่ต่อเนื่อง รวดเร็ว ทันการ)
3. การท�างานที่มี เจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลสบบง เป็นกองเลขานุการ
ประสานทุกฝ่าย เป็นฝ่ายธุรการ ประสาน ติดตาม รายงาน
4. ชุมชนได้บทเรียนการท�างาน ตระหนัก มีการก�าหนดการด�าเนินงาน
ต่อเมื่อส่วนราชการถอยบทบาทหน้าที่
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกเชิงรุก”
โดยเทศบาลต�าบลเขาชัยสน อ�าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

นายสมบูรณ์ เหล่าทอง
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลเขาชัยสน

“ชุมชนได้รับการพัฒนาทุกด้านอย่างทั่วถึง และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข
ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง”

พื้นที่
1.5 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7469 1181

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
3,555 คน
68,740,307.76 บาท
www.เทศบาลต�าบลเขาชัยสน.com

ความโดดเด่นของโครงการ
บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น ศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลเขาชัยสน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมู่บ้าน ร่วมก�าหนดเป้าหมาย และวางแผนร่วมกันก�าหนดหน้าที่แต่ละ
ส่วนงานชัดเจน จัดอบรมให้ความรู้แก่แกนน�าชุมชน และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน
ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมูบ่ า้ น และแกนน�าชุมชนซึง่ ผ่านการอบรม ลงพืน้ ทีค่ น้ หาประชาสัมพันธ์
ให้หญิงตัง้ ครรภ์ให้ความส�าคัญกับการฝากครรภ์กอ่ น 12 สัปดาห์ เพือ่ เตรียม
ความพร้อมให้แม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยแกนน�าชุมชน
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านจะลงพื้นที่ค้นหาหญิงตั้งครรภ์
เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการก่อน 12 สัปดาห์ และกรณีพบหญิงตั้งครรภ์
ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส เทศบาลต�าบลเขาชัยสน โดยกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต�าบลเขาชัยสน ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อนม
แจกหญิงตั้งครรภ์ พร้อมกับเยี่ยมหลังคลอด ร่วมกับภาคีเครือข่ายงาน
อนามัยแม่และเด็กในพื้นที่
การเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้
“โครงการส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย” ซึ่งเทศบาล
ต�าบลเขาชัยสนเป็น 1 ใน 15 แห่ง ทั่วประเทศ เป็นต้นแบบในการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในเด็กแรกเกิด - 5 ปี

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
เชิงปริมาณ
หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ร ้ อ ยละ 100 ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบได้ รั บ การเข้ า ถึ ง
ก่อนบริการ 12 สัปดาห์ และได้รับการประเมินภาวะเสี่ยงตั้งแต่แรก
ร้ อ ยละ 100 ของหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ด ้ อ ยโอกาสได้ รั บ การ
ช่วยเหลือ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขทีม่ คี ณ
ุ ภาพ อย่างทัว่ ถึง
ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
มีการยกระดับการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคมให้กับ
ประชาชนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เข้าถึงบริการสาธารณสุข
และได้รับเงินอุดหนุนบุตร ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและ
ชุมชนมีความรูข้ นั้ พืน้ ฐานเกีย่ วกับการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกัน ควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงด้วยตนเอง

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การร่วมมือกันของภาคีเครือข่ายภายในพื้นที่ และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนโดยความสมัครใจ มองเห็นเป้าหมายเดียวกัน มีการแบ่งปัน
ทรัพยากรตามอ�านาจหน้าทีใ่ นการร่วมขับเคลือ่ นงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายทีก่ า� หนดไว้ พร้อมทัง้ เต็มใจรับฟังปัญหาทีส่ ะท้อนจากชุมชน
มีการก�าหนดขัน้ ตอนการแก้ปญ
ั หาอย่างเหมาะสมยืดหยุน่ ตามสถานการณ์
2. การมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความตระหนัก
และความเข้าใจเหตุผล ความจ�าเป็นที่ต้องฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์
มากขึ้น เพื่อให้แม่และทารกเกิดมาอย่างมีคุณภาพ
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “จุด Check-in สุขภาพในชุมชนเมืองพิจิตร”
โดยเทศบาลเมืองพิจิตร อ�าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

นายสุรพล

เตียวตระกูล

วิสัยทัศน์

“เทศบาลเมืองพิจิตรเมืองน่าอยู่ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
12.02 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5603 9992 ต่อ 9

นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร
ประชากร
21,182 คน
www.phichitmuni.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
252,907,725.30 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ในเขตเทศบาลเมื อ งพิ จิ ต ร มี ผู ้ สู ง อายุ 3,854 ราย (ประมาณ
ร้อยละ 19) ผู้ป่วยติดเตียง 115 ราย ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จ�านวน
101 คน และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ จ�านวน 237 คน ส�าหรับ
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นปัญหาส�าคัญทางสาธารณสุขและมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เบื้องต้น เทศบาลเมืองพิจิตร ประสานการด�าเนินงานด้านการดูแล
สุขภาพประชาชนในพื้นที่ กับ คลินิกหมอครอบครัว จ�านวน 3 แห่ง
(โรงพยาบาลพิจติ รครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั้ 25 ชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน เขตเทศบาลเมืองพิจิตร เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยการประชุมรับฟังความเห็นและก�าหนดแนวทางด�าเนินงาน
ร่วมกันมีมติรว่ มกัน จัดท�าโครงการจุด Check-in สุขภาพในชุมชนเทศบาล
เมืองพิจติ ร เพือ่ ให้ประชาชน ผูส้ งู อายุและผูป้ ว่ ยสามารถเข้าถึงการบริการ
ด้านการดูแลสุขภาพได้ดี

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน มีความจ�าเป็น
2. การสนั บ สนุ น ระบบการดู แ ลสุ ข ภาพภาคประชาชน ช่ ว ยให้
ประชาชนมีสุขภาพดี
3. กระบวนการร่วมคิดร่วมท�างานระหว่างกัน ช่วยให้เกิดผลส�าเร็จ
4. การด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน ต้องสร้างกระบวนการรับรู้ร่วมกัน
และสนับสนุนร่วมมือระหว่างกันอย่างเท่าเทียม
5. ต้องสร้างความเชือ่ มัน่ หน่วยบริการ จุด Check-in สุขภาพในชุมชน
เทศบาลเมืองพิจิตร

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน จ�านวน 25 ชุมชน สามารถ
ให้ บ ริ ก ารตรวจวั ด ความดั น โลหิ ต วั ด ระดั บ น�้ า ตาล ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
และสามารถประเมินความเสี่ยงผู้รับตรวจเพื่อส่งต่อแพทย์ได้
2. ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้สะดวกขึ้น ลดระยะเวลา
ในการรอคอยและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
3. ประชาชน 25 ชุมชน มีความพึงพอใจระบบการให้บริการผ่าน
จุด Check-in สุขภาพ ในชุมชนเทศบาลเมืองพิจิตร ไม่น้อยกว่า 80%
4. ประชาชน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/กลุ่มเสี่ยงโรค NCD และผู้สูงอายุ
ในชุมชน ทัง้ 25 ชุมชน มีสขุ ภาพดีขนึ้ กว่าเดิม (จากแบบประเมินส่วนบุคคล)
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการของ
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต”
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

นายเรวัต

อารีรอบ

วิสัยทัศน์

“ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
ประชากร
570.03 ตร.กม.
414,017 คน
โทรศัพท์ 0 7635 4204
www.phuketpao.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
943,237,884.37 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
โรงพยาบาลของประชาชนชาวภูเก็ต โรงพยาบาลองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต ขนาด 129 เตียง มีความมุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผใู้ ช้บริการ โดยทีม
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ จรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ให้มคี วามยัง่ ยืนและเป็นทีย่ อมรับ
ของประชาชน เป็ น ที่ พึ่ ง ในการดู แ ลรั ก ษาโรค ป้ อ งกั น ควบคุ ม และ
แก้ปัญหาทางด้านสาธารณสุข และมีการพัฒนาคุณภาพบริการอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยยึดปณิธานในการให้บริการ “ดูแลด้วยใจ ห่วงใยดัง่ ครอบครัว”
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขของ
เมืองปลอดภัย Safety Cities สอดคล้องกับค�าว่า “Healthy Cities”
ขององค์การอนามัยโลก โดยมีระบบการดูแลสุขภาวะของประชาชนที่ดี
มีระบบบริการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความจ�าเป็น
ด้านสุขภาวะของประชาชนแบบองค์รวม

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ได้รับการบริการทางด้านการแพทย์
ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพจากโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งและให้บริการด้านสาธารณสุขครอบคลุม
พื้นที่ 3 อ�าเภอ
2. สร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขใกล้บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การมีส่วนร่วมของประชาชน การร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่
อาทิเช่น อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ในพื้นที่หมู่ 4, หมู่ 7 และ 4 ชุมชน
รอบโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดให้มกี ารอบรมพัฒนา
ความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป็นภาคีเครือข่าย
ในการดูแลสุขภาพในชุมชน และรับฟังความคิดเห็นความต้องการจาก
ภาคประชาชน เพือ่ น�ามาปรับปรุงระบบการให้บริการตอบสนองความต้องการ
ของคนในพื้นที่มากที่สุด
2. การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ การบูรณาการร่วมมือ
กันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาค
ประชาชนในการบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ คนพิการ
ให้ได้รบั การบริการขัน้ พืน้ ฐาน การดูแลอย่างถูกต้อง ต่อเนือ่ งและเป็นระบบ
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน”
โดยเทศบาลต�าบลแม่ยวม อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสงวน

ศรีสวัสดิ์

วิสัยทัศน์

“บริการดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ภายใต้วิถีพอเพียง”

นายกเทศมนตรีต�าบลแม่ยวม

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
ประชากร
284 ตร.กม.
10,065 คน
โทรศัพท์ 0 5368 2047
www.maeyuam.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
59,173,918.10 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้ได้รับการรักษาเบื้องต้นและน�าส่งอย่างทันเวลา
เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บถึงขั้นทีมกู้ชีพเทศบาลต�าบล
แม่ยวม ได้รับเลือกจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ให้เป็น
พื้นที่เรียนรู้และศึกษาดูงานการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2558
ทีมกู้ชีพเทศบาลต�าบลแม่ยวมมีโครงการปฏิบัติงานด้านการแพทย์
ฉุกเฉินอย่างชัดเจน และมีแนวทางการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐาน มีความพร้อม
ด้านบุคลากร รถฉุกเฉิน และวัสดุทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ทีมกูช้ พี เทศบาลต�าบลแม่ยวม ได้รบั การประเมินรับรอง ทีมผูก้ อ่ การดี
(Merit Maker) ป้องกันการจมน�้า “ระดับทองแดง”จากส�านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
เครือข่ายการฝึกอบรมร่วมกับมูลนิธิฟิวเจอร์เซนส์
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ (Special Covid-19 Operation Team
: SCOT)
วิทยากรบรรยายให้กบั หน่วยงานภายนอก เช่น สาธิตการปฐมพยาบาล
เบือ้ งต้น (CPR) ให้การไฟฟ้าแม่สะเรียง ,วิทยากรร่วมโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านกาศ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. มีระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉินในระดับท้องถิน่ ตามมาตรฐานของ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
2. เพื่อให้การช่วยเหลือผู้พิการ
3. เพือ่ ให้ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ข้าถึงบริการระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อจัดให้มีบริการสาธารณะด้านการแพทย์ฉุกเฉินตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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1. รูปแบบการด�าเนินงานและระบบการบริหารจัดการทีมกูช้ พี แม่ยวม
เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ภายใต้
การก�ากับดูแลของโรงพยาบาลแม่สะเรียง
2. ระเบียบ กฎหมาย ประกาศ การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ�านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.2542, พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496, พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ประกาศสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนการด�าเนินงาน
และการบริหารจัดการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น
3. นโยบายและการสนับสนุนจากผู้บริหารเทศบาล
4. การมีส่วนร่วมของของภาคีเครือข่ายและชุมชน เช่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล, อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน, สถานีต�ารวจภูธร
ท่าตาฝั่ง, อาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉิน, เทศบาลต�าบลขุนยวม, ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้น�าชุมชน
5. ความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านบุคลากร ด้านพาหนะ
และวัสดุอุปกรณ์
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “ก่อสร้างระบบบ�าบัดสิ่งปฏิกูลบ่อเกรอะ - บ่อซึม”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลลุมพุก อ�าเภอค�าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

นายบัญชา ชารีแก้ว
วิสัยทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลลุมพุก

“ส่งเสริมกีฬา พัฒนาอาชีพ เกษตรอินทรีย์ก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน�าตามรอยพ่อ สานต่ออาเซียน”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
ประชากร
79.00 ตร.กม.
8,468 คน
โทรศัพท์ 0 5571 8200
www.lumpooklocal.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
60,400,000.00 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
องค์การบริหารส่วนต�าบลลุมพุก อ�าเภอค�าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
เป็นองค์การบริหารส่วนต�าบลขนาดกลางมีพื้นที่รับผิดชอบ 79 ตาราง
กิโลเมตร ประชากรทั้งหมด 8,468 คน จ�านวน 3,096 ครัวเรือน จึงท�าให้
เกิดปัญหาด้านสาธารณสุข โดยปัญหาสิง่ ปฏิกลู เป็นปัญหาหนึง่ ทีจ่ ะต้องได้
รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะอาจท�าให้มผี ลกระทบด้านสุขภาพ การเป็น
อยูข่ องประชาชน เช่น การทิง้ ปฏิกลู ไม่ถกู สุขลักษณะ ยังขาดระบบการเก็บ
รวบรวมและแนวทางการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้าน
สาธารณสุข โดยเฉพาะการก�าจัดวงจรพยาธิ โรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน�า้ ดี อีกทัง้ ยังเป็นการแก้ปญ
ั หาในด้านสิง่ แวดล้อมอีกด้วย ในการ
บริหารจัดการสิ่งปฏิกูล องค์การบริหารส่วนต�าบลลุมพุกได้รับค�าแนะน�า
และค�าปรึกษาจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข เช่น
ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอค�าเขื่อนแก้ว ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ยโสธร ส�านักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
โดยการก่ อ สร้ า งระบบบ� า บั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล บ่ อ เกรอะ-บ่ อ ซึ ม ในเขตพื้ น ที่
องค์การบริหารส่วนต�าบลลุมพุก อ�าเภอค�าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ได้ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 จนถึงปัจจุบัน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. เป็นปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่ตา� บลลุมพุก ได้รับผลกระทบ
2. เป็นปัญหาทีป่ ระชาชนในพืน้ ทีต่ า� บลลุมพุก ตระหนักเห็นความส�าคัญ
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
3. นโยบายของคณะผู้บริหารชัดเจน
4. ประชาชนในพื้นที่เป็นบุคคลส�าคัญในการดูแลระบบสิ่งปฏิกูล
5. รองรับสิง่ ปฏิกลู จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ ทีย่ งั ไม่มรี ะบบ
บ�าบัดสิ่งปฏิกูล สามารถใช้ประโยชน์จากระบบบ�าบัดสิ่งปฏิกูลบ่อเกรอะบ่อซึม ขององค์การบริหารส่วนต�าบลลุมพุกได้

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เพื่อรองรับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลลุมพุก จ�านวน 3,096 ครัวเรือน ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
และเหมาะสมตามสภาพพื้นที่
2. เพื่อป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ โรคระบาด ที่เกิดขึ้นในชุมชนได้
และสามารถน�าเศษสิง่ ปฏิกลู ทีผ่ า่ นกระบวนการบ�าบัดแล้ว ไปใช้ประโยชน์
ในด้านการเกษตรได้
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โครงการ “ยะลาโมเดล ต้นแบบระดับเมืองรับมือโควิด-19”
โดยเทศบาลนครยะลา อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีนครยะลา

“นครยะลา เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่คุณภาพชีวิตที่ดี”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
19.40 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7322 3666

ประชากร
59,983 คน
www.yalacity.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
932,754,512.71 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
การก�าหนดกรอบการแก้ไขปัญหาทีค่ า� นึงถึงสภาพปัญหาและบริบท
ในพื้นที่ ได้แก่ การรับรู้ทิศทาง เข้าใจบริบท รู้ผู้คน ซึ่งเทศบาลนครยะลา
ได้น�าทักษะจากการบริหารจัดการภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
มาปรับใช้
การน�าการบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤต และการบริหารใน
ภาวะสับสนและความยุ่งเหยิง มาวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤต รวมถึงการ
ก�าหนดแผนและกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาทีส่ อดคล้องกับบริบทพืน้ ที่
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
โดยเฉพาะพลังความร่วมมือของชุมชนผ่านกลไก“ระบบการจัดการตนเอง
ของชุมชนและท้องถิ่น” ที่เข้มแข็ง
การน�าเทคโนโลยีที่เหมาะสม เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาทั้งในแง่
ของการป้องกัน ฟื้นฟู และสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล�้า
และท�าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และรองรับฐานวิถีชีวิตใหม่
ด้วยการน�าเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั Line OA และระบบ Free wifi การวางระบบ
E-commerce ตามโครงการหลาดยะลา (Yala Market)

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. วิสยั ทัศน์ของผูน้ า� เป็นผูน้ า� แห่งการเปลีย่ นแปลง มีความสามารถใน
การปรับเปลีย่ นวิธกี ารคิดและการท�างานในเชิงรุกให้บงั เกิดผลอย่างรวดเร็ว
สามารถประสานสานทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภายในหน่วยงานเดียวกันและ
ต่างหน่วยงาน สามารถแสวงหาและเพิ่มทรัพยากรอุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้เพียงพอ พร้อมกระจายไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้ มีการน�าเทคโนโลยี
ดิจติ อลมาใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตลอดจนฟืน้ ฟู สร้างระบบ
เศรษฐกิจชุมชน
2. พลังชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และมีอิสระในการจัดการตนเองตาม
ความเหมาะสมของบริบทชุมชน น�าไปสูร่ ะบบการจัดการตนเองของชุมชน
และท้องถิ่น
3. การท�างานเป็นทีมของเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่มีศักยภาพและเป็น
น�้าหนึ่งใจเดียวกันส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนโครงการ
4. ข้อมูล (Big Data) มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิตติ า่ งๆ เพือ่ ประกอบการ
ตัดสินใจในการวางแผนการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ประชาชนเกิดการรับรู้ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 และเกิดความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากโครงการหลาดยะลา (Yala
Market) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของโรค ท�าให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทัว่ ถึง ประชาชนเปลีย่ นกระบวนการ
ทางความคิด เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ได้อย่างเหมาะสม
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โครงการ “นวัตกรรมที่นอนลมเพื่อป้องกันแผลกดทับจากถุงน�้ายาล้างไต”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลขี้เหล็ก อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

นางสาวสุภาพ สวัสดิ์พาณิชย์
วิสัยทัศน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลขี้เหล็ก

“บริการสาธารณะเด่น เน้นเกษตรอินทรีย์ ประเพณี กีฬาการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยหลักธรรมาภิบาล”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
ประชากร
30.10. ตร.กม.
4,636 คน
โทรศัพท์ 0 4350 1759
www.keelek.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
31,084,945.68 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
น�ำขยะมูลฝอยติดเชือ้ (ถุงน�ำ้ ยำล้ำงไต) มาสร้างนวัตกรรมทีน่ อนลม
ส�าหรับผู้ป่วยติดเตียงไม่ให้ผู้ป่วยติดเตียงเกิดแผลกดทับ 100% สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายในการล้างแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียง
บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอืน่ เกิดภาคีเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง
เช่ น จั ด ท� า MOU สร้ า งเครื อ ข่ า ยร่ ว มกั บ โรงพยาบาลอาจสามารถ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลทุกแห่งในเขตพื้นที่อ�าเภออาจสามารถ
ในการรวบรวมน�าถุงน�้ายาล้างไตจากผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง เพื่อน�ามา
ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต�าบลขี้เหล็กผลิตเป็นที่นอนลมเพื่อป้องกันแผล
กดทับจากถุงน�้ายาล้างไต และมีทีมอาสาสมัครหมอมีสุขในการติดตาม
ดูแลผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้การใช้ที่นอนลมเกิดผลสัมฤทธิ์
กำรก�ำจัดขยะมูลฝอยติดเชือ้ (ถุงน�ำ้ ยำล้ำงไต) เข้าสูร่ ะบบการท�าลาย
อย่างถูกวิธี ก่อเกิดกลุ่มอาชีพสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน
ท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการก�าจัดขยะมูลฝอย
ติดเชื้อแก่หน่วยงานภาครัฐ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ผู้ป่วยติดเตียงจ�านวน 16 ราย หายจากแผลกดทับ 4 รายคิดเป็น
ร้อยละ 66.66 มีแผลเล็กน้อยดีขึ้น 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 ไม่เกิดแผล
กดทับ 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อผู้ป่วยติดเตียงไม่เกิดแผลกดทับ
และแผลกดทับดีขึ้น ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เกิดความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ในการท�างานร่วมกันของ
องค์กรต่างๆ คือ โรงพยาบาลอาจสามารถ เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�าบล องค์การบริหารส่วนต�าบลขีเ้ หล็ก กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทีมอาสาสมัครหมอมีสุข และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
3. เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้จากการ
จ�าหน่ายที่นอนลมและผลิตภัณฑ์จากถุงน�้ายาล้างไตให้แก่โรงพยาบาล
และผู้ป่วยติดเตียงทั่วไป

1. การน�าองค์ความรู้ที่หลากหลายมารวมให้เป็นหนึ่ง เพื่อก่อเกิด
นวัตกรรมขึ้นในชุมชน สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเตียง
ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยติดเตียง รวมถึงการเกิดกลุม่ อาชีพขึน้ ในชุมชน โดยการใช้หลัก
SWOT Analysis การท� า งานแบบมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ มี
ความเข้มแข็ง มาใช้ขับเคลื่อนในการด�าเนินงาน และแก้ไขปัญหาการ
ก�าจัดขยะติดเชื้อ (ถุงน�้ายาล้างไต) ได้เป็นอย่างดี
2. วิสัยทัศน์ผู้น�า การท�างานเป็นทีม และการสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน มีจุดเน้นการท�างานแบบบูรณาการโดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง
การเชื่อมประสานงานกันในการเข้ามาหนุนเสริม สนับสนุนทั้งจากองค์กร
ภายในและองค์กรภายนอก มีการก�าหนดขั้นตอน กระบวนการท�างาน
ถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น
ในชุมชน
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โครงการ “ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เทศบาลต�าบลราชกรูด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”
โดยเทศบาลต�าบลราชกรูด อ�าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

นายวรรณะ

ใยแก้ว

วิสัยทัศน์

“เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลราชกรูด

พื้นที่
152.41 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7781 0992, 0 7781 0243

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
9,798 คน
57,116,587.27 บาท
www.ratchakrudcity.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
โรงพยาบาลสนามค่ายรัตนรังสรรค์ ด�ำเนินกำรจัดตั้งโรงพยำบำล
สนำมค่ำยรัตนรังสรรค์ จ�ำนวน 120 เตียง เพื่อใช้เป็นสถำนที่รักษำ
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยด�ำเนินกำรจัดเตรียมอำคำรสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์
ที่จ�ำเป็น ระบบไฟฟ้ำ, ประปำ, สื่อสำร, อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
จุดคัดกรองด่านราชกรูด ด�ำเนินกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งจุดคัดกรอง
ด่ำนรำชกรูด ทั้งในด้ำนกำรจัดสถำนที่ กำรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในกำร
ปฏิบตั งิ ำนของเจ้ำหน้ำที่ และสนับสนุนเจ้ำหน้ำทีเ่ ทศบำลและอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนเข้ำปฏิบัติงำน ณ จุดคัดกรอง
ทีมควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็ว ด�ำเนินกำรฉีดพ่นสำรเคมีป้องกันและ
ควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่รับผิดชอบ จุดเสี่ยง
สถำนศึกษำ รวมไปถึงกรณีพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ และสถำนที่ซึ่งผู้ติดเชื้อ
เดินทำงมำในพื้นที่รับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ์ ด�ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้กับประชำชนใน
พื้นที่ในกำรป้องกันตนเองผ่ำนทำงเว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊ก รถประชำสัมพันธ์
และกิจกรรมกำรรณรงค์ให้ควำมรู้ที่เทศบำลจัดขึ้นอยู่เป็นประจ�ำ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. แผนด�ำเนินงำนควบคุมกำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 ปฏิบัติตำม
แผนงำนเมื่ อ เกิ ด สถำนกำรณ์ แ พร่ ร ะบำดในระดั บ ต่ ำ งๆ และมี ก ำร
ก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรโรคโควิด-19 ต�ำบลรำชกรูด
2. บูรณำกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำรและองค์กร
ชุมชนในพื้นที่ สนับสนุน ร่วมมือปฏิบัติงำนร่วมกัน ระหว่ำงเทศบำล
ต�ำบลรำชกรูดกับต�ำรวจ ทหำร ฝ่ำยสำธำรณสุข ฝ่ำยปกครอง และอำสำสมัคร
ต่ำงๆ ในกำรบริหำรจัดกำรและด�ำเนินกำรควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. สถำนที่รักษำผู้ป่วยโควิด-19 ประชำชนที่ตรวจพบเชื้อได้เข้ำรับ
กำรรักษำในโรงพยำบำลสนำมตำมระบบสำธำรณสุข
2. ข้อมูลข่ำวสำร ประชำชนรับรู้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดในพื้นที่
ทรำบแนวทำงกำรปฏิบัติตนที่ถูกต้องในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคโควิด-19
3. ด� ำ เนิ น กำรป้ อ งกั น โรคโควิ ด -19 ปฏิ บั ติ ง ำนป้ อ งกั น ควบคุ ม
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ได้ทันต่อสถำนกำรณ์
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “จิตอาสาดูแลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย”
โดยเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

นายถวิล

โพธิบัวทอง นายกเทศมมนตรีเมืองมาบตาพุด

วิสัยทัศน์

“เมืองแห่งความสมดุล สู่ความเป็นมาตรฐาน พัฒนาสู่ระดับสากล”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
ประชากร
165.565 ตร.กม.
73,955 คน
โทรศัพท์ 0 3868 5562-3
www.mtp.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
686,181,348.51 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย เป็นทางเลือกหนึ่ง
ที่ปัจจุบันน�ามาใช้ในการดูแลสุขภาพของกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยรวมไปถึง
กลุ่มมารดาในระยะตั้งครรภ์ไปจนถึงระยะหลังคลอด
เทศบาลเมืองมาบตาพุด มีนโยบายสนับสนุนการจัดบริการของหน่วย
บริการสาธารณสุข เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการรับบริการด้าน
สุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย ด�าเนินกิจกรรมด้านอนามัยแม่และเด็ก
เชิงรุกมาอย่างต่อเนื่อง
การจัดทีมแกนน�าจิตอาสา เกิดเป็นเครือข่ายในการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์
และหญิงหลังคลอดด้วยวิธกี ารแพทย์แผนไทยในชุมชน โดยบูรณาการร่วม
กับการบริการด้านสาธารณสุข น�าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนา
คุณภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชนให้มีคุณภาพ และเกิดความพึงพอใจ
ครอบครัวและชุมชน มีสว่ นร่วมในการเฝ้าระวังและสร้างเสริมสุขภาพ
ของหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดเป็นรูปธรรม โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้แกนน�าจิตอาสาน�าทักษะ ความรู้ ในการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์และ
หญิงหลังคลอด

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดในชุมชน ได้รับค�าแนะน�าและ
ดูแลสุขภาพด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ท�าให้ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับสู่
สภาพปกติได้เร็วยิ่งขึ้น ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์และระยะ
หลังคลอด
2. เกิดเครือข่ายการดูแลด้วยวิธกี ารแพทย์แผนไทยในชุมชน โดยแต่ละ
ชุมชนมีแกนน�าจิตอาสาดูแลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดด้วยวิธี
การแพทย์แผนไทย เพื่อให้ค�าปรึกษา แนะน�า ดูแลและแก้ไขปัญหา
ได้ทันท่วงที
3. เกิดการเผยแพร่วิธีการดูแลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยในชุมชนโดยแกนน�าจิตอาสา สามารถให้การ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดในชุมชนได้ถูกต้อง ปลอดภัย

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. วิสัยทัศน์ผู้น�า และการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน มีจุดเน้น
อยูท่ กี่ ารประสานความร่วมมือกับชุมชน เพือ่ สร้างการเข้าถึงและทางเลือก
ในการรับบริการด้านสุขภาพของประชาชนทุกกลุม่ วัย โดยเฉพาะกิจกรรม
ด้านอนามัยแม่และเด็กเชิงรุก ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพที่ส�าคัญเริ่มตั้งแต่
การดูแลครรภ์เพื่อให้การตั้งครรภ์และการคลอดมีคุณภาพ แม่และทารก
ปลอดภัย ปราศจากภาวะแทรกซ้อนและมีสุขภาพแข็งแรง
2. การบูรณาการความร่วมมือ โดยบูรณาการร่วมกับงานเยีย่ มบ้านของ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ระยอง งานอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
และงานแพทย์แผนไทย เทศบาลเมืองมาบตาพุด ในการติ ด ตาม ดู แ ล
ให้คา� ปรึกษาและเป็นพีเ่ ลีย้ งให้แก่แกนน�าจิตอาสาในการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์
และหญิงหลังคลอดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย
3. หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและครอบครัว ตลอดจนชุมชน
เห็นความส�าคัญของการดูแลด้วยวิธีการทางแพทย์แผนไทย ดูแลสุขภาพ
ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “บ้าน วัด โรงเรียนสะอาด อนามัยดี มีคุณธรรมเสริม เพิ่มพูนทรัพย์”
โดยเทศบาลต�าบลโพตลาดแก้ว อ�าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

นายสุนันท์ แจ้งวงษ์ ต�าแหน่ง
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีต�าบลโพตลาดแก้ว

“การศึกษาสร้างชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเข้มแข็ง สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมดี”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
ประชากร
19.76 ตร.กม..
4,885 คน
โทรศัพท์ 0 3641 3109 1
www. potalatkaew.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
32,327,009.71 บาท
เทศบาลต�าบลโพตลาดแก้ว

ความโดดเด่นของโครงการ
โครงการบ้าน วัด โรงเรียนสะอาด อนามัยดี มีคุณธรรมเสริม เพิ่มพูน
ทรัพย์ เป็นโครงการทีม่ งุ่ เน้นเพือ่ ให้ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญของ
การสุขาภิบาลทีพ่ กั อาศัย การสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมขัน้ พืน้ ฐานในครัวเรือน
ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในบ้านและ
บริเวณบ้านโดยรอบให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักสุขาภิบาล รวมทั้ง
สร้างพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนา
อนามัยสิง่ แวดล้อมในหมูบ่ า้ น/ชุมชน โดยเริม่ ปลูกฝังตัง้ แต่ระดับครัวเรือน
และขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เกิดสภาพแวดล้อมในบ้าน วัด โรงเรียนและบริเวณโดยรอบ รวมถึง
หมู่บ้าน/ชุมชน ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
2. เกิดสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรม
อนามัยส่วนบุคคล
3. ป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคที่มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
4. เกิดสัมพันธภาพหรือบรรยากาศที่ดีในครัวเรือน ช่วยให้ครอบครัว
มีความอบอุ่น มีความรักเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
5. คนได้รบั การหล่อหลอมมาจากบ้านให้มคี ณ
ุ ภาพ ซึง่ เป็นหัวใจส�าคัญ
ของการพัฒนาประเทศ
6. เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง มีความรักใคร่ สามัคคี และร่วมแรงร่วมใจกัน
พัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ปัญหาดังกล่าวข้างต้นเทศบาลต�าบลโพตลาดแก้ว ได้ใช้กระบวนการ
เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
ขัน้ ที่ 1 การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) คือ
การก�าหนดความต้องการและการจัดล�าดับความส�าคัญและเลือกนโยบาย
และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจ
ในช่วงด�าเนินการวางแผน และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ างไว้
ขัน้ ที่ 2 การมีสว่ นร่วมในการด�าเนินงาน (Implementation) ได้มา
จากค�าถามว่าใครจะท�าประโยชน์ให้แก่โครงการได้บา้ งและจะท�าประโยชน์
ได้โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารการงานและ
การประสานงานและการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น
ขัน้ ที่ 3 การมีสว่ นร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) นอกจาก
ความส�าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังจะต้อง
พิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ทั้งทางบวกและ
ผลที่เกิดขึ้นในทางลบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและ
สังคมด้วย
ขัน้ ที่ 4 การมีสว่ นร่วมในการประเมินผล (Evaluation) คือ ความเห็น
ความชอบ และความคาดหวัง ซึ่งมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรม
ของบุคคลในกลุ่มต่างๆ ได้
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง”
โดยเทศบาลต�าบลล�าปางหลวง อ�าเภอเกาะคา จังหวัดล�าปาง

นายอรรณพ ตื้อค�า
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีต�าบลล�าปางหลวง

“ล�าปางหลวงอยู่เย็นเป็นสุข คนแข็งแรง ชุมชนเข้มแข็ง ต�าบลน่าอยู่”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
28 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5420 9390

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
9,315 คน
63,025,489.18 บาท
www.lampangluang-lp.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
ต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่สามารถขยายผล คือ
แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง
4 กระบวนการ 12 สัปดาห์
เครือ่ งมือการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ทีส่ ามารถใช้เป็นเครือ่ งมือ
เพื่อประเมิน คือ คู่มือการตรวจวัดความเค็มและความหวานในอาหาร
ส�าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน
การพัฒนางานประจ�าเป็นงานวิจยั R2R เป็นการสร้างกระบวนการ
พัฒนาคน พัฒนางาน น�าปัญหาจากงานประจ�ามาแก้ไขโดยใช้หลักวิชาการ
การบูรณาการแบบมีสว่ นร่วม การด�าเนินงานที่มีการบูรณาการ คน
งาน เงิน เพื่อสร้างแนวการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง เพื่อแก้ไข
ปัญหาสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมและเป็นรูปธรรม

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รู ป แบบ
แนวทางการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง ในรูปแบบ5 ด้าน 4 กระบวนการ
ระยะเวลา 12 สัปดาห์ เพื่อลดกลุ่มเสี่ยงกลับมาเป็นกลุ่มปกติ
2. นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ นวัตกรรมที่เป็น
กระบวนการปรับเปลี่ยน คือ 5 ด้าน 4 กระบวนการ และนวัตกรรมเครื่อง
มือทีใ่ ช้ในการประเมินเพือ่ การปรับเปลี่ยน คือ คู่มอื การตรวจวัดความเค็ม
และความหวานในอาหารส�าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน
3. ต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ คนต้นแบบที่ผ่าน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยนวัตกรรมการปรับเปลี่ยนสุขภาพ จาก
กลุม่ เสีย่ งทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเป็นผูป้ ว่ ย สามารถดูแลสุขภาพปรับเปลีย่ น
เป็นกลุ่มปกติ

1. ความพร้อมในการบริการสุขภาพ เทศบาลต�าบลล�าปางหลวง มีการ
ถ่ายโอนสถานีอนามัยมาตัง้ แต่ปี 2550 เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในล�าปาง
มีศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร วิชาการ รวมถึง
การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต�าบล
ล�าปางหลวงในการด�าเนินการในฐานะสถานบริการสุขภาพ
2. ความพร้อมของชุมชน การบูรณาการความร่วมมือของชุมชนและ
เทศบาล คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมูบ่ า้ นทีโ่ อนมาพร้อมกับศูนย์
บริการสาธารณสุข จึงสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ประสานงานในชุมชน
ได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมและทั่วถึง
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
ที่มีภาวะพึ่งพิงในยุคโควิด-19”
โดยเทศบาลต�าบลป่าสัก อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน

พันเอกคะนอง กันทะสัก
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีต�าบลป่าสัก

“ต�าบลป่าสักน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมน�าเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
55.675 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5353 7478

ประชากร
14,791 คน
www.pahsak.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
100,405,963.45 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
เป็นการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการส่งเสริมฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผูป้ ว่ ยติดเตียงและผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะพึง่ พิง ในยุคใหม่การใช้วถิ ชี วี ติ แบบ New
Normal ลดระยะเวลาในการพูดคุย การสัมผัส เพื่อลดความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย
สามารถใช้ Application ดังกล่าวผ่านระบบมือถือและคอมพิวเตอร์
ส�านักงาน สะดวกและง่ายต่อการใช้งานโดยออกแบบจากการใช้งานจริง
สามารถถ่ายทอดและขยายผลให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ ๆ น�าไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การติดตาม ดูแลอย่างสม�่าเสมอของผู้ดูแล ส่งผลให้การรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่องของทีมงาน
เจ้าหน้าที่ (พี่เลี้ยง)
3. การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงระบบของงาน
ช่วยส่งเสริมให้การด�าเนินงานสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล
ช่วยในการวางแผนการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ผูป้ ว่ ยติดเตียงและผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะพึง่ พิงได้รบั การดูแลและรักษาตาม
แพทย์นัดและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องตามแผนการดูแลรักษา (care
plan) ลดค่าใช้จา่ ยในการเดินทางของเจ้าหน้าทีใ่ นการติดตามผลการดูแล
ประเมินความก้าวหน้ารวมถึงลดระยะเวลาในการสัมผัสกับผูป้ ว่ ยเป็นเวลา
นานๆ ในช่วงที่มีการระบาด
2. สามารถมอบหมายงาน (work from home) ผ่านระบบ Application
Line ให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่มี
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)
3. สามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินผลการดูแลรักษาได้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงวางแผนการรักษา ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลตามแพทย์
นัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
ในเขตเมืองแบบบูรณาการ”
โดยเทศบาลเมืองเลย อ�าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีเมืองเลย

“เมืองเลย เมืองอยู่ดี คนมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ยังยืน”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
12.41 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4281 1140

ประชากร
20,793 คน
www.loeicity.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
315,925,795.32 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
1. จัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้ความรูใ้ นการป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และท�าหน้ากากอนามัยเพือ่ การป้องกันตนเอง
เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นา� ชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน และ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลย แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคเทศบาลเมืองเลย
2. เฝ้าระวังและค้นหาผูป้ ว่ ยโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และผู้สัมผัส ในเขตเทศบาลเมืองเลย
3. จัดท�าทะเบียนข้อมูลผูป้ ว่ ยโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และผู้สัมผัส ในเขตเทศบาลเมืองเลย
4. จัดท�าระบบติดตามผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และผูส้ มั ผัสในเขตเทศบาลเมืองเลย เพือ่ รักษาต่อเนือ่ งร่วมกับโรงพยาบาลเลย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ผู้น�าชุมชน และภาคีเครือข่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
5. ให้สขุ ศึกษาเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพพร้อมเสริมสร้างการมีพฤติกรรม
สุขภาพทีถ่ กู ต้องแก่ผปู้ ว่ ยติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และญาติ
6. ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขต
เทศบาลเมืองเลย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขเครือข่าย ร่วมกับเจ้าหน้าที่
เทศบาล และโรงพยาบาลเลย
7. ประชาสัมพันธ์ตามสือ่ ต่างๆ เพือ่ ให้ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์
ความรุนแรงของโรคในแต่ละวัน ทั้งสถานการณ์ระดับโลก ระดับประเทศ
ระดับจังหวัด และระดับต�าบล
8. ส่งเสริมสนับสนุน และอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงวัคซีนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลย รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง และ
ท�าความเข้าใจในเรื่องการรับวัคซีน
9. บูรณาการร่วมกันในการเฝ้าระวังติดตามผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
รวมทั้งผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในเขต
เทศบาลเมืองเลย
10. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดหาสถานทีก่ กั กัน LQ (Local Quarantine)
และศูนย์พักคอย CI (Community Isolation) เพื่อรองรับผู้ที่เดินทาง

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลยมีความรูใ้ นการป้องกันการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
2. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลยตระหนักในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. ประชาชนให้ความส�าคัญกับการเฝ้าระวังและร่วมกันป้องกันเกีย่ วกับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
4. มีการด�าเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเป็นระบบ
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้มีทรัพยากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ป้องกันเพียงพอต่อ
การสนับสนุนการด�าเนินงานเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรอง สอบสวนและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ผู้บริหารเห็นความสาคัญและให้ความสาคัญในการป้องกันควบคุม
โรคโควิด-19
2. มีบุคลากรที่สาคัญในการควบคุมโรค คือ อาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) ที่เข้มแข็ง
3. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลยให้ความร่วมมือ ในเรื่องการดูแล
สุขอนามัยส่วนบุคคล โดยล้างมือ สวมหน้าการอนามัย กินร้อน ใช้อปุ กรณ์
ส่วนบุคคล เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ท�างานทีบ่ า้ น หลีกเลีย่ งการเดินทาง
และหลีกเลีย่ งการอยูใ่ นทีแ่ ออัด ตลอดจนการสังเกตอาการตนเอง และการใช้
เทคโนโลยีเพื่อติดตามผู้สัมผัส รวมทั้งค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ซึ่งเป็นมาตรการ
ที่ส�าคัญในการควบคุมโรค
4. มีการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการป้องกันควบคุมโรค
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี เทศบาลเมืองศรีสะเกษ”
โดยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

“เมืองน่าอยู่ เมืองสุขภาพดี ประชาชนมีการศึกษา พึ่งพาตนเองได้”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
36.66 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4562 0211 – 4

ประชากร
40,288 คน
www.musisaket.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
216,817,000 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ทุนทางสังคม คือ บทบาทของครูในโรงเรียนในเขตเทศบาลทีไ่ ด้รบั การ
อบรมพัฒนาศักยภาพให้มคี วามรูด้ า้ นการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กนักเรียน
ประถมศึกษา ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อน จนเกิดการรวมเป็น
เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในเครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร โรงเรียน ครู
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เกิดนโยบายสาธารณะด้านการส่งเสริม
ทันตสุขภาพ สามารถลดอัตราการเกิดโรคฟันผุให้ลดน้อยลง
ทุนข้อมูลและความรู้ คือ การใช้ Knowledge Management (KM)
ถ่ายทอดให้กับครู ผ่านกระบวนการแนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ซึ่งประกอบด้วย นโยบายสาธารณะ การสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสร้างการมีส่วนร่วม และการประยุกต์น�าไป
บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท�าให้ครูสามารถผลิตสื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมมากมายในการสร้างการรับรูใ้ ห้กบั เด็กนักเรียน ท�าให้
เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ การเข้าใจ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง น�าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. อัตราการเกิดโรคฟันผุในเด็กนักเรียนลดน้อยลง
2. โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี
3. สร้างการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ ชุมชน
โรงเรียน ผู้ปกครอง
4. เกิดการขยายเครือข่ายด้านสุขภาพเพิม่ มากขึน้ อาทิ เช่น เครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชมรมผู้สูงอายุ ตลอดจนโรงเรียนต่างๆ ใน
ต่างอ�าเภอ
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1. ผู้บริหารเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนการท�างานการสร้างสุขภาพ
ในรูปแบบ เครือข่าย
2. การให้ครูเป็นผูน้ า� ในการสร้างสุขภาพ “เพราะครูสอนเก่งกว่าหมอ”
เป็นค�าพูด จากปากภาคีเครือข่าย ท�าให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการท�างาน
ทันตบุคลากรถ่ายทอดความรู้ให้กับครูและให้ครูเป็นบุคคลส�าคัญใน
การสอนเด็กนักเรียน ผลักดันให้เกิดการสร้างสุขภาพช่องปากที่ดีภายใน
เครือข่าย
3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายร่วมกันท�างานสร้างสุขภาพ ได้แก่
เทศบาลเมืองศรีสะเกษสนับสนุนงบประมาณ ทันตบุคลากรส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษสนับสนุนองค์ความรูด้ า้ นวิชาการ เป็นพีเ่ ลีย้ ง
ให้ค�าปรึกษาแนะน�า และร่วมออกติดตามประเมินผล กลุ่มงานทันตกรรม
โรงพยาบาลศรี ส ะเกษสนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก ารทั น ตกรรมส� า หรั บ เด็ ก
นักเรียนทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพช่องปาก ผูอ้ า� นวยการโรงเรียนสนับสนุนนโยบาย
ในโรงเรียนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ครูสอนเด็กนักเรียนให้มีความรู้
ในการดูแลสุขภาพ ผู้ปกครอง, ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบการร้านค้า ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชมรมผู้สูงอายุร่วมด้วยช่วยกันเติมเต็ม แก้ไขปัญหา
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “เด็กสกลฯ สายตาดี ชีวีมีสุข ปีงบประมาณ 2564”
โดยเทศบาลนครสกลนคร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

นายโกมุท ทีฆธนานนท์
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีนครสกลนคร

“ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวน�าสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
54.54 ตร.กม..
โทรศัพท์ 0 4271 1203

ประชากร
51,154 คน
www.skc.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
468,057,800 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ตรวจพบภาวะสายตาผิดปกติในเด็ก จากการตรวจสุขภาพนักเรียน
ในเขตเทศบาลนครสกลนคร พบว่ามีความผิดปกติด้านสายตาในเด็ก
จ�านวนมาก จากการใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ เทศบาลนครสกลนครเล็งเห็น
ความส�าคัญของปัญหานี้ ที่จะส่งผลเสียต่อเด็กในอนาคต
โครงการ “เด็กสกลฯ สายตาดี ชีวีมีสุข ปีงบประมาณ 2564” ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสกลนคร
(กปส.ทน.สน.) เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ได้ด�าเนินการ
ในนักเรียนชัน้ ป.1 ในเขตเทศบาลนครสกลนคร 12 โรงเรียน จ�านวน 1,136 คน
และในปี 2564 ได้ด�าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยขยายกลุ่มเป้าหมาย
เพิ่มเป็น ป.1-ป.3 จ�านวน 3,612 คน คัดกรองเบื้องต้นโดยครู และ
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ส่งต่อเด็กเพือ่ ตรวจคัดกรองยืนยันขัน้ สูงจากพยาบาล
เวชปฏิบัติตาและจักษุแพทย์
โครงการฯ ที่ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตา
ได้ รั บ การแก้ ไขปั ญ หาด้ า นสายตาและได้ รั บ แว่ น สายตาที่ มี คุ ณ ภาพ
ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข
ได้รับเลือกเป็นตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับ
ท้องถิ่นอื่นๆ ที่ด�าเนินงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ
เกิดการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น และได้รับเกียรติบัตร
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านสาธารณสุข
ประจ�าปี 2564 จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกอากาศ
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นส่งเสริมท้องถิ่นสร้างสรรค์ EP.07
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น.

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ครูประจ�าชั้น ครูอนามัยโรงเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
บริการ มีทักษะความรู้ในการคัดกรองสายตาเด็ก ประเมินเด็กที่มีปัญหา
และตรวจคัดกรองสายตาเบื้องต้น ส่งต่อเด็กเพื่อคัดกรองยืนยันขั้นสูงได้
2. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจและเด็กนักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น
จากการที่เด็กๆ ได้มีโอกาสเข้าถึงระบบตรวจคัดกรองสายตาและระบบ
การรักษาแบบต่อเนื่อง และได้รับแว่นสายตาที่มีคุณภาพ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. วิสัยทัศน์ผู้น�า เทศบาลนครสกลนครเล็งเห็นถึงความส�าคัญและ
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ตวั เด็ก มีความพร้อมในการเรียนรู้
และเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป
2. บูรณาการความร่วมมือ โดยเทศบาลนครสกลนคร บูรณาการ
ความร่วมมือกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
เครือข่าย หน่วยบริการผ่าตัดต้อกระจก ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 8 อุดรธานี โรงพยาบาลศูนย์
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “ส่งเสริม และสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ”
โดยเทศบาลต�าบลคลองหาด อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

นางรัตนา

ทับจันทร์

วิสัยทัศน์

“คลองหาดต�าบลน่าอยู่ แหล่งผลิตสินค้าการเกษตร เขตการค้าชายแดนไทย - กัมพูชา”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
113 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3744 5109

นายกเทศมนตรีต�าบลคลองหาด
ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
10,203 คน
65,309,181.95 บาท
www.klonghad.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
“การส่งเสริม และสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)” เป็นการด�าเนินงานทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิ์
ในการบริการสาธารณะในด้านสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ปลอดภัยจากโรคติดต่ออันตราย ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ทันการณ์ และสนับสนุนการท�างานของทุกส่วนที่
เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล, สาธารณสุข, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมู่บ้าน พนักงานควบคุมโรค เป็นต้น ที่ได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
ควบคุม และป้องกันโรค ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ในขณะปฏิบัติงาน
“การบูรณาการ” เป็นการท�างานที่ต้องใช้การประสานงาน ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด เพื่อให้เกิดความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน
“การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย” เป็นการ
ด�าเนินงานทีต่ อ้ งมีความรวดเร็ว รอบคอบ มีวธิ กี ารท�างานหรือกระบวนการ
“การมีสว่ นร่วมของประชาชน” เป็นสิง่ ส�าคัญอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งสร้างการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจใน
เรื่องของโรคติดต่ออันตรายอย่างถูกต้อง

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การเป็นองค์กรทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิด์ ว้ ยการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID 19) นั้ น เป็ น โรคอุ บั ติ ใ หม่
มีการแพร่ระบาดที่ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งในช่วงแรกยังไม่มีวัคซีนป้องกัน
ต้องอาศัยการตรวจคัดกรองที่รวดเร็ว การด�าเนินงานทันต่อสถานการณ์
2. การบูรณาการความร่วมมือ โดยเทศบาลต�าบลคลองหาด เป็นองค์กร
ที่ตั้งอยู่ในอ�าเภอคลองหาด ซึ่งติดกับชายแดนประเทศกัมพูชา มีพนักงาน
จ�านวนน้อย มีพื้นที่กว้าง จึงเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และมุง่ ผลสัมฤทธิข์ องงานให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ประชาชนได้เข้าถึงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว
ทันการณ์ การพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อ หรือได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นจริงจากพนักงานควบคุมโรค เป็นต้น
2. ประชาชนได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เมื่อพบว่าติดเชื้อ เช่น
จากการตรวจคัดกรองเชิงรุก หรือจากการรายงานตัวกลุ่มเสี่ยง และได้รับ
การตรวจคัดกรองอย่างทั่วถึง มีที่รักษาหรือพักคอยที่มีคุณภาพ เป็นต้น
3. ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค จะได้รับ
ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดูแล
ตนเองจากโรคติดต่ออันตรายได้ และได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ในการป้องกันโรคที่เหมาะสม เช่น หน้ากากอนามัย น�้าสเปรย์แอลกอฮอล์
เป็นต้น
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “คลินิกชุมชนต�ำบลท่ำคล้อ”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าคล้อ อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

นำยทนงยุทธ จันทกูล
วิสัยทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าคล้อ

“การคมนาคมสะดวก บวกกับเศรษฐกิจเฟื่องฟู มีความรู้ทันสมัย สดใสสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็น อบต. น่าอยู่”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
ประชากร
105 ตร.กม.
5,000 คน
โทรศัพท์ 0 3671 5427
thaklor.sb@gmail.com

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
75,617,608.49 บาท
www.thaklor.go.th

ควำมโดดเด่นของโครงกำร
องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าคล้อ โรงพยาบาลแก่งคอย สาธารณสุข
อ�าเภอแก่งคอย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลท่าคล้อ โรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพต�าบลบ้านหาดสองแคว และกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน่ องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าคล้อ ร่วมกันจัดตัง้ คลินกิ ชุมชน
ต�าบลท่าคล้อ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนนอกเหนือ
อ�านาจหน้าที่และภารกิจของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าคล้อ โดยให้แพทย์มาท�าการตรวจรักษาเพื่อ
ให้บริการประชาชนในต�าบลท่าคล้อฟรี ซึ่งได้เปิดด�าเนินการมาตั้งแต่วันที่
5 ธันวาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ
1. ผูน้ า� ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์กว้างไกล กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
2. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคเอกชน บุคลากร ความสัมพันธ์
ในพืน้ ทีท่ มี่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีส่ ร้างความส�าเร็จในการด�าเนินงาน
3. เงือ่ นไขในการบริหารงานทีป่ ระกอบไปด้วย การบริหารงบประมาณ
อย่างโปร่งใส บุคคลที่เป็นคณะกรรมการได้รับความไว้วางใจ ประชาชน
ยอมรับได้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ กิจกรรมเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายและตรง
ตามความต้องการของประชาชน

ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ
เชิงปริมาณ - ประชาชนต�าบลท่าคล้อ จ�านวน 1,765 ครัวเรือน
เชิงคุณภาพ - ประชาชนต�าบลท่าคล้อได้รบั การรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น
ได้ทนั ท่วงทีดว้ ยเครือ่ งมือทีท่ นั สมัย และบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะ
โดยที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปรักษาไกล
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “ความภูมิใจในระบบการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวชภายใต้การมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย”
โดยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อ�าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

นายขรรค์ชัย ดอนพิมภา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
วิสัยทัศน์

“Creative City สุโขทัยธานีเมืองสร้างสรรค์ หัวใจคือชุมชน สร้างร้อยยิ้มและความสุขให้คนธานี”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
3.5 ตร.กม..
โทรศัพท์ 0 5561 1126 , 0 5561 2530

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
14,160 คน
274,133,520 บาท
www.sktmun.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
“การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย” เป็นปัจจัยส�ำคัญของกำรดูแล
ผู้ป่วยจิตเวช มีกำรประชุมทีมท�ำงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงำนภำยใน
ภำยนอก ตลอดจนครอบครัวของผูป้ ว่ ยและชุมชน ร่วมวิเครำะห์หำสำเหตุ
ของปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไข ตลอดจนกำรดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวชอย่ำงต่อเนือ่ ง
โดยมอบหมำยภำรกิจของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงเหมำะสม
แนวคิดบูรณาการการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในการด�าเนินงาน
ด้านสาธารณสุข ไม่ว่ำจะเป็น ครอบครัว ญำติ ผู้ดูแล อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน แกนน�ำชุมชน เจ้ำหน้ำสำธำรณสุขในพื้นที่
โรงพยำบำล และทีมช่วยเหลือหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมมือ ร่วมใจกัน
แก้ปัญหำโดยใช้ครอบครัวและผู้ป่วยเป็นศูนย์กลำงกำรดูแลอย่ำงต่อเนื่อง
ในชุมชน ตลอดจนมีกำรเฝ้ำระวังอำกำรก�ำเริบ
ส่งผลให้การด�าเนินงานประสบความส�าเร็จ ผู้ป่วยอำกำรสงบลง
สำมำรถกลับสูค่ รอบครัวและชุมชนได้ ทีมท�ำงำนได้รบั ค�ำชืน่ ชมจำกประชำชน
ได้เห็นถึงพลังของควำมร่วมมือในกำรช่วยเหลือ เป็นควำมภำคภูมิใจ
อันทรงคุณค่ำในกำรท�ำงำนด้ำนสำธำรณสุข

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมกันแก้ไขปัญหำ ชุมชนช่วยสอดส่อง
สังเกตอำกำรของผู้ป่วยจิตเวช
2. กำรบูรณำกำรกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนสำธำรณสุข โดยเทศบำลเมืองสุโขทัยธำนี มีกำรดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวชแบบ
บูรณำกำรกำรมีส่วนร่วมทั้งจำกกระทรวงสำธำรณสุข องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน ครอบครัวและชุมชน ร่วมกันก�ำหนดขั้นตอน
กำรแก้ไขปัญหำ จึงส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนมีควำมก้ำวหน้ำและเป็นไป
อย่ำงรำบรื่น

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ผู้ป่วยจิตเวชสำมำรถกลับเข้ำสู่ชุมชนได้ ผู้ป่วยจิตเวชสำมำรถท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวันและดูแลตนเองได้ มีอำกำรสงบ สำมำรถกลับมำใช้ชีวิต
ได้อย่ำงปกติสุข มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น โดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม
ในกำรดูแล และยอมรับใส่ใจในผู้ป่วยจิตเวช
2. ญำติ ครอบครัวและชุมชน มีควำมเข้ำใจในตัวผูป้ ว่ ยมำกขึน้ ยอมรับ
ใส่ใจในผู้ป่วยจิตเวช มีควำมรู้ในกำรดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยไม่เป็นที่รังเกียจ
ของสังคม
3. มีระบบทีมดูแล รักษำ ติดตำมกำรรับประทำนยำ มีกำรส่งต่อเมื่อ
อำกำรกลับมำก�ำเริบ ภำยใต้กำรมีสว่ นร่วมของทุกภำคส่วน และประชำชน
ทั่วไปสำมำรถติดต่อช่องทำงกำรให้ค�ำปรึกษำ แก้ปัญหำทำงด้ำนสุขภำพ
จิตกับทำงงำนส่งเสริมสุขภำพ กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมได้
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “พัฒนาหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนต�าบลบัวโคก”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลบัวโคก อ�าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

นายสมสิทธิ์ จันทร์แดง
วิสัยทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบัวโคก

“ยกระดับมาตรฐานการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจแบบยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
59 ตร.กม..
โทรศัพท์ 0 4406 9919

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
9,075 คน
71,513,571.25 บาท
www.bua-kokthatum.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
หน่วยกู้ชีพต�ำบลบัวโคก จัดตั้งและด�ำเนินกำรขึ้นตำมแนวควำมคิด
กำรให้กำรช่วยเหลือประชำชนในพื้นที่ หรือในท้องถิ่นของผู้บริหำร หรือ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลในขณะนัน้ ซึง่ เห็นว่ำกำรจัดตัง้ หน่วยกูช้ พี
ต�ำบลจะสำมำรถช่วยเหลือประชำชน ลดกำรสูญเสียจำกโรคปัจจุบัน
หรืออุบัติเหตุ และสำมำรเข้ำถึงสถำนพยำบำลที่มีศักยภำพอย่ำงทันท่วงที
ภำยใต้โครงกำรหนึ่งต�ำบลหนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัยของกระทรวงมหำดไทย
ซึง่ โครงกำรพัฒนำหน่วยกูช้ พี องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบัวโคก เป็นโครงกำร
ต่อเนื่องที่มุ่งหวังให้ประชำชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบสำมำรถเข้ำถึงระบบ
กำรรักษำพยำบำลหลักอย่ำงทันท่วงที โดยให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง
ผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์ 044 069 191 หรือผ่ำนระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน
ที่หมำยเลข 1669
หน่วยกู้ชีพองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบัวโคก มีควำมภำคภูมิใจในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ และได้รับกำรยอมรับ เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงำนอื่น
ประสำนเรียนรู้และศึกษำหลักกำรช่วยเหลือเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับกำร
แพทย์ฉกุ เฉินและกำรบริกำรสำธำรณสุข เป็นองค์กรทีม่ กี ำรพัฒนำบุคลำกร
มำอย่ำงต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ประชำชนในพื้นที่หรือท้องถิ่นได้รับกำรช่วยเหลือรักษำพยำบำล
ที่มีประสิทธิภำพ ทันต่อเหตุกำรณ์ เท่ำเทียม มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
มำกขึ้น
2. ผลสัมฤทธิใ์ นกำรด�ำเนินโครงกำรพัฒนำหน่วยกูช้ พี องค์กำรบริหำร
ส่วนต�ำบลบัวโคก ประจ�ำปีงบประมำณ 2564 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล
บัวโคก อ�ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวัดจำกระดับควำมพึงพอใจต่อ
กำรให้บริกำรรวมทุกตัวชี้วัด ให้คะแนนระดับมำก ถึง มำกที่สุด เท่ำกับ
ร้ อ ยละ 98.42 จำกระดั บ ควำมพึ ง พอใจทั้ ง หมด ซึ่ ง มี จ� ำ นวนผู ้ ต อบ
แบบสอบถำมหรือรับบริกำร ทั้งหมด 89 คน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินของต�ำบล เป็นตัวชี้วัดในกำร
ประเมินต�ำบลสุขภำวะ โดยมีควำมมุ่งหวังให้หน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ำมำมีส่วนร่วมด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน
โดยกำรจัดตั้งหน่วย ปฏิบัติกำรฉุกเฉินระดับต�ำบล หรือสนับสนุนให้มี
หน่วยปฏิบัติกำรฉุกเฉินระดับต�ำบล เข้ำมำดูแลประชำชนเมื่อมีอุบัติเหตุ
หรือกำรเจ็บป่วยฉุกเฉิน เพือ่ ลดควำมเหลือ่ มล�ำ้ ด้ำนคุณภำพบริกำรทำงกำร
แพทย์ฉกุ เฉินแก่ประชำชน และเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติเข้ำถึง
บริกำรกำรแพทย์ฉกุ เฉิน ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ และมีกำรพัฒนำระบบบริกำร
กำรแพทย์ฉกุ เฉิน โดยมีกำรอบรมใหม่ และฟืน้ ฟูบคุ ลำกรของหน่วยปฏิบตั ิ
กำรฉุกเฉินเบื้องต้น
2. กำรเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงำนอื่น ในกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรแพทย์ฉกุ เฉินและสำธำรณสุข เป็นเครือข่ำยด้ำนสุขภำวะต�ำบล อ�ำเภอ
ข้ำงเคียงในกำรแลกเปลีย่ นเรียนรูง้ ำนด้ำนสำธำรณสุขและกำรแพทย์ฉกุ เฉิน
รวมทัง้ เป็นหน่วยปฏิบตั กิ ำรกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัย
ในชีวติ ทรัพย์สนิ ในพืน้ ทีเ่ ขตต�ำบลบัวโคกและอ�ำเภอท่ำตูมร่วมกับฝ่ำยปกครอง
และสถำนีต�ำรวจภูธรท่ำตูมและทีมช่วยเหลือประชำชนอื่นๆ ในต�ำบล
และอ�ำเภอข้ำงเคียง โดยผ่ำนระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน #1669
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “ส่งเสริมการด�าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลบางเจ้าฉ่า อ�าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

นายไพรัตน์

รุ่งสว่าง

วิสัยทัศน์

“บางเจ้าฉ่าน่าอยู่ เฟื่องฟูเกษตรกรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ ก้าวสู่มาตรฐานการศึกษา”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
9.1408 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3561 0222

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบางเจ้าฉ่า
ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
3,264 คน
30,216,892.49 บาท
www.bangchaocha.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
1. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส�าคัญและสนับสนุนดูแลอย่างต่อเนื่อง
2. เป็นหน่วยปฏิบตั กิ ารแพทย์ฉกุ เฉิน จัดตัง้ ตามพระราชบัญญัตกิ ารแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ และได้ทา� การ MOU กับสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ
3. ปฏิบตั งิ านประสานความร่วมมือหลายหน่วยงาน อาทิเช่น ศูนย์สงั่ การ
โรงพยาบาลอ่างทอง โรงพยาบาลโพธิ์ทองและหน่วยปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. จัดให้มีอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ในระบบพร้อมรถยนต์
Ambulance และอุปกรณ์การแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการแก่
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวมถึงประชาชนทั่วไป
ที่จะไปรับบริการรักษาที่โรงพยาบาล

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ผู้น�ามีวิสัยทัศน์และนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
2. งบประมาณที่เพียงพอต่อการดูแล
3. ภาษีเครือข่ายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
อาทิศูนย์สั่งการโรงพยาบาลอ่างทอง โรงพยาบาลโพธิ์ทอง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง
4. ประชาชนให้การตอบรับและเชื่อมั่นในการให้บริการของหน่วย
ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ได้รับการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นทันท่วงที อย่างถูกต้องและ
ถูกวิธีก่อนน�าส่งโรงพยาบาล เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและความพิการ
2. ผูป้ ว่ ยติดเตียง ผูพ้ กิ าร และผูด้ อ้ ยโอกาสได้รบั การดูแลอย่างต่อเนือ่ ง
ตลอด 24 ชั่วโมง
3. ลดภาระการดูแลและค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไป
รักษาต่อที่โรงพยาบาล
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “Clean Zone for COVID – 19 เทศบาลต�าบลน�า้ ปลีก”
โดยเทศบาลต�าบลน�้าปลีก อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ จังหวัดอ�านาจเจริญ

นายจิตติ รัตนพิทักษ์สุข
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีต�าบลน�้าปลีก

“มุ่งมั่นพัฒนา เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
3 ตร.กม..
โทรศัพท์ 0 4552 5838

ประชากร
3,769 คน
www.nampleek.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
48,354,824.32 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
“โครงการ Clean Zone for COVID – 19” เป็นโครงการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน�้าปลีกให้ความส�าคัญในการด�าเนินการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทวั่ ถึงมาก
ที่สุด นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังได้ด�าเนินการอีกมากมายที่
สามารถช่วยป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด และช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโรคโควิด 19 ทั้งนี้ การด�าเนินการที่ผู้เขียนน�าเสนอใน
บทความนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด�าเนินการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เท่านั้น ซึ่งการด�าเนินการ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หากเกิดกรณี
ฉุกเฉิน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในเขตเทศบาล ที่ให้ความส�าคัญในการ
ด�าเนินงานควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19)
ข้อคิด การกระท�างานอันใดนัน้ หากเรามีความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ
สามัคคีกัน งานสิ่งนั้นย่อมเกิดผลส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
เชิงปริมาณ - ร้อยละ 100 ได้รบั การควบคุมดูแลป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
เชิงคุณภาพ - ผ่านการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
ด�าเนินงาน Clean Zone for COVID – 19 ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม ประจ�า
ปี 2563 และเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “โรงพยาบาลมะเร็งท่อน�า้ ดี”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลนาพู่ อ�าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

นายอ�านวย อินทรธิราช นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนาพู่
วิสัยทัศน์

“เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ รู้ค่าการศึกษา พัฒนาสุขภาพอนามัย”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
59 ตร.กม..
โทรศัพท์ 0 4221 9917

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
12,560 คน
71,000,000 บาท
www.naphu-sao.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
ต�ำบลนำพู่ อ�ำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี เป็นพื้นที่ต�ำบลหนึ่งที่มี
แหล่งน�ำ้ ธรรมชำติเป็นจ�ำนวนมำกท�ำให้พบอัตรำกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตบั
ที่เป็นปัญหำสุขภำพที่ส�ำคัญของประชำชนในพื้นที่ โดยพบอัตรำกำรตำย
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2560-2563 มีสำเหตุจำกโรคมะเร็งรวมทุกชนิดสูงเป็น
อันดับ 1 เช่นกัน และพบว่ำสำเหตุกำรเสียชีวิตดังกล่ำวนั้นมีโรคมะเร็งตับ
และมะเร็งท่อน�้ำดีรวมอยู่ด้วย ดังนั้น องค์กำรบริกำรส่วนต�ำบลนำพู่ จึง
อำศัยหลักธรรมนูญสุขภำพต�ำบลนำพู่ เพือ่ กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และกำรจัด
บริกำรตรวจสุขภำพผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ ตำมหลักกำรที่ว่ำ กำรค้นหำและ
วินจิ ฉัยตำมมำตรฐำนได้อย่ำงรวดเร็วและถูกต้องช่วยลดอัตรำกำรป่วยและ
ตำยได้ดที สี่ ดุ โดยกำรมีสว่ นร่วมกับภำคีเครือข่ำยภำคประชำชน ในกำรจัด
บริกำรด้ำนสำธำรณสุขในพื้นที่

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
เชิงปริมาณ
1. กลุม่ เป้ำหมำยมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจในกำรป้องกันพยำธิใบไม้ตบั และ
มะเร็งท่อน�้ำดีมำกกว่ำร้อยละ 75
2. ผู้ที่มีภำวะเสี่ยงได้รับกำรส�ำรวจและค้นหำโรคพยำธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน�้ำดีมำกกว่ำร้อยละ 80 และได้รับกำรส่งต่อเพื่อรับกำรรักษำ
ที่ถูกต้องร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. เพื่ อ ให้ ป ระชำชนในต� ำ บลนำพู ่ มี ค วำมรู ้ ค วำมเข้ ำ ใจ ทั ศ นคติ
และทักษะกำรปฏิบัติในกำรป้องกันพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีที่
ถูกต้องเหมำะสม
2. เพื่ อ ให้ ป ระชำชนผู ้ ท่ี มี ภ ำวะเสี่ ย งได้ รั บ กำรส� ำ รวจและค้ น หำ
โรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีโดยกำรมีส่วนร่วมของ อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ�ำหมูบ่ ำ้ นและแกนน�ำชุมชนตำมมำรฐำนกำรคัดกรองจำก
เครื่องมือที่ได้มำตรฐำนตำมหลักวิชำกำร
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1. ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมส�ำคัญกับแผนงำนโครงกำรด้ำนกำรแก้ไข
ปัญหำด้ำนสำธำรณสุข
2. ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมส�ำคัญในจัดบริกำรตรวจสุขภำพแก่เด็ก
เยำวชน สตรี ผูพ้ กิ ำร ผูส้ งู อำยุและผูด้ อ้ ยโอกำสรวมทัง้ ผูม้ ปี จั จัยเสีย่ งต่ำงๆ
เป็นประจ�ำทุกปีด้วยกำรใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่สำมำรถวินิจฉัยได้
อย่ำงทันสมัย
3. มีบุคลำกรสำธำรณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำกสถำนี
อนำมัยถ่ำยโอน 2 แห่ง และหน่วยงำนเครือข่ำยในพืน้ ที่ เช่น โรงพยำบำลเพ็ญ
ส�ำนักงำนส่งเสริมสุขภำพอ�ำเภอเพ็ญ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล
อื่นๆ ในพื้นที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนและโครงกำรด้ำนกำร
แก้ไขปัญหำด้ำนสำธำรณสุขอย่ำงเพียงพอ
4. มีอุปกรณ์ครุภัณฑ์กำรแพทย์ และสถำนที่ที่เหมำะสมให้บริกำร
ด้ำนสำธำรณสุขกับประชำชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับจัดสรรให้กับสถำนีอนำมัย
ถ่ำยโอน 2 แห่ง
5. มีงบประมำณสนับสนุนจำกกองทุนต�ำบลที่จัดสรรไว้ตำมแผนงำน
โครงกำรด้ำนกำรแก้ไขปัญหำด้ำนสำธำรณสุขอย่ำงเพียงพอ
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ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข

โครงการ “โครงการคลินิกครอบครัวอบอุ่น โรงพยาบาลใกล้บ้าน สถานีอนามัยใกล้ใจ”
โดยเทศบาลต�าบลหาดทนง อ�าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

นายม้วน เขียวอุบล
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลหาดทนง

“โครงสร้างพื้นฐานทั่วทิศ น้อมน�าเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงสังคมก้าวหน้า
รักษาสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมสินค้า OTOP”

พื้นที่
ประชากร
9.99 ตร.กม.
1,881 คน
โทรศัพท์ 0 5651 0959
www.hadthanong.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
26,566,571.82 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
การถ่ายโอนสถานบริการด้านสาธารณสุข สถานีอนามัยต�าบลหาดทนง
ได้ถา่ ยโอนภารกิจตามพระราชบัญญัตกิ า� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจาย
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จากส�านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2550 ให้กับเทศบาลต�าบล
หาดทนง จึงท�าให้เทศบาลต�าบลหาดทนงมีสถานบริการ ด้านสาธารณสุข
ที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม
ป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย ซึ่งเป็นภารกิจการให้บริการ
ประชาชนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
การลดขั้นตอนในการเข้าถึงบริการและบริการด้านสาธารณสุข
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จากการติดตามผล
การรักษาพยาบาลของประชาชนในพื้นที่ต�าบลหาดทนงที่ต้องเดินทาง
ไปตรวจรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลอุทัยธานี และคลินิกหมดครอบครัว
ต�าบลเกาะเทโพ ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ท�าให้มีค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง และใช้ระยะเวลาในการเข้าบริการดังกล่าว
สิทธิจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โครงการคลินกิ ครอบครัว
อบอุ่น โรงพยาบาลใกล้บ้าน สถานีอนามัยใกล้ใจ เป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพการรักษาพยาบาล
การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย
โดยทีมสหวิชาชีพด้านสุขภาพอย่างต่อเนือ่ ง ครอบคลุมและเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในการลดขัน้ ตอนการรับบริการด้านสุขภาพจาก
โรงพยาบาลตามสิทธิ ที่พึงจะได้รับในสถานบริการใกล้บ้าน บริการใกล้ใจ
แหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยในชุมชน
จุ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตเขาทอง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558
จนถึงปัจจุบนั การแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารถ่ายโอนสถานีอนามัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการถอดบทเรียนการถ่ายโอน สถานีอนามัย
ของสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI)

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. การดูแลสุขภาพโดยทีมสหวิชาชีพ ประชาชนต�าบลหาดทนงได้รับ
การตรวจคัดกรองสุขภาพ การตรวจรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ
การควบคุมป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย โดยทีมสหวิชาชีพ
ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุม
2. รักษาติดตามฟืน้ ฟูแบบองค์รวม ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังของต�าบลหาดทนง
ได้รบั การตรวจรักษา รับบริการยาและค�าแนะน�า การใช้ยา รวมถึงการติดตาม
การรักษา และการฟื้นฟูสภาพจากทีมสหวิชาชีพแบบองค์รวม
3. ลดขั้นตอนการรับบริการ เกิดกระบวนการเพื่อลดขั้นตอนในการ
เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของประชาชน และปรับปรุงให้เกิดการให้
บริการด้านสาธารณสุขแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การบูรณาการด้านสาธารณสุข งานรักษาพยาบาล งานส่งเสริม
สุขภาพ งานควบคุม ป้องกันโรค และการฟืน้ ฟูสภาพร่างกาย ร่วมกับงานอืน่ ๆ
เพือ่ ให้ประชาชนมีสขุ ภาพดี โดยใช้แกนน�าต่างๆ เป็นหลักในการด�าเนินงาน
กระตุน้ ให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้
อย่างเหมาะสม โดยไม่ขดั กับวิถชี วี ติ ทีเ่ ป็นอยู่
2. การบูรณาการความร่วมมือ พัฒนาและสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง
และครอบคลุม สนับสนุนให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม บูรณาการกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับประเพณี วัฒนธรรม และวิถชี วี ติ ของชุมชน ก�าหนดภารกิจชัดเจน และสร้าง
แรงจูงใจอย่างต่อเนือ่ ง ตามปณิธาน เราจะร่วมกันให้บริการด้านสุขภาพแบบ
ผสมผสานอย่างมีคณ
ุ ภาพเพือ่ การมีสขุ ภาพทีด่ ขี องประชาชน
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “ปลูกต้นไม้ สร้างป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองกระบี่ยั่งยืน”
โดยเทศบาลเมืองกระบี่ อ�าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

พ.ต.อ. สมเด็จ สุขการ
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

“กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ศูนย์กลางการให้บริการ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ
และวัฒนธรรม พร้อมก้าวสู่เมืองคุณภาพ (Q-City) ในปี 2569”

พื้นที่
19 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7562 0601

ประชากร
32,459 คน
www.krabicity.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
175,064,448.15 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
“เมืองสีเขียว” (Green City) เป็ น เมื อ งที่ มี พื้ น ที่ สี เขี ย วเพิ่ ม ขึ้ น
มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ และประชาชนมีจิตส�านึก
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งมีพลังงานทางเลือกส�าหรับใช้ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ของจังหวัดในการพัฒนาเมืองให้ไปสูเ่ มืองสิง่ แวดล้อมดี “KRABI Go Green”
การพัฒนาและเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว ให้กับเมืองภายใต้แนวคิด “บวร :
บ้าน (ชุมชน) วัด โรงเรียน” ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนจากองค์กรชุมชน
ทั้ง 3 ภาคส่วนในพื้นที่ โดยจัดตั้งกลุ่มจิตอาสา ช่วยกันปลูกต้นไม้ ดูแล
รักษาให้เจริญเติบโต และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา
ประชาชนในชุมชน โดยมีวดั เป็นศูนย์รวมทางจิตใจและเป็นสถานทีพ่ กั ผ่อน
หย่อนใจของประชาชนในชุมชน
ประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของพันธุไ์ ม้แต่ละชนิด
ด้วยระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน ซึ่งช่วย
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดจิตส�านึก มีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองกระบีไ่ ด้รบั รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2563 ด้วยนวัตกรรม ปอดยักษ์สีเขียว บนเส้นทาง
สายธรรม น�าสู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green Giant Lung) และได้รับรางวัล
อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ.2564 ด้านขยะและพื้นที่สีเขียว
(Clean and Green Land)

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
วิสยั ทัศน์ผนู้ า� การท�างานเป็นทีม และการสร้างการมีสว่ นร่วมกับชุมชน
มีจุดเน้นอยู่ที่การประสานความร่วมมือกับชุมชน เพื่อให้ได้โครงการ
ที่ประชาชนต้องการและพึงพอใจมากที่สุด โดยยึดหลักน�าความเห็นของ
ประชาชนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
ยุทธศาสตร์เมืองสีเขียว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ศูนย์กลางการให้
การบริการ โดยการด�าเนินการดังกล่าวจะมีส่วนส�าคัญในการส่งเสริม
สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ รวมทั้งการสร้างและกระจาย
รายได้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นใน
ภาพรวมด้วยการขับเคลื่อนตามแนวทางแห่งเมืองคุณภาพ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เขี ย ว และเป็ น แหล่ ง กั ก เก็ บ คาร์ บ อนไดออกไซด์
ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 tCO2e
2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พันธุ์ไม้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ส�าหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและทุกมุมโลก
3. สร้างรายได้ ให้กบั คนในท้องถิน่ และผูป้ ระกอบการในจังหวัดกระบี่
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “ธนาคารคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน เทศบาลต�าบลดงสมบูรณ์”
โดยเทศบาลต�าบลดงสมบูรณ์ อ�าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

นายอรุณ

ภูผิวผา

วิสัยทัศน์

“ดงสมบูรณ์น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น�าการบริหาร สื่อสารวัฒนธรรมท้องถิ่น เศรษฐกิจมั่งคั่ง สังคมเข้มแข็ง”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
53 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4301 9915

นายกเทศมนตรีต�าบลดงสมบูรณ์
ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
4,855 คน
31,304,141.04 บาท
www.dongsomboon.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
“ธนาคารคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน เทศบาลต�าบลดงสมบูรณ์”
ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศ และของเทศบาลต�าบล
ดงสมบูรณ์ มีแนวโน้มทีจ่ ะเป็นปัญหามากขึน้ ทุกปี ไม่วา่ จะเป็นการทิง้ ขยะ
ตามที่สาธารณะ ข้างทาง การจัดการขยะไม่ถูกต้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมด้วย
มุ่งเน้นให้ประชาชนเห็นความส�าคัญของปัญหาขยะ รู้จักวิธีการคัด
แยกขยะได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน เพื่อเปลี่ยนเป็น
สวัสดิการให้แก่สมาชิกตามระเบียบของกองทุน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายใน
การจัดการขยะของเทศบาลต�าบลดงสมบูรณ์โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและบูรณาการ การท�างานระหว่างชุมชนและเทศบาลต�าบล
ดงสมบูรณ์
ปัจจุบนั มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 814 ครัวเรือน จากทัง้ หมด
1,484 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 54.85 ของครัวเรือนที่อยู่จริงในต�าบล
ดงสมบูรณ์ และมีเงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต จ�านวน 11,740 บาท
ต่อคน
เทศบาลต้นแบบการจัดการขยะโดยชุมชน บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 6
เข้าร่วม โครงการชุมชุนปลอดขยะ (Zero Waste) ได้รับสนับสนุน
งบประมาณ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ
ที่ต้นทางชุดที่ 3 จากส�านักงานโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
การมีส่วนร่วมของประชาชน จากความส�าเร็จของโครงการธนาคาร
คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ซึ่งมีปัจจัยความส�าเร็จมาจากการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยประชาชนด�าเนินการเองตัง้ แต่ตน้ กระบวนการจนสิน้ สุด
กระบวนการ โดยมีเทศบาลต�าบลดงสมบูรณ์เป็นพี่เลี้ยงในการด�าเนินงาน
โครงการประกอบกับได้รบั ความร่วมมือจากก�านัน ผูใ้ หญ่บา้ น อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมูบ่ า้ น และความตัง้ ใจของคณะผูบ้ ริหารทีอ่ ยากจะเห็น
เทศบาลต�าบลดงสมบูรณ์เป็นเทศบาลที่สะอาด ปลอดถังขยะ ปลอดขยะ
และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
สามารถขับเคลือ่ นนโยบายของผูบ้ ริหาร อีกหนึง่ ปัจจัยก็คอื ข้าราชการ
ผู ้ ป ฎิ บั ติ ที่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นนโยบายของผู ้ บ ริ ห าร จนส� า เร็ จ ลุ ล ่ ว ง
รวมทั้งการสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างศรัทธาให้พี่น้องประชาชน
เข้าร่วมโครงการ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกประเภทขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ
ในชุมชน
2. มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับทราบแนวทางการบริหาร
จัดการขยะที่มีระบบการบริหารจัดการขยะที่ดี
3. เทศบาลและชุ ม ชนสามารถขั บ เคลื่ อ นสร้ า งชุ ม ชนปลอดขยะ
อย่างเป็นรูปธรรม
4. เป็ น ต� า บลที่ ไ ม่ มี ถั ง ขยะทุ ก หมู ่ บ ้ า นและทั้ ง ต� า บลดงสมบู ร ณ์
และจะเป็นต�าบลที่มีการบริหารจัดการขยะครบทุกมิติในอนาคตต่อไป
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลสลกบาตร อ�าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก�าแพงเพชร

นายพรเทพ พุ่มพวง
วิสัยทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลสลกบาตร

ต�าบลแห่งความสุข มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
34.72 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5577 2099

ประชากร
3,425 คน
www.salokbatkpp.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
31,389,621.47 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
องค์การบริหารส่วนต�าบลสลกบาตรได้จัดท�าโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน ในการให้ความรู้เรือ่ งการคัดแยกขยะ และการก�าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในต�าบลสลกบาตร
มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ
วิธีการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) การก�าจัดขยะ
อย่างถูกวิธี รวมทั้งขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง จากการที่ประชาชนน�า
ความรูท้ ไี่ ด้ไปปฏิบตั คิ ดั แยกขยะจากต้นทาง ลดการเผาขยะ ทีส่ ง่ ผลกระทบ
ทีเ่ กิดต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อม หรือสุขภาพอนามัย และได้รเิ ริม่ แนวทาง
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากการ ให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์สภาพปัญหา ได้จัดท�าโครงการคัดแยกขยะและจัดท�า
ถังขยะเปียกในครัวเรือน กิจกรรม “ขวดแลกไข่” โครงการท�าถังขยะเปียก
การจัดท�าปุ๋ยหมัก น�้าหมักชีวภาพในชุมชนและครัวเรือนเพื่อน�าไปใช้ใน
การเกษตร สามารถสร้างแนวคิดให้ประชาชนรูจ้ กั พึง่ พาตนเองและจัดการ
ปัญหาในชุมชนของตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ขยะมูลฝอยในชุมชน สร้างจิตส�านึกให้เยาวชนและ ประชาชนเกิดวินัย
ลดการบริโภคสินค้า ที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย ณ แหล่งก�าเนิด ส่งเสริมประชาชนให้มกี ารใช้วสั ดุซา�้
การคัดแยกและน�าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุดก่อนการ
ก�าจัดในขัน้ สุดท้าย เพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและเพิม่ คุณภาพชีวติ
ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลสลกบาตรมีความรู้และ
ความเข้าใจในการคัดแยกขยะและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
คัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง

78
78

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ผู้น�าชุมชนและประชาชนให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในการ
ด�าเนินการโครงการตามแผนงานต่างๆ เป็นอย่างดี อีกทัง้ ยังได้นา� ความรู้
ทีไ่ ด้จากโครงการไปใช้ในชีวติ ประจ�าวัน เช่น การน�าเศษอาหารทีเ่ หลือจาก
การประกอบอาหารไปใช้ทา� น�า้ หมักชีวภาพและปุย๋ ชีวภาพ หรือการเก็บกวาด
เศษใบไม้ทรี่ ว่ งหล่นจากตกไม้ น�ามาใส่เสวียน เพือ่ ใช้เป็นปุย๋ ให้ตน้ ไม้ตอ่ ไป
(เสวียน เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน โดยการน�าเอา
ไม้ไผ่ มาสานรอบโคนต้นไม้เพื่อใช้เก็บขยะใบไม้ให้เศษใบไม้ย่อยสลาย
ตามธรรมชาติ ลดฝุ่นละอองจากการเผาเศษใบไม้เนื่องจากไม้ไผ่เป็นไม้
ที่มีความยืดหยุ่นสูง ทนทาน ดัดงอให้โค้งได้แต่หักยาก)
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “ขยะบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านดง อ�าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน
วิสัยทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านดง

“ชุมชนน่าอยู่ ประชาคมเข้มแข็ง สิง่ แวดล้อมดี คนมีคณ
ุ ภาพและบริหารจัดการทีด่ ี แบบมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
96 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4330 6865

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
10,487 คน
62,820,153.17 บาท
www.bandonglocal.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
ปลูกจิตส�ำนึกให้ประชำชน ในชุมชนรักชุมชน มีความรูใ้ นการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน มีการลด การคัดแยกขยะที่
ถูกต้องสู่กองทุนขยะชุมชน “ขยะบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนา
คุณภาพชีวิต”
เป็นต้นแบบในกำรจัดกำรขยะในชุมชน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ส�าหรับการจัดการขยะส�าหรับบุคคลในพืน้ ทีแ่ ละบุคคลภายนอก ซึง่ หมูบ่ า้ น
ทั้ง 15 หมู่บ้าน สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ได้
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย ทั้งหน่วยงานของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด
หน่วยงานเอกชน และที่ส�าคัญประชาชนทุกครัวเรือนในเขตต�าบลบ้านดง
มีส่วนร่วมในโครงการ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. วิ สั ย ทั ศ น์ ผู ้ น� า การท� างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม และการสร้ า งการ
มีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ มุ่งเน้นความร่วมแรงร่วมใจในการท�างาน
ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
2. ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย การน�านโยบายไปปรับใช้ทั้ง
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด
และที่ส�าคัญประชาชนทุกครัวเรือนให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ
ขยะในชุ ม ชน จนท� า ให้ เ ป็ น ชุ ม ชนต้ น แบบในการบริ ห ารจั ด การขยะ
เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ทั้งบุคคลในพื้นที่ และบุคคลภายนอก

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เกิดชุมชนต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่
และบุคคลภายนอก ในการบริหารจัดการขยะในชุมชน
2. เกิดการบริหารขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยชุมชน
เพื่อชุมชน คัดแยกแลกบุญสู่กองทุนขยะชุมชน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. ครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล ได้รบั เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
ส�าหรับสมาชิกที่เสียชีวิตปัจจุบัน รายละ 21,300 บาท เพื่อเป็นสวัสดิการ
ให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต
4. เกิดจิตอาสาท้องถิน่ รักษ์โลก เพือ่ ท�าประโยชน์ให้กบั ชุมชน ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “ส�ำนักงำนสีเขียว (Green Office)”
โดยเทศบาลต�าบลกุฎโง้ง อ�าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

นำยสำมำรถ ปรีเปรม
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีต�าบลกุฎโง้ง

“งานก้าวหน้า พัฒนาฉับไว ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
5.40 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3846 3914

ประชากร
6,320 คน
www.kudngong.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
68,400,484.91 บาท

ควำมโดดเด่นของโครงกำร
ส�ำนักงำนสีเขียว (Green Office) หรือส�ำนักงำนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม หมำยถึง ส�ำนักงำนที่กิจกรรมต่ำงๆ ภำยในส�ำนักงำนมีกำร
บริหำรจัดกำรทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ โดยกำรใช้ทรัพยำกร
และพลั ง งำนอย่ ำ งรู ้ คุ ณ ค่ ำ มี แ นวทำงในกำรจั ด กำรของเสี ย อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ รวมไปถึงกำรเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส�ำนักงำนที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปล่อยก๊ำซเรือนกระจกออกมำในปริมำณต�่ำ
รวมถึงมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน
เทศบำลต�ำบลกุฎโง้ง เริม่ ด�ำเนินงำนส�ำนักงำนสีเขียว (Green Office)
โดยกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัย
มหิดล มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรท�ำงำน ลดกำรใช้พลังงำน ใช้ทรัพยำกร
อย่ำงคุม้ ค่ำและมีประสิทธิภำพ ตำมแนวคิดวงจรคุณภำพ PDCA ด�ำเนิน
กิจกรรมทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เช่น กำรลดปริมำณน�ำ้ เสีย ปริมำณขยะ
โดยกำรลดกำรใช้ กำรใช้ซำ�้ กำรน�ำกลับมำใช้ใหม่ รวมทัง้ กำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำว จะส่งผลให้ลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก (Greenhouse Gases : GHGs) ซึ่งมีส่วนส�ำคัญท�ำให้
เกิดภำวะโลกร้อนในระดับที่น้อยลง อย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน SDGs
ได้รับกำรรับรองว่ำเป็นส�ำนักงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green
Office) ระดับดีเยี่ยม และเป็นโครงกำรริเริ่มที่เทศบำลต�ำบลกุฎโง้งได้
เข้ำร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ
1. ผู้บริหำรให้ควำมส�ำคัญด้ำนสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบุคลำกรใน
หน่วยงำนและประชำชนเข้ำมำมีสว่ นร่วม ให้ควำมร่วมมือในกำรปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม
2. มีกำรน�ำนโยบำยมำสู่กำรปฏิบัติตำมระบบรำชกำร คือ บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น ตั้งงบประมำณเพื่อด�ำเนินกำรโครงกำร มีกำรประเมิน
ผลเพื่อวัดควำมส�ำเร็จ
3. ใช้หลักกำรบริหำรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Deming Cycle : PDCA)

ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ
1. เป็นองค์กรต้นแบบในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์กำรเรียนรู้
เพื่อให้ประชำชนน�ำแนวคิดกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมไปใช้ ในครัวเรือนและ
ชุมชน
2. ประชำชน มีสว่ นร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมด�ำเนินกำรโครงกำรส�ำนักงำน
สีเขียว (Green Office) และกำรติดตำมประเมินผลพร้อมเสนอแนะแนว
ทำงกำรปรับปรุง พัฒนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
3. ผลจำกกำรด�ำเนินงำนโครงกำรส�ำนักงำนสีเขียว (Green Office)
ของเทศบำลต�ำบลกุฎโง้ง สำมำรถลดปริมำณขยะโดยมีกำรน�ำขยะกลับมำ
ใช้ใหม่ได้มำกกว่ำร้อยละ 70 และลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
อย่ำงต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบันอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งเป็นกำรช่วยลดภำวะโลกร้อนสร้ำงคุณภำพชีวิตด้ำนสิ่งแวดล้อม
ที่ดีให้แก่ชุมชน
80
80

่ผ
่ ม
องค์
รปกครองส่
นท้
งถิ
ี ลการปฏิ
ลการปฏิบบต
ัง
ิ านดี
านดีเด่
เด่นนประจ�
ประจ�าปี
าปีพ.ศ.
พ.ศ.2564
2564
องค์
กก
รปกครองส่
วว
นท้
ออ
งถิ
น
ี ผ
ั ต
ิ ง
่ ทีทีม
่ น

ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “ต�ำบลจัดกำรขยะ สร้ำงสุขภำวะชุมชน”
โดยเทศบาลต�าบลป่าแงะ อ�าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

นำยมงคล

เชื้อไทย

วิสัยทัศน์

“ป่าแงะเมืองน่าอยู่ คนมีสุข อย่างพอพียง”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
153 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5316 0784

นายกเทศมนตรีต�าบลป่าแงะ
ประชากร
7,596 คน
www.pangae.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
82,749,444.94 บาท

ควำมโดดเด่นของโครงกำร
เป็นโครงการทีม่ พี ฒ
ั นาการจากการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกและจัดการขยะที่ต้นทาง ตั้งแต่ปี 2558 ตามหลัก 3Rs และ
ใช้แนวคิด “คัดแยกขยะจ�าแนกตามประเภท แล้วใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
และเหลือทิ้งให้น้อยที่สุด” ที่มีความต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
การลดวันให้บริการเก็บขนขยะทัว่ ไป เพือ่ พิสจู น์แนวคิดทีว่ า่ “ถ้าคัดแยก
ขยะจริง ปริมาณขยะที่จะทิ้งจะลดลง ถ้าคัดแยกขยะจริง จะไม่มีขยะที่
เน่าเหม็น และถ้าคัดแยกขยะจริงสามารถสะสมไว้ได้นาน ไม่ต้องเก็บขน
บ่อยครัง้ ” โดยเริม่ จากการทดลองปฏิบตั ิ 1 ปีเต็มๆ จนน�าไปสูก่ ารก�าหนด
มาตรฐานใหม่ ให้บริการเก็บขนขยะเดือนละ 1 ครั้ง
ใช้พนื้ ฐานจากการท�าข้อตกลง การเรียนรู้ และลงมือปฏิบตั จิ ริง น�าไป
สู ่ ก ารตราเทศบั ญ ญั ติ เรื่ อ งการจั ด การมู ล ฝอย พ.ศ.2562 ที่ ผ ่ า น
กระบวนการการยกร่างเทศบัญญัติ การรับฟังความคิดเห็นประชาชน
การเสนอขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และประกาศใช้เป็นแนวทาง
การปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยอย่างเป็นทางการ นอกจากนั้นยังมีการ
ก�าหนดค่าธรรมเนียมการเก็บขน และก�าจัดขยะ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
เห็นความส�าคัญ และลงมือปฏิบัติในการคัดแยกและจัดการขยะที่ต้นทาง
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
เป็นโครงการทีส่ ามารถจัดการขยะทัว่ ไป จากเศษขยะที่ต้องก�าจัดทิ้ง
กลายเป็นวัสดุมีค่า เป็นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนได้

ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ
1. ปริมาณขยะทั่วไปลดลง ร้อยละ 80 ท�าให้ลดต้นทุนการบริหาร
จัดการขยะในส่วนของค่าน�า้ มันเชือ้ เพลิง รถเก็บขนขยะค่าจ้างเหมาเอกชน
ในการขนส่งและก�าจัดขยะทั่วไป ได้ปีละ 600,000 บาท
2. เพิ่มรายได้จากการจ�าหน่ายขยะทั่วไป เพื่อเป็นเชื้อเพลิงขยะ
(Refuse Derived Fuel : RDF) ให้บริษัทปูนซีเมนต์ ประเทศไทย จ�ากัด
(SCG) ล�าปาง
3. การจัดการขยะทั่วไป ทั้งการเก็บขนและก�าจัด มีความถูกต้อง
ตามกฎหมาย และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA)
ระดับเกียรติบัตรรับรอง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่ง
แวดล้อมของประชาชน

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ
1. สร้างความร่วมมือ ของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน
2. สร้างการเรียนรู้ ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริง
จนเกิดเป็นชุดความรู้ใหม่
3. สร้างกระแสหลากหลายช่องทาง เพือ่ กระตุน้ ให้เห็นความเคลือ่ นไหว
ของการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
4. สร้างระบบการจัดการที่ดี ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง
การก�าหนดเป้าหมายชัดเจนอยู่ที่การจัดการเชิงระบบ ที่มีความถูกต้อง
น�าไปสู่ความเชื่อมั่นศรัทธา ในการขับเคลื่อน
5. สร้างบทเรียน ด้วยการสรุป ถอดบทเรียน ค้นหาจุดอ่อน จุดแข็ง
โอกาสและอุปสรรค เพื่อวางแผนปรับแก้ พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง
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โครงการ “กันตังยุคใหม่ ชุมชนไร้ถังขยะ”
โดยเทศบาลเมืองกันตัง อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง

นายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง

“บริหารเชิงรุก ประชาชนมีสุข อย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
3.04 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7525 1201

ประชากร
11,719 คน
www.kantangcity.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
153,748,622.90 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
การจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองกันตัง ขับเคลื่อนด้วย
ครัวเรือน โดยการรณรงค์ให้ครัวเรือนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อน�าไป
ก�าจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
การร่วมมือกันระหว่างพนักงานเทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน และประชาชนในชุมชน ร่วมการคัดแยกขยะในครัวเรือน
โดยการแยกเศษอาหารไปท�าปุย๋ หมัก ให้อาหารสัตว์ สนับสนุนให้ขายหรือ
บริจาคขยะรีไซเคิล ท�าความสะอาดพลาสติกทุกชนิด กล่องนม และโฟม
ตากให้แห้งก่อนน�ามารวบรวมไว้ ณ จุดคัดแยกขยะของชุมชน ขยะอันตราย
ใส่ตู้รวบรวมขยะอันตราย เทศบาลจะจัดเก็บทุกบ่ายวันศุกร์เพื่อน�าไป
สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ และก�าจัดขยะให้ถูกวิธี

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ความมุ ่ งมั่ น ตั้ งใจของครั ว เรื อ น แกนน� าอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข
ประจ� า หมู ่ บ้ า น ในการร่ ว มกั น คั ด แยกขยะ เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนของตนเอง
เป็นชุมชนปลอดขยะ รวมทั้งการวางกลไกในการด�าเนินโครงการไว้อย่าง
เป็นระบบ จะเป็นตัวก�าหนดทิศทางให้กับโครงการกันตังยุคใหม่ ชุมชน
ไร้ถังขยะ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ คือการมีถนนสายหลักปลอดถังขยะ
และเป็นชุมชนไร้ถังขยะในอนาคตต่อไป

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ผลงานชิ้นใหม่ที่สร้างมาจากวัสดุที่ได้รับการคัดแยกขยะของชุมชน
เช่น หมอนจากหลอดพลาสติกเพื่อผู้ป่วยติดเตียง อิฐบล็อกจากเศษ
พลาสติกเพื่อปูพื้นสวนสาธารณะ เป็นต้น อีกทั้งยังลดภาระค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการก�าจัดขยะ และน�างบประมาณส่วนนั้นสร้างประโยชน์ให้กับ
ประชาชนต่อไป
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “ผันน�้ำจำกโรงปรับปรุงคุณภำพน�้ำเข้ำสู่
อุทยำนสวรรค์-คลองญวนชวนรักษ์ โดยอำศัยแรงโน้มถ่วงโลก”
โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ อ�าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

จิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

“นครน่าอยู่ เคียงคู่เจ้าพระยา พัฒนานวัตกรรม สร้างสังคมสุขภาวะ”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
27.87 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5621 9519

ประชากร
80,271 คน
www.nsm.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
120,000,000 บาท

ควำมโดดเด่นของโครงกำร
ตามนโยบายรัฐบาลเน้นหลัก Low Carbon City เทศบาลนคร
นครสวรรค์ได้น�าน�้าที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงผันน�้าไปยังโครงการ
เกาะญวนชวนรักประมาณ 26,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และผันไปควบคุม
ระดับน�้าในอุทยานสวรรค์ เฉลี่ยวันละ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงโลก (Gravity Flow) ซึ่งยังไม่มีที่ไหนท�ามาก่อน
โดยวางท่อผันน�า้ จากโรงปรับปรุงคุณภาพน�า้ เข้าอุทยานสวรรค์ และผันไป
คลองญวนชวนรักษ์ ด้วยวิธีการไหลของแรงโน้มถ่วง เป็นท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มิลลิเมตร พร้อมติดตัง้ อุปกรณ์ความยาว 686 เมตร
จากโรงปรับปรุงคุณภาพน�า้ เลียบผ่านถนนโกสีย์ 33 ถึงถนนวงษ์สวรรค์และ
วางท่อส่งไปคลองญวนชวนรักษ์
มีความส�าเร็จเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์มีการเปลี่ยนแปลง ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงพลังงาน ลดค่าซ่อมเครื่องสูบน�้าดีเซล ลดมลพิษ
ทางอากาศ ลดมลพิษทางเสียง สามารถควบคุมระดับน�้าภายในอุทยานได้
อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ เป็น Land Mark ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ทุกภาคส่วน สร้างงานสร้างอาชีพให้เศรษฐกิจภายในจังหวัดนครสวรรค์
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ
ปัจจัยที่ท�าให้โครงการประสบความส�าเร็จและยั่งยืน ถือเป็นจุดเด่น
ส�าคัญแตกต่างจากโครงการอืน่ คือ นโยบายคณะผูบ้ ริหาร ทีเ่ น้นการบูรณาการ
ร่วมกับส่วนภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง เน้นการสร้างสมดุลระหว่าง
การบริหารจัดการต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้ สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ซึ่งนวัตกรรมโครงการผันน�้าจากโรงปรับปรุงคุณภาพน�้าเข้าสู่อุทยาน
สวรรค์-คลองญวนชวนรักษ์ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงโลก (Gravity Flow)
จะไม่ใช้พลังงานน�้ามันเชื้อเพลิง ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า แต่ใช้นวัตกรรม
แรงโน้มถ่วงโลก Gravity flow ไม่กอ่ ให้เกิดมลพิษแต่ประการใด ตามหลัก
Zero waste จึงเป็นนวัตกรรมโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าในการดูแลพันธุ์พืช และสิ่งมีชีวิต
ที่หลากหลายสายพันธุ์ในอุทยานสวรรค์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด และยั่งยืน “Smart
and sustainable” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่เร่งพัฒนาและสร้าง
ความเจริญเพื่อไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) สอดรับ
การเปลี่ยนแปลง ถูกต้อง โปร่งใส และจริงใจ ภายใต้หลักความยั่งยืน

โครงการผันน�้าจากโรงปรับปรุงคุณภาพน�้าเข้าสู่อุทยานสวรรค์-คลอง
ญวนชวนรักษ์ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงโลก (Gravity Flow) ริเริ่มในปี
พ.ศ.2561 ด้วยงบประมาณ 1,430,000 บาท โดยมีโครงการที่ต่อยอด
จากโครงการเดิม ชื่อโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย
เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้ริเริ่มไว้ในปี พ.ศ.2552
ด้วยงบประมาณ 715,500,000 บาท
โครงการผันน�า้ ฯ นี้ ยังช่วยลดค่าใช้จา่ ยด้านเชือ้ เพลิงพลังงาน ลดค่าซ่อม
เครื่องสูบน�้าดีเซล ได้กว่า 100,000 บาทต่อเดือน เป็นจุดท่องเที่ยว
ออกก�าลังกาย ประชาชน เป็น Land Mark ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ทุกภาคส่วน
สร้างงานสร้างอาชีพให้เศรษฐกิจภายในจังหวัดนครสวรรค์
่ ผ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ี ลการปฏิบต
ั ง
ิ านดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2564
่ ทีม

83
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โครงการ “ติดตั้งระบบเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงจาก
ฝุ่นควัน PM 2.5 รายงานผลแบบเรียลไทม์”
โดยเทศบาลนครปากเกร็ด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายวิชัย บรรดาศักดิ์
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

“แหล่งการศึกษาชั้นดี ที่อยู่อาศัยชั้นน�า ถิ่นวัฒนธรรมดั้งเดิม ประชาชนร่วมเสริมการพัฒนา”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
36.04 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 2960 9704 -14

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
190,582 คน
1,542,805,594.35 บาท
www.pakkretcity.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
เพราะประชาชนต้องการค�าตอบจากหน่วยงานรัฐอยู่ 2 ค�าถาม
ด้านปัญหาฝุ่น PM 2.5
ค�ำถำมที่ 1 เราจะเข้าถึงข้อมูลค่าฝุ่นที่แท้จริงเป็นรายพื้นที่ได้อย่างไร
เพราะประชาชนไม่ได้ต้องการเครื่องมือวัดจังหวัดละ 1 จุด เพื่อน�ามาเป็น
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งจังหวัด เพราะการกระจายตัวของฝุ่นเป็นเรื่องที่ซับซ้อน
กว่านั้น
ค�ำถำมที่ 2 เราสงสัยว่าท�าไมค่ามาตรฐานเฉลี่ยรายปีของฝุ่น PM 2.5
ทีเ่ ป็นค่าปลอดภัยแต่ละประเทศถึงแตกต่างกัน ของอเมริกา อยูท่ เี่ พียง 10
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ในขณะที่ค่ามาตรฐานเฉลี่ยรายปีของไทย
เป็น 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
เทศบาลได้ตดิ ตัง้ เครือ่ งมือวัดฝุ่นจ�านวน 40 จุด บริเวณพืน้ ทีเ่ สีย่ งและ
มีความเปราะบาง ในเขตพื้นที่ 36.04 ตารางกิโลเมตร เช่น โรงเรียน ตลาด
โรงพยาบาล รวมถึงถนนสายหลักที่มีผู้คนหนาแน่น เพราะเทศบาล
เชื่ อ ว่ า การมี ฐ านข้ อ มู ล ที่ ดี ก็ จ ะน� า มาสู ่ ก ารแก้ ป ั ญ หาที่ ดี แ ละยั่ ง ยื น
โดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM 2.5 การติดตั้งได้เป็นจ�านวนมาก ยิ่งมาก ข้อมูล
จะยิง่ แม่น เพือ่ การพยากรณ์ลว่ งหน้าเป็นรายวัน ประชาชนทัว่ ไปสามารถ
เข้าถึงข้อมูลด้านฝุ่น PM 2.5 ได้ง่ายในทุกแพลตฟอร์ม ทุกสถานที่ สิ่งที่
โดดเด่นอีกประการหนึ่ง เพื่อให้ทุกค�าถามได้ค�าตอบ คือ เครื่องมือนี้
สามารถแสดงหน่วยวัดในหลายๆ รูปแบบที่เป็นสากล คือ TH AQI หรือ
US AQI โดยประชาชนสามารถเลือกใช้ค่าได้ตามความเหมาะสม

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ข้อมูลทั้งหมดจากที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยตอบค�าถามที่ประชาชน
อยากรู้คือค�าตอบที่เป็นข้อเท็จจริง ที่จะท�าให้พวกเขาน�าไปวางแผน
การจั ด การสุ ข ภาพได้ อ ย่ า งรอบด้ า น หน่ ว ยงานรั ฐ สามารถวางแผน
การรับมือด้านสุขภาวะของคนในชุมชนสามารถสร้างเครื่องมือพยากรณ์
ขนาดย่อมให้กับคนในพื้นที่เพื่อการจัดการกับปัญหาฝุ่นแบบเป็นรูปธรรม

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
เทศบาลนครปากเกร็ด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่อง
การป้องกันฝุ่น PM 2.5 ที่ถือได้ว่าเป็นภัยธรรมชาติ เกิดขึ้นทุกปีเป็น
ช่วงซ�้าๆ กันตลอดมา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน การหา
แนวทางแก้ปัญหาที่เร็วและลดระยะเวลาคือ หาต้นแบบและพี่เลี้ยงที่มี
ประสบการณ์ สามารถบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวได้ส�าเร็จมาแล้ว
เทศบาลได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นต้นแบบ
ร่วมกันปรับแก้เครือ่ งมือให้ตรงตามบริบทของเมือง เพือ่ การจัดการทีย่ งั่ ยืน
และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด หนึ่งความส�าเร็จของโครงการคือ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้มีการน�าค่าข้อมูลจากเครื่องมือนี้ไปใช้แจ้งให้
นักเรียนทราบเมื่อค่าฝุ่นมีปริมาณสูงและอยู่ในช่วงอันตรายต่อสุขภาพ
รวมถึงวิธีการป้องกันสุขภาพเบื้องต้น และการวางแผนการจัดการเรียน
การสอนที่นักเรียนต้องเรียนกลางแจ้ง หรือนอกห้องเรียน เทศบาลนคร
ปากเกร็ด เชื่อว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องการป้องกันฝุ่น PM 2.5
หากมี ข ้ อ มู ล ที่ ดี ส ามารถใช้ ค าดการณ์ ล ่ ว งหน้ า ได้ ก็ จะสามารถเตรี ย ม
ความพร้อมรับมือและบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง”
โดยเทศบาลเมืองน่าน อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

นายสุรพล

เธียรสูตร

วิสัยทัศน์

“เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืนคืนถิ่น เอกลักษณ์เมืองเก่า เรามุ่งเป็นชุมชนแห่งปัญญา
ปรารถนาสังคมคุณภาพ”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
7.6 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5471 0234

นายกเทศนตรีเมืองน่าน

ประชากร
19,342 คน
www.nancity.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
257,755,107.59 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
“การบริหารจัดการมูลฝอย” ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนเป็นหลัก
มุ่งหวังให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้ด้วยตนเองตามหลัก
“3Rs” สนับสนุนให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมการลด คัดแยก และใช้
ประโยชน์ขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี โดยเสริมสร้างกระบวนการ การให้ความรู้
ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะในครัวเรือน น�าขยะมูลฝอย
ไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าได้ รวมถึงเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ
ต่อไปได้
ขยะออมบุญ กองทุนขยะออมบุญ ได้ใช้กุศโลบายของการน�าบุญกุศล
โดยใช้ขยะมาบริจาคท�าบุญแทนเงิน ท�าให้ประชาชนมองเห็นคุณค่าของ
ขยะเพิ่มขึ้น
สวัสดิการจากขยะ สมาชิกผู้ร่วมโครงการจะได้รับสวัสดิการจาก
การบริจาคขยะรีไซเคิล ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมาเข้าร่วม
โครงการ สวัสดิการทีป่ ระชาชนได้รบั เช่น เงินสงเคราะห์ศพ, การได้ลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ, เงินปันผล, การดูแลช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส เป็นต้น
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการขยะทีต่ น้ ทาง เป็น
การส่งเสริมให้ประชาชนในแต่ละครัวเรือนมีการลดปริมาณขยะและ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม สมาชิกใน
ชุมชนเพิม่ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และทราบถึงปัญหา สามารถแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน เกิดกระบวนการการเรียนรู้และสร้างความร่วมมือในการ
ท�างานของคนในชุมชน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน เกิดความสามัคคี
เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท�ากิจกรรม สามารถพึง่ พาตนเอง และแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้ด้วยตัวเองและอย่างยั่งยืน
2. การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ชุมชนมีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ท�าให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นรวมถึงสามารถเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับ
ชุมชนอื่น
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน มีนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงาน
เดิ น ทางเข้ า มาสู ่ ชุ ม ชนเพิ่ ม มากขึ้ น สร้ า งความภู มิ ใจ สร้ า งความรั ก
ความหวงแหนให้กับคนในชุมชนรวมถึงมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. วิสัยทัศน์ ที่ผู้บริหารเทศบาลร่วมกับประชาชน ได้ก�าหนดร่วมกัน
มีเป้าหมายชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการขยะจากต้นทาง เพื่อให้เมืองสะอาด
น่าอยู่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ร่วมวางแผน ลงมือกระท�าและร่วมรับผลประโยชน์ โดยมีหน่วยงาน ภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์และองค์ความรู้
2. ผูน้ า� และคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมของชุมชน มีการก�าหนดนโยบาย
ชุมชนชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการบริหารจัดการ การวางแผน การประสานงาน
และการประชาสัมพันธ์ที่ดีรวมทั้งมีความเสียสละ มีความรู้ ความสามารถ
ความจริงจังและมีความต่อเนือ่ ง สม�า่ เสมอในการจัดกิจกรรมรับบริจาคขยะ
รวมทั้งมีการจัดสวัสดิการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกในการเข้าร่วม
โครงการเพิ่มมากขึ้น
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (อนุรักษ์ทรัพยากรน�้า และการจัดการปัญหาน�้าเสียแบบ
มีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน) ประจ�าปีงบประมาณ 2564”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าตูม อ�าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

นายจิระพันธ์ โสมนัส
วิสัยทัศน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าตูม

“ท่าตูมเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนสุขภาพดี”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
81.9 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3728 5161

ประชากร
18,202 คน
www.tt.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
222,222,675.67 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม เป็นกิจกรรมที่อาศัยเครือข่ายความร่วมมือ
ของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และสวนอุตสาหกรรม 304 ในการเข้ามา
มีส่วนร่วมและช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยมุ่งหวังที่จะ
ช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ประชาชน ตลอดจนช่วยกันส่งเสริมและ
ตระหนัก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนให้คงอยู่สืบต่อไป
ทรัพยากรน�า้ (คลองโสม คลองรัง้ คลองชะลองแวง) เป็นแหล่งน�้าที่
มีความส�าคัญต่อชีวติ ประชาชนในพืน้ ที่ เป็นแหล่งอาหาร และแหล่งอาศัย
ของพืช และสัตว์ เมื่อแหล่งน�้าของชุมชน เกิดปัญหาเสื่อมโทรม เครือข่าย
สิ่งแวดล้อมจึงให้ความส�าคัญในการช่วยกันพัฒนาแหล่งน�้า โดยวิธีการ
ช่วยกันเก็บก�าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน�้า ติดตั้งเครื่องตีน�้าหรือ
กังหัน เพื่อช่วยเติมอากาศในแหล่งน�้า ท�าให้แหล่งน�้าในพื้นที่ใสสะอาด
เหมาะแก่การท�าการเกษตรโดยเฉพาะสวนส้มโอ และการท�านาของ
ประชาชน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
แหล่งน�า้ ของชุมชน เกิดความสะอาด ระบบนิเวศชุมชนเกิดความสมบูรณ์
ปริมาณออกซิเจนในน�้ามีความเหมาะสมต่อการด�ารงชีวิตของสัตว์และ
พืชน�า้ ไม่เกิดปัญหาแหล่งน�า้ เน่าเสีย และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยประชาชน และที่ส�าคัญ ประชาชนสวนส้มโอในพื้นที่สามารถน�า
ผักตบชวาไปท�าปุ๋ยบ�ารุงดินได้
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1. ผักตบชวา ถูกเก็บออกจากล�าคลอง จ�านวนไม่นอ้ ยกว่า 30,000 ตัน
และถูกน�าไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม คือการน�าไปท�าปุ๋ยอินทรีย์
ไม่น้อยกว่า 3,000 ตัน
2. คุณภาพแหล่งน�้า มีค่าออกซิเจนในน�้าไม่น้อยกว่า 4 mg/l และ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 5.5-9.0 ประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากน�้าในล�าคลองเพื่อการเกษตร
3. เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐและ
ภาคเอกชน (สวนอุตสาหกรรม 304) ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกัน
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ทัง้ ยังเกิดกลุม่ ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง และสอดส่อง
คุณภาพแหล่งน�้าระดับชุมชน คือ กลุ่มรักษ์คลองโสม และกลุ่มรักษ์
คลองรั้งบุบายใบชะลองแวง
4. ในช่วงปี พ.ศ. 2564 ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องปลาตายในล�าคลอง
ไม่พบปัญหาน�้าเน่าเสีย มีสีด�า และส่งกลิ่นเหม็น
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “พัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเทศบาลต�าบลหัวเวียง”
โดยเทศบาลต�าบลหัวเวียง อ�าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายธเนศ สนธิ
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีต�าบลหัวเวียง

“สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ชุมชนน่าอยู่ พัฒนาสู่เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
22.25 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3539 6130

ประชากร
6,008 คน
www.huawiang.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
58,128,151.44 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
เกษตรปลอดภัยในการลดใช้สารเคมีในนาข้าว เป็นการต่อยอดจาก
โครงการลดปริมาณขยะครัวเรือนโดยการคัดแยกขยะและน�าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์และผลิตปุ๋ยน�้าชีวภาพของเทศบาลต�าบลหัวเวียง เป็นแนวคิด
การลดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในชุมชนและน�าขยะอินทรีย์มาใช้เป็น
ประโยชน์
ขวดน�า้ พลาสติกดักกุง้ เป็นการน�าขวดพลาสติกมาใช้เป็นวัสดุอปุ กรณ์
ในการดักกุ้งแม่น�้า ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์
ลดขยะและท�าให้ประชาชนมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากการขายกุง้ เป็นอาชีพเสริม
เขือ่ นกัน้ น�า้ /คันกัน้ น�า้ เพือ่ การอยูก่ บั น�า้ อย่างมีความสุข เป็นการสร้าง
คันกั้นน�้าไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผังเมืองและการด�ารงชีวิตของ
ประชาชน ซึ่งชุมชนแม่น�้าน้อยที่ประสบปัญหาน�า้ ท่วมซ�้าซากเกือบทุกปี

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. นโยบายของผูบ้ ริหารชัดเจนสามารถด�าเนินการได้ทนั ทีและสามารถ
น�าทุกภาคส่วนมาร่วมด�าเนินการได้
2. ความสามัคคี ความร่วมมือในหน่วยงาน ชุมชน และภาคีเครือข่าย
โดยไม่โยนให้เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
3. การท�าความเข้าใจตัวชีว้ ดั ในการประเมินเมืองสิง่ แวดล้อมมีการวิเคราะห์
ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานทุกกิจกรรม

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เกษตรปลอดภัยในการลดใช้สารเคมีในนาข้าว สามารถลดต้นทุน
ในการผลิตข้าวได้ถึงไร่ละ 1,000 บาท และลดปริมาณขยะในครัวเรือน
อีกทั้งเป็นการลดใช้สารเคมีในการท�าเกษตรป้องกันการรับสารเคมีเข้าสู่
ร่างกายอันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้
2. ขวดน�้าพลาสติกดักกุ้ง ลดปริมาณขยะประเภทขวดน�า้ พลาสติกใน
ครัวเรือนและชุมชน และเป็นการประหยัดเวลาและแรงงาน ประชาชนเกิด
รายได้จากการดักกุ้งมาขายเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้
3. เขื่อนกั้นน�้า/คันกั้นน�้า สามารถป้องกันน�้าท่วมในฤดูน�้าท่วมได้
และลดงบประมาณในการจั ด ซื้ อ กระสอบทรายลดการใช้ แรงงานคน
และประชาชนสามารถพายเรือมาจอดไว้รมิ คันกัน้ น�า้ และเดินทางไปท�างาน
โดยรถยนต์ได้ เป็นจุดอพยพของประชาชนที่ประสบภัยน�้าท่วม สามารถ
ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ประดับคันกั้นน�้าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับภูมิทัศน์
ให้สวยงาม
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “รักษ์น�้ำ รักษ์ป่ำ รักษำแผ่นดิน”
โดยเทศบาลต�าบลศรีถ้อย อ�าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ดำบต�ำรวจ เทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลศรีถ้อย
วิสัยทัศน์

“ศรีถ้อย เป็นแหล่งพืชผล เกษตรคุณภาพ ยั่งยืน การจัดการทรัพยากรน�้า
คุณภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น”
ข้อมูลทั่วไป
พื้นที่
ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
61.24 ตร.กม.
4,165 คน
30,700,000 บาท
โทรศัพท์ 0 5445 3081
www.sritoy.go.th

ควำมโดดเด่นของโครงกำร
แนวคิดในการแก้ไขปัญหา ความเสือ่ มโทรมของป่าต้นน�า้ และปัญหา
ขาดแคลนน�้าในการท�าการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ มาจากปัญหา
ภายในชุมชนคนในชุมชนเป็นผู้วิเคราะห์ปัญหาเอง เป็นการระเบิดปัญหา
จากภายในของคนในชุมชนเองเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�้าศรีถ้อย
รักษ์นา�้ การจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน�า้ (ฝายแม้ว) สร้างฝายชะลอน�า้
เป็นฝายมีชีวิตเกิดแหล่งน�้าเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
การใช้น�้าทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
รักษ์ป่า กิจกรรมการบวชป่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8
และพื้นที่อุทยาน เป็นการรักษาป่าไม้ที่เป็นต้นน�้าล�าธารให้อุดมสมบูรณ์
ยับยั้งการท�าลายธรรมชาติ ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างความส�านึก
ให้แก่ชุมชนในการดูแลรักษาธรรมชาติ ป่าไม้ให้คงอยู่
รักษาแผ่นดิน การปลูกป่า ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด
ยาวนานที่สุดและทั่วถึงกัน การปลูกป่า จะได้ทั้งไม้ผล ไม้สร้างบ้าน
และไม้ ฟ ื น นั้น นอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว ยังสามารถให้
ประโยชน์อันที่เป็นข้อส�าคัญที่สุด คือสามารถช่วยอนุรักษ์ดิน และต้นน�้า
ล�าธารด้วย
การส�ารวจพื้นที่ป่า แหล่งน�้า และพันธ์ไม้ต่างๆ ร่วมกับหน่วยพิทักษ์
อุทยาน พบว่าชุมชนได้รับจากการด�าเนินงานป่าชุมชนในระยะแรกๆ
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่
เป็นแหล่งต้นน�้าล�าธารอันส่งผลต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร
การอุปโภค และการบริโภคในครัวเรือน เป็นแหล่งป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านไฟป่าที่คุกคามสุขภาพและทรัพยากรของชุมชน การอนุรักษ์และ
คุ้มครองสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพให้มีความอุดมสมบูรณ์
ถอดบทเรียนและคืนข้อมูลให้แก่ชมุ ชน ตามกิจกรรมอนุรกั ษ์ และฟืน้ ฟู
ป่าต้นน�้าศรีถ้อย สร้างฝายชะลอน�้า การถอดบทเรียนช่วยแก้ปัญหาการ
ท�างานโดยมีฐานจากประสบการณ์เดิม เพือ่ เป็นการยกระดับแบบปฏิบตั ทิ ดี่ ี

ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ
รักษาระบบนิเวศของป่าต้นน�้า รักษาความชุ่มชื่นของดิน และป่า
เกิ ด นวั ต กรรมสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ เรื่ อ งฝายมี ชี วิ ต เก็ บ กั ก น�้ า ไว้ ใช้ ใ น
การเกษตร และนวัตกรรมการก�าจัดขยะประเภทผ้าเก่า ฝาขวด โดยการ
น�ามาท�ากระถางใช้ปลูกต้นไม้ คนในชุมชนร่วมกันรักษา ดูแล และน�าแนวทาง
ในการท�างานไปก�าหนดแผนงานของชุมชนได้

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ
ผู้น�า มีวิสัยทัศน์ การท�างานเป็นทีม และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
และหน่วยงาน องค์กรอื่น การประสานความร่วมมือกับชุมชน เพื่อให้ได้
โครงการที่ประชาชนต้องการและพึงพอใจมากที่สุด มีกลุ่มคนรุ่นใหม่
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม เกิดความตระหนักและมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของ หวงแหนและเต็มใจ มีภาคีเครือข่ายทัง้ ภาครัฐ เยาวชน และชุมชน
ร่วมด�าเนินการ เพือ่ ให้เกิดมีความเป็นจิตอาสาทีจ่ ะช่วยกันรักษาธรรมชาติ
ให้เกิดความสมดุลอย่างสูงสุด มีการท�ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “กิจกรรมการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายจากชุมชน”
โดยเทศบาลเมืองพังงา อ�าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

นายชูโชติ

โกยกุล

วิสัยทัศน์

“พังงาน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม มีธรรมาภิบาล การศึกษาเป็นเลิศ เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
6.75 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7641 1780

นายกเทศมนตรีเมืองพังงา
ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
10,159 คน
174,839,624.32 บาท
www.phangngacity.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
เทศบาลเมืองพังงา ในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ภี าระ
หน้าที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดภายในเขตพื้นที่ เข้าสู่
ระบบการจั ด การขยะมู ล ฝอยที่ ถู ก ต้ อ ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาวะที่ ดี ข อง
ประชาชน และส่งเสริมกิจกรรมการสร้างวินัย ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน ทัง้ ในส่วนของโครงการสร้างเสริมสมรรถนะในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ซึง่ เริม่ ด�าเนินงานเมือ่ ปี 2558
มีการขยายกิจกรรมสู่ชุมชน และเกิดความยั่งยืน เพื่อส่งเสริม การลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ซึ่งเกิดจากแยกทิ้งของครัวเรือน
รวมถึงจัดท�าโครงการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแก้ปัญหา
ด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิง่ แวดล้อม ให้ประชาชนมีสขุ ภาพอนามัย
ที่ดีขึ้น และเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในครัวเรือนอีกทางหนึ่ง

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ชุมชนมีการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะที่รีไซเคิล ขยะอันตรายและ
คัดแยกขยะตามประเภทถูกต้อง
2. เกิดการขับเคลือ่ นงานในการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายในพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เกิดกระบวนการขับเคลื่อนงานและการมีส่วนร่วม ในกิจกรรม
การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทาง
จากทุกภาคส่วน
4. สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบริหารจัดการขยะของ
ท้องถิ่น ตลอดจนเกิดกิจกรรมที่สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในด้าน
การบริหารจัดการขยะที่มีคุณภาพ

1. การด�าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ตามนโยบายจังหวัดพังงา โดยกลไกของคณะกรรมการปฏิกูลมูลฝอย
จังหวัด ซึ่งมีองค์ประกอบของคณะท�างาน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อก�ากับทิศทางและส่งเสริม
การบริหารจัดการขยะ โดยมีแนวคิดส�าคัญที่ยึดหลัก 3R ประชารัฐ
ทีม่ งุ่ ให้เกิดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทีต่ น้ ทาง กลางทาง และปลายทาง
2. พัฒนาการจัดการขยะชุมชนในรูปแบบอื่นๆ เช่น ธนาคารขยะ
รีไซเคิล สวัสดิการชุมชนการคัดแยกขยะ
3. สนับสนุนให้มีการถอดบทเรียนความรู้และภูมิปัญญาของชุมชน
โดยมีการพัฒนา และถ่ายทอดภูมิปัญญาที่มีอยู่ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่
ของชุมชน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนใกล้เคียง
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “รังนกโมเดล”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลรังนก อ�าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์
วิสัยทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลรังนก

“แหล่งเกษตรคุณภาพ ประชาชนมีสุข ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
34.72 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5690 0676

ประชากร
5,910 คน
www.rungnok.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
51,537,725.65 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ประชาชนรวมตัว สร้างองค์กรภาคประชาชน สร้างการรับรู้ สร้างความ
เข้าใจกับชุมชน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีสว่ นร่วมสร้างระบบแผนงานโครงการขององค์การบริหารส่วนต�าบลรังนก
ให้มปี ระสิทธิภาพในการด�าเนินงานส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
การเขียนแผนที่ทางเดินน�้า ประชาชน/ชุมชนแต่ละพื้นที่ มีความรู้
ความเข้าใจ ลักษณะภูมปิ ระเทศ ทิศทางการไหลและการระบายน�า้ เพือ่ จัดท�า
ข้อมูลในการพัฒนาแหล่งน�า้ และบริหารจัดการน�า้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชน/ชุมชน เกิดการหวงแหน
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อาทิ พัฒนาแหล่งน�้าธรรมชาติ ควบคุมระดับน�้า
เพาะพันธุ์ปลา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
สอบเขตพืน้ ทีแ่ หล่งน�า้ องค์การบริหารส่วนต�าบลรังนก สร้างการรับรู้
สร้างความเข้าใจกับประชาชน การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ
โดยด�าเนินการประสานส�านักงานทีด่ นิ อ�าเภอสามง่าม ผูน้ า� ชุมชน เกษตรกร
สอบเขตพื้นที่หนอง ท�าให้ได้พื้นที่หนองครบถ้วน เหมาะสมกับการพัฒนา
แหล่งน�้า

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. แหล่งน�้าในพื้นที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ให้มีความเหมาะสมกับ
การกักเก็บน�า้ กักเก็บน�า้ ได้มากขึน้ ประชาชน/ชุมชน สามารถใช้ประโยชน์
จากแหล่งน�า้ ในการท�าการเกษตร การประมง สัตว์นา�้ มีการเพาะขยายพันธุ์
เพิ่มจ�านวนมากขึ้น
2. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ลดความขัดแย้ง ภาคเกษตรและ
ภาคประมง มีการลดระดับการกักเก็บน�้าในทุ่งรังนกให้มีความเหมาะสม
น�้าไม่เอ่อล้นท่วมถนน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก และพื้นที่การเกษตร
พื้นที่ใกล้เคียงไม่เสี่ยงน�้าท่วม
3. เศรษฐกิจในครัวเรือนมีความมัน่ คง ประชาชน ภาคเกษตร มีตน้ ทุน
การผลิตลดลง รายได้เพิ่มขึ้น มีแหล่งน�้าในการปลูกผักสวนครัว และมี
รายได้เสริมจากการประมง หาปลา ช่วงฤดูน�้าหลาก
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การบูรณาการความร่วมมือ องค์การบริหารส่วนต�าบลรังนกได้
ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการ ศอป.กอ.รมน.
ภาค 3 ศูนย์บริหารจัดการน�้าพิจิตร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า
องค์กรมหาชน (สสน.) ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอ�านวยการรักษา
ความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร (ศปป.๔ กอ.รมน.) สนับสนุนการด�าเนิน
กิจกรรม ด้านความรู้ หลักการ ทางวิชาการ ประสบการณ์ และงบประมาณ
2. ความพร้อมของชุมชน ประชาชน/ชุมชน มีแนวคิดร่วมกันต้องการ
จะแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยธรรมชาติทเี่ กิดจากสภาพอากาศแปรปรวน
ภั ย แล้ ง น�้ าท่ ว ม ซึ่ ง มี ผ ลกระทบเป็ น ประจ�า ทุ ก ปี จึ ง ให้ ค วามส� าคั ญ
ในกระบวนการมีสว่ นร่วมด�าเนินการกิจกรรมต่างๆ และอ�านวยความสะดวก
แก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “นวัตกรรมแปรรูปขยะเปลือกไข่”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลนาพันสาม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

นายประสิทธิ์ รวมสิน

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนาพันสาม

วิสัยทัศน์

“ต�าบลนาพันสามเป็นชุมชนน่าอยู่ ควบคู่ทรัพยากรธรรมชาติ การคมนาคมสะดวก
สาธารณูปโภคครบครัน มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ชุมชนมีส่วนร่วม ก้าวน�าเศรษฐกิจ”
ข้อมูลทั่วไป
พื้นที่
ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
25.040 ตร.กม.
3,827 คน
27,500,000 บาท
โทรศัพท์ 0 3259 8177
www.napansam.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
เนื่องจากต�าบลนาพันสามมีปัญหาขยะเปลือกไข่ทั้งไข่ไก่และไข่เป็ด
สะสมเป็นปัญหาของชุมชนมายาวนานประมาณ 20 ปี เฉลีย่ วันละประมาณ
1,500 กิโลกรัม ท�าให้เกิดกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและหนู
ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนและสิง่ แวดล้อมของชุมชน องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลนาพันสามจึงร่วมกับเครือข่าย ทั้งในและนอกพื้นที่ น�าขยะ
เปลือกไข่มาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างการท่องเทีย่ ว
ให้กับชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน
เพือ่ ฟืน้ ฟูสขุ ภาพของประชาชนและสิง่ แวดล้อมของชุมชนให้ดขี นึ้ ส่งเสริม
อาชีพและเพิม่ รายได้ให้แก่ประชาชนในต�าบลด้วย โดยปริมาณเปลือกไข่ที่
ใช้แปรรูปในแต่ละผลิตภัณฑ์นั้น แบ่งเป็น 1,490 กิโลกรัมต่อวัน ส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และ 10 กิโลกรัมต่อวัน ส�าหรับผลิตภัณฑ์
ด้านอุปโภคบริโภค สิง่ ประดิษฐ์และของทีร่ ะลึก โดยได้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
3 ประเภท ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้แก่ แคลเซียมเปลือกไข่ส�าหรับโค/
กระบือ แคลเซียมเปลือกไข่ส�าหรับสัตว์ปีก (ไก่/นก) ปุ๋ยเปลือกไข่ เปลือก
ไข่กลายเป็นต้นไม้ และเปลือกไข่ไล่แมลง
2. ด้านอุปโภคบริโภค ได้แก่ เปลือกไข่กรองน�า้ มัน เปลือกไข่ลดความขม
ผงขัดหม้อจากเปลือกไข่ เจลแอลกอฮอล์ประดับเปลือกไข่ สบู่เปลือกไข่
ต้านโควิด COVID-19
3. ด้านสิง่ ประดิษฐ์ของทีร่ ะลึก ได้แก่ เรซิน่ พวงกุญแจเปลือกไข่ สวนถาด
เปลือกไข่ดินแดนมหัศจรรย์ กระเช้าแทนใจ แจกันดอกไม้จากเปลือกไข่
กรอบรูปสุดเก๋ โมบายแสนซน ช่อดอกไม้สื่อรัก เปลือกไข่เทียนหอม
เคสโทรศัพท์เปลือกไข่

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ปริมาณขยะเปลือกไข่หมดไปจากต�าบลนาพันสาม ประชาชนตระหนัก
และให้ความส�าคัญในการรักษาสิง่ แวดล้อมในชุมชน มีการผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เปลือกไข่เพิม่ รายได้ให้แก่ชมุ ชน เกิดกระบวนการมีสว่ นร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ด้านสิ่งแวดล้อม - ขยะเปลือกไข่หมดไป ชุมชนสะอาด
ด้านเศรษฐกิจ - สร้างรายได้ สร้างอาชีพ
ด้านสังคม - สุขภาพดีปราศจากโรค เกิดแหล่งเรียนรูแ้ ละการท่องเทีย่ ว
ชุมชน
ด้านวัฒนธรรม - ชุมชนรักษาความสะอาด หน้าบ้านน่ามอง
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง - อยู่ง่าย กินง่าย ประกอบอาชีพง่ายๆ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ให้สมาชิกทุกคนร่วมกับหน่วยงานราชการของ
ชุมชนสามารถเสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเปิดเผย
2. การเข้าถึงปัญหาการวางแผน คิด วิเคราะห์ เพือ่ น�ามาสูค่ วามส�าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อให้ขยะเปลือกไข่หมดไปจากชุมชน
3. การสร้างวัฒนธรรมในการท�างานเป็นทีม ผู้บริหาร ปลัด พนักงาน
เครือข่ายชุมชน มีความรักความสามัคคีมจี ติ ส�านึกรักบ้านเกิด ทุม่ เทในการ
ท�างานเพื่อการพัฒนาบ้านเกิด
4. การยึดหลักความคุม้ ค่าน�าทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทีม่ อี ยูม่ า
ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เป็นประโยชน์และคุม้ ค่ามากทีส่ ดุ
5. การติดตามประเมินผล ในองค์กรและนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้งานส�าเร็จตามเป้าหมาย
6. การประกวดชิงรางวัลการพัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร และพัฒนา
ชุมชน และคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง เป็นอีกปัจจัยหนึง่ ในการพัฒนา
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ท�าให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนาชุมชน
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “การบริหารจัดการขยะแบบมีสว่ นร่วมขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านซ่ง”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านซ่ง อ�าเภอค�าชะอี จังหวัดมุกดาหาร

นายนิราศ พันธ์ทอง
วิสัยทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านซ่ง

“ต�าบลน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นน�าด้านสุขภาพ”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
31 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4263 7060

ประชากร
4,267 คน
www.banshong.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
30,094,510.26 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต่างๆ ในเขต
องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านซ่ง
“กองทุนธนาคารขยะชุมชนต�าบลบ้านซ่ง” ช่วยให้ชุมชนเกิดระบบ
การจัดการขยะทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพและชุมชนมีสว่ นร่วมในการคัดแยกขยะ
และลดปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมและ สร้างรายได้และฝึกนิสยั การออมให้กบั
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
“หนอนแมลงวันลายก�าจัดขยะอินทรีย์” องค์การบริหารส่วนต�าบล
บ้านซ่ง ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการจัดการคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ การควบคุมและลดมลพิษ” ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจ�าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
“ถังขยะอินทรีย”์ จัดการกับขยะอินทรียท์ เี่ หลือจากครัวเรือน เพือ่ ไม่ให้
เป็นแหล่งเชื้อโรคหรือปนเปื้อนกับขยะอื่นๆ ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์
ต่อได้ สร้างความตระหนักและการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. “กองทุนธนาคารขยะชุมชนต�าบลบ้านซ่ง” ครอบครัวทีเ่ ป็นสมาชิก
กองทุนธนาคารขยะชุมชนต�าบลบ้านซ่ง มีสิทธิได้รับเงินค่าฌาปนกิจ
จ�านวน 10,000 บาท/ศพ และประชาชนมีรายได้จากการขายขยะให้กับ
กองทุนฯ
2. “หนอนแมลงวันลายก�าจัดขยะอินทรีย์” ใช้หนอนแมลงวันลาย
ก�าจัดขยะอินทรียใ์ นครัวเรือน ได้มากถึง 25-500 มิลลิกรัมต่อวัน ประโยชน์
ของหนอนแมลงวันลาย นอกจากจะช่วยก�าจัดขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร
ในครัวเรือนแล้ว ยังสามารถน�ามูลไปใช้เป็นปุย๋ ได้ ตัวหนอนก็นา� ไปเลีย้ งสัตว์
3. “ถังขยะอินทรีย์” ประชาชนจัดท�าถังขยะเปียกครัวเรือนจ�านวน
919 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 72.76 ของครัวเรือนทัง้ หมด 1,236 ครัวเรือน
อีก 344 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนทีเ่ อาขยะเปียกไปเลีย้ งสัตว์เป็นอาหารสัตว์,
เป็นครัวเรือนไม่มผี อู้ าศัยเนือ่ งจากไปท�างานต่างจังหวัด และเป็นครัวเรือน
ที่ออกบ้านเลขที่เพื่อขอขยายเขตไฟฟ้า(ซึ่งไม่ได้อาศัยอยู่ถาวร) คิดเป็น
ร้อยละ 27.24

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
การบูรณาการความร่วมมือ โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านซ่งได้
บูรณาการความร่วมมือทัง้ ด้านองค์ความรู้ และงบประมาณการด�าเนินงาน
การจัดการขยะแบบมีสว่ นร่วมของประชาชนและภาคีตา่ งๆ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต�าบลบ้านซ่ง เช่น จากประชาชนในพื้นที่, หน่วยงานราชการ
ในพื้นที่ต�าบลบ้านซ่ง และความมุ่งมั่นปฏิบัติงานในการจัดการขยะของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านซ่ง เป็นต้น
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต�่าอย่างยั่งยืน (คนยโสไม่เอาถ่าน Yaso Low Carbon)”
โดยเทศบาลเมืองยโสธร อ�าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

นายณัฐพล นาคสุข
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

“เทศบาลเมืองยโสธรน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีก้าวไกลสู่สากล”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
9.7 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4571 1397

ประชากร
20,313 คน
www.yasocity.com

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
277,665,133.23 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
การบริหารจัดการขยะเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต�่า จากงานประจ�าสู่
นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (คนยโสไม่เอาถ่าน : Yaso Low
Carbon) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม
แบบผสมผสาน ด้วยการผลิตสารปรับปรุงดินจากขยะอินทรียฯ์ เป็นตัวอย่าง
ของนวัตกรรมทางสังคมที่ก้าวพ้นรูปแบบการท�างานแบบเก่าขององค์กร
ภาครัฐ และสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์กา� จัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทศบาลเมืองยโสธร ใช้ระบบ
คัดแยกและฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfills) บนพื้นที่
118 ไร่ รองรับขยะได้ 70 ตัน/วัน มี Road Map ในการบริหารจัดการขยะ
ที่เป็นต้นแบบของจังหวัดยโสธร โดยใช้หลักการ 3Rs คลอบคลุมขยะ
ทุกประเภท
ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปริมาณขยะฝังกลบลดลง ยืดอายุ
การใช้งานของบ่อ สามารถคัดแยกขยะก่อนน�าไปฝังกลบได้ร้อยละ 36.22
เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 8.37 น�าไปฝังกลบร้อยละ 63.78 ลดลง
ร้ อ ยละ 11.37 สามารถลดขยะอิ น ทรี ย ์ ล งได้ 23.27 ตั น /วั น หรื อ
8,519 ตัน/ปี น�าไปหมักเป็นสารปรับปรุงดินได้ จ�านวน 1,194 กิโลกรัม
หรือ 11.94 ตัน สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 12,620
ton CO2e /ปี หรือ 351 tonCO2e ต่อเดือน หรือ 11.53 ton CO2e
ต่อวัน และคาดว่าจะสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของบ่อฝังกลบขยะได้
ประมาณ 5-10 ปี
ต้นแบบ Cluster การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป็นสถานทีส่ �าหรับ
การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับสถาบันการศึกษาและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง มีการต่อยอดการจัดการ
ขยะที่ปลายทางเข้าสู่ตลาดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตด้วยการผลิตสาร
ปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์
ชนะเลิศจังหวัดสะอาด ประจ�าปี ๒๕๖๓ ระดับประเทศ กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน คนยโสไม่เอาถ่าน : Yaso Low Carbon , โล่รางวัล/ประกาศ
เกียรติคุณรางวัลที่ ๒ เทศบาลขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจ�าปี พ.ศ.2564 (เงินรางวัล
2 ล้านบาท)

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. บ้านเมืองมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ประชาชน
อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
2. สร้างรายได้ให้กับชุมชนและเทศบาล มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
จากการขายขยะรี ไซเคิลที่ คัด แยก ในปี งบประมาณ 2564 เป็ นเงิ น
356,303 บาท
3. ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานคัดแยกขยะ ประมาณ 3 ล้านบาท
ต่อปี ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยประมาณปีละ 2-4 แสนบาทต่อปี
4. ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้รับการรับรองคาร์บอน
เครดิต เข้าสู่ตลาดการซื้อขายสามารถแลกเปลี่ยน/ขายคาร์บอนเครดิต
แล้วกว่า 4,800 (tCO2e) คิดเป็นเงินเกือบ 1 ล้านบาท

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
วิสยั ทัศน์ผนู้ า� การเชือ่ มต่อนโยบายการท�างานของคณะผูบ้ ริหาร บุคลากร
มีความรู้ บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในด้าน
องค์ความรู/้ งบประมาณ และการสร้างการมีสว่ นร่วมกับ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการด�าเนินงานการจัดการขยะเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต�่าอย่างยั่งยืน
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “เด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาเขายาลอ”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลยะลา อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายโกมุท

มอหาหมัด

วิสัยทัศน์

“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐาน ระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั่วถึง ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม
น้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
11.66 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7326 5559

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลยะลา
ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
3,814 คน
28,204,130.61 บาท
www.Yalasao.go.th

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
แหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีเขายะลา เป็นแหล่งโบราณคดีก่อน
ประวัตศิ าสตร์และเป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาเรียนรูเ้ รือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์
ศิลปะ วัฒนธรรม ของกลุ่มคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยมีร่องรอย
ของภาพเขียนสีภายในถ�้าศิลป์ และภาพเขียนสีบริเวณเพิงผา ทั้ง 4 พื้นที่
นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าภาพเขียนสีมีอายุประมาณ 3,000–2,000 ปี
มาแล้ว
สร้างจิตส�านึกให้เด็กและเยาวชน เกิดการอนุรักษ์และหวงแหน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ค งอยู ่ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ตลอดจน
เพื่ อ เป็นการพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสะอาดสวยงาม
และปลอดภัย น่าศึกษาเยี่ยมชม
เกิดการบูรณาการความร่วมมือ เช่น จัดท�า MOU กับสภาเด็กและ
เยาวชนต�าบลยะลาด�าเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การด�าเนิน
โครงการส่งเสริมอาชีพและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสิง่ แวดล้อม และร่วมกับ
ส�านักศิลปากรที่ 11 สงขลา อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลฟื้นฟู
แหล่งโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
แหล่งโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วควบคู่
กับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม
มีการปกป้องคุม้ ครอง ฟืน้ ฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด
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1. เด็กและเยาวชน มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เกิดความภาคภูมใิ จ ร่วมคิด ร่วมท�า และร่วมรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาชุมชน
2. แหล่งโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา มีความสะอาด สะดวก
สวยงาม และปลอดภัย
3. เกิดแหล่งท่องเทีย่ วและแหล่งเรียนรูศ้ กึ ษาดูงานทางด้านศิลปะทาง
ประวัติศาสตร์เชิงอนุรักษ์ แหล่งโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา ให้แก่
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การสร้างความรูค้ วามเข้าใจและการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชน
ในการร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมกันแก้ไขปัญหา และร่วมกันรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคมในการดูแลฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
บริเวณแหล่งโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
2. เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ให้กบั หน่วยงานอืน่ รวมถึงภายในองค์กร
และชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง เช่น กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้น�าคณะครูและนักเรียนมาศึกษา
แหล่งโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา เพื่อปลูกจิตส�านึกในการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ และอุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK park Yala) ขอเข้าชมและ
ศึกษาเขายาลอตามโครงการเขายาลอ เพือ่ จัดตัง้ อาสาสมัครท้องถิน่ ในการ
ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.)
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เพือ่ ยกระดับคุณภาพสิง่ แวดล้อมในเขตเมือง”
โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

“ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ฟูกฟักต�านานเมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม”

พื้นที่
11.63 ตร.กม.
โทรศัพท์ 08-1544-7788

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
35,930 คน
575,670,850.93 บาท
www.roietmunicipal.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในเขตเมือง มีความโดดเด่นคือ เป็นโครงการที่ครอบคลุม
ทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่การเกิดขึน้ ของขยะจนถึงการท�าขยะให้หายไปจากพืน้ ที่
โดยมุ่งเน้นที่การลดการเกิดขยะต้นทางที่จะต้องท�าให้ขยะไปสู่ปลายทาง
ให้เหลือน้อยที่สุด รูปแบบและขั้นตอนการด�าเนินการ ดังนี้
1. การบริหารจัดการขยะต้นทาง มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะและ
การคัดแยกขยะ โดยแบ่งขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์
ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป ตลอดจนการน�าขยะมาใช้
ประโยชน์ โดยใช้หลัก 3Rs มุ่งเน้นการปลูกจิตส�านึกและสร้างพฤติกรรม
การคัดแยกขยะอินทรีย์ก่อนทิ้งลงถัง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน เพื่อให้มีการจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม
2. การบริหารจัดการขยะกลางทาง จัดหาบุคลากร เครือ่ งมือ อุปกรณ์
และจัดการขยะจากแหล่งก�าเนิดไปยังสถานทีก่ า� จัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
จึงจัดกิจกรรมถนนปลอดถังขยะ เพื่อลดปัญหาเหตุเดือดร้อนร�าคาญจาก
กลิ่นรบกวนและเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี โดยสร้างการรับรู้และ
สร้างความเข้าใจกับประชาชน ใช้ระบบ Setout–Setback ให้ประชาชน
จัดหาภาชนะเพื่อรองรับขยะเองและให้คัดแยกขยะก่อนน�ามาทิ้งเมื่อรถ
เก็บขนขยะผ่านเส้นทางตามเวลานัดหมาย ผลจากการด�าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ท�าให้ในเขตเทศบาลฯ มีถนนปลอดถังขยะ 27 สาย
3. การบริหารจัดการขยะปลายทาง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีโรงงาน
ก�าจัดขยะระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์
มีความสามารถในการก�าจัดขยะประมาณ 100 ตันต่อวัน ซึ่งปริมาณขยะ
ในเขตเทศบาลฯ ที่เข้าสู่การจัดการขยะปลายทางประมาณ 50 ตันต่อวัน
และรองรับขยะมูลฝอยทั้งที่เกิดในเขตเทศบาลฯ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ใกล้เคียงได้อกี 8 แห่ง โดยมีปริมาณขยะเข้าสูโ่ รงงานก�าจัดขยะ
รวมทัง้ สิน้ เฉลีย่ วันละประมาณ 85 ตัน นับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. สามารถแก้ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างเดิมได้ทั้งหมด 100%
2. มีโรงงานก�าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพและถูกหลักวิชาการ สามารถ
ก�าจัดขยะปลายทางได้ โดยไม่มขี ยะตกค้าง อีกทัง้ มีรายได้จากการก�าจัดขยะ
เฉลี่ยเดือนละประมาณ 300,000 บาท
3. ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มีการรับรู้ ตระหนัก ให้ความร่วมมือ
ในการลดปริมาณและคัดแยกขยะต้นทาง ท�าให้ปริมาณขยะที่จะน�าไป
ก�าจัดในโรงงานก�าจัดขยะลดลง
4. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีขยะตกค้าง

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ความเข้มแข็งของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน่วยงานราชการ
สถานประกอบการให้ความร่วมมือ เล็งเห็นความส�าคัญของกิจกรรม
การปลูกจิตส�านึกด้านสิง่ แวดล้อมและมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างดีเยีย่ ม
ท�าให้การจัดการขยะเป็นหน้าทีข่ องทุกคนทุกหน่วยงาน ผลจากการด�าเนิน
โครงการท�าให้ชุมชน มีถนนที่สะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดีไม่มีขยะตกค้าง
ลดปัญหาเหตุรา� คาญ ไม่มแี หล่งเพาะพันธุแ์ มลงและสัตว์นา� โรค และมีการ
ก�าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “Waste Wow Thapma Tourism & Health
สู่เมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน”
โดยเทศบาลต�าบลทับมา อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

นายประเสริฐ วงษ์ศรี
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลทับมา

“บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสู่อาเซียน”

พื้นที่
29.24 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3866 3148

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
24,924 คน
185,960,902.09 บาท
www.thapma.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
การแก้ไขปัญหา ผ่านการร้อยเรียงอัตลักษณ์ วัฒนธรรม อนุรักษ์
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น น�าสู่การท่องเที่ยว และการสร้างสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน ของเทศต�าบลทับมาจะแบ่งออกเป็น
9 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร มีการจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้
การจัดการขยะ ใช้กระบวนการ ROSES แบบครบวงจร
2. ด้านการท่องเทีย่ ว น�านวัตกรรม Waste Wow Thapma Tourism
& Health สู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3. ด้านอาหารพื้นบ้าน ได้แก่ แกงไก่กระวาน หมูชะมวง
4. ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ ระบ�ากลองยาวตีไก่ ท�าบุญส่งวิง่ เกวียน สะบ้า
5. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ มัคนายก หมดโบราณ ยาสมุนไพร
และจัดท�าคลังปัญญาผู้สูงอายุ
6.ด้านส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีส่วนร่วม ได้แก่ การน�าวัสดุ
อุปกรณ์ ทรัพยากร มาประยุกต์ ประดิษฐ์เป็นกะลานวดกดจุดฝ่าเท้า
7. ด้านการป้องกันและควบคุมโรค ได้แก่ สเปรย์กนั ยุงจากใบมะกรูด/
ตะไคร้หอม ทรายหอมไล่ยุง ท่อหยอดทรายหนองโพรงโมเดล
8. ด้านการบริหารจัดการน�้า ได้แก่ ธนาคารน�้าใต้ดิน
9. ด้านการรักษา ฟื้นฟู และเยียวยา ได้แก่ หมอนหลอด ผลิตภัณฑ์
ดูแลผู้ป่วยติดเตียง นวัตกรรมผ้าร่มเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. การน�าขยะมาสร้างมูลค่า เกิดประโยชน์ในการท่องเที่ยว ท�าให้
ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีงานท�า
2. ยกระดับคุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยและผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยให้ดขี นึ้ พัฒนาเป็นการ
สร้างรายได้
3. แก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลือ่ มล�า้ ในสังคม โดยการสร้าง
เครือข่ายทุกภาคส่วน ส่งเสริมการสร้างกลุ่มอาชีพก่อให้เกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนแก่ประชาชนในชุมชน
4. ประชาชนมีความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เกิดกลุ่ม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
สนับสนุนการด�าเนินงานก�าจัดขยะมูลฝอยทัง้ ก�าจัดขยะทัว่ ไป ขยะอันตราย
และขยะติดเชื้อ รวมถึงการร่วมพัฒนาเครือข่ายขยะยิ้มในการร่วมรับซื้อ
ขยะรีไซเคิล
หน่วยงานภาครัฐ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด
ระยอง, ส�านักงานสิง่ แวดล้อมภาค 13 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ องค์ความรู้
และสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงการร่วมติดตามประเมินผล
ภาคประชาสังคม เช่น วัด โรงเรียน กลุม่ แม่บา้ นเกษตรกร เป็นเครือข่าย
ที่ร่วมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยการให้ใช้สถานที่ เป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ หรือการขยายฐานความรู้แก่ประชาชน จัดการบริหารจัดการขยะ
แบบครบวงจร
หน่วยงานภาคเอกชน ตลาด ห้างสรรพสินค้า ให้ความร่วมมือในการ
จัดตั้งจุดรองรับขยะอันตรายชุมชนเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการรองรับขยะอันตราย ด�าเนินโครงการตลาดปลอดโฟม และสนับสนุน
กิจกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ เช่น รับซื้อขยะรีไซเคิล ลดการใช้
โฟม ถุงพลาสติก ลดการสร้างขยะและไม่สนับสนุนเป็นแหล่งสร้างขยะ
ในสถานประกอบการ
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้นแบบในการก�าจัดและคัดแยกขยะ อย่างยัง่ ยืน
เพือ่ ลดปัญหาสิง่ แวดล้อม “ชุมชนสะอาดปราศจากมลพิษ”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงค่อม อ�าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

นายนพรุจ

พุทหอม

วิสัยทัศน์

“รักท้องถิ่น พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานให้เพียงพอ และทั่วถึง เป็นชุมชนที่น่าอยู่
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน พร้อมทั้งการศึกษาและการเรียนรู้
ค้าขายก้าวหน้า รักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
70.70 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3668 9757

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงค่อม

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
6,010 คน
42,165,209.37 บาท
www. muangkhom.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
องค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงค่อม ได้ด�าเนินการโครงการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการก�าจัดและคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน
เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม “ชุมชนสะอาด ปราศจากมลพิษ” ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต�าบล
ม่วงค่อมได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดลพบุรี โดยได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ของระดับจังหวัด ตาม “โครงการพัฒนาลพบุรี
เมืองน่าอยู่” ซึ่งคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นที่ประจักษ์ โดยองค์การ
บริหารส่วนต�าบลม่วงค่อมได้เป็นที่รู้จักและเป็นที่มาของการเป็นสถานที่
ศึกษาดูงานจากหน่วยงาน ในภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ และได้มี
คณะศึกษาดูงาน จากจังหวัดต่างๆ เข้ามาศึกษาเรียนรูด้ งู าน ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยดังกล่าวเป็นจ�านวนวนมาก ทัว่ ประเทศ จ�านวน 102 แห่ง
จ�านวน 7,660 คน และเป็นวิทยากรให้ความรู้กับ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ จ�านวน 65 แห่ง

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. สร้างจิตส�านึกในการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทในครัวเรือน
2. มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ ให้ถูกวิธี
3. ปลูกฝังเยาวชนให้มีความรับผิดชอบแยกขยะ ตั้งแต่เด็กจนโต
4. สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน
6. สร้างความเข้มแข็งให้แก่ครัวเรือนและชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ผลจากการบริหารจัดการขยะหรือการคัดแยกขยะต้นทางอย่างยั่งยืน
มีปัจจัย ดังนี้
1. ผู้น�าชุมชนมีความเข้มแข็งและอุทิศตนให้ชุมชน
2. ผู้น�าชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. ทุนทางสังคมพบว่าการอาศัยอยู่ในชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน
ท�าให้คนในชุมชนเกิดจิตส�านึกสาธารณะและความรูส้ กึ ถึงความเป็นเจ้าของ
สถานการณ์ ป ั ญ หาขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น ท�า ให้ ทุ น ทางสั ง คมที่ มี อ ยู ่ ใ น
ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ท�าให้ทุนทางสังคมที่ดีอยู่ในชุมชนถูกน�ามาใช้ประโยชน์
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “การบริหารและจัดการพลังงานในชุมชนสู่เมืองต้นแบบพลังงานทดแทน”
โดยเทศบาลต�าบลเกาะคา อ�าเภอเกาะคา จังหวัดล�าปาง

นางสาวเพ็ญภัค รัตนค�าฟู
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นากยกเทศมนตรีต�าบลเกาะคา

“เกาะคา เมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี การคมนาคมสะดวก การบริหารการเมืองโปร่งใส
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมเอื้ออาทร และชุมชนเข้มแข็ง”

พื้นที่
4.74 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5428 1066

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
4,511 คน
51,996,258.96 บาท
www.kohkha.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
จากการด�าเนินกิจกรรมภายใต้หวั ข้อ พลังงานเป็นเรือ่ งใกล้ตวั เราบริหาร
จัดการได้ดว้ ยชุมชน ได้จดุ ประกายให้คนในชุมชนได้หนั มาให้ความส�าคัญ
ในเรือ่ งของการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานสะอาด และพลังงานทดแทน
โดยใช้กระบวนการสร้างทีมพลังงานชุมชน จัดท�าฐานข้อมูลพลังงาน มีการ
สะท้อนข้อมูลคืนสูช่ มุ ชน โดยเน้นให้ประชาชนตระหนักและเห็นคุณค่าของ
พลังงานทีก่ อ่ ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ สร้างการมีสว่ นร่วมและสร้างความ
เข้มแข็งให้กบั ชุมชนท้องถิน่ สามารถถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเป็นแบบอย่าง
ในการบริหารจัดการพลังงานโดยชุมชนได้อย่างเหมาะสม จนก่อให้เกิด
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบพลังงานทดแทน เช่น บ้านต้นแบบพลังงานทดแทน
บ้านเกาะคา ศูนย์เรียนรูก้ ารจัดการสิง่ แวดล้อมและขยะปลายทาง เป็นต้น
มีการคิดค้น ประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านพลังงานเพือ่ น�ามาใช้ในชีวติ ประจ�าวัน
ได้แก่ เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงรูปแบบต่างๆ, การเผาถ่านด้วยเตาเผาไร้ควัน
เพื่อให้ได้ถ่านหุงต้มที่ไม่มีสารทาร์ปนเปื้อน, มอเตอร์ไซด์วิ่งด้วยพลังงาน
ถ่านไม้ไผ่ระบบก๊าซซิไฟเออร์ไม่ต้องใช้น�้ามัน, การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในบ้านพัก, ปั๊มสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในสวน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ประชาชนได้รบั ความรู้ ได้ลงมือปฏิบตั ิ สามารถน�าความรูไ้ ปต่อยอด
โดยมีแผนพลังงานของชุมชนท้องถิ่น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน
ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานประจ�าชุมชน
ด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และด้านการบูรณาการกับมิติอื่นๆ ช่วยในการ
ขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
2. เกิ ด สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ น วั ต กรรมด้ า นพลั ง งานทดแทนในพื้ น ที่ เช่ น
เตาซุปเปอร์องั โล่ เตาเผาถ่านไร้ควัน รถสูบน�า้ พลังงานแสงอาทิตย์ เตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูง เป็นต้น
3. มีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบพลังงานทดแทน “บ้านต้นแบบพลังงาน
ทดแทน” ที่เลือกใช้พลังงานทางเลือกทดแทนการใช้พลังงานจากฟอสซิล
(น�้ามัน ก๊าซหุงต้ม ไฟฟ้า) ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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1. มีแนวคิดและนโยบายที่ชัดเจน ผู้บริหารให้ความส�าคัญ ได้ก�าหนด
เป็นนโยบายในการพัฒนา ในการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดและ
พลังงานทดแทนในชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2. ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานรัฐ และภาคประชาชนให้ความส�าคัญ
มีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นการด�าเนินงานให้เป็นรูปธรรม ภายใต้ธรรมนูญ
สุขภาวะ เทศบาลต�าบลเกาะคา
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “ขยะสร้างมูลค่า รักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ชุมชน WASTE FOR SHARE”
โดยเทศบาลต�าบลวังดิน อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน

นายถาวร

สามภูศรี

วิสัยทัศน์

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีวัฒนธรรมงาม น้อมน�าสามครูบา มุ่งพัฒนาภาคีเครือข่าย
สร้างรายได้การท่องเที่ยว”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
55.23 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5397 9715

นายกเทศมนตรีต�าบลวังดิน

ประชากร
4,362 คน
www.wangdinli.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
50,270,231.96 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
“การสร้ า งมู ล ค่ า ให้ กั บ ขยะ” โดยน�ำมำแปรรูปสร้ำงมูลค่ำและ
กำรจัดกำรขยะโดยกำรน�ำเอำเทคโนโลยีในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสำน ควบคู่กับกำรเปลี่ยนรูปขยะและเพิ่มอัตรำกำรย่อยสลำยทำง
ชีวภำพเพิ่มควำมเสถียรของขยะ ลดขนำดหรือปริมำณขยะ โดยกำร
ใช้ระบบกำรบ�ำบัดขยะแบบเชิงกล-ชีวภำพ เพื่อยืดอำยุกำรใช้งำนของ
บ่อฝังกลบและจัดกำรพื้นที่ฝังกลบให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การคิดค้นดัดแปลงระบบการล้างพลาสติก จำกกระบวนกำรท�ำงำน
ของเครื่องซักผ้ำในระบบปั่นวน และกำรท�ำพื้นผนังบ่อล้ำงเรียบเสมอกัน
และกำรออกแบบบ่อล้ำงให้มรี ปู ทรงรีไม่เป็นเหลีย่ มมุมส่งผลให้กำรไหลเวียน
ของน�ำ้ รวดเร็วขึน้ ท�ำให้กำรไหลเวียนขยะในบ่อล้ำงแรงและเร็วขึน้ รวมถึง
กำรใช้ใบมีดประกอบติดในเครื่องล้ำงท�ำให้กระบวนกำรล้ำงรวดเร็วขึ้น
การด�าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน โดยกำรรณรงค์ให้
ประชำชนจัดกำรขยะจำกต้นทำงเพื่อลดปริมำณขยะมูลฝอยที่จะเข้ำสู่
สถำนที่ก�ำจัด ผ่ำนกิจกรรรมธนำคำรขยะรีไซเคิล (ขยะแลกแต้ม) โดยมี
แผนลงชุมชนเพื่อรับซื้อขยะรีไซเคิลและถุงพลำสติกสะอำดจำกครัวเรือน
ในทุกสัปดำห์ กิจกรรมส่งเสริมหมูบ่ ำ้ นต้นแบบด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
กิจกรรมกำรรณรงค์คัดแยกขยะในตลำดสด

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. กำรปรับปรุงระบบกำรก�ำจัดขยะในสถำนที่ก�ำจัดขยะ (บ่อขยะ)
ท�ำให้มรี ะบบคัดแยกขยะรีไซเคิล มีกำรคัดแยกขยะ รวมถึงระบบสนับสนุน
อื่นๆ เพื่อก�ำจัดขยะมูลฝอย อย่ำงถูกหลักวิชำกำร ลดปริมำณขยะมูลฝอย
ที่ต้องน�ำเข้ำสู่ระบบกำรก�ำจัดที่ปลำยทำง ท�ำให้ลดงบประมำณค่ำใช้จ่ำย
ในกำรฝังกลบบ่อขยะและยืดอำยุกำรใช้งำนบ่อฝังกลบให้นำนขึ้น
2. เกิดระบบกำรบ�ำบัดขยะประเภทพลำสติก เพื่อน�ำกลับมำใช้
ประโยชน์สร้ำงมูลค่ำและลดปริมำณขยะที่ต้องน�ำเข้ำสู่ระบบกำรก�ำจัด
ส่งผลให้เกิดรำยได้จำกกำรขำยพลำสติกเข้ำสู่ธนำคำรขยะรีไซเคิล น�ำไปสู่
กำรจัดสวัสดิกำรชุมชน (กองทุน Waste for Share)
3. ได้รูปแบบพลังงำนทำงเลือกที่เป็นผลจำกกำรแปรรูปขยะและ
สิ่งเหลือใช้ ท�ำให้ประชำชนได้เรียนรู้และน�ำไปใช้ได้

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. กำรใช้หลัก 4m ในกำรด�ำเนินงำน คือ ทรัพยำกรบุคคล (Man) วัสดุ
เครื่องมือ อุปกรณ์ สถำนทีแ่ ละทรัพยำกรอื่น (Material) งบประมำณหรือ
ทุน (Money) และกำรจัดกำร (Management) ซึง่ เป็นหลักในกำรบริหำร
งำนขององค์กร
2. กำรบูรณำกำรร่วมกัน เทศบำลต�ำบลวังดินตลอดจนชุมชน หน่วย
งำนภำครัฐ และภำคเอกชน ได้ดำ� เนินงำนโดยกำรจัดตัง้ คณะกรรมกำรทีม่ ำ
จำกทุกภำคส่วน รวมถึงมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ด�ำเนินโครงกำร
3. กำรติดตำมและประเมินผลในทุกด้ำนเพื่อน�ำมำปรับปรุง พัฒนำ
ก�ำหนดแนวทำงในกำรจัดท�ำโครงกำรกิจกรรมเพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่อง
และมีควำมยั่งยืน
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “ศีลธรรมก�ำจัดขยะ”
โดยเทศบาลเมืองวังสะพุง อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

นำยไพบูลย์ เขมะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง
วิสัยทัศน์

“เมืองสร้างสรรค์ เมืองเศรษฐกิจ พัฒนาอย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
6.07 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4284 1393

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
11,609 คน
138,631,919.33 บาท
www.wangsaphung.go.th

ควำมโดดเด่นของโครงกำร
1. “น�ำศีลธรรมมำก�ำจัดขยะ” จำกเรื่องรำววิถีพุทธของดินแดนแห่ง
อำรยสงฆ์ สู่ส�ำนึกรักษ์และหวงแหนบ้ำนเกิด เกิดเป็นวินัยในกำรจัดกำร
ขยะต้นทำง เป็นเมืองปลอดถังขยะ และรำงวัลเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน
2. ก่อให้เกิด “ศูนย์กำรเรียนรูก้ ำรจัดกำรขยะแบบผสมผสำน” รองรับ
คณะศึกษำดูงำนจำกหลำยพื้นที่
3. ก่อให้เกิด “เครือข่ำยควำมร่วมมือ” ภำครัฐ เอกชน และภำคประชำ
สังคม อย่ำงโดดเด่นและเข้มแข็ง
4. ส่งผลให้จงั หวัดเลย ได้รบั รำงวัลจังหวัดสะอำด 2 ปีซอ้ น (ปี 2561–2562)

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ

ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ
ที่ดี

1. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตและสุขภำพอำนำมัยที่ดี ในสิ่งแวดล้อม

1. วิสัยทัศน์และควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงบ้ำนแปลงเมืองของผู้น�ำ
กำรท�ำงำนเป็นทีม และกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน มีจุดเน้นอยู่ที่
กำรประสำนควำมร่วมมือกับชุมชน เพือ่ ให้ได้โครงกำร/กิจกรรมทีป่ ระชำชน
ต้องกำรและพึงพอใจมำกที่สุด โดยกำรรับฟังควำมคิดเห็น/ควำมต้องกำร
ของประชำชน ก�ำหนดขั้นตอนในกำรแก้ไขปัญหำ ร่วมกันแก้ไขปัญหำ
มีกำรเรียนรู้และปฏิบัติร่วมกัน ยึดหลักน�ำควำมคิดเห็นของประชำชน
ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนและกำรพัฒนำท้องถิ่น
2. กลยุทธ์กำรสร้ำงวินัยในกำรจัดกำรขยะต้นทำง โดยถือศีลธรรม
น�ำกำรปฏิบัติ สอดคล้องกับนโยบำยจังหวัดสะอำดและแผนปฏิบัติกำร
ประเทศไทยไร้ขยะ

2. เกิดควำมภำคภูมใิ จกับกำรมีสว่ นร่วมในกำรอนุรกั ษ์และแก้ไขปัญหำ
สิ่งแวดล้อม เพื่อควำมเป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน
3. เกิดรำยได้ในชุมชนจำกกำรด�ำเนินกิจกรรมและกำรต้อนรับคณะ
ศึกษำดูงำน
4. เกิดกระแสกำรรักบ้ำนเกิด หวงแหน และรักษำไว้ซึ่งอัตตำลักษณ์
บ้ำนเกิด
5. เกิดเป็นชุมชนต้นแบบในกำรเรียนรู้และศึกษำดูงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ) เสริมสร้าง
จิตส�านึกในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2564”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลจาน อ�าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

นายเฉียบชัย คงพุท
วิสัยทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลจาน

“ต�าบลน่าอยู่ อุ้มชูองค์กร ราษฎรเบิกบาน บริหารจัดการดี”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
46.06 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4591 5445, 0 4596 0462

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
8,379 คน
24,445,400 บาท
www.janlocal.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
โครงการนี้เป็นโครงการที่ต่อยอดการบริหารจัดการขยะ ขยายพื้นที่
ด�าเนินการลงสู่ป่าสาธารณะด�าเนินการในปีแรก แต่ได้รับความสนใจ
จากองค์การบริหารส่วนต�าบลข้างเคียง ที่เห็นการประชาสัมพันธ์ทาง
สือ่ ออนไลน์ ได้โทรศัพท์ตดิ ต่อขอดูงาน แต่เนือ่ งจากในสถานการณ์ดงั กล่าว
มีปัญหาเรื่อง Covid-19 จึงไม่ขอรับคณะดูงานแต่อย่างใด แต่มีการขยาย
ผลการด�าเนินการในป่าสาธารณะในพื้นที่ต�าบลจานเพิ่มเติมควบคู่ไปกับ
การก�าจัดขยะในป่าสาธารณะ เป้าหมายต่อไปคือการเพิ่มป่าสาธารณะ
บ้านจาน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ปัจจัยแห่งความส�าเร็จคือการน�าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริง
น�ามาแก้ไขให้เป็นรูปธรรมและอย่างจริงจังต่อเนื่อง จะได้รับความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เกิดการช่วยกันสอดส่อง
ดูแลมีส่วนร่วมทั้งเรื่องการร่วมคิด ร่วมท�า ทั้งแรงกาย แรงใจ ทุนทรัพย์
ซึ่งต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งต�าบล โดยดูจากจุดแรกน�าไปปรับปรุง
เพื่อใช้ให้เข้ากับแต่ละบริบทของพื้นที่ต่อไป ข้อคิดที่ได้จากการด�าเนินการ
คือเป็นการพัฒนาที่มีความยั่งยืนที่ตอบสนองประโยชน์ต่อคนในชุมชน
โดยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของเจ้าหน้าที่และคนในชุมชนเอง

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
โครงการและกิ จ กรรมที่ ด� า เนิ น การจะมี ค วามยั่ ง ยื น เพราะทั้ ง
ส่วนราชการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ร่วมกันด�าเนินการอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง ท�าให้ประชาชนเกิดความหวงแหน เกิดความรักในป่า
สาธารณประโยชน์มากกว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลน�างบประมาณไป
ด�าเนินการโดยล�าพัง เมื่อไม่มีขยะในป่าสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไป มีการ
ใช้ประโยชน์จากป่าตามแนววิถีชีวิตชนบทแบบเดิม โดยเฉพาะเป็นแหล่ง
อาหารและพืชสมุนไพร เหลือจากการใช้ในครัวเรือนสามารถน�าไปขาย
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลนครสงขลา”
โดยเทศบาลนครสงขลา อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นายศรัญ

บิลพัฒน์

วิสัยทัศน์

“สร้างนครสงขลา สู่มหานครสร้างสรรค์ สวรรค์แห่งการเรียนรู้ เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
มีความปลอดภัย และเมืองท่องเที่ยวระดับสากล”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
9.27 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7431 1015

นายกเทศมนตรีนครสงขลา

ประชากร
63,230 คน
www.songkhlacity.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
720,278,929.76 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
เมืองอยูด่ ี เทศบาลนครสงขลา ได้มกี ารใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของเมือง สร้างโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ พียงพอส�าหรับคนทุกกลุม่
มีความมัน่ คงด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยเทศบาลนครสงขลาได้มกี ารออกเทศบัญญัติ
เรื่องก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภท ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครสงลา ในพื้นที่ย่าน
เมืองเก่า เพื่อเป็นอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอาคารย่านเมืองเก่าสงขลา
ที่เปรียบเสมือนรากเง่าของเมือง และเป็นจุดขายของเมืองในการดึงดูด
นักท่องเที่ยว และสร้างภูมิทัศน์เมืองที่สะอาด น่าอยู่
คนมีสุข เทศบาลนครสงขลา ได้ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี ผ่านการ
ให้การศึกษา สวัสดิการที่ดี มีกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม และมีศูนย์บริการ
สุขภาพปฐมภูมิที่ครอบคลุมในพื้นที่เทศบาลนครสงขลา และพร้อมส่งต่อ
การักษาประชาชนไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ได้ทันท่วงที
สิง่ แวดล้อมยัง่ ยืน เทศบาลนครสงขลา ได้ให้ความส�าคัญกับการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้มคี วามสมบูรณ์ มีพนื้ ทีส่ เี ขียว 1,285,024 ตารางเมตร
โดยประชากรในเขตพืน้ ที่ จ�านวน 63,324 คน โดยเฉลีย่ เทศบาลนครสงขลา
มีพนื้ ทีส่ เี ขียวต่อประชากร อยูท่ ี่ 21 ตารางเมตรต่อ 1 คน และมีการจัดการ
ขยะและน�า้ เสีย ผ่านการมีการคัดแยกขยะตัง้ แต่ตน้ ทาง โดยการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน และก�าจัดโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
เทศบาลแห่งการเรียนรูแ้ ละการบริหารจัดการ ทีเ่ ทศบาลนครสงขลา
มีการปรับรูปแบบการท�างานให้มคี วามชัดเจนในแนวนโยบายทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อประชาชน พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ความรู้และเชี่ยวชาญในงาน
บริการประชาชนแต่ละด้าน มีความโปร่งใสในการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
และคิดค้นนวัตกรรมในการพัฒนาเมืองอย่างสม�า่ เสมอ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เทศบาลนครสงขลามีการบูรณาการ
ในการท�างานใน 3 มิติส�าคัญของการพัฒนาเมือง คือ มิติทางเศรษฐกิจ
มิตทิ างสิง่ แวดล้อม และมิตทิ างสังคม ท�าให้การพัฒนาและบริการประชาชน
ในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เกิดพัฒนาเมืองทีย่ งั่ ยืน การด�าเนินงานตามโครงการดังกล่าว ท�าให้
เมืองสงขลามีความสวยงาม น่าอยู่ เพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใน
พื้นที่มากขึ้น และสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่มากขึ้น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. นโยบายชัด ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการค้นคว้าการด�าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นส�าคัญ
2. ปฏิบัติรวดเร็ว ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
3. ประชาชนมีสว่ นร่วม ประชาชนในพืน้ ทีม่ คี วามเข้าใจในแนวทางการ
พัฒนาเมือง จึงเกิดการมีสว่ นร่วมในการด�าเนินงานของเทศบาลอย่างสม�า่ เสมอ
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “บริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี มีประสิทธิกาพอย่างยั่งยืน”
โดยส�านักงานเทศบาลต�าบลก�าแพง อ�าเภอละงู จังหวัดสตูล

นายวิชิต

แซ่ลิ่ม

วิสัยทัศน์

“เทศบาล สังคม เศรษฐกิจดี ประชาชนมีสุข”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
2.61 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7470 1597

นายกเทศมนตรีต�าบลก�าแพง
ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
4,987 คน
76,586,915.6 บาท
www.kumpang.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
เทศบาลต�าบลก�าแพง เล็งเห็นความส�าคัญต่อนโยบายของรัฐโดยการ
สร้างวินัยให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น
ซึ่งการแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืนที่ส�าคัญต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการลด คัดแยกขยะ
น�าขยะกลับมาใช้ใหม่ จึงเกิดเป็น “การบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง
กลางทาง ปลายทาง” โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ลดปริ ม าณขยะมู ล ฝอย และสร้ า งจิ ต ส� า นึ ก ที่ ดี ใ ห้ กั บ ประชาชน เด็ ก
เยาวชน ในการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการบูรณาการ
การจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดขึ้น การส่งเสริมให้ประชาชนสร้างอาชีพ
และรายได้จากการจัดการขยะในชุมชนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความต่อเนื่องยั่งยืน “การบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง” อาศัยการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ซึ่งมีการให้ความรู้การจัดการมูลฝอย
ส่งเสริมการลดขยะ คัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย
น�ามูลฝอยกลับมาใช่ใหม่ โดยใช้หลัก 3RS “การบริหารจัดการทีก่ ลางทาง”
เทศบาลต�าบลก�าแพงจัดท�าโครงการถนนปลอดภัย โดยให้ประชาชนน�า
ขยะผูกปากถุงให้มดิ ชิด มาตัง้ วางไว้หน้าบ้าน พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย
จะด�าเนินการเก็บขยะตามเส้นทางและเวลาทีก่ า� หนด “การบริหารจัดการ
ขยะที่ปลายทาง” เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้าน “การจัดการมูลฝอยแบบ
ครบวงจร”

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ศูนย์กา� จัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลต�าบลก�าแพง มีประชาชน
ได้รบั ประโยชน์ จ�านวน 55,676 ครัวเรือน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
23 แห่ง ในจังหวัดสตูล และปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบการคัดแยก เฉลี่ย
ประมาณวันละ 40-50 ตัน น�าไปหมักท�าปุ๋ย จ�านวน 10 ตัน ขยะรีไซเคิล
จ�านวน 3 ตัน เข้าสู่ระบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 25 ตัน ขยะมูลฝอย
ที่สามารถน�ากลับไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 35
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “กิจกรรมลงแขกลงคลอง”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลบางคนที อ�าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาวเรณู เล็กนิมิตร
วิสัยทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบางคนที

“บางคนทีเมืองคนดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม เป็นศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
9.60 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3476 1290

ประชากร
3,337 คน
www.bangkhontee.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
30,736,290.93 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
“ลงแขกลงคลอง” เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นกิจกรรมจิตอาสา ที่เกิดขึ้นเดือนละครั้ง โดยเกิดจาก
การร่วมแรงร่วมใจท�าความสะอาด ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางล�าคลอง ก�าจัดขยะ
และวัชพืชในล�าคลอง เป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน
“กิจกรรมลงแขกลงคลอง” เนือ่ งจากประชากรส่วนใหญ่ในพืน้ ทีต่ า� บล
บางคนทีและต�าบลยายแพงประกอบอาชีพเกษตรกร ชุมชนจึงมีวิถีชีวิต
เกีย่ วข้องกับแหล่งน�า้ ธรรมชาติ มีกจิ กรรมการลงแขกลงคลองแต่ละชุมชน
มาเป็นเวลานาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชุมชน ในการจัดการตนเอง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเห็นถึงความส�าคัญ
ของล�าคลองและเกิดจิตส�านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เกิ ด การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและภาคภาคี เ ครื อ ข่ า ย ของภาคี
4 องค์กรหลัก ได้แก่ ผู้น�าท้องที่ ผู้น�าท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และ
ประชาชนในพื้นที่ กับภาคีเครือข่ายภายนอก เช่น วัดที่มาช่วยสนับสนุน
อุปกรณ์ เช่น มีด เลื่อย และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน และช่วย
ออกเงินจัดเลี้ยงอาหารกลางวันในวันที่มีกิจกรรมลงแขกลงคลอง เป็นต้น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การบริหารจัดการต�าบลแบบมีส่วนร่วม สร้างความมีส่วนร่วมของ
ชาวชุมชน ผู้น�า 4 องค์กรหลัก และภาคีเครือข่ายภายนอก ในการจัดการ
ตนเองและพัฒนาต่อยอดงานอย่างเป็นรูปธรรมและยัง่ ยืน อีกทัง้ ยังส่งเสริม
ให้เกิดจิตอาสาในการพัฒนางาน
2. การใช้ข้อมูลทุนและศักยภาพในพื้นที่ ก�าหนดทิศทางขับเคลื่อน
โดยหลักการใช้ข้อมูลจากประสบการณ์ สร้างการเรียนรู้ให้ 4 องค์กรหลัก
ได้รจู้ กั ตนเอง และภาคีเครือข่ายภายนอกได้เรียนรูท้ นุ และศักยภาพในพืน้ ที่
เพื่อสร้างกระบวนการบูรณาการงานของแต่ละหน่วยงาน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ชุ ม ชนเกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง ความเป็ น เจ้ า ของพื้ น ที่ อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. ชุมชนมีแหล่งน�า้ สาธารณะเพือ่ ใช้ในการอุปโภคทีส่ ะอาด จากการดูแล
ก�าจัดวัชพืช และปรับภูมิทัศน์แม่น�้า และคลองสาธารณะในชุมชนให้
สะอาด น่ามอง ท�าให้ล�าคลองน�้าไหลผ่านได้สะดวก และเป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์น�้าทางธรรมชาติ
3. สมาชิกในชุมชนได้ใกล้ชิดผูกพันกัน ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี
และการช่วยเหลือเกื้อกูล ท�าให้ความสัมพันธ์ในชุมชนแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “บริหารจัดการก�าจัดขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต�าบลโพทะเล”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลโพทะเล อ�าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

นายนิกร ทองมา นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลโพทะเล
วิสัยทัศน์

“ท่องเที่ยวถิ่นวีรชน ต�าบลน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ คู่วัฒนธรรม”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
18.72 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3680 6690

ประชากร
4,607 คน
www.photale.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
31,149,206.41 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
2. การก�าจัดขยะชุมชนที่แหล่งก�าเนิดและสร้างวินัยของคนในชุมชน
ในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อการจัดการขยะให้เป็นศูนย์
3. องค์การบริหารส่วนต�าบลโพทะเลยึดหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนา
ชุมชนเพื่อน�าไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน ประชาชนมีสุขภาพกายและ
ใจที่ดี มีความสุข

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจในการบริหารจัดการขยะ อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และสร้างเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความสุข
2. ชุมชนในต�าบลโพทะเล มีวิถีชีวิตที่ดี เป็นชุมชนต้นแบบในด้าน
ความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีความเป็นอยู่ที่ดี ส่งผลให้ชุมชน
มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนต�าบลโพทะเล ใช้หลักการบริหารงาน ได้แก่
1. การได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน ผู้น�าชุมชน หน่วยงาน
ต่างๆ
2. งบประมาณ มีการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ
3. วัสดุหรือวัตถุดิบ มีการจัดท�าข้อมูลปริมาณขยะในชุมชน
4. การบริหารจัดการ มีนโยบายแนวทางการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาด้านขยะและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
5. มีการน�าหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการด�าเนินการ คือ หลักการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน หลักการภาระรับผิดชอบ ซึ่งมุ่งเน้นให้
ประชาชน ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร ธรรมชาติในพื้นที่ตา� บลโพทะเล

่ ผ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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ั ง
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)
สู่การบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี”
โดยเทศบาลต�าบลดอนเจดีย์ อ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศบาลต�าบลดอนเจดีย์
วิสัยทัศน์
”ข้อมูลทั่วไป

“เทศบาลต�าบลดอนเจดีย์เป็นเมืองน่าอยู่ บริหารจัดการดีเด่นมุ่งเน้นธรรมาภิบาล
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม ชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงรักษาสิ่งแวดล้อม

พื้นที่
3.5 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3559 1240

ประชากร
2,911 คน
www.donjadee.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
45,112,047.57 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
การน�านวัตกรรมด้านการบริหารจัดการเชิงระบบมาใช้ในการพัฒนา
การปฏิบตั งิ าน โดยได้นำ� ระบบมำตรฐำนบริกำรอนำมัยสิง่ แวดล้อม (EHA)
ของกรมอนำมัย มำใช้เป็นเครื่องมือและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ท�ำให้
กำรจัดบริกำรสำธำรณะเป็นไปตำมมำตรฐำน และเป็นแนวทำงกำรปฏิบตั งิ ำน
ถือเป็นกำรปรับเปลีย่ นระบบกำรท�ำงำนให้เป็นมืออำชีพ มีหลักกำรท�ำงำน
ที่เป็นระบบ ชัดเจน ตรวจสอบได้ และสำมำรถแสดงให้เห็นผลลัพธ์ของ
กำรปฏิบัติงำน ตอบสนองกับปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน
สร้างมาตรฐานขององค์กร เจ้ำหน้ำทีแ่ ละบุคลำกรทีเ่ กีย่ วข้อง ในกำร
พัฒนำระบบมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบำลต�ำบลดอนเจดีย์ มี
กำรพัฒนำศักยภำพในกำรบูรณำกำรร่วมกัน เป็นกำรยกระดับคุณภำพ
มำตรฐำนกำรท�ำงำนให้ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรพัฒนำคุณภำพระบบ
บริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม และได้รับกำรประเมินรับรองมำตรฐำนจำก
กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข ในระดับเกียรติบัตร จ�ำนวน 7 ระบบ
พื้นฐำน 1 ระบบ ซึ่งเป็นเทศบำลต�ำบลที่ผ่ำนกำรประเมินรับรองระดับ
เกียรติบัตรมำกที่สุดในเขตรับผิดชอบของศูนย์อนำมัยที่ 5 รำชบุรี
หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อน ในรูปแบบภำคีเครือข่ำย
ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ร่วมกันด�ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพระบบบริกำร
อนำมัยสิ่งแวดล้อม (EHA) และส่งเสริมให้เทศบำลต�ำบลดอนเจดีย์มีกำร
ด�ำเนินงำนด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มำตรฐำน มีกำรจัดบริกำรที่มี
คุณภำพน�ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีด้ำนสิ่งแวดล้อมแก่ประชำชน
ในเขตพื้นที่เทศบำลต�ำบลดอนเจดีย์

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. บริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มำตรฐำน ประชำชนในเขตเทศบำล
ต�ำบลดอนเจดีย์ ได้รับบริกำรสำธำรณะด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมที่ได้
มำตรฐำน ซึ่งผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนจำกกรมอนำมัย
2. ผู้ประกอบกิจกำร ได้รับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรถูกต้องและ
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสำธำรณสุข พ.ศ. 2535
3. คุณภำพชีวิตของประชำชนในเขตเทศบำล และพื้นที่ใกล้เคียง
ตลอดจนนักท่องเที่ยวมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย รวมทั้ง
เป็นกำรคุ้มครองสิทธิของประชำชน สร้ำงควำมเชื่อมั่นและส่งผลให้
ประชำชนเกิดควำมพึงพอใจ พัฒนำสู่ชุมชนน่ำอยู่ เมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ด้ำนกำรน�ำองค์กร และนโยบำยทีช่ ดั เจนของผูบ้ ริหำรทีใ่ ห้ควำมส�ำคัญ
ในกำรน�ำระบบกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรอนำมัยสิง่ แวดล้อม (EHA) สูก่ ำร
บริหำรจัดกำรด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเน้นกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
อนำมัยสิ่งแวดล้อมแบบมืออำชีพ
2. ด้ำนภำคีเครือข่ำยมีควำมเข้มแข็งในกำรร่วมปฏิบัติงำน ทั้งภำครัฐ
และภำคเอกชน โดยมีหลักในกำรปฏิบตั งิ ำน 1 งำน ร่วมปฏิบตั ไิ ปพร้อมกัน
ทุกหน่วยงำนประสำนควำมร่วมมือเพื่อผลลัพธ์ที่ดีร่วมกัน
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชต�ำบลกันตวจระมวล”
โดยเทศบาลต�าบลกันตวจระมวล อ�าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

นำงสุวรรณี โชติสิรินันท์ นายกเทศมนตรีต�าบลกันตวจระมวล
วิสัยทัศน์

“กันตวจระมวล เมืองเกษตรอินทรีย์ สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
37 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4455 1789

ประชากร
5,619 คน

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
46,083,647 บาท

www.kantuad.go.th

ควำมโดดเด่นของโครงกำร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต�าบลกันตวจระมวล เป็นโครงการ
ที่เทศบาลต�าบลกันตวจระมวลเข้าร่วมสนองพระราชด�าริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีการตั้งคณะกรรมการ
ด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการศูนย์พฒ
ั นาทรัพยากรท้องถิน่ และคณะท�างาน
ในแต่ละงาน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในต�าบลกันตวจระมวล การด�าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น มี 6 งาน
ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิน่ “ป่าสาธารณประโยชน์บา้ นท�านบ” เป็นป่า
ที่ชุมชนและคณะกรรมการเสนอเข้าร่วมสนองพระราชด�าริฯ ระดับต�าบล
เพื่อเข้าจัดท�าขอบเขต ส�ารวจศึกษาและจัดท�าพิกัดพรรณไม้ และการท�า
ทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นในป่าปกปัก โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
โรงเรียนในพื้นที่ตา� บลกันตวจระมวล
ทะเบียนทรัพยากรท้องถิน่ ในชุมชน เป็นการส�ารวจเก็บข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น เช่น พรรณไม้ พันธุ์สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ ภูมิปัญญา แหล่งทรัพยากร
ในชุมชน และโบราณคดีในชุมชน โดยการร่วมกันส�ารวจเก็บข้อมูลเพื่อ
สร้างจิตส�านึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนของตนเอง
สร้างความรักและหวงแหนบ้านเกิดของตน
แปลงปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น มีแปลงปลูกต้นมะข้ามป้อม ซึ่ง
พรรณไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของต�าบลกันตวจระมวล การเพาะเลี้ยงไส้เดือน
พันธุ์ AF เพื่อต่อยอดการท�าเกษตรอินทรีย์ และการก�าจัดขยะอินทรีย์
ในครัวเรือน
การอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มีทะเบียน
ภูมปิ ญ
ั ญาในชุมชนและส่งเสริมให้นกั เรียนได้เรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญา และต่อยอด
พัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้
ศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากรท้องถิน่ ระดับต�าบล เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลและ
เรียนรู้การด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่หน่วยงานอื่น

ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ
1. เป็ น การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรท้ อ งถิ่ น ที่ มี คุ ณ ค่ า และพั ฒ นาให้ มี
ความยั่ ง ยื น เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนในพื้ นที่และผู้ที่เข้ามาเรียนรู้
เกิดการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. ประชาชนและนักเรียนมีความสนใจเรื่องราวประวัติความเป็นมา
ของหมูบ่ า้ นของตน มีความรักบ้านเกิดและภูมใิ จในการร่วมคิด ร่วมท�าและ
ร่วมรับผลประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้านและต�าบลของตน

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ
1. ความมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการการด�าเนินโครงการ
อพ.สธ. ทั้งจากการเข้าฝึกอบรมศึกษาดูงาน การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต
2. การท�างานทีเ่ ป็นทีม การสร้างการมีสว่ นร่วมกับชุมชน คณะครูและ
นักเรียนในพื้นที่
3. การบูรณาการความร่วมมือ โดย ทต.กันตวจระมวล ได้บูรณาการ
ความร่วมมีทงั้ งบประมาณและองค์ความรู้ และจัดท�าสวนเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรือนเพาะช�ากล้าไม้ จากหน่วยงานภาครัฐ กองทุนต่างๆ โดยมีจุดเน้น
ในการประสานความร่วมมือกับชุมชน เพือ่ ให้โครงการทีป่ ระชาชนต้องการ
และพึงพอใจมาก
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “หมู่บ้านจัดการขยะ อ�านาจเจริญเมืองสะอาด”
โดยเทศบาลต�าบลห้วย อ�าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ�านาจเจริญ

นายจิรพัทธ์ หมื่นหล้า
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีต�าบลห้วย

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยืดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
61 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4555 4208

ประชากร
6,942 คน
www.tambonhuay.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
46,363,765.05 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ วุ้นเส้นจากถั่วเขียวเป็นแหล่งศึกษาดูงานและ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียว หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 6
บ้านนาผาง
2. กลุ่มผ้าทอมือพื้นเมือง หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง
3. กลุ่มผ้าทอมือพื้นเมือง บ้านตาดใหญ่ หมู่ที่ 7
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ในเขตพื้นที่ต�าบลห้วย ทั้ง 13 หมู่บ้าน
5. ผลิตภัณฑ์จากซองกาแฟ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งสามารถ
ท�าให้ประชาชนในพื้นที่ต�าบลห้วยมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ประชากรมีความสนใจเรื่องราวในท้องถิ่น มีความภูมิใจ รู้สึกเป็น
เจ้าของ มีความรักบ้านเกิด มีการร่วมคิด ร่วมท�า และร่วมรับผลประโยชน์
จากการพัฒนาชุมชนไปด้วยกัน
3. ส่งเสริมการท้องเที่ยวในท้องถิ่น สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ให้แก่นักท้องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ประชาชนได้ตระหนักถึงความส�าคัญของความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ขององค์กรในชุมชน
2. การบูรณาการความร่วมมือ ส่วนราชการ ประชาชนในชุมชน
เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข กลุม่ อถล. ก�านันผูใ้ หญ่บา้ น เป็นต้น ท�าให้เกิด
ความรักความสามัคคีในชุมชน
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ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “นวัตกรรมเครื่องก�ำจัดเศษอำหำรในครัวเรือน
ด้วยระบบพลังงำนทดแทน แบบ 2 in 1”

โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลเนินแจง อ�าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

นำยวีระ บำงแบ่ง
วิสัยทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเนินแจง

“แหล่งน�้าพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย มุ่งสู่ชุมชน ที่น่าอยู่”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
20.50 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5698 1109

ประชากร
2,297 คน
www.nernchaeng.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
23,808,148.33 บาท

ควำมโดดเด่นของโครงกำร
การสร้ า งเครื่ อ งก� า จั ด เศษอาหารในครั ว เรื อ นด้ ว ยระบบพลั ง งาน
ทดแทน แบบ 2 in 1 เป็นการด�าเนินการจัดท�าขึน้ จากแนวคิดการก�าจัดขยะ
(เศษอาหาร) จากครัวเรือน เกิดจากนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ให้ทุกครัวเรือนจัดท�าถังขยะเปียกหรือถังขยะอินทรีย์ โดยมีวิธี
และขั้นตอนการจัดท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประชาสัมพันธ์
ให้ทุกครัวเรือนจัดท�า เพื่อเป็นการก�าจัดขยะในครัวเรือนตั้งแต่ต้นทาง
อย่างถูกวิธี
การจัดท�าเครื่องก�าจัดเศษอาหารในครัวเรือนด้วยระบบพลังงาน
ทดแทน แบบ 2 in 1 เป็นการก�าจัดขยะเปียก (เศษอาหาร) เพื่อให้เป็นปุ๋ย
และน�าไปใช้ประโยชน์ในการเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ผล ที่ปลูกไว้
บริเวณบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี โดยเครื่องก�าจัดเศษอาหารนี้
ยังเป็นการผนวกกับนวัตกรรมการลดใช้พลังงานไฟฟ้าอีกทางหนึ่ง โดยใช้
พลังงานทดแทน (พลังงานโซล่าเซลล์) มาประกอบเพือ่ เป็นพลังงานในการ
ขับเคลื่อนมอเตอร์ท�างาน และมีระบบเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เก็บ
พลังงานโซล่าเซลล์ มีระบบการสั่งงานอัตโนมัติ (ทามเมอร์เครื่องตั้งเวลา
ดิจิตอล) สั่งการท�างานเป็นเวลาได้
เครื่ อ งก� า จั ด เศษอาหารในครั ว เรื อ นด้ ว ยระบบพลั ง งานทดแทน
แบบ 2 in 1 เป็นทีร่ องรับเศษอาหารจากครัวเรือน ทุกๆ วัน โดยเศษอาหาร
ก่อนทิง้ ลงในถัง ทิง้ ได้เฉพาะเศษอาหาร ไม่ทงิ้ น�า้ ลงในถัง เพือ่ เป็นการช่วย
ให้เศษอาหารทีท่ งิ้ ลงถัง ได้เปลีย่ นเป็นปุย๋ ได้ภายใน 1 อาทิตย์ ส�าหรับกลิน่
หากเกิดกลิน่ สามารถใส่ สาร พ.ด.6 จากส�านักงานพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ เป็นการ
ดับกลิน่ เศษอาหารได้ ภายในถังทีร่ องรับเศษอาหาร ต้องใส่วสั ดุตงั้ ต้น อาทิ
เช่น ขุยมะพร้าว กากมะพร้าวหั่นท่อน เปลือกกาแฟ ขี้เลื่อยฯลฯ เพื่อเป็น
ตัวเร่งในการเปลี่ยนเศษอาหารเป็นปุ๋ยได้เร็วขึ้น อีกทั้งเป็นตัวดูดความชื้น
ออกจากเศษอาหารอีกด้วย

ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ
1. ประชาชนมีนวัตกรรมเครื่องก�าจัดเศษอาหารในครัวเรือนด้วย
ระบบพลังงานทดแทน แบบ 2 in 1 ไม่ได้ส�าเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์
ที่มีนวัตกรรม แต่สิ่งที่ส�าเร็จในโครงการนี้คือ การท�าให้ประชาชนได้
มีการริเริม่ ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมน�าไปใช้จริง ด้วยความภาคภูมใิ จว่าเขาเป็น
คนคิด คนท�า คนน�าไปใช้เอง
2. ประชาชนมีสว่ นร่วมไม่วา่ จะเป็นระดับครอบครัว ระดับชุมชน หรือ
ระดับประเทศนั้น ถือเป็นกระบวนทัศน์ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศในปัจจุบัน โดยการมีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางของ
การพัฒนา และการวางแผน ก่อให้เกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของและ
ปฏิบัติตามด้วยความสมัครใจ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา ให้เป็นไปใน
แนวทางที่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
3. เกิดศูนย์การเรียนรูแ้ ละเป็นสถานทีศ่ กึ ษาดูงานทางด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยโดยใช้นวัตกรรมเครื่องก�าจัดเศษอาหารในครัวเรือน
ด้วยระบบพลังงานทดแทน แบบ 2 in 1

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ
เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของประชาชน ชุมชน ผู้น�าชุมชน
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ประกอบกับความตั้งใจของครัวเรือนที่จะลด
การใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนลง โดยการน�านวัตกรรมที่เกิดจากคิดริเริ่ม
ร่วมกันของชุมชน เพื่อน�ามาลดและแปรรูปเศษอาหาร/ขยะเปียกจาก
ครัวเรือนอย่างเป็นระบบ โดยการน�านวัตกรรม เครื่องก�าจัดเศษอาหาร
ในครัวเรือนด้วยระบบพลังงานทดแทน แบบ 2 in 1 เกิดจากการร่วมคิด
ร่วมท�า ร่วมน�าไปใช้เอง
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ด้านที่ 4 ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ “อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นชนเผ่าผู้ ไทหนองห้าง”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองห้าง อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

นายวิทยา

อัฐนาค

วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“หนองห้างเมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูศิลปวัฒนธรรม น�าเทคโนโลยี มีการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พื้นที่
60 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4360 2108

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองห้าง
ประชากร
4,845 คน
www.nonghang-ksn.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
46,305,512.86 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ต�ำบลหนองห้ำง เป็นชุมชนทีม่ มี รดกทำงวัฒนธรรมของท้องถิน่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการเรียนรู้
ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การหล่ อ หลอมทางวั ฒ นธรรมของผู ้ ค นในชุ ม ชน
เช่น แหล่งโบราณคดี ภาษาพูด การแต่งกาย ความเชื่อ จารีต ประเพณี
พิธีกรรม และภูมิปัญญาของคนในชุมชน
- ชนเผ่ำผูไ้ ทหนองห้ำง มีอตั ลักษณ์เฉพำะของท้องถิน่ มีความงดงาม
ทางด้ า นดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ความเชื่ อ
ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น การแต่งกายของหญิงผู้ไทจะแตกต่างจาก
การแต่งกายของชาวผู้ไทถิ่นอื่น การฟ้อนละครผู้ไท
- บู ร ณำกำรมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ทั้ ง ในด้ า นองค์ ค วามรู ้ แ ละ
งบประมาณจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนในท้องถิ่น
เพือ่ ร่วมอนุรกั ษ์ สืบสานการด�าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เกิดศูนย์กลางการเรียนรู้ การท่องเที่ยว และศึกษาดูงานด้านมรดก
ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป
นักท่องเที่ยว รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์
ชาติพันธุ์ชนเผ่าผู้ไท
2. เยาวชน ประชาชนในชุมชนรักและหวงแหนมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม ทีบ่ รรพบุรษุ สร้างไว้ มีความภาคภูมใิ จ รูส้ กึ เป็นเจ้าของ ร่วมกัน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานด้านวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่ในสังคมท้องถิ่น
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น สร้างรายได้เพิ่มขึ้นโดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
ในการต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคม เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การบริหารจัดการองค์กร ยึดหลักการท�างานเป็นทีม โดยบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยการ
รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น /ความต้ อ งการของประชาชนและปฏิ บั ติ ร ่ ว มกั น
น�าความเห็นของประชาชนเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด�าเนินงาน ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมพัฒนา
2. ชุ ม ชนอย่ า งเป็ น องค์ ร วม ชุ ม ชนมี ส ่ ว นร่ ว มในการด� า เนิ น การ
ด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมแกนน�าวัฒนธรรมชุมชน สร้างจิตส�านึกในการ
อนุ รั ก ษ์ สื บ สานและพั ฒ นามรดกภู มิ ป ั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม รวมถึ ง
การบันทึกมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. กลยุทธ์การสร้างเมืองศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไท โดยใช้ต้นทุน
ทางวัฒนธรรมของท้องถิน่ มาต่อยอดเพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
สร้างภาพลักษณ์เสริมสร้างรายได้ในชุมชน
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ด้านที่ 4 ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ “จัดงานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติวัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม”
โดยเทศบาลต�าบลระหาน อ�าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก�าแพงเพชร

นายภิญโญ ดุกหลิ่ม
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

ปลัดเทศบาลต�าบลระหาน ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต�าบลระหาน

“แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมล�้าค่า ส่งแสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย”

พื้นที่
50.13 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5587 1589

ประชากร
7,240 คน
www.rahan.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
50,730,000 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
“งานประเพณีบญ
ุ ผะเหวดเทศน์มหาชาติ” เป็นงานประเพณีประจ�า
ท้ อ งถิ่ น ของประเพณี ห นึ่ ง ของพี่ น ้ อ งชาวไทยอี ส านในภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ แต่เมือ่ ราวปี พ.ศ. 2500 ชาวอีสานหลายจังหวัด เช่น ขอนแก่น
นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ได้อพยพย้ายถิน่ มาตัง้ ถิน่ ฐานในจังหวัดก�าแพงเพชร
บริเวณที่ราบลุ่มของอ�าเภอบึงสามัคคีทางทิศใต้ ต่อมาในช่วงเทศกาล
วันมาฆบูชา ปี พ.ศ. 2552 ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติได้ปรากฏ
ขึ้นในพื้นที่ต�าบลระหาน ณ วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม อันแสดงถึงความเคารพ
ศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นตามวิถีแต่เดิมของพี่น้อง
ชาวไทยอีสานทีน่ า่ ยกย่องและอนุรกั ษ์ สืบสาน จากนัน้ ประเพณีบญ
ุ ผะเหวด
เทศน์มหาชาติวัดทุ่งสนุ่นก็ได้จัดขึ้นทุกปีจนถึงปัจจุบันโดยความร่วมมือ
ระหว่างเทศบาลต�าบลระหานและวัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
เล็งเห็นคุณค่าของการสืบสานวิถกี ารด�าเนินชีวติ แบบอย่างทีบ่ รรพบุรษุ
สร้างมา โดยถือความส�าเร็จของงานทีม่ คี วามงามผสมอยูเ่ ป็นเป้าหมายหลัก
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
“วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม”เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของพี่น้องชาวต�าบล
ระหาน งานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติในแต่ละครัง้ ทีจ่ ดั ขึน้ จะมีประชาชน
ทั้งในเขตต�าบลระหาน ประชาชนต�าบลใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทั่วไป
เดินทางมาร่วมงานจ�านวนมาก นอกจากจะเป็นการส่งเสริมจรรโลง
พระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นแล้ว งานบุญ
ผะเหวดยั ง เป็ น สิ่ ง ที่ แ สดงออกถึ ง ความเป็ น ตั ว ตนของชาวไทยอี ส าน
ต�าบลระหานที่มีความกตัญญู
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ด้านที่ 4 ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงกำร “จัดงานประเพณีการแข่งขันพายเรือด้วยล�าไม้ ไผ่”
โดยเทศบำลต�ำบลน�้ำเชี่ยว อ�ำเภอแหลมงอบ จังหวัดตรำด

นายพีระพงษ์ พิพัฒน์เลิศสกุล
วิสัยทัศน์

นำยกเทศมนตรีต�ำบลน�้ำเชี่ยว

“น�้ำเชี่ยวเมืองน่ำอยู่ คู่สุขภำพดี มีมำตรฐำนกำรศึกษำ พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
ไม่เกี่ยวข้องยำเสพติด สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
21.53 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3959 3198

ประชำกร
3,274 คน
www.namchieo.go.th

รำยได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมำณ พ.ศ.2564)
50,191,312.06 บำท

ความโดดเด่นของโครงการ
การจัดการแข่งขันพายเรือด้วยล�าไม้ไผ่ นับว่าเป็นการแข่งขันพายเรือ
ที่เป็นอัตลักษณ์ของต�าบลน�้าเชี่ยว ซึ่งถือได้ว่าเป็นแห่งเดียวในโลกที่มีการ
แข่งขันพายเรือด้วยล�าไม้ไผ่แทนการใช้ไม้พายตามปกติ เหมือนการแข่งขัน
พายเรือทั่วๆ ไป นักกีฬาที่เข้าแข่งขันจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรง มีความ
พร้อมเพรียง และมีความสามัคคีกัน
ประมาณ 200 ปีที่ผ่านมา ชาวมุสลิมจากกัมพูชาอพยพมาตั้งรกราก
อาศัยอยู่ริมคลองน�้าเชี่ยวจนเกิดเป็นชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�า
ประมง ใน 1 ปี จะมีประเพณีหรือวันส�าคัญๆ ทีพ่ นี่ อ้ งชาวมุสลิมยึดถือและ
ปฏิบัติคือ การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน หลังเสร็จสิ้นเดือนรอมฎอน
ก็จะเป็นวันตรุษอิดิ้ลฟิตริ หรือวันฮารีรายอ เป็นเทศกาลที่ชาวมุสลิม
จัดงานเฉลิมฉลองการสิน้ สุดเดือนรอมฎอน ชาวมุสลิมจะเดินทางมาพบปะ
พ่อแม่ญาติพนี่ อ้ ง และร่วมกันจัดเตรียมอาหาร จัดกิจกรรมงานรืน่ เริงต่างๆ
การละเล่นที่ชาวมุสลิมนิยมมาก คือ การแข่งขันพายเรือ โดยใช้กระทะ
หรือหม้อข้าวหมก มาท�าเป็นเรือและใช้ล�าไม้ไผ่มาท�าเป็นพาย เนื่องจาก
ในอดีตวัสดุอปุ กรณ์เป็นของหายาก จึงเอาวัสดุอปุ กรณ์ทห่ี าได้ในครัวเรือน
มาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน
ต่อมาเทศบาลต�าบลน�้าเชี่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขัน
ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านงบประมาณ การจัดหาอุปกรณ์ เรือพาย
ล�าไม้ไผ่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ด�าเนินการการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
เชิญชวนประชาชน หน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมาเข้าร่วม
การแข่งขันด้วย

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชนบ้านน�้าเชี่ยว และชุมชนใกล้เคียง
ที่มาร่วมงาน
2. ความสามัคคีและความมีน�้าใจนักกีฬาของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน ที่ร่วมใจกันสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีพายเรือด้วยล�าไม้ไผ่ ให้คงอยู่กับชุมชนบ้านน�้าเชี่ยวตลอดไป

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ผู้เข้าแข่งขัน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่
เข้าชมการแข่งขัน เกิดความสมัครสมานสามัคคี เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน
2. ประชาชนเห็นความส�าคัญและช่วยกันอนุรักษ์ สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
3. การท่องเที่ยวในชุมชนบ้านน�้าเชี่ยวได้รับการส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย
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ด้านที่ 4 ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ “ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต�าบลโนนตาล”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนตาล อ�าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

นางรัตนาภรณ์ สาระวิถี
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนตาล

“โนนตาลต�าบลน่าอยู่ เฟื่องฟูแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน”

พื้นที่
60.62 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4205 0212

ประชากร
7,415 คน
www.nontan-npm.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
45,345,628.32 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
เป็นโครงการทีเ่ น้นด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นต�าบลโนนตาล ต�าบลโนนตาล มีประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต มรดก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาอย่างช้านาน นับตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ซึง่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ จะแตกต่างไปตามบริบท
ของยุ ค สมั ย สถานที่ ช่ ว งเวลา และวิ ถี ชี วิ ต ของคนในยุ ค สมั ย นั้ น ๆ
เกิดภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม และประเพณีทเี่ ป็นแหล่งเรียนรูท้ างวัฒนธรรม
ทางชุมชนที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์อันโดดเด่น มีเสน่ห์เฉพาะของชนเผ่า
ซึ่งถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าน�ามาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอันเป็นเสน่ห์ของคนในท้องถิ่น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ประชาชนในพื้ น ที่ ต� า บลโนนตาลทุ ก คน ได้ รู ้ จั ก แหล่ ง เรี ย นรู ้
ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของตนเอง ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ต�าบลโนนตาล และสัมผัสแหล่งเรียนรูท้ างวัฒนธรรมจากสถานทีจ่ ริงท�าให้
ทราบข้อมูลมากยิ่งขึ้น
2. มีการสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การปั้นครก เข้าไว้ในการ
เรียนการสอนของโรงเรียนจ�านวน 5 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ต�าบลโนนตาล
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของคนในชุมชนให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้
3. องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนตาลได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
องค์ความรู้และกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของต�าบลโนนตาล ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลต่างๆ
5 ช่องทาง อาทิเช่น ทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนตาล,
ทางช่องยูทูป, ทางวารสาร Dee Travel Thailand, วารสารเส้นทาง
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครพนม, ทางเฟสบุ๊ค, ทางไลน์
4. มี ก ารจั ด ตั้ ง แหล่ ง เรี ย นรู ้ ท างวั ฒ นธรรมของต� า บลโนนตาลได้
1 ศูนย์การเรียนรู้ คือ หมู่บ้านไทญ้อ ที่ตั้งอยู่ ณ วัดคามวาสี บ้านโพน
หมู่ 8 ต�าบลโนนตาล อ�าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
5. ประชาชนในพืน้ ทีม่ คี วามรักและสามัคคีกนั มากขึน้ มีการตืน่ ตัวและ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง รวมถึงมีรายได้
จากการเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

1. มีการผลักดันให้มีการจัดตั้งแหล่งความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ครบคลุมทุกพื้นที่ในต�าบลโนนตาล
2. หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมในด้านต่างๆ
3. คนในชุมชน/หมู่บ้าน ให้ความร่วมมือในการด�าเนินโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ
4. ผู้น�าชุมชน/หมู่บ้าน มีวิสัยทัศน์และมุมมองในการพัฒนาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นรูปธรรม เช่น การจดบันทึกกิจกรรมต่างๆ
เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองเพื่อให้
ชนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เพิ่มเติม
5. คนในชุมชนมีความตระหนักถึงความส�าคัญ อนุรักษ์ และหวงแหน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง

่ ผ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ี ลการปฏิบต
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115

ด้านที่ 4 ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ “หลาดวัฒนธรรม : หลาดชุมทางทุ่งสง”
โดยเทศบาลเมืองทุ่งสง อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายทรงชัย วงษ์วัชรด�ารง ม
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง

“ทุ่งสง ทุ่งสวรรค์”

พื้นที่
7.17 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7541 1515

ประชากร
29,783 คน
www.thungsongcity.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
488,487,442.11 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บนพื้นที่ทางวัฒนธรรมน�าร่อง
แห่ ง แรกของแผนที่ ( ย่ า นวั ฒ นธรรม) ที่ เ ทศบาลเมื อ งทุ ่ ง สงก� า หนด
“สร้างอัตตลักษณ์ที่มีมูลค่า” ด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน บนถนน
ชัยชุมพล ซึ่งมีความยาวประมาณ 200 เมตร จ�านวน 250 ร้าน โดยเปิด
จ�าหน่ายสินค้าวัฒนธรรม 14 จังหวัดภาคใต้ เช่น งานหัตถกรรม อาหาร
พื้นถิ่นและเครื่องดื่ม การแสดงพื้นบ้านและการแสดงร่วมสมัย เพื่อสร้าง
รายได้ เพิ่มมูลค่า และกระตุ้นเศษฐกิจการค้าของเมืองทุ่งสง ให้เป็นที่รู้จัก
ของนักท่องเทีย่ ว และประชาชนทัว่ ไป และมีการบริหารจัดการเมืองอย่าง
มีสว่ นร่วม ท�าให้การฟืน้ ฟูยา่ นการค้าเก่าของเมืองฟืน้ ตัวกลับมามีชวี ติ ชีวา
จึงเปรียบเสมือน “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต” โดยเปิดให้บริการนักท่องเที่ยว
วันอาทิตย์ เวลา 15.00-20.00 น.
2. ใช้กระบวนการขับเคลือ่ นแบบการมีส่วนร่วมและการบูรณาการ
การท�างานของทุกภาคส่วน จ�านวน 90 หน่วยงาน และสร้างกลไกหลักคือ
คณะกรรมการประชาคมวัฒนธรรมอ�าเภอทุ่งสง เป็นพลังส�าคัญในการ
บริหารจัดการรายได้ รวมทัง้ การมีสว่ นร่วมด�าเนินงานทุกขัน้ ตอน เกิดเป็น
เครือข่ายวัฒนธรรมสร้างสรรค์พัฒนาเมืองด้วยทุนทางวัฒนธรรม
3. เป็นการพัฒนาเมืองเก่าที่เป็นบริเวณชุมทางรถไฟแห่งแรกและ
แห่งเดียวของประเทศ เกิดการพัฒนาย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ เช่น การพัฒนาอาคารธนาคาร สยามกัมมาจล เป็น
“หลาดชานชลา” การอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม, ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์์ท้องถิ่นเมืองทุ่งสง, จัดท�าป้ายทศพิธราชธรรม ฯลฯ
4. เกิดหลักสูตรท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียน ดังนี้ 1. นาฏมวยไทย 2. ร�าวง
เวียนครก 3. การแสดงลิเกป่า 4. ร�ามโนราห์ 5. การแสดงดนตรีไทย
6. การแสดงหนังตะลุงคน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เป็นศูนย์รวมพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรม และพื้นที่การท�า
กิจกรรมร่วมกันของครอบครัว ในการจูงลูกจูงหลานมาเที่ยวชมอย่างมี
ความสุข และได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการสืบสานศิลปธรรมต่างๆ ด้วย
2. เป็นการน�าทุนทางวัฒนธรรมท้องถิน่ มาสร้างงาน สร้างรายได้ให้คน
ในท้องถิน่ และท�าให้ความคุม้ ค่าเชิงเศรษฐกิจของครัวเรือน พบว่าก่อนปิด
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จ�านวน 160 ครั้ง สร้างรายได้รวม
ปี 2561-2564 รวม 70,669,012 บาท รายจ่ายที่ภาครัฐได้กระตุ้น
เศรษฐกิจต่อ 1 บาท ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียน สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า
20.02 บาท ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวสะท้อนถึงความคุ้มค่าของภาครัฐ
ในการใช้จา่ ยลงไปยังชุมชนได้อย่างดี และยังเกิดห่วงโซ่อปุ ทานผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
คนในทุ่งสง มากกว่า 30,000 คน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ผู ้ น� า ทุ ก ภาคส่ ว นมี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ จ ะพั ฒ นาพื้ น ที่ ท างวั ฒ นธรรม
มองอนาคตร่วมกัน มีการยอมรับกติกา มีวินัย และยังได้รับการสนับสนุน
จากทีมวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร และการบูรณาการความร่วมมือ
สานพลังทัง้ 3 ภาคส่วน ทัง้ ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
จ�านวน 90 เครือข่าย (รวมเทศบาลเมืองทุง่ สง) โดยสร้างกลไก “ประชาคม
วัฒนธรรมอ�าเภอทุ่งสง”
2. เป็นโครงการทีไ่ ม่ได้ใช้งบประมาณเป็นตัวตัง้ แต่ใช้ทนุ ทางวัฒนธรรม
ชุมชน ที่ไม่มีวันหมดเป็นฐานในการพัฒนา จึงเกิดความยั่งยืน สอดคล้อง
กับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน Agenda 21 for Culture เป็นการพัฒนาเมือง
ได้อย่างประสบความส�าเร็จตั้งแต่ปี 2560 และขยายผลต่อเนื่องมาถึง
ปัจจุบัน
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ด้านที่ 4 ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ “อนุรักษ์ศิลปะและเผยแพร่เอกลักษณ์วัฒนธรรมภูมิท้องถิ่น”
โดยเทศบาลต�าบลท่าตะโก อ�าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

นางสาวพรรณี ทายิดา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลท่าตะโก

“สานต่อโครงการเดิม ริเริ่มโครงการใหม่ พัฒนาท่าตะโก ทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง”

พื้นที่
2.66 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5624 8247

ประชากร
5,561 คน
www.thatako.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
62,381,515.56 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
โครงการอนุรักษ์ศิลปะและเผยแพร่เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วัตถุโบราณ “หลวงพ่อ
ศิลาสองพี่น้อง” อายุประมาณ 2,000 ปี ซึ่งเป็นวัตถุโบราณที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนจากกรมศิลปากร เมื่อปี พ.ศ.2549 มีลักษณะเป็นพระพุทธรูป
ปางสมาธินาคปรก ให้ประชาชนในพืน้ ทีอ่ า� เภอท่าตะโกและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
ตลอดจนผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ได้รู้จักแพร่หลายกันมากขึ้น
หลวงพ่อศิลาสองพี่น้อง เป็นศูนย์รวมจิตใจและความเชื่อถือของ
ชาวท่าตะโก เป็นพระพุทธรูปปางสมาธินาคปรก ศิลปะลพบุรี โดยเทศบาล
ต�าบลท่าตะโก ได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าของหรือครอบครองวัตถุโบราณ
ต่อกรมศิลปากร
การจัดงานประจ�าปีสมโภชองค์หลวงพ่อศิลา กิจกรรมที่ด�าเนินการ
ในโครงการ ประกอบด้วย พิธีบวงสรวง หลวงพ่อศิลา โดยใช้บายศรีที่ท�า
จากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน กิจกรรมการร�าบวงสรวง
หลวงพ่อศิลา โดยการแต่งกายตามวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง เพื่อ
เป็นการธ�ารงและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ซึ่งเป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอ�าเภอท่าตะโก ให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย และกระตุน้ เศรษฐกิจท้องถิน่ ท�าให้ผปู้ ระกอบการ ร้านค้า มีรายได้
เพิ่มขึ้น
โครงการอนุรกั ษ์ศลิ ปะและเผยแพร่เอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมท้องถิน่ ได้รบั
การพิจารณาให้เป็นโครงการงานประเพณีท้องถิ่น ตามประกาศจังหวัด
นครสวรรค์ ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
การด�าเนินงานอย่างมีสว่ นร่วมของประชาชนในการด�าเนินโครงการ
มีการประชาสัมพันธ์ให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เชิญชวนประชาชนใน
พื้นที่ของตนเองร่วมพิธีร�าบวงสรวงหลวงพ่อศิลา โดยมีการแต่งกายตาม
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของตนเอง และมีความภาคภูมิใจในการ
ธ�ารงรักษาส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนในเขตอ�าเภอท่าตะโกและอ�าเภอใกล้เคียง ได้เข้าร่วมงาน
ฉลองสมโภชองค์หลวงพ่อศิลา และมีสถิติเพิ่มมากขึ้นทุกปี ได้รับทราบถึง
ความเป็นมาที่ศักดิ์สิทธิของโบราณวัตถุ 2,000 ปี และเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย ตลอดจนได้เห็นถึงวัฒนธรรมและประเพณีทอ้ งถิน่ ของชาวอ�าเภอ
ท่าตะโก ที่ได้ร่วมกิจกรรมพิธีบวงสรวงหลวงพ่อศิลา เพื่อเป็นการธ�ารง
รักษาและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรมของท้องถิน่ ตลอดจน
ท�าให้ผู้ประกอบการร้านค้า ในเขตอ�าเภอท่าตะโกม.ีรายได้เพิ่มขึ้น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
การจัดท�าโครงการได้รบั ความร่วมมือจากสภาวัฒนธรรมอ�าเภอท่าตะโก
สภาวัฒนธรรมต�าบลในเขตอ�าเภอท่าตะโก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ประชาชนในเขตอ�าเภอท่าตะโกและพื้นที่อ�าเภอใกล้เคียง ซึ่งท�าให้ได้
รับทราบถึงความเป็นมาและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อศิลา ท�าให้
เกิดความร่วมมือความร่วมใจในการเข้าร่วมโครงการ และมีการบอกต่อๆ
กันไปสร้างศรัทธาในองค์หลวงพ่อศิลาเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็นประเพณี
สมโภชหลวงพ่อศิลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 และได้รับการประกาศให้เป็น
โครงการงานประเพณีทอ้ งถิน่ ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ในปี พ.ศ. 2564

่ ผ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ี ลการปฏิบต
ั ง
ิ านดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2564
่ ทีม
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โครงการ “ปราชญ์บ้านภูมิเมืองแคนดง”
โดยเทศบาลต�าบลแคนดง อ�าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

นายพิจิตร ศักดิ์ศรีท้าว
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีต�าบลแคนดง

“แคนดงเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรเทคโนโลยี การศึกษาดี กีฬาเด่น เน้นเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
9.4 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4419 3063

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
5,497 คน
55,697,955.91 บาท
www.keandongmunic.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
“ส่งเสริมสืบสานมรดกทางศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่อ พิธีกรรม
และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน” โดยการออกส�ารวจจัดเก็บข้อมูล
ปราชญ์ชาวบ้านสาขา/แขนงต่างๆ ในชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมเป็น
ข้อมูลประวัติส่วนบุคคลปราชญ์ชาวบ้านภูมิเมืองแคนดง จ�านวน 8 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านศิลปะการแสดง, ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม
ประเพณีและเทศกาล, ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและ
จักรวาล, ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม, ด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา,
ด้ า นการเล่ น พื้ น บ้ า น กี ฬ าพื้ น บ้ า น และศิ ล ปะการต่ อ สู ้ ป ้ อ งกั น ตั ว ,
ด้านเกษตรกรรม และด้านทัศนศิลป์
การอบรมให้ ค วามรู ้ เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การสื บ สานอนุ รั ก ษ์ ม รดก
ทางศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน โดยปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับปราชญ์ชาวบ้านและ
ผลงานในแต่ละสาขา/แขนงต่างๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ในท้องถิ่นและสังคม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนทุกภาคส่วน ขยาย
และเพิ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ในทุกกลุ่มวัย เพื่อสนับสนุนให้มีบทบาทในสังคม เปิดโอกาสให้พบปะ
แลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. วิสยั ทัศน์ผนู้ า� ความตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของปูชนียบุคคล
ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านของท้องถิ่นแต่และสาขา/แขนงของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ และการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน มีจุดเน้นอยู่ที่การ
ประสานความร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้านและชุมชน เจ้าหน้าทีผ่ ดู้ า� เนินงาน
ได้ออกพืน้ ทีจ่ ริงในการส�ารวจและจัดเก็บข้อมูลเชิงรุก เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็น
ความจริง ครบถ้วน ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของผลงาน
2. การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเองในการบ�ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตามอ�านาจและหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และตามแนวนโยบายหลักของกระทรวงวัฒนธรรม
และรัฐบาลมีนโยบายทางด้านสังคมส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทย ให้เป็นสังคมที่มีสันติสุขอย่างยั่งยืนบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมไทย

1. ปราชญ์ชาวบ้านทุกสาขา/แขนงได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ให้กบั ชนรุน่ หลังได้เรียนรูแ้ ละสืบทอดต่อไป
2. เกิดศูนย์และแหล่งเรียนรูข้ องชุมชนในด้านต่างๆ เกีย่ วกับภูมปิ ญ
ั ญา
ปราชญ์ชาวบ้านสาขา/แขนงต่างๆ เพื่อให้คนทั้งในและนอกชุมชนได้
เรียนรู้และสืบทอดผลงานต่อไป
3. ปราชญ์ชาวบ้านและคนในชุมชนสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปสร้าง
รายได้ให้กบั ตนเองและครอบครัว เป็นการเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจในสังคม
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ด้านที่ 4 ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ “สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยพวน”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลดงกระทงยาม อ�าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

นางสาววรนิษฐ์ ดีจริง
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลดงกระทงยาม

“พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจในชุมชน ยึดมั่นธรรมาภิบาล
บริหารแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

พื้นที่
44.87 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3721 8797

ประชากร
5,252 คน
www.dongkratongyam.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
35,797,000 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
งานประเพณีไทยพวน (บุญข้าวหลาม) เป็นงานประเพณีทชี่ าวไทยพวน
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีต่ า� บลดงกระทงยาม ได้ปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาจากบรรพบุรษุ
จนถึงปัจจุบัน และได้มีการจัดเป็นงานประจ�าปีร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีทเี่ ป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เพือ่ ให้ชาวไทยพวนได้มโี อกาสมาท�าบุญ
ร่วมกัน และได้แสดงออกทางวัฒนธรรมทีโ่ ดดเด่น โดยมีการแข่งขันประกวด
การเผาข้าวหลาม (แซ่บ) ทุกวันขึน้ 14 ค�า่ เดือน 3 ซึง่ เป็นประเพณีบญ
ุ
ข้าวหลามทีช่ าวบ้านจะน�าข้าวหลามมาใส่บาตร ในวันขึน้ 15 ค�า่ เดือน 3
ซึ่งข้าวหลามแบบไทยพวนจะมีรสชาติ เค็ม มัน นุ่ม โดยในวันแข่งขัน
เผาข้าวหลามจะมีเอกลักษณ์ที่เป็นวัฒนธรรมของไทยพวน มีการแสดง
วัฒนธรรมกลองยาว ร�าสาวไทยพวนร�าลึก การแต่งกายทั้งชายและหญิง
เป็นการแต่งกายเอกลักษณ์ของชาวไทยพวน
มีการท�าบุญตักบาตรด้วยข้าวหลาม (แซ่บ) เพือ่ อุทศิ ให้บรรพบุรษุ
และแจกจ่ายข้าวหลามให้กบั ผูม้ าร่วมท�าบุญทุกคนเพือ่ แสดงออกถึงการได้
ท�าบุญและให้ทาน
เป็นกิจกรรมทีไ่ ด้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน เช่น วัด บ้าน โรงเรียน (วบร.) ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
อ�าเภอศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้นและ
มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�าทุกปี
ส่งผลให้โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยพวน ขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลดงกระทงยาม ได้รบั การคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทีม่ ผี ลการปฏิบตั ดิ เี ด่น ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1.ชุมชนชาวไทยพวนได้รว่ มอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณีสบื ต่อสูค่ นรุน่ หลัง
2. ประเพณีไทยพวนได้รับการเผยแพร่ ท�าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม
3. เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้เห็นคุณค่าและความส�าคัญของ
ประเพณีไทยพวน
4. ประชาชนได้ร่วมกันท�าบุญในประเพณีส�าคัญต่างๆ และถือเป็น
พุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสในพุทธศาสนา
5. ประชาชนมีความรักสามัคคี เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ซงึ่ กันและกัน และท�าให้
ชุมชนเข้มแข็ง
6. ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
วิสัยทัศน์ผู้น�า การท�างานเป็นทีม เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพื้นที่ ประสานงานความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร.) เพื่อท�าให้
โครงการทีท่ า� ให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ มีการรับฟังความคิดเห็น
ความต้องการของประชาชน ร่วมกันแก้ไขปัญหา และระดมความคิดเห็น
เพือ่ ให้โครงการแต่ละปีมคี วามความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของพืน้ ที่

่ ผ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ี ลการปฏิบต
ั ง
ิ านดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2564
่ ทีม
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ด้านที่ 4 ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ “สืบสานประเพณียี่เป็ง”
โดยเทศบาลต�าบลจุน อ�าเภอจุน จังหวัดพะเยา

นายสุภชัย

ศูนย์กลาง

วิสัยทัศน์

“อยู่จุนสุขใจ บ้านเมืองใสสะอาด สะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยแข็งแรง
มีแหล่งเรียนรู้ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ควบคู่เทคโนโลยี มีอัตลักษณ์”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
129 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5442 1412 - 11

นายกเทศมนตรีต�าบลจุน

ประชากร
9,068 คน
www.chun.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
“สรรสร้างงานศิลป์โคมยี่เป็ง” โดยร้อยเรียงเรื่องราวทาง ศิลปะ
วัฒนธรรม ผ่านการรังสรรค์การประดิษฐ์โคมควัน อันเป็นศิลป์และศาสตร์
แห่งภูมปิ ญ
ั ญาล้านนา ทีจ่ ะจุดปล่อยโคมลอยขึน้ สูท่ อ้ งฟ้าเพือ่ บูชาพระเกตุ
แก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยจะกระท�าในวันยี่เป็งเท่านั้น
ซึ่งเทศบาลต�าบลจุนได้สืบสานรักษาภูมิปัญญาการท�าโคมควันยักษ์ของ
ต�าบลจุน จัดให้มกี ารประกวดโคมควันยักษ์ซงึ่ มีเป็นครัง้ แรกของอ�าเภอจุน
ในกิจกรรม “เทศกาลโคมยี่เป็ง (Kome Festival) รวมถึงปัจจุบันยัง
ได้มีการสนับสนุนต่อยอดในการประดิษฐ์โคมควันในรูปแบบสร้างสรรค์
เพื่อให้โคมควันยักษ์เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมถึงการจัดนิทรรศการ
โคมยี่เป็ง (Kome Festival) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจ
เด็กและเยาวชน
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น โดยการสร้างเครือข่าย
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณียี่เป็ง ซึ่งเทศบาลต�าบลจุน และสภา
วัฒนธรรมต�าบลจุน ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลจุน คณะสงฆ์และ
วัดในพืน้ ทีต่ า� บลจุน เด็กเยาวชน และประชาชนในพืน้ ทีอ่ า� เภอจุน ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน ร่วมสืบสานสัมพันธ์พลังความสามัคคี จัดประเพณียี่เป็ง
ให้มีอย่างต่อเนื่องประจ�าทุกปี

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
86,372,395 บาท

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เพิ่มขีดความสามารถในการน�าภูมิปัญญาและองค์ความรู้ในการ
ท�าโคมยี่เป็งมาสร้างงานศิลป์สืบสานงานประเพณียี่เป็ง โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานประเพณียี่เป็ง
2. เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนให้ความสนใจประเพณียี่เป็ง
มีความภาคภูมใิ จ รูส้ กึ เป็นเจ้าของมีความรักบ้านเกิด มีการร่วมคิด ร่วมท�า
และร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไปด้วยกัน
3. ส่งเสริมการท่องเทีย่ วในท้องถิน่ สร้างรายได้เพิม่ ขึน้ จากการจัดงาน
ประเพณี ยี่ เ ป็ ง และกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การผลิ ต โคมยี่ เ ป็ ง เป็ น ที่ รู ้ จั ก อย่ า ง
แพร่หลาย และเป็นทีร่ จู้ กั ให้แก่นกั ท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาร่วมงานประเพณียเี่ ป็ง

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. วิสัยทัศน์ผู้น�า การท�างานเป็นทีม และการสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน มีจดุ เน้นอยูท่ กี่ ารประสานความร่วมมือกับชุมชน เพือ่ ให้ได้โครงการ
ที่ประชาชนต้องการและพึงพอใจมากที่สุด โดยการรับฟังความคิดเห็น/
ความต้องการของประชาชน ก�าหนดขัน้ ตอนการแก้ไขปัญหา ร่วมกันแก้ไข
ปัญหา มีการเรียนรูแ้ ละปฏิบัตริ ่วมกัน ยึดหลักน�าความเห็นของประชาชน
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
2. การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จากความมุ่งมั่นในการสืบสาน
ภูมิปัญญาในการจัดท�าโคมยี่เป็ง ทางโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลจุนจึงได้มี
กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท�าโคมให้แก่เด็กและเยาวชน
3. กลยทุธก์ารสรา้งความเขม้แขง็ในการสบืสานยเี่ปง็ ตามแนวนโยบาย
ของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ตั้งเป้าหมายใช้ศิลปะ ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอด เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม สร้าง
ภาพลักษณ์ สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ สอดรับกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
พะเยาที่ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถี ชุมชนใน
แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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ด้านที่ 4 ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ “อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สถานศึกษา”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลท้ายเหมือง อ�าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

นายสารัทธ์ เพชรรามวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท้ายเหมือง
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“ก้าวไกลทางการศึกษา ชาวประชาร่วมรักษ์ถิ่น ชีวิตมีคุณภาพทั้งแผ่นดิน เศรษฐกิจพอกินและยั่งยืน”

พื้นที่
68.46 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7657 2028

ประชากร
7,751 คน
www.thaimuang.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
50,476,641.69 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
การส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก และเยาวชน ได้ เรี ย นรู ้ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นก�าเนิด และท้องถิ่น
ของตนเอง ที่ภูมิปัญญาต่างๆ ซึ่งสั่งสมในรูปแบบของการสืบทอดจาก
รุ่นสู่รุ่น ได้มีการถ่ายทอดจากบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมี
ผู้สูงอายุและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน ท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางของ
การถ่ายทอดความรู้ นอกจากนี้ผู้สูงอายุถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญอย่าง
ยิ่งของสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะสังคมไทยที่นับถือผู้สูงอายุใน
ฐานะ มีประสบการณ์มาก่อน และเป็นผู้สั่งสมภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ในด้านต่างๆ และยังเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของลูกหลานที่คอยให้
ความอบอุน่ ค�าแนะน�าสัง่ สอนแก่บคุ คลรุน่ หลังในครอบครัว และด�ารงชีวติ
ด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า
การส่งเสริมภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรม จะน�าไปสู่การสร้างความมั่นคง
ทางจิตใจและเป็นการเพิม่ ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์และความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ
ในตนเองของผู้สูงอายุให้สูงขึ้น

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. การเปิดโอกาสให้ชมุ ชนท้องถิน่ เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุ มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ ภูมคิ วามรู้
ทีเ่ ป็นการบ�าเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ แล้ว ผูส้ งู อายุยงั สามารถดูแล
ตนเอง ให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ให้เกิดภาระแก่ครอบครัวและสังคม อีกทั้ง
ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชมุ ชนท้องถิน่ เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
2. กระบวนการเรียนรู้จนก่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ รักและห่วง
แหนในภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งจะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้เกิดกระบวนการเรียนรูจ้ นก่อให้เกิดความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ รักและห่วงแหน
ในภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น จนเติบโตไปเป็นพลเมืองคุณภาพ
ที่มีความตระหนักต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ในอนาคต

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การมีทัศนคติที่เป็นบวกต่อองค์การบริหารส่วนต�าบลท้ายเหมือง
จากการด�าเนินโครงการมาอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2561 จากการที่
ชุมชน/ผู้ปกครอง หรือแม้แต่ครูผู้สอนยังไม่มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์
โครงการ แต่ปจั จุบนั ครูและผูเ้ รียนมีความกระตือรือร้นในการท�ากิจกรรม
ตามโครงการ เด็กมีการกล้าแสดงออก กล้าตัง้ ค�าถามต่อวิทยากร ครูผสู้ อน
มีความสุข ตืน่ เต้นทีไ่ ด้เป็นผูด้ า� เนินการต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง ครูปรับเปลีย่ น
วิธีการสอนแบบเดิมมาเป็นการส่งเสริมให้ลงมือท�าและเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีกับสถานศึกษาและมีทัศนคติ
ทีเ่ ป็นบวกต่อองค์การบริหารส่วนต�าบลท้ายเหมือง
2. การเป็นต้นแบบ โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สถานศึกษา
ได้มกี ารน�าไปถ่ายทอดในกิจกรรม “การสรุปถอดบทเรียนและแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ การด�าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเครือข่ายพืน้ ทีภ่ าคใต้” และได้รบั การคัดเลือกจาก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีเ่ ข้าร่วม จ�านวน 37 ศูนย์ ให้เป็นกิจกรรมเด่น (Best
Practice) ในประเด็นการมีสว่ นร่วมของครอบครัวและชุมชน

่ ผ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ี ลการปฏิบต
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ด้านที่ 4 ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพชุมชนและท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมการทอผ้าไทย”
โดยเทศบาลต�าบลพุเตย อ�าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

นางจินตนา ทองใจสด
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลพุเตย

“เทศบาลต�าบลพุเตยน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

พื้นที่
42 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 5679 7678

ประชากร
7,739 คน
www.tessabanphutoei.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
60,543,887.05 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
การมีทุนทางสังคมที่ดีในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาต่อยอดจาก
ภูมิปัญญาชาวบ้านให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์ มีจุดเด่น
ท�าให้ผ้าทอพุเตยขึ้นชื่อเป็นที่รู้จัก และมีมูลค่า เกิดการบูรณาการร่วมกัน
หลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน ซึ่งทุนทางสังคม
ทีส่ า� คัญส�าหรับการพัฒนาอาชีพทอผ้าพุเตยให้ยงั่ ยืนประกอบด้วย ปราชญ์
ชาวบ้านผูม้ คี วามรูด้ า้ นศาสตร์การทอผ้า ปราชญ์ชาวบ้านด้านการออกแบบ
ลวดลายตามประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นคือประเพณีฮักบั้งไฟ รวมไปถึง
กลุ่มเด็กและเยาวชนผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาปรั บ ใช้ กั บ องค์ ค วามรู ้ แ ละภู มิ ป ั ญ ญาที่ มี ใ นท้ อ งถิ่ น จนกระทั่ ง ได้
ผ้ า ทอพุเตยที่มีลายเป็น เอกลั กษณ์ ข องท้ อ งถิ่ น คื อ ลายน�้ า พุ น าคราช
และได้รับคัดเลือกให้เป็นกลุ่มทอผ้าของอ�าเภอวิเชียรบุรีในการเข้ารับ
พระราชทานลายผ้าทอพระราชทาน “ผ้ามัดหมีล่ ายขอเจ้าฟ้าสิรวิ ณ
ั ณวรีฯ”
ไว้เพื่อทอเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการยังครอบคลุมประชาชนในพื้นที่
เนื่องจากการทอผ้าเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการผลิต
พร้อมทั้งต้องมีความอดทนอย่างสูงในการผลิตแต่ละขั้นตอน จึงท�าให้
กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมโครงการตัง้ แต่ปี 2559 และยังคงด�าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีไม่มาก เมื่อเทียบกับจ�านวนประชากรของ
เทศบาลต�าบลพุเตย
2. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรมีกลุ่ม
เป้าหมายทีเ่ ป็นคนรุน่ ใหม่เข้าร่วมโครงการ เนือ่ งจากเพือ่ ไม่ให้เกิดการทิง้ ช่วง
หรือขาดความต่อเนือ่ ง และภูมปิ ญ
ั ญาสูญหาย

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ประชาชนมีทักษะการทอผ้าเพื่อประกอบอาชีพ
2. ประชาชนได้นา� ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาสร้างรายได้ และสามารถพึง่ พา
ตนเองได้
3. ประชาชนมีองค์ความรู้ ในการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง
4. ประชาชนมีองค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้
ในครัวเรือนให้ประชาชนได้อย่างยั่งยืน
5. ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพุเตยผ่านการรับรองมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
อย่างแพร่หลาย
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ด้านที่ 4 ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ “การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ต�าบลเหมืองหม้อ”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลเหมืองหม้อ อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

นายจงรักษ์ โศภิษฐ์ชล
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเหมืองหม้อ

“เกษตรดี กีฬาเด่น เน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรมบ�าเพ็ญสังคม ธ�ารงสิ่งแวดล้อม น้อมน�าเศรษฐกิจพอเพียง”

พื้นที่
13.04 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5462 4310

ประชากร
9,126 คน
www.muangmor.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
59,529,606 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ต�ำบลเหมืองหม้อ เป็นชุมชนที่มีควำมโดดเด่นในด้ำนทุนทำงสังคม
ปรำชญ์ชำวบ้ำน ตลอดถึงรวบรวมองค์ความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญา ประเพณี ความเชือ่
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวต�าบลเหมืองหม้อ มีการสืบทอด
จากรุ่นสู่รุ่นโดยสภาเด็กและเยาวชนต�าบลเหมืองหม้อ สามารถถ่ายทอด
และต่อยอดในการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้อยู่คู่กับต�าบลเหมืองหม้อ
ต่อไป
กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์เครือ่ งจักสำนให้มคี ณ
ุ ภำพ ส่งเสริมอาชีพ
พัฒนาทักษะด้านอาชีพ และยกระดับงานจักสาน เสริมสร้างนวัตกรรม
“หัตถกรรมสร้างรายได้ จักสานสร้างสายใย สู่วิถีใหม่ที่ยั่งยืน” การน�า
เทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาชีพ มีการ
ส่งเสริมการตลาดในชุมชนประชาสัมพันธ์และการขายสินค้าออนไลน์
มีการถ่ายทอด ภูมิปัญญาสู่เยาวชน โดยบูรณาการร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยต�าบลเหมืองหม้อ โรงเรียนผู้สูงอายุ
ต�าบลเหมืองหม้อ โรงเรียนการพัฒนาสตรีและครอบครัวต�าบลเหมืองหม้อ
สภาเด็กและเยาวชนต�าบลเหมืองหม้อ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า
ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงาน สร้างอาชีพ เพิม่ รายได้และสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรมสืบสำนศิลป์ถนิ่ ล้ำนนำ โดยมีการถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
เช่น อาหาร ขนมพื้นบ้าน ประเพณีและความเชื่อ การท�าเครื่องสักการะ
แบบล้านนา จากผูส้ งู อายุและปราชญ์ชาวบ้าน สูเ่ ด็กและเยาวชน ประชาชน
ทั่วไป ช่วยลดช่องว่างระหว่างวัย
กำรเตรียมควำมพร้อมชุมชน การมีสว่ นร่วมในการเตรียมความพร้อม
ชุมชนในลักษณะการรวมกลุม่ เป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันท�า ร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว แหล่งศึกษาดูงานด้านการ
ส่งเสริมอาชีพและการจัดสวัสดิการสังคมให้กับคนทุกช่วงวัย

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จักสาน การน�าเทคโนโลยีและ
เครื่องมือสื่อสารมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่าของสินค้า
ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงาน สร้างอาชีพ เพิม่ รายได้และสร้างความเข้มแข็ง
2. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมและ
จักสานให้กบั กลุม่ เด็กเยาวชน สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ สามารถพึง่ ตนเอง
และเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
3. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน เกิดความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น�าท้องที่ ในการส่งเสริมสนับสนุน
การเตรียมความพร้อมชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยว
2. ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุน้ ส่วน การบูรณาการความร่วมมือ
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ
(1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน
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ด้านที่ 4 ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ “ส่งเสริมประเพณีแห่ ไฟโมงเมงเพื่อเป็นพุทธบูชาประเพณีออกพรรษา”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลบึงแก อ�าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

นายถนอม

หนันธิสิงห์

วิสัยทัศน์

“ชุมชนน่าอยู่ คนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมน�าเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
53.69 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 4558 1567

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบึงแก
ประชากร
5,379 คน
www.buengkae.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
39,037,366.53 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ต่อยอดประเพณีภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ การจัดงานประเพณี “ออกพรรษา
ทีบ่ งึ แก แห่ไฟโมงเมง” ประเพณีแห่ไฟโมงเมง เป็นประเพณีทชี่ าวบ้านบึงแก
อ�าเภอมหาชนะชัย ได้จัดขึ้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค�่าเดือน 11 หรือ
วันออกพรรษาของทุกปี ซึง่ ได้ยดื ถือปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาตัง้ แต่สมัยโบราณกาล
แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าได้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่เมื่อใด เป็นประเพณี
วั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม ของชุ ม ชนที่ สื บ ทอดกั น มาเป็ น ระยะเวลานานช่ ว ง
วันออกพรรษา ปัจจุบันเป็นงานประเพณีที่มีชื่อเสียงสามารถเชื่อมโยง
ประเพณีและแหล่งท่องเทีย่ วได้
ความเชื่อในชุมชน โดยมีความเชือ่ ตามพุทธประวัติ ทีอ่ งค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จขึน้ ไปโปรดพระพุทธมารดา บนสรวงสวรรค์ ชัน้
ดาวดึงส์ในระหว่างเข้าพรรษาและได้เสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย์ในวันออก
พรรษา พุทธศาสนิกชนต่างปิตยิ นิ ดีในจริยวัตรของพระพุทธองค์จงึ ได้ปฏิบตั ิ
กิจกรรมจุดประทีปโคมไฟถวายเป็นพุทธบูชา ในการจัดงานนอกจากจะมีการ
จัดท�าโมงเมงไฟฟ้าถวายเป็นพุทธบูชาแล้ว เพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูประเพณี
อันดีงาม ทีก่ า� ลังจะสูญหายไว้ให้คนรุน่ หลังได้สบื ทอด
ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมและภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ของต�าบลบึงแก ท�าให้ได้รับการอนุรักษ์จากรุ่นสู่รุ่นไม่สูญหายก่อให้เกิด
ความสามัคคีในชุมชน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ประเพณีแห่ไฟโมงเมง ได้รับการอนุรักษ์และสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น
2. ประชาชนเกิดจิตส�านึก เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญา และคุณค่าความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
3. เกิดการบูรณาการงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น กับองค์กรภาคเครือข่ายอื่นๆ อย่างกว้างขวาง
4. เกิดความรักความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. เป็นโครงการที่พัฒนาอย่างต่อยอดขึ้นใหม่ และโครงการนี้เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของชุมชนภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการคิด ร่วมท�าและร่วมด�าเนินการ ในการส่งเสริมด้านศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
2. การบูรณาการความร่วมมือ โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลบึงแก
ได้บูรณาการความมือในด้านองค์ความรู้ ภูมิปัญญา งบประมาณ ในการ
จัดกิจกรรมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในท้องถิ่น
ในการด�าเนินกิจกรรม
3. วิสัยทัศน์ของผู้น�า การท�างานเป็นทีม และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน โดยเน้นการประสานงานความร่วมมือกับชุมชน เพือ่ ให้โครงการเป็น
ที่พึงพอใจของประชาชนที่สุด โดยการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา มีการเรียนรูแ้ ละปฏิบตั ริ ว่ มกัน ท�าให้เกิดประสิทธิภาพ
การท�างาน
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ด้านที่ 4 ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ “ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์เทศบาลต�าบลท่าสาป”
โดยเทศบาลต�าบลท่าสาป อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีต�าบลท่าสาป
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“ต�าบลก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้ ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม”

พื้นที่
16.11 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 7336 2485

ประชากร
8,203 คน
www.thasap.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
51,107,521.91 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
“ศูนย์เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์เทศบาลต�าบลท่าสาป” เป็นแหล่งเรียนรู้
ตามอัธยาศัย โดยจัดแสดงเนือ้ หาเชิงประวัตศิ าสตร์ตา� บลท่าสาปผสมผสาน
กับศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่ต�าบลท่าสาปผ่านทางเอกสาร ภาพถ่าย
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่สร้างคุณค่าทางประวัติศาสตร์ กระตุ้น
การอนุรักษ์ เก็บรักษา สืบทอดประวัติศาสตร์ของต�าบลท่าสาป โดยเปิด
ให้บริการ วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 10.00-15.00 น. วันเสาร์
เวลา 12.00-18.00 น.
บ้านท่าสาป เป็นแหล่งชุมชนเก่าแก่มาก่อนตั้งแต่ครั้งโบราณ ก่อนตั้ง
เมื อ งยาลอ ตั้ ง อยู ่ บ ริ เวณที่ ร าบลุ ่ ม ริ ม น�้ า มี ท� า เลเหมาะสมในการท� า
การกสิกรรมและเป็นเมืองท่าค้าขาย โดยการพบร่องรอยทางประวัตศิ าสตร์
ทีเ่ กีย่ วกับความเป็นอยูข่ องคนในชุมชนแถบบ้านท่าสาป แต่เรือ่ งราวความ
เป็นไปในชุมชนแห่งนี้ได้ขาดหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์
ท่าสาป บ้านความรักและประวัติศาสตร์สัมพันธ์ เป็นหนังสือจัดท�า
ขึ้นโดยเทศบาลต�าบลท่าสาป เพื่อท�าหน้าที่บันทึกประวัติศาสตร์พร้อม
จุดประกายความรัก ความผูกพัน สร้างแรงบันดาลใจของผูค้ น ตระหนักถึง
ต้นทุนและคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเกิดการสานต่อของทุกคน
ทุกฝ่ายทัง้ ในและนอกพืน้ ทีผ่ า่ นรูปแบบชีวติ และกิจกรรมต่างๆ ซึง่ จัดแสดง
ไว้ภายในศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์เทศบาลต�าบลท่าสาป และเผยแพร่
ทาง e-book ให้แก่ผู้สนใจได้อ่านกัน
ชุมชนเมืองเก่าท่าสาปแหล่งรวมประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวตลาดริมน�้าท่าแพ-ท่าสาป ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนเมืองเก่า
และสถานทีท่ างประวัตศิ าสตร์ทยี่ งั หลงเหลืออยู่ เกิดเป็นการท่องเทีย่ วเชิง
ประวัติศาสตร์ของชุมชน โดยภายในชุมชนเมืองเก่า มีสถานที่ท่องเที่ยว
โบราณสถานเก่าแก่ มีเส้นทางถนนเชือ่ มโยงถึงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วแหล่งอืน่ ๆ
โดยรอบ เกิดการสร้างรายได้ การสืบสานรักษาประวัติศาสตร์

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ศูนย์เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์เทศบาลต�าบลท่าสาป เกิดจากการต่อยอด
ความส�าเร็จของโครงการตลาดนัดภูมิปัญญาสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
และตลาดต้องชมท่าแพท่าสาป ด้วยแนวคิดที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ ว ส่งเสริมวิถชี วี ติ วิถชี มุ ชน สืบสานวัฒนธรรม ให้เกิดเป็นเส้นทาง
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของชุมชนสืบไป
2. การเผยแพร่ประวัติศาสตร์ของต�าบลท่าสาปผ่านศูนย์เรียนรู้
ประวัติศาสตร์เทศบาลต�าบลท่าสาป คือ การมาเยี่ยมชมของบุคคลทั่วไป
และหน่วยงานราชการต่างๆ ผ่านการบอกเล่าปากต่อปาก และทางสื่อ
สังคมออนไลน์ เกิดการขยายผลในวงกว้างโดยผลประโยชน์จะได้กลับมาที่
ชุมชน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ เกิดการสืบสานรักษาประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมของชุมชน เกิดจิตส�านึกรักบ้านเกิดสืบไป

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เผยแพร่เนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ต�าบลท่าสาปผสมผสานกับศิลปะ
และวัฒนธรรมในพืน้ ทีต่ า� บลท่าสาป ส�าหรับเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนทั่วไปต�าบลท่าสาปและจังหวัดใกล้เคียง และผู้ที่สนใจ
2. ประชาชนเกิดจิตส�านึกเห็นคุณค่าของประวัตศิ าสตร์ เกิดความตระหนัก
ที่จะอนุรักษ์ หวงแหน สืบสานและรักษาประวัติศาสตร์ของต�าบลท่าสาป
ในอดีตจนถึงปัจจุบันและเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ต่อยอดงาน
ประวัติศาสตร์ต่อไป
3. ต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พร้อมได้รับความรู้ทาง
ประวัตศิ าสตร์ทจี่ บั ต้องได้ และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กบั กลุม่ ผลิตภัณฑ์
พื้นบ้านในชุมชนได้มีสถานที่วางขายสินค้า และพึ่งพาตนเองได้
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ด้านที่ 4 ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ “ประเพณีลอยโขมด”
โดยเทศบาลต�าบลต้นธง อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน

ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลต้นธง

“น�าต้นทุนทางประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วมาสร้างรายได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในท้องถิ่น”

พื้นที่
22.78 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5353 4775

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
12,192 คน
81,208,986.11 บาท
www.tontong.go.th

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
ประเพณีลอยโขมด “ถือว่าเป็นต้นก�าเนิดของประเพณีลอยกระทง
ในปัจจุบนั ” และเป็นประเพณีทมี่ ี “หนึง่ เดียวในล้านนา หนึง่ เดียวในโลก”
มีเฉพาะที่ต�าบลต้นธง อ�าเภอเมืองล�าพูน เท่านั้น ซึ่งเป็นประเพณีที่สร้าง
จิตส�านึกให้เห็นคุณค่าของประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในชุมชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ท�าให้
ชุมชนได้ร่วมอนุรักษ์สืบทอดประเพณีลอยโขมดไม่ให้สูญหายไป ชุมชน
มีความภาคภูมใิ จในท้องถิน่ ของตนเองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาที่ส�าคัญของจังหวัดล�าพูน ท�าให้ส�านึกรักบ้านเกิด ชุมชนมี
ความสามัคคี สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม อันน�าไปสู่การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมประเพณีอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดรายได้ โดยการน�า
ต้นทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนมาต่อยอด สร้างรายได้สร้างอาชีพเป็นการ
สร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวให้กับท้องถิ่นตลอดจน
สร้างรายได้ ให้เกิดเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ หมุนเวียนในชุมชนและพัฒนา
ต่อยอดจนเป็นอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน และน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนในชุมชน
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เชิงปริมาณ รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น, นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น,
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี
เชิงคุณภาพ
1. เด็ ก เยาวชน ผู ้ สู ง อายุ และประชาชน ในต� า บลต้ น ธง ได้ มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยโขมด ซึ่งเป็นประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไป
2. เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชน ในต�าบลต้นธง ได้มีความรู้
ในเรือ่ ง ประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ เกิดความภาคภูมใิ จในท้องถิน่ และส�านึกรัก
บ้านเกิดของตนเอง โดยเฉพาะ ประเพณีลอยโขมด และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่วมทั้งก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานในพื้นที่
และเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในท้องถิ่น
3. เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ และประชาชนในต�าบลต้นธง ได้รว่ มกันส่งเสริม
ด้านการท่องเทีย่ วเชิงประเพณีวฒ
ั นธรรม และวิถชี วี ติ ในต�าบลต้นธง พัฒนา
ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ทีเ่ ป็นศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์อนั เป็นมรดกทีม่ คี ณ
ุ ค่าของท้องถิน่ อย่างเป็นระบบ
มาสร้างมูลค่า ต่อยอดในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ พัฒนา และสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
กระบวนการมีสว่ นร่วมกับชุมชน เน้นการประสานความร่วมมือกับชุมชน
เพือ่ ให้ได้โครงการทีป่ ระชาชนต้องการและพึงพอใจมากทีส่ ดุ โดยการรับฟัง
ความคิดเห็น/ความต้องการของประชาชน ก�าหนดขัน้ ตอนการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันแก้ไข มีการเรียนรู้และปฏิบัติร่วมกัน น�าความเห็นของประชาชน
ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน โดยมีการก�าหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการท�างานร่วมกัน
รวมถึงลักษณะผูบ้ ริหารมีภาวะความเป็นผูน้ า� บุคลากรในองค์กรมีความรู้
ความสามารถและมีความรับผิดชอบ มีการบริหารงานที่มีความคล่องตัว
รับฟังความคิดเห็นจากภายนอก และสร้างความภาคภูมใิ จ การสร้างจิตส�านึก
ให้เห็นคุณค่าด้านการอนุรกั ษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ของตนเองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ และส�าคัญของจังหวัดล�าพูน
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ด้านที่ 4 ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ “สืบสานประเพณีท�าบุญข้าวห่อ”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงงาม อ�าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

นายณรงรัชช์ ประเสริฐสุข นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงงาม
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“เป็นต�าบลหน้าอยู่ เชิดชูประเพณีวฒ
ั นธรรม คุณค่าล�า่ แหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติเชิงเกษตรกรรมประชาราษฎร์เป็นสุข”

พื้นที่
8.77 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3627 1688

ประชากร
2,282 คน
www.mougngam.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
25,050,000 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ต�ำบลม่วงงำมเดิมชือ่ ต�ำบลม่วงลำว ซึง่ ราษฎรกลุม่ หนึง่ น�าโดยพระเจ้า
ธรรมจินดาและขุนหลวงขรภูมิ อพยพจากนครเวียงจันทร์มาตั้งถิ่นฐาน
ทีว่ ดั ตะเฆ่ ปัจจุบนั จึงตัง้ ชือ่ หมูบ่ า้ นว่า “หมูบ่ า้ นม่วงลาว” ปัจจุบนั คือต�าบล
ม่วงงาม มีประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ อาทิ
การแต่งกายแบบลาวเวียง รับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก ซึง่ ประเพณี
ส�าคัญของชาวบ้านม่วงลาว คือ “ประเพณีท�าบุญข้าวห่อ” ก�าหนดให้
จัดงานในวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 10 ของทุกปี
ผู้เฒ่ำแก่บ้ำนม่วงงำม เล่าสืบต่อกันมาว่าประเพณีท�าบุญข้าวห่อ
ดังกล่าว เกิดจากผู้อพยพมาจากนครเวียงจันทร์เมื่อครั้งอดีต ต่างพกข้าว
ติดตัวมาเพือ่ ยังชีพขณะเดินทางรอนแรม โดยจะห่อข้าว กับข้าวด้วยใบตอง
ใบทองกวาวหรือใบไม้ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยข้าวเหนียวเป็นหลัก ห่อกับ
เนื้ อ เค็ ม ปลาเค็ ม หรื อ ห่ อ กั บ ข้ า วที่ ส ามารถหามาได้ ร ะหว่ า งเส้ น ทาง
โดยจะหยุดพักรับประทานข้าวห่อร่วมกัน
ประเพณีข้ำวห่อ ขุนหลวงขนภูมิและพ่อเฒ่าโหมดผู้เป็นบุตรชาย
ได้ริเริ่มท�าบุญด้วยการน�าข้าวห่อถวายพระในวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 10
เป็ น ประเพณี ที่ สื บ ทอดกั น มาปั จ จุ บั น โดยเพิ่ ม เติ ม การจั ด กิ จ กรรมที่
หลากหลายมากขึ้นตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อแสดงออกถึงความรักและ
ความสามัคคีของชาวต�าบลม่วงงาม ผ่านกระบวกการการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ทางวัฒนธรรม เช่น การประกวดข้าวห่อสวยงาม การแข่งขันกินข้าวห่อ
การแสดงฟ้อนร�าหรือการประกวดแต่งกายแบบลาวเวียง เป็นต้น การแสดงออก
เหล่านีส้ ามารถน�าไปสูก่ ารพัฒนาแล้วร่วมมือกันอนุรกั ษ์และสืบสานความ
ดีงามทางวัฒนธรรมให้ด�ารงอยู่คู่กับชาวต�าบลม่วงงามสืบไป

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. อนุรักษ์ประเพณีท�าบุญข้าวห่อ ประชาชนต�าบลม่วงงามร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปลูกจิตส�านึกให้เด็กและเยาวชน
และประชาชนต�าบลม่วงงามเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ การฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของบรรพบุรุษผ่านประเพณีท�าบุญข้าวห่อ ให้เป็นค่านิยม
ที่ดีงามสืบไป
2. กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา ของบรรพบุรุษผ่านประเพณีท�าบุญ
ข้าวห่อ โดยรูปแบบการแสดงนิทรรศการวิถชี วี ติ เช่น ความเชือ่ วัฒนธรรม
การกิน การอยู่ การแต่งกาย ภาษาพูดแบบลาวเวียงให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
3. ความสามัคคี การมีสว่ นร่วมในการจัดประเพณีทา� บุญข้าวห่อ ท�าให้
ประชาชนในต�าบลม่วงงาม ได้พบปะพูดคุยกัน จึงมีความรักใคร่ สามัคคี
ปรองดองกันมากขึน้ ดังนัน้ การจัดประเพณีทา� บุญข้าวห่อจึงเป็นส่วนหนึง่
ในความสามัคคีของชุมชนต�าบลม่วงงาม

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
จากการสรุปประเมินผลการด�าเนินโครงการ ทัง้ ในส่วนของกิจกรรมตาม
แผนที่ก�าหนดและจากการประเมินจากทีมและกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการที่
เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าอยู่ในเกณฑ์
ทีน่ า่ พอใจ ด้านผูน้ า� ต่างๆ ในชุมชนมีการท�างานร่วมกันมากขึน้ มีกระบวนการ
ท�างานเป็นทีม จากในอดีตผู้น�าจะท�างานในบทบาทหน้าที่ที่ตนเองได้
รับผิดชอบเท่านัน้ ปัจจุบนั มีการบูรณาการท�างานร่วมกัน นายก ผูน้ า� ชุมชน
ผู้น�าท้องถิ่นและผู้น�าศาสนาต่างๆ ก็มีความหวังในอนาคตจะมีการจัด
ศูนย์วฒ
ั นธรรมในชุมชนเพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ลกเปลีย่ นประสบการณ์และ
เป็นศูนย์ประสานงานเพือ่ แก้ไขปัญหาด้านวัฒนธรรมในชุมชน
่ ผ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ี ลการปฏิบต
ั ง
ิ านดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2564
่ ทีม
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ด้านที่ 4 ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ “วัดปลอดเหล้าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลนรสิงห์ อ�าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

นายไพรัตน์ ทองหยอด
วิสัยทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนรสิงห์

“ชุมชนน่าอยู่ คนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมน�าเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
10.64 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 3566 1217

ประชากร
2,732 คน
www.norasingha.go.th

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
การซื้อ-ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการจัดงานพิธีต่างๆ มี
ปริมาณลดลง สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในบริเวณวัด โดยน�าปัจจัยแรงเสริมให้เกิดความส�าเร็จในการด�าเนินงาน
ตามความเชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาและศีลธรรมเป็นหลักด้วยเหตุผล
ทางสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ประชาชน
ทั่วไปจะได้หันมาลด ละ เลิก การดื่มสุรา และท�าความดี และได้จัดให้
มีการประชุมตลอดเรื่อยมาเป็นประจ�าทุกเดือน ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค�่า
ของทุกเดือน
“ถวายเป็นพระราชกุศล” จัดท�าขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น จัดท�า MOU สร้าง
เครือข่ายศาสนาร่วมกับก�านัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น สารวัตรก�านัน
สมาชิกสภาอบต.นรสิงห์ ผู้น�ากลุ่มต่างๆ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในต�าบลนรสิงห์ เจ้าอาวาสวัดนรสิงห์ เจ้าอาวาสวัดปราสาท
เจ้าอาวาสวัดกุญชรชาติการาม (วัดช้าง) เจ้าอาวาสวัดลาดเค้า เพือ่ เป็นการ
รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนไม่ให้ประชาชน เด็กและเยาวชน น�าสิ่งเสพติด
เหล้า สิ่งมึนเมา อบายมุขต่างๆ เข้าไปในศาสนสถานหรือวัด ภายในต�าบล
นรสิงห์

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
26,369,472.82 บาท

1. ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. ประชาชนต�าบลนรสิงห์รว่ มกันรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนไม่นา�
สิง่ เสพติด สิง่ มึนเมา และอบายมุขต่างๆ เข้าไปในศาสนสถานและเป็นการ
ท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา
3. ผูน้ า� ชุมชนและประชาชนต�าบลนรสิงห์เป็นแบบอย่างทีด่ ี เป็นมรดก
ตกทอดให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือและปฏิบัติสืบทอดต่อไป
4. เยาวชนและประชาชนมีจิตส�านึก มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่น
ศีลธรรม ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา
5. เกิ ด การพั ฒ นาโครงการวั ด ปลอดเหล้ า ถาวรเฉลิ ม พระเกี ย รติ
อย่างยั่งยืนและถาวร ขยายสู่ครอบครัวและชุมชนปลอดเหล้าอย่างถาวร
6. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีสติ ลดการเกิดอุบัติเหตุอันจะก่อให้เกิด
การบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สิน เศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้นและ
ส่งผลให้เศรษฐกิจในระดับภาพรวมของต�าบลดีขึ้นอีกด้วย และก่อให้เกิด
สัมพันธภาพทั้งจากระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมที่ดีขึ้น
7. ประชาชนตระหนักรู้ด้วยตนเองและเลิกดื่มสุราในที่สุด ซึ่งจากการ
ใช้วดั เป็นศูนย์กลางทีก่ า� หนดว่าเป็นเขตปลอดแอลกอฮอล์ ผูน้ า� ชุมชน และ
ประชาชนต้องรับทราบทั่วกันและร่วมกันก�าหนดกฎ กติกา การลงโทษ
หากมีผู้น�าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มในวัด โดยชุมชนเองเป็นผู้ก�าหนด
8. เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม ชุมชนปลอดเหล้า ให้ยกระดับสุขภาพ
และพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนทีป่ ราศจากเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ เพือ่ ความ
สนุกสนาน บันเทิงเริงใจ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน มีการขับเคลื่อนโครงการฯ
โดยส่วนราชการ ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนต�าบลนรสิงห์ ผูน้ า� ชุมชน
ทั้ ง ฝ่ า ยปกครองและท้ อ งถิ่ น อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ต� า บลนรสิ ง ห์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล สถานศึกษาในต�าบลนรสิงห์ ศาสนสถาน
หรือวัดภายในต�าบลนรสิงห์ทงั้ 4 วัด รวมทัง้ ประชาชนภายในต�าบลนรสิงห์
เพราะมีการมอบหมายงานทีช่ ดั เจน มีการถอดบทเรียนจากบุคคลต้นแบบ
แล้วยึดถือเป็นแบบอย่างต่อๆ กันไป มีการติดตามขยายผล มีการประชุม
หารือกันทุกเดือน มีการสะท้อนปัญหาสุขภาพในเรื่องของการงดสุรา
(เหล้า) มีการเอาปัญหาต่างๆ มาร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหา มีการน�าร่อง
ของผู้น�าชุมชนให้เป็นผู้น�าในการเปลี่ยนแปลง ลงมือท�าให้เห็น จึงท�าให้
เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน ว่าศาสนสถานหรือวัดในต�าบลนรสิงห์
เป็นสถานที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ด้านที่ 4 ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ “ถนนสายวัฒนธรรม ตักบาตรเสาร์แรกของเดือน”
โดยเทศบาลต�าบลเปือย อ�าเภอลืออ�านาจ จังหวัดอ�านาจเจริญ

นายรุ่งโรจน์ โฉมรักษ์
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลเปือย

“ต�าบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง คนมีคุณภาพ เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม น้อมน�าเศรษฐกิจพอเพียง”

พื้นที่
43 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 4554 7013

ประชากร
6,902 คน
www.puai.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
46,352,727.37 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
การตักบาตรทุกวันเสาร์แรกของเดือน เป็นแนวความคิดของพระครู
อุดมโพธิกจิ เจ้าอาวาสวัดโพธิศ์ ลิ า ทีเ่ ป็นต้นคิดของการจัดกิจกรรมตักบาตร
เสาร์แรก โดยมีขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2560 โดยผู้น�าชุมชนและ
ประชาชนจ�านวนไม่น้อยกว่า 500 คน จะพร้อมใจกันน�าอาหารพื้นเมือง
มาตักบาตรภายใต้สโลแกน “นุ่งซิ่นหมี่ สวมโสร่งไหม ห่มสไบเฉียง
พร้อมเพรียงกันตักบาตร เสาร์แรกของเดือน” ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากชาวบ้านเปือย
บ้านหัวดง แทบทุกครอบครัวจะทอผ้าไหมมัดหมีไ่ ว้ใช้เอง ซึง่ ปฏิบตั มิ าตัง้ แต่
บรรพบุรุษ
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ หลังจากกิจกรรมนีด้ า� เนินการ
มาได้ประมาณ 1 ปี หน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งระดับอ�าเภอและระดับ
จังหวัดต่างเห็นความส�าคัญและให้การสนับสนุน ได้แก่อ�าเภอลืออ�านาจ
ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ�านาจเจริญ ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
อ�านาจเจริญ โดยได้เชิญชวนหัวหน้าหน่วยงานและ ข้าราชการมาร่วม
ท�าบุญตักบาตร

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ เกิดจากแนวความคิดของพระครูอุดมโพธิกิจ
เจ้าอาวาสวัดโพธิศ์ ลิ า ทีเ่ ป็นต้นคิดของการจัดกิจกรรมตักบาตรเสาร์แรก/
ผู้น�าชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความเสียสละ และรับผิดชอบ/ผู้น�าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (เทศบาลต�าบลเปือย) มีภาวะผูน้ า� และมีวสิ ยั ทัศน์ใน
การท�างาน/ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ความเสียสละ ขององค์กรต่างๆ
ชมรมทุกชมรม ตลอดจนความรักสามัคคีกนั การเคารพและให้เกียรติกนั
ของคนในชุมชน
จากการได้ดา� เนินโครงการนี้ ท�าให้ได้ขอ้ คิดทีช่ ดั เจน ดังพุทธพจน์ทว่ี า่
พลํ สงฺฆสฺส สามคฺคี
: ความพร้อมเพรียงของหมูท่ า� ให้เกิดพลัง
สุขขฺ า สงฺฆสฺส สามคฺคี : ความพร้อมเพรียงของหมูท่ า� ให้เกิดสุข

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เกิดศูนย์กลางการเรียนรู้ ท่องเที่ยว และศึกษาดูงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
2. ท�าให้เกิดการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กบั คนในชุมชน ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมได้ปรากฏอย่างชัดเจน เนื่องจากผู้คนที่ไป
ตักบาตรได้น�าผ้าไหมที่ตนมีอยู่ออกมาแต่งกาย นอกจากนั้นยังได้รับการ
ส่งเสริมให้ประดิษฐ์ผ้าไหมมัดหมี่ลายต้นเปือยอีกด้วย ส่งผลให้มีการ
ทอผ้าไหมเพื่อการจ�าหน่ายมากขึ้น ท�าให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
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ด้านที่ 4 ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ “ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต�าบลห้วยแห้ง”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยแห้ง อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

นายญวน ปานาง นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยแห้ง
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งทุกด้านอย่างยั่งยืน”

พื้นที่
97.5 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5698 3598

ประชากร
4,881 คน
www.huaihaeng.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
31,000,000 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ
ต�ำบลห้วยแห้ง ท�ำให้ได้รับกำรอนุรักษ์จำกรุ่นสู่รุ่น ไม่สูญหำยก่อให้เกิด
ควำมสำมัคคีในชุมชน
ต่อยอดประเพณีภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้วยกำรยกระดับประเพณีแห่คำ้ ง
ดอกไม้ จำกงำนประเพณีระดับหมู่บ้ำน มำจัดรวมกันเป็นงำนระดับต�ำบล
และปัจจุบนั เป็นงำนประเพณีทมี่ ชี อื่ เสียงในระดับจังหวัด ต่อยอดประเพณี
ลอยกระทง ด้วยกำรเชิญชวนแต่งกำยผ้ำไทย ผ้ำทอบ้ำนไร่มำร่วมงำนลอย
กระทง
น�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างอาชีพ สร้ำงรำยได้ โดยน�ำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นด้ำนกำรทอผ้ำ มำเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ท�ำให้
ผ้ำทอต�ำบลห้วยแห้ง อ�ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี เป็นที่รู้จักในระดับ
ประเทศในวงกำรผ้ำทอ และได้รับกำรขนำนนำมผ้ำทอว่ำ “รำชินีผ้ำทอ”
ท�ำให้ประชำชนมีรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยผ้ำทอ ท�ำให้คุณภำพชีวิตของ
ชำวต�ำบลห้วยแห้งดีขึ้น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ก่อให้เกิดกลุ่มอำชีพ ด้ำนกำรทอผ้ำในหลำยหมู่บ้ำน สร้ำงรำยได้
ท�ำให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เพิ่มศักยภำพให้กับชุมชน ดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เข้ำมำเยี่ยมเยือน
ต�ำบลห้วยแห้ง ในมิติศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น
ทั้งวัดผำทั่ง งำนประเพณีแห่ค้ำงดอกไม้ และงำนประเพณีลอยกระทง
3. ก่อเกิดศูนย์ผ้ำทอลำยโบรำณบ้ำนผำทั่ง เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้
มีกำรจ�ำหน่ำยผ้ำทอลำยโบรำณ (ภูมิปัญญำท้องถิ่น) ช่วยประชำสัมพันธ์
ให้ประชำชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักภูมิปัญญำโบรำณของบ้ำนผำทั่ง
มำกยิ่งขึ้น
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1. เปิดโอกำสให้เด็กและเยำวชนคนรุน่ ใหม่ ได้นำ� ควำมคิดกำรอนุรกั ษ์
ส่งเสริมด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น เสนอผ่ำน
เวทีประชำคมระดับหมู่บ้ำน ต�ำบล เพื่อน�ำมำจัดท�ำแผนพัฒนำท้องถิ่น
ให้เกิดควำมยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป
2. กำรมีส่วนร่วมของผู้น�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชน
ประชำชน มีส่วนร่วมในกำรร่วมคิด ร่วมด�ำเนินกำรให้ควำมร่วมมือในกำร
ส่งเสริมด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปัญญำท้องถิ่น

่ ผ
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ี ลการปฏิบต
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ิ านดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2564
่ ทีม

ด้านที่ 5 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

โครงการ “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ต�าบลบึงทับแรต”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลบึงทับแรต อ�าเภอลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร

นายมานิตย์ อยู่ครอบ

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบึงทับแรต

วิสัยทัศน์

“บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น�าการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา พัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร ทุกเพศทุกกวัยสุขภาพดี”
ข้อมูลทั่วไป
พื้นที่
ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
39.5 ตร.กม.
3,394 คน
34,477,916.20 บาท
โทรศัพท์ 0 5574 1862
www.buengtabrat.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
แหล่งเรียนรูช้ มุ ชนต้นแบบ ทีจ่ ดั สรรพืน้ ที่ 5 ไร่ ตามเกษตรทฤษฎีใหม่
เป็นแหล่งให้ความรูใ้ นเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ให้ประชาชนหลายๆ คน
ที่สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง ซึ่งภายในมีการสาธิตพื้นที่
นาข้าว พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เลี้ยงสัตว์ พื้นที่กักเก็บน�้าและพื้นที่อาศัย
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร มีจดุ เช็คอิน เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ ว และผูส้ นใจ
เข้ามาสัมผัสบรรยากาศของท้องทุง่ นา ในแปลงนาสาธิต และสถานทีศ่ กึ ษา
ดูงานที่เหมาะกับเยาวชนในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกิดจากการที่ประชาชนในพื้นรวมกลุ่มจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชน น�าสินค้าที่ได้มาผลิตและจ�าหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่
ครัวเรือน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้มากขึ้น
การมีสว่ นร่วมในชุมชน ได้บรู ณาการความร่วมมือทัง้ ในด้าน องค์ความรู้
และงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ จากหลายหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่น

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ประชาชนมีความสนใจเกี่ยวกับการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีการร่วมคิด ร่วมท�า และร่วมพัฒนาชุมชนไปด้วยกัน
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการน�า
ผลิตภัณฑ์โดยวิสาหกิจชุมชนมาจ�าหน่าย ประชาชนสามารถพึง่ พาตนเองได้
3. การน�าทฤษฎีพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ประชาชน
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามารถพึ่งพา
อาศัยกันได้ ท�าให้ชุมชนเป็นสุข
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการด�าเนินชีวติ เพือ่ น�า
ไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราต้อง
เผชิญกับปัญหาต่างๆ เช่น โรคระบาด การท�าเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างรากฐานให้ครอบครัวมีกินมีใช้
2. การบูรณาการความร่วมมือ ที่เริ่มจากผู้น�าหมู่บ้านและแกนน�า
หมู่บ้านที่ต้องเป็นผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลง รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง
และชุมชนของตนเอง มีความเสียสละ ในการท�างานเพือ่ ส่วนรวม มีความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์ ทุม่ เท รักคนในชุมชน เพือ่ น�าไปสูค่ วามเข้มแข็งของชุมชน
ต่อไป
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ด้านที่ 5 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

โครงการ “ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาต�าบลศรีบุญเรือง
อ�าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลศรีบุญเรือง อ�าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

นายวรโชติ

กล่อมจิต

วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“ส่งเสริมการเกษตร ฟื้นฟูภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพ สู่ครอบครัวอบอุ่น พึ่งตนเองได้ น้อมน�าเศรษฐกิจพอเพียง”

พื้นที่
28 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4300 9881

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลศรีบุญเรือง
ประชากร
3,741 คน
www.sriboonruang.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
26,898,574.67 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ปลุกคนไทยใช้ศาสตร์พระราชาฝ่าวิกฤต ในวิกฤตของโรคระบาด
และสถานการณ์โลกร้อน ซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึง
การพัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้ จนเกิดความยัง่ ยืน ค�าว่า พอเพียง คือ การด�าเนินชีวติ
แบบทางสายกลาง โดยตัง้ อยูบ่ นหลักส�าคัญ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
เป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการน�าร่องด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนหรือองค์กรภายนอก ให้การต้อนรับ
ผู้ที่สนใจเข้าชมศูนย์เรียนรู้พร้อมการบรรยายให้ความรู้ ส่งเสริมให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในพืน้ ทีน่ า� ผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงนิทรรศการให้กบั ผูเ้ ข้าเยีย่ ม
ชมศูนย์
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก นอกจากการด�าเนินการ
ร่วมกับประชาชน ผู้น�าหมู่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลแล้ว
การด�าเนินโครงการฯ ยังได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการ
ด�าเนินกิจกรรม เช่น สถานีตา� รวจภูธรอ�าเภอชนบท ส�านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดขอนแก่น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. วิสัยทัศน์ผู้น�า การท�างานเป็นทีม และการสร้างการมีส่วนร่วม
กับชุมชน มุ่งเน้นการร่วมแรงร่วมใจในการท�างานประสานความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน
2. ความพร้อมใจน้อมน�าหลักของศาสตร์พระราชามาปรับใช้ ยึดหลัก
พออยู่ พอกิน พอใช้ ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จา่ ย ลดความฟุม่ เฟือย
ในการด�ารงชีพยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต
ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในการค้าขาย มุ่งเน้นหาข้าว
หาปลา ก่อนมุ่งเน้นหาเงิน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เกิดศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว
และศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ ประชาชนในพืน้ ที่ และบุคคล
ภายนอก
2. เพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยว การเข้ามาศึกษาดูงานของกลุ่มบุคคล
ภายนอก เป็นการสร้างตลาดให้กับสินค้าท้องถิ่น เป็นการเพิ่มรายได้กับ
ชุมชน
3. เกิดการสร้างอาชีพ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด–19 เกิดปัญหาการว่างงานขึน้ จากโครงการนี้ ท�าให้เกิดการจ้างงาน
ที่เพิ่มขึ้น และเกิดไอเดียในการประกอบอาชีพ
4. ผลผลิตที่เกิดจากการด�าเนินโครงการ
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ด้านที่ 5 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

โครงการ “ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ประจ�าปี 2564”
โดยเทศบาลต�าบลสรรพยา อ�าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

นายจักรพันธุ์ ตันติเสรีรัตน์
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลสรรพยา

“สรรพยาเมืองน่าอยู่ ประชามีสุข สังคมเอื้ออาทร”

พื้นที่
2.5 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5649 9134, 0 5649 9135

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
3,107 คน
43,254,384.83 บาท
www.sriboonruang.go.th

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
น�ำทุนทำงวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนมำพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลร่วมกับชมรมพื้นฟูตลาดเก่าสรรพยาน�าทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่
ในชุมชนมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชน
และจัดกิจกรรมถนนคนเดินทุกวันเสาร์-อาทิตย์แรกของทุกเดือน โดยใช้
แนวคิด “ตลำดกรีนดี ไนท์มำร์เก็ต” หรือตลาดปลอดโฟม ปลอดพลาสติก
ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
สร้ำงกระบวนกำรกำรมีสว่ นร่วมของชุมชน สร้างจิตส�านึกรักบ้านเกิด
เสริมสร้างองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชนโดยเน้นอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สนับสนุนงบประมำณและสร้ำงเครือข่ำยกำรมีสว่ นร่วมกับหน่วยงำน
อืน่ ร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
และสนับสนุนด้านองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น
กำรรั บ รองมำตรฐำนแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนระดั บ ประเทศ
จากหน่วยงานหลักด้านการท่องเทีย่ ว อาทิ 1. มาตรฐานการท่องเทีย่ วโดย
ชุมชน (CBT Thailand Standard 2020-2022) จากองค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2. รางวัลอันดับ 2 ในการ
ประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับ
ผิดชอบ (Best Responsible Tourism) จากการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
(ททท.) 3. มาตรฐานการท่องเทีย่ วโดยชุมชน “ระดับดีเยีย่ ม” ปี 2563-2566
จากกรมการท่องเที่ยว 4. มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอาเซียน
ปี 2564-2566 จากกรมการท่องเที่ยว

1. ประชาชนมีความภาคภูมใิ จและตระหนักถึงคุณค่าของประวัตศิ าสตร์
และมีจิตส�านึกร่วมกันอนุรักษ์รักษาอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมชุมชนไว้ให้
เยาวชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และมีรายได้เสริมจากการจ�าหน่ายสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยว
2. ปีงบประมาณ 2563-2564 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวถนน
คนเดิน จ�านวน 28 ครั้ง มีนักท่องเที่ยว 27,689 คน ยอดจ�าหน่ายสินค้า
รวมทั้งสิ้น 2,229,512 บาท
3. ปริมาณขยะในปี พ.ศ. 2563 ลดลงจากปี พ.ศ.2562 คิดเป็น
ร้อยละ 54.46 ส่งผลให้สภาพแวดล้อมสังคมดีขึ้น อีกทั้งท�าให้รายจ่าย
ในการก�าจัดขยะลดลง

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
น�าหลักการ “สรรพยาโมเดล” มาใช้ในการบริหารงาน
1. ผู้น�ามีวิสัยทัศน์กว้างไกล มุ่งมั่น ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
เป็นระบบและต่อเนื่อง
2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง เสียสละ ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น
3. ทีมที่ปรึกษา มีความเชี่ยวชาญ ร่วมลงพื้นที่ ช่วยแก้ไขปัญหาอย่าง
จริงจัง
4. บุคลากรในองค์กร พร้อมทีจ่ ะเรียนรู้ มีความรับผิดชอบสูง เสียสละ
และอุทิศเวลาให้กับชุมชน
5. การบูรณาการความร่วมมือ คือการน�า “หลักเศรษฐกิจพอเพียง”
มาใช้ในการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน ท�าให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง เกิดความรักและสามัคคีจนสามารถบริหารจัดการ ท�าให้
เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน
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ด้านที่ 5 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

โครงการ “ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว สร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน สูก่ ารตลาดทีย่ งั่ ยืน”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลเขาไม้แก้ว อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง

นายพีรพนธ์ ลังเมือง
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเขาไม้แก้ว

“การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง ชุมชน เข้มเข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”

พื้นที่
97.40 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7557 0268

ประชากร
6,744 คน
www.kaomaikeaw.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
44,133,179.06 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
One day trip at KaomaiKeaw “เช็คอิน กิน เทีย่ ว วันเดียวครบ”
เป็นนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในต�าบลเขาไม้แก้ว อ�าเภอสิเกา
จังหวัดตรัง เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์
หลายแห่ง อีกทัง้ ยังมีจดุ แข็งเนือ่ งจากเป็นทางผ่านสูเ่ มืองแห่งการท่องเทีย่ ว
ฝั่งอันดามัน คือ จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ประกอบกับจังหวัดตรัง
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาเป็นจ�านวนมาก
ในแต่ละปี เหมาะที่จะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวที่สามารถ
“เช็คอิน กิน เที่ยว วันเดียวครบ” ในพื้นที่ต�าบลเขาไม้แก้วได้ คือ
จุดชมวิวเขานุย้ ซึง่ เป็นภูเขาโบราณ มีบนั ไดร้อยกว่าชัน้ สามารถชมวิว
ทิวทัศน์ โดยมองผ่านกล้องส่องทางไกลได้ 360 องศา และมีถ�้าพระที่มี
พระพุทธรูปที่ชาวบ้านนับถือมาร้อยปีให้นักท่องเที่ยวได้สักการะขอพร
ศูนย์ทอ่ งเทีย่ วอนุรกั ษ์บา้ นบ่อหว้า เป็นสถานที่ล่องเรือชมธรรมชาติ
เช่น ป่าชายเลน และสัตว์น�้าต่าง ๆ
ชายหาดทุง่ ทอง, หาดบ่อทวด เป็นชายหาดและมีโขดหินที่สวยงาม
เหมาะส�าหรับเป็นจุดชมวิวชมพระอาทิตย์ขึ้น-ตก นอกจากนี้ยังมีบ่อน�้า
ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นบ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์เพราะ
น�้าในบ่อมีรสจืด
ท่าเรือบ้านแหลมไทร ท่าเรือขนาดใหญ่ ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของ
ชาวประมงพื้นบ้าน และมีอาหารทะเลสด ราคาไม่แพง ให้เลือกซื้อ
Amazing Khaomaikeaw “แลนด์มาร์กเขาไม้แก้วพิสดาร”
เป็นศูนย์เรียนรู้ทะเลอันดามัน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ
จังหวัดตรัง เป็นการจ�าลองสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในพื้นที่ต�าบล
เขาไม้แก้ว อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง และสถานที่ที่สวยงามของ 6 จังหวัด
ฝัง่ อันดามัน รวมถึงจ�าลองบรรยากาศโลกใต้ทอ้ งทะเล มาไว้ในรูปแบบงาน
ศิลปะภาพเขียน 3 มิติ และงานปั้น

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้จากงาน
บริการท่องเที่ยว 1,455,570 บาท ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายของ
สินค้า และผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขึ้น สร้างรายได้เข้าสู่
ชุมชนเพิ่มขึ้น ยอดรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน รวม 114,820 บาท
3. ประชาชนเกิดความรัก ความภาคภูมใิ จในทรัพยากรและภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น มีการร่วมคิดร่วมท�า ร่วมรับผลประโยชน์กับชุมชน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ผู้น�ามีความเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล กล้าคิด กล้าท�า ในการ
เปลี่ยนแปลงท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เครือข่ายในระดับชุมชน
มีความเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มหรือสร้างกลุ่มธุรกิจเป็นกลุ่มๆ นอกจากนี้
ยังร่วมมือกับกลุม่ อาชีพอืน่ เพือ่ ประสานก�าลังในการให้บริการนักท่องเทีย่ ว
และภายนอกชุมชน
2. การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
ส�านักงานการท่องเทีย่ วและกีฬา อุตสาหกรรมจังหวัด สถานศึกษา บริษทั
น�าเที่ยวต่างๆ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาตลาดสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
่ ผ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ี ลการปฏิบต
ั ง
ิ านดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2564
่ ทีม

135

ด้านที่ 5 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

โครงการ “ก่อสร้างจุดชมวิว (เขาวงเวียน)”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลคลองใหญ่ อ�าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

นายธงชัย กสิพร้อง
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลต�าบลคลองใหญ่

“ท้องถิ่นก้าวล�้า น�าศึกษา พัฒนาท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจชุมชน”

พื้นที่
65 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3961 1070

ประชากร
5,770 คน
www.klongyailocal.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
39,334,289.30 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
“สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วจุดชมวิว (เขาวงเวียน)” ตัง้ อยูไ่ ม่ไกลจากพืน้ ทีข่ อง
ต�าบลคลองใหญ่อนั เป็นสถานทีต่ งั้ ของท่าเรือเฟอร์รที่ งั้ สองแห่งทีเ่ ป็นท่าเรือ
หลักที่ใช้ในการเดินทางข้ามไป-มา ระหว่างเกาะช้างและชายฝั่ง ซึ่งมี
นักท่องเทีย่ วสัญจรผ่านไป-มา ในเส้นทางเป็นจ�านวนมากและด้วยองค์การ
บริหารส่วนต�าบลคลองใหญ่ได้รับมอบพื้นที่บริเวณเขาวงเวียนจากสถานี
โทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7 ซึง่ เดิมเป็นสถานีสง่ สัญญาณโทรทัศน์ โดยพืน้ ที่
ดังกล่าว เป็นจุดทีส่ ามารถชมวิวจากยอดเขาได้อย่างสวยงามสามารถมองเห็น
เกาะต่างๆ โดยรอบ เช่น เกาะช้าง เกาะกูด เกาะปุย เป็นต้น ทั้งนี้สถานที่
ดังกล่าวยังมีอาคารไว้สา� หรับรองนักท่องเทีย่ วและยังรองรับการท่องเทีย่ ว
เชิงธรรมชาติ มีจุดกางเต็นท์ และรองรับการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน อีกทั้ง
ยังสามารถขายสินค้า OTOP ของจังหวัดตราด สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วจุดชมวิว (เขาวงเวียน) มีความสอดคล้องเชือ่ มโยงกับ
การท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน คือ การได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน มีการ
จ�าหน่ายสินค้าพื้นบ้านให้แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนนักท่องเที่ยวสามารถ
เทีย่ วชมวิถชี วี ติ ของชาวบ้านในชุมชน เช่น การท�าประมง การท�าผ้ามัดย้อม
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต�าบลคลองใหญ่
ได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม และดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย ว รวมถึ ง การโปรโมทสถานที่
ท่องเที่ยว การด�าเนินงาน กิจกรรม ต่างๆ ผ่านทาง Facebook page
เขาวงเวียน By อบต. คลองใหญ่

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. สภาพทางภูมิประเทศ ของ “เขาวงเวียน” มีความเหมาะสมต่อ
การปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประกอบด้วยสถานที่
ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือท่องเที่ยวที่จะข้ามไปยังเกาะช้าง จึงเหมาะสมต่อ
การรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่
2. วิสัยทัศน์ของผู้น�า การบูรณาการร่วมกันของประชาชนในต�าบล
คลองใหญ่ และองค์การบริหารส่วนต�าบลคลองใหญ่ รวมถึงหน่วยงานอืน่ ๆ
ในการผลักดันของบประมาณ รวมถึงปรับปรุงสถานที่ ให้เขาวงเวียนเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ประชาชนต�าบลคลองใหญ่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการมีสถานที่
ท่องเที่ยวในต�าบล
2. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางเข้ามาในต�าบล และจังหวัดมากขึ้น
3. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในต�าบลโดยชุมชนให้ยั่งยืน
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ด้านที่ 5 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

โครงการ “ศูนย์กระจายสินค้าเกษตรและประมง อีคอมเมอร์สและโลจิสติกส์สา� หรับ
เกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ซนน�า้ เค็ม ต�าบลเกาะเพชร อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช”
โดยเทศบาลต�าบลเกาะเพชร อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายเดชา แก้วเจริญ
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลเกาะเพชร

“บริหารจัดการดี มีหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานเพียบพร้อม สร้างสังคมล้อมรัก
ยึดหลักเศรษฐกิจยั่งยืน คืนสิ่งแวดล้อมสู่ธรรมชาติ”

พื้นที่
26.72 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7535 5926 , 0 7535 5332

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
6,875 คน
49,158,980.96 บาท
www.kohpetcity.go.th

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบไปด้วยภาคราชการ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ถือเป็นมิตใิ หม่ในการท�างาน
กันอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเป็นการแบ่งหน้าที่ตามความเชี่ยวชาญ
ของแต่ละองค์กร ทีเ่ ป็นภาคีกนั โดยเป้าหมายเพือ่ แก้ไขปัญหาเรือ่ งการขาย
และการขนส่งสินค้าให้กบั เกษตรกรทีเ่ กิดจากการเข้าไปส่งเสริมอาชีพของ
เทศบาล เช่นกลุ่มผู้เลี้ยงปูด�า กลุ่มปลอกผักปลอดภัย และกลุ่มประมง
พื้นบ้าน เป็นต้น
ผลของการด�าเนินโครงการนี้ ปรากฏว่า สินค้าต่างๆ ที่เกษตรกรผลิต
ได้ สามารถส่งออกไปขายต่างพืน้ ทีไ่ ด้มากขึน้ และไม่เกิดความเสียหายจาก
การขนส่ง เนื่องจากเอกชนที่เข้ามาเป็นภาคีมีความเชี่ยวชาญ สามารถส่ง
สินค้าทีม่ คี วามสดใหม่ไปยังลูกค้าปลายทางได้ตามก�าหนด ท�าให้เกษตรกร
สามารถขายสินค้าได้ราคา และในปริมาณที่มากขึ้น จึงเป็นการสร้างงาน
สร้างรายได้ที่ส�าคัญ
โครงการนีย้ งั ช่วยให้เกิดการเปลีย่ นแปลงการท�าธุรกิจของเกษตรกร
จากแต่เดิมเมือ่ ผลิตสินค้าได้จะขายให้กบั ผูซ้ อื้ คนกลาง แต่ปจั จุบนั เกษตรกร
สามารถขายสินค้าตรงไปยังผูบ้ ริโภค โดยใช้ชอ่ งทางออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย
มากขึ้น เพราะสถานที่จัดส่งสินค้าตั้งอยู่ในชุมชน มีความสะดวกและ
ประหยัดค่าขนส่ง จึงเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนอีก
ทางหนึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วัตถุประสงค์เริม่ แรกของโครงการนี้ เป็นการช่วยเหลือผูเ้ ลีย้ งปูดา� และ
ชาวประมงพืน้ บ้าน ในการส่งสินค้าไปยังผูซ้ อื้ ปลายทาง แต่เมือ่ ด�าเนินการ
ไปได้ระยะหนึ่งปรากฏว่ามีผู้มาใช้บริการมากขึ้นและหลากหลายกลุ่ม ซึ่ง
จากการจัดเก็บข้อมูลพบว่ากลุม่ ผูใ้ ช้บริการเพิม่ จ�านวนมากขึน้ โดยเฉพาะ
กลุม่ เปราะบาง และกลุม่ คนรุน่ ใหม่ทถี่ กู เลิกจ้างจากในเมืองและได้เดินทาง
กลับบ้านในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ขณะนี้ กลุ่มผู้มาใช้บริการ
ศูนย์กระจายสินค้าฯ เพิ่มจ�านวนมากขึ้นกว่า 3 เท่าตัว นอกจากนี้ พบว่า
สินค้าทางการเกษตรกรและประมงสามารถขายสินค้าตรงไปยังผู้บริโภค
โดยไม่ผ่านผู้ซ้ือคนกลาง พบว่าสามารถเพิ่มรายได้กว่า 30% ในขณะที่
ผูบ้ ริโภคจ่ายน้อยลง เนือ่ งจากสามารถตัดกลไกของผูซ้ อื้ คนกลางออกไปได้
นั่นเอง

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ความร่วมมือกันของภาคีเครือข่ายถือเป็นปัจจัยส�าคัญทีท่ า� ให้โครงการนี้
ประสบความส�าเร็จ สามารถก้าวข้ามข้อจ�ากัดบางประการที่เป็นอุปสรรค
ต่างๆ จึงท�าให้โครงการนี้สามารถบรรลุเป้าหมาย คือการแก้ไขการขนส่ง
และกระจายสินค้าให้กบั เกษตรกร และนัน้ คือรายได้และการมีงานท�าของ
เกษตรกรและประชาชนในความรับผิดชอบของเทศบาลต�าบลเกาะเพชร
และมีช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ ที่เกิดจากผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์
ของเกษตรกรเอง ซึง่ เป็นอีกช่องทางหนึง่ ทีจ่ ะท�าโครงการนีเ้ กิดความยัง่ ยืน
สร้างรายได้ และจะท�าให้ศูนย์กระจายสินค้าสามารถยืนอยู่ได้อย่างมั่นคง
ภายใต้หลักการ “ธุรกิจเพือ่ สังคม Social Business”

่ ผ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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่ ทีม
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โครงการ “แก้ ไขปัญหาความยากจนเชิงลึกระดับชุมชน”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านใหม่ อ�าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์
วิสัยทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านใหม่

“พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้สู่ชุมชน พัฒนาคนสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามัคคีปลอดภัย
บริหารงานด้วยคุณธรรม มุ่งน�าการศึกษา น�าพาเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
28 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3561 0365

ประชากร
5.732 คน
www.tbma.go.th

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นเรือ่ งส�าคัญที่ องค์การบริหารส่วน
ต�าบลบ้านใหม่ ตระหนักถึง ทั้งนี้คนจะพ้นจากความยากจนได้นั้น จะต้อง
มีอาชีพ มีรายได้ และที่ส�าคัญคือ ต้องมีความรู้ในการประกอบอาชีพและ
การบริหารจัดการตนเอง จึงได้จัดท�ากิจกรรมโครงการต่างๆ ที่มีความ
สอดคล้องกันเพื่อให้ความรู้กับประชาชนในการพัฒนาศักยภาพตาม
ศักยภาพของประชาชนที่สามารถท�าได้ง่าย ท�าได้จริง และมีผลกระทบ
ในเชิงบวกต่อชุมชนในวงกว้าง โดยยึดหลักการระเบิดจากข้างใน จาก
ศักยภาพของประชาชน จากปัจจัยสภาพแวดล้อมของชุมชน จากต้นทุน
ของชุมชน เสริมในสิ่งที่ขาดขั้นพื้นฐานเติมในสิ่งที่จ�าเป็นโดยไม่เน้นการ
แจกแบบฟรีเฉพาะบุคคลแต่ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงและน�าไปใช้ได้
แบบเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม
เนือ่ งจากสภาพพืน้ ทีข่ องต�าบลบ้านใหม่ มีทา� เลทีต่ ดิ กับถนนสายเอเซีย
หมายเลข 32 ตลอดทั้งขาเข้ากรุงเทพและขาขึ้นเหนือเป็นระยะทาง
ประมาณ 2 กิ โ ลเมตร ซึ่ ง เหมาะแก่ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานราก
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านใหม่ ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็น
การพัฒนาเศรษฐกิจและฐานราก จ�านวน 5 กิจกรรม ได้แก่
1. อีคอมเมิรซ์ ตลาดชุมชนต�าบลบ้านใหม่ สามารถทีจ่ ะช่วยให้ชาวบ้าน
ค้าขายด้วยเทคโนโลยีงา่ ยๆ ภายในชุมชนซึง่ ท�าได้ทกุ เพศทุกวัย เป็นการลด
ปัญหาการผลิตสินค้าแล้วขายไม่ได้ โดยเน้นตลาดภายในชุมชนเป็นหลัก
2. โครงการติดตัง้ ไฟส่องสว่างภายในต�าบลบ้านใหม่ดว้ ยไฟสุม่ ไก่ ส่งเสริม
ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชมุ ชน และส่งเสริมการท่องเทีย่ ว “หมูบ่ า้ นโคมไฟสุม่ ไก่”
3. เรือ่ งศูนย์นวัตกรรมอาหารปลอดภัย (ห้อง อย.กลาง) ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการผลิตสินค้าชุมชนเพิ่มมูลค่าสินค้าลดต้นทุนผู้ประกอบการ
ห้องครัวกลางมาตรฐาน อย.ระดับชุมชน
4. โครงการผู้น�าต้องท�าก่อนปลูกผักสวนครัวส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง
เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ในครัวเรือน
5. โครงการปั๊มจานภาชนะจากวัสดุธรรมชาติเพื่อใช้ทดแทนพลาสติก
และโฟม

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
23,447,053.54 บาท

เชิงปริมาณ - ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 100 ราย มีช่องทางในการ
จ�าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ท�าให้มีรายได้ต่อวันเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 300 บาท
ต่อวัน
เชิงคุณภาพ - ประชาชนต�าบลบ้านใหม่มีความรู้ มีศักยภาพสามารถ
พัฒนาตนเองบนพืน้ ฐานบริบทของชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งพึง่ พาตนเองได้
จากภายในชุมชน ไม่น้อยกว่า 400 ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้
วัตถุดิบที่ผลิตในชุมชน และสามารถแปรรูปสู่ตลาดทั้งในชุมชนและนอก
ชุมชนได้อย่างมีมาตรฐาน สร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาที่ยั่งยืน ใช้เทคโนโลยีที่ง่าย
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ราชการเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการและผู้ประกอบการที่ให้
ความสนใจการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นอย่างเข้มแข็งและมุ่งมั่น
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ด้านที่ 5 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

โครงการ “พัฒนาศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�าบล”
โดยเทศบาลต�าบลโคกม่วง อ�าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

นายประภาส เหตุทอง
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีต�าบลโคกม่วง

“เทศบาลต�าบลน่าอยู่ เชิดชูธรรมาภิบาล สาธารณูปการก้าวหน้า การศึกษาคู่คุณธรรม
เกษตรกรรมตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
67.994 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7467 5146

ประชากร
10,361 คน
www.kokmuang.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
71,515,493.67 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�าบลโคกม่วง
เป็นการขับเคลื่อนภารกิจถ่ายโอนจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใช้เป็นกลไกในการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรม
โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งมีตัวแทนจากกลุ่มองค์กรต่างๆ
เช่น ตัวแทนจากสถาบันเกษตรกร กลุม่ อาชีพ อาสาสมัครเกษตรกร ผูแ้ ทน
จากหมู่บ้าน ตัวแทนจากเทศบาลต�าบลโคกม่วง และหน่วยงานภาคี
เครือข่าย
การจัดโครงสร้างการปฏิบัติงาน ปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่โดยการจัดออกเป็น 5 ฝ่าย ที่ส�าคัญ ประกอบด้วย
ฝ่ายแผนพัฒนาการเกษตร ฝ่ายป้องกันและจัดการศัตรูพืช ฝ่ายฝึกอบรม
อาชีพและฐานเรียนรู้ ฝ่ายพัฒนากลุ่มอาชีพ และฝ่ายประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูล คณะท�างานฝ่ายต่างๆ เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม งานของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อย่างเป็นระบบ เช่น การจัดท�า
แผนพัฒนาการเกษตรประจ�าต�าบล บรรจุกจิ กรรมแผนงาน โครงการต่างๆ
ลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น การรับจัดสรรงบประมาณโครงการต่างๆ ในการ
ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ
เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในพื้นที่
การจัดท�าฐานการเรียนรูเ้ ป็นจุดสาธิต ทีใ่ ห้บริการครอบคลุมทุกหมูบ่ า้ น
ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้การท�าเกษตรผสมผสาน ฐานการเรียนรู้
การจัดการดินและปุ๋ย ฐานการเรียนรู้การก�าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน
ฐานการเรียนรู้การผลิตอาหารสัตว์ (ปศุสัตว์) ฐานการเรียนรู้การแปรรูป
ผลผลิตการเกษตร การตลาด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฐานการเรียนรู้
การท�าเกษตรอินทรีย์ และฐานการเรียนรู้ด้านการประมง

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เกษตรกรในพื้นที่เขตบริการมีความสะดวก สามารถติดต่อขอรับ
บริ ก าร ค� า แนะน� า ปรึ ก ษาได้ อ ย่ า งสะดวก สามารถเข้ า เรี ย นรู ้ ที่ ฐ าน
การเรียนรูต้ า่ งๆ ทีส่ นใจ น�าเอาความรูไ้ ปประยุกต์และปฏิบตั ิ
2. การพัฒนาฐานเรียนรูใ้ นชุมชน สูก่ ารท่องเทีย่ วเชิงเกษตร โดยการ
เชือ่ มโยงฐานเรียนรูต้ า่ งๆ ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรและวิถชี มุ ชน
3. สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือน สร้างความเข้มแข็ง
ภาคการเกษตรและระบบเศรษฐกิจ ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท�าให้ระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อม
ในชุมชนดีขนึ้

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การให้ความส�าคัญของคณะผู้บริหาร ในการสนับสนุนศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�าบล ในการพัฒนาเสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะและเจตคติ แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ เพือ่ พัฒนา
อาชีพการเกษตร รวมถึงการบรรจุกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในแผน
พัฒนาของเทศบาล พร้อมจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนงบประมาณ
2. การบูรณาการความร่วมมือ การท�างานเป็นทีม สร้างการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ การพัฒนาต่อยอดเป็นฐานการเรียนรู้
เพื่อใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร คนอื่นๆ ในพื้นที่ได้
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ด้านที่ 5 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

โครงการ “ส่งเสริมอาชีพเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่ หลักสูตร การสานกระติบข้าว”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลบากเรือ อ�าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

นางพราวพร กล้าหาญ
วิสัยทัศน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบากเรือ

“บากเรือเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
45.2 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4558 1222

ประชากร
4,666 คน
www.bakruea.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
23,564,756.54 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
เป็นโครงการทีส่ ร้างรายได้ให้กบั สตรีผมู้ รี ายได้นอ้ ยหรือผูส้ งู อายุ ในช่วง
เกิดโรคระบาดโควิด 2019 ที่รายได้ไม่เพียงพอ เป็นกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างรายได้ เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
สามารถจ�าหน่ายในชุมชนและขายออนไลน์ไปต่างพื้นที่ได้

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ก่อให้เกิดการสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน
2. มีรายได้เสริมในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19
3. เป็นการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
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วัตถุดิบที่ใช้ สามารถปลูกเอาไว้ในแต่ละครอบครัว ท�าให้ต้นทุน
การผลิตต�า่ เหมาะสมทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์สตู่ ลาดได้งา่ ย และมีการพัฒนา
ให้มีรูปทรงและลวดลายสวยงาม จึงเหมาะสมกับการซื้อเป็นของฝาก
สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และที่ส�าคัญคนอีสานต้องใช้กระติบ
ข้าวใส่ข้าวเหนียวทุกครัวเรือน
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ด้านที่ 5 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

โครงการ “สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนต�าบลล�าพะยา กิจกรรมฝึกอบรม
ทบทวนให้ความรู้ในการใช้ ICT เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของชุมชน (TYC ชุมชนล�าพะยา)”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลล�าพะยา อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายทนง ไหมเหลือง
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลล�าพะยา

“ล�าพะยาน่าอยู่ เชิดชูสันติสุข มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”

พื้นที่
44 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7327 6227

ประชากร
5,071 คน
www.lumpaya.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
35,000,000 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
น�ำ ICT ยกระดับคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน ผ่านการขับเคลื่อน
ของเด็กและเยาวชนเป็นกลไกขับเคลือ่ นเพือ่ ด�าเนินงานกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จนสามารถเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย
สินค้า และยอดขายให้กับกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ในพื้นที่
บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ จัดท�า MOU เพือ่ ขับเคลือ่ น
การด�าเนินงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลล�าพะยา บริษทั ทีโอที จ�ากัด
(มหาชน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โรงเรียนล�าพะยาประชานุเคราะห์
ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
TYC ชุมชนล�ำพะยำ มีการเชือ่ มโยงกลุม่ อาชีพในพืน้ ที่ เช่น กลุม่ น�า้ มัน
ทิพย์วัดล�าพะยา กลุ่มไข่เค็มล�ายา กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
กลุ่มสตรีท�าขนมทองพับทองม้วน เป็นต้น
เกิดแหล่งเรียนรู้ที่ส�ำคัญ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่มีความสนใจได้ และเกิดการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ใน
ชุมชน และท�าให้ประชาชนฝ่าวิกฤติในด้านต่างๆ ด้านการว่างงาน ด้าน
เศรษฐกิจตกต�่า และความยากจน
2. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ จนท�าให้เกิดการเรียนรู้
และขับเคลือ่ นงาน กิจกรรม ทีส่ ร้างประโยชน์แก่ชมุ ชน และเกิดการส�านึก
รักบ้านเกิด

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. วิสัยทัศน์ผู้น�า การสร้างการมีส่วนร่วมของ 4 องค์กรหลักในพื้นที่
การด�าเนินการโครงการนี้ เกิดความร่วมมือของ 4 องค์การหลักในพื้นที่
เป็นอย่างดี ได้แก่ ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน
ด�าเนินงานร่วมกัน โดยเด็กและเยาวชนเป็นตัวขับเคลื่อนชุมชน เกิดการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพเด็ ก และเยาวชน เกิ ด การเรี ย นรู ้ และการถ่ า ยทอด
ประสบการณ์
2. การบูรณาการความร่วมมือ ในการขับเคลือ่ นโครงการและกิจกรรม
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต�าบลล�าพะยา บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โรงเรียนล�าพะยาประชานุเคราะห์
ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
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ด้านที่ 5 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

โครงการ “เสริมสร้างการเรียนรูต้ ามรอยพ่อหลวง”
โดยเทศบาลต�าบลมาบข่า อ�าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

นายอาจิน

อ�่าพุด

วิสัยทัศน์

“เทศบาลต�าบลมาบข่าเมืองน่าอยู่ อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคครบครัน
มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง รองรับเมืองมหาวิทยาลัยและอาเซียน”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
14.48 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3863 6333

นายกเทศมนตรีต�าบลมาบข่า

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
10,693 คน
112,587,415.73 บาท
www.tessabanmabkha.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
ด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และการปศุสัตว์ โดยมีแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานการเรียนรู้
Smart Farm การน�าเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการระบบน�า้ ภายใน
ศูนย์การเรียนรู้ โดยการสั่งการผ่านระบบสมาร์ทโฟนควบคุมการท�างาน
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้ไฟฟ้า เพือ่ เป็นต้นแบบให้กบั ประชาชน
ในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาระบบการจัดการน�้า
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในพืน้ ที่ มีการจัดพืน้ ทีส่ า� หรับครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อยที่คัดเลือกผ่านเวทีประชาคม ได้เข้ามาปลูกพืชผักสวนครัว
พืชหมุนเวียนระยะสั้น และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปรับประทานใน
ครัวเรือนหรือจ�าหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทุกภาคส่วน
ภาคีเครือข่าย ได้เข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ตามแนวหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ได้น�าไปปรับใช้ ต่อยอด ขยายผล ในพื้นที่ของตนเอง
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ประชาชนได้น�าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในครัวเรือน ปลูกพืชผักสวนครัวไว้ในครัวเรือน
เมื่อผลผลิตมีมากก็น�ามาแจกจ่าย จ�าหน่ายเป็นรายได้เสริมเพิ่มรายได้
ในอีกช่องทางหนึ่ง
2. ต้นแบบในการเรียนรู้ ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น ทัง้ ในด้านการปลูกพืช การเลีย้ งสัตว์ การบริหารจัดการ เพือ่ น�า
ไปปรับใช้ในครัวเรือน
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ให้แก่คณะศึกษาดูงานทีเ่ ข้ามาศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในชุมชนและในองค์กร ด้วยบริบทของ
เทศบาลเป็นชุมชนเมือง มีพื้นที่ 5 ไร่ หลังส�านักงานในการบริหารจัดการ
จึงเป็นพื้นที่ท�าเลทอง ส่งเสริมเป็นศูนย์การเรียนรู้ ได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน รวมถึงภาคีเครือข่าย ท�าให้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามรอย
พ่อหลวง ของเทศบาลต�าบลมาบข่า อ�าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ได้รบั
ความสนใจจากภาคประชาชน ภาคเอกชน และมีคณะเข้ามาศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

่ ม
่ผ
องค์
กก
รปกครองส่
วว
นท้
ออ
งถิ
น
ี ผ
ั ต
ิ ง
องค์
รปกครองส่
นท้
งถิ
ี ลการปฏิ
ลการปฏิบบต
ัง
ิ านดี
านดีเด่
เด่นนประจ�
ประจ�าปี
าปีพ.ศ.
พ.ศ.2564
2564
่ น
่ ทีทีม

ด้านที่ 5 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

โครงการ “ก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ามะนาว อ�าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

นายวสันต์

ดรชัย

วิสัยทัศน์

“ต�าบลแห่งพลังงานทดแทน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ามะนาว

พื้นที่
26.9 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 36689 891

ประชากร
3,332 คน
www.thamanao.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
29,670,971.37 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ต�ำบลท่ำมะนำว อ�ำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี เป็นโครงกำรที่น�ำ
น�้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจำกฟำร์มสุกรมำบ�ำบัดและใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิต
ก๊ำซชีวภำพ โดยผลประโยชน์ร่วมของโครงกำร คือ ลดควำมขัดแย้งและ
เพิ่มควำมสำมัคคีของคนในชุมชน เนื่องจำกมลพิษด้ำนกลิ่นที่มักจะเป็น
ผลกระทบหลักจำกฟำร์มสุกรลดลง จำกมีกำรติดตั้งเครื่องก�ำจัดกลิ่น
(Bio-scrubber) ในระบบกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ และก๊ำซชีวภำพทีผ่ ลิตได้จะ
ถูกส่งจ่ำยเป็นก๊ำซหุงต้มให้คนในชุมชนทัง้ 486 ครัวเรือน อีกทัง้ กำกตะกอน
ที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดจำกระบบผลิตก๊ำซชีวภำพ สำมำรถน�ำไปใช้ในไร่อ้อยเพื่อ
ช่วยเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของดินมำกขึ้น

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ลดข้อขัดแย้งระหว่ำงชุมชนกับฟำร์มสุกร
2. ประชำชนได้ใช้ก๊ำซรำคำถูก 50 บำท/เดือน
3. ลดกำรใช้แก๊ส LPG ลงได้จำก 2 เดือน/ถัง เป็น 3-4 เดือน/ถัง
4. ช่วยลดกลิ่นรบกวนจำกของเสียที่เกิดจำกกำรเลี้ยงสุกร
5. น�้ำเสียที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดสำมำรถหมุนเวียนไปใช้เพื่อกำรเพำะปลูก
6. กำกตะกอนที่ ผ ่ ำ นกำรหมั ก ก๊ ำ ซฯ สำมำรถน� ำ ไปแปรรู ป เป็ น
ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ ที่ มี คุ ณ ภำพสู ง เพรำะมี ธ ำตุ ห ลั ก ต่ ำ งๆ ได้ แ ก่ ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม ซึง่ สำมำรถน�ำไปเพำะปลูกหรือน�ำไปปรับปรุงดิน
ได้เป็นอย่ำงดี
7. พัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม จำกผลกระทบจำกกำรเลี้ยงสัตว์
โดยรอบ ได้ถกู จัดกำรและบ�ำบัดอย่ำงยัง่ ยืนโดยระบบก๊ำซชีวภำพ จึงท�ำให้
ลดปัญหำเรื่องกลิ่น แมลงวันและน�้ำเสียลดลงเป็นอย่ำงมำก
8. ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก จำกกำรกักเก็บก๊ำซมีเทน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ขั้นที่ 1 กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ ในกระบวนกำรตัดสินใจนั้น
มีกำรประชุมเพื่อพูดคุยถึงแนวทำงกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผน
และรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และให้อ�ำนำจทุกคนในกำร
ตัดสินใจ หำกมีข้อขัดแย้งก็จะพูดคุยกันเพื่อให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของ
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้
ขั้นที่ 2 กำรมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำน เมื่อปี 2556 โครงกำรก๊ำซ
ชีวภำพเป็นอะไรที่แปลกใหม่ ซึ่งชุมชนไม่มีควำมรู้ จำกกำรปรึกษำหำรือ
กันระหว่ำงชุมชนกับผู้สนับสนุนโครงกำรฯ จึงมีข้อสรุปว่ำ ชุมชนต้อง
มีส่วนในกำรด�ำเนินกำรก่อสร้ำงทั้งระบบ เพื่อชุมชนจะสำมำรถดูแล
ซ่อมบ�ำรุงระบบเองได้ หำกไม่มีควำมรู้เรื่องระบบเลย ก็จะกลำยเป็น
ปัญหำในภำยหลังแทน ต�ำบลท่ำมะนำวจึงมีช่ำงซ่อมบ�ำรุงระบบก๊ำซฯ
ประจ�ำต�ำบล เป็นต้น
ขั้นที่ 3 กำรมีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์ คือ กำรอยู่ร่วมกัน
ระหว่ำงฟำร์มกับชุมชนแล้ว ยังมีรำยได้ร่วมกัน จำกกำรปันผลก�ำไรจำก
กำรเก็บค่ำก๊ำซฯ รำยเดือน ก็จะปันผลกันปีละ 1 ครั้ง
ขั้นที่ 4 กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
กลุ่มผู้ใช้ก๊ำซชีวภำพจำกฟำร์มสุกรทุกๆ เดือน เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น
และปัญหำต่ำงๆ เพื่อด�ำเนินกำรแก้ไขในภำยภำคหน้ำต่อไป
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ด้านที่ 5 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

โครงการ “ทองค�ำชัง่ กิโล (เปลีย่ นไร้คำ่ ให้มคี ำ่ )”
โดยเทศบาลต�าบลไหล่หิน อ�าเภอเกาะคา จังหวัดล�าปาง

นำยมงคล

แผ่นค�ำ

วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“สิ่งแวดล้อมดี คนมีการศึกษา แหล่งศาสนาวัฒนธรรม น�าชุมชนผาสุก”

พื้นที่
138 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5427 4523

นายกเทศมนตรีต�าบลไหล่หิน
ประชากร
5,338 คน
www.laihin.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
39,618,931.65 บาท

ควำมโดดเด่นของโครงกำร
“ทองค�ำชัง่ กิโล (เปลีย่ นไร้คำ่ ให้มคี ำ่ )” เป็นการบริหารจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลต�าบลไหล่หิน ในการด�าเนินกิจกรรม
ภายใต้แนวคิด “ขยะเกิดจากชุมชน ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการด้วยชุมชน” โดยด�าเนินงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกใหม่ ยกระดับขีดความ
สามารถในการแก้ปัญหาและยกระดับมูลค่าเพิ่ม เป็นการสร้างสรรค์พื้นที่
เศรษฐกิจแนวใหม่ในชุมชน
กำรเกิดขึ้นของกลุ่มกำรจัดกำรขยะชุมชนบ้ำนแม่ฮวก เป็นกลุ่มที่
ด�าเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม ผ่านกระบวนการรณรงค์ลดปริมาณขยะตัง้ แต่
ต้นทางตามหลัก 3Rs น�าไปสูก่ ารสร้างมูลค่าเพิม่ ในรูปแบบธนาคารเพือ่ แก้ไข
ปัญหาขยะ และเกิดกลุ่มการจัดการขยะอื่น เช่น กลุ่มท�าไม้กวาดจาก
ขวดพลาสติก กลุ่มปลูกผักปลอดภัย สามารถเพิ่มรายได้ จนกลายเป็น
กระบวนการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม และการสร้างการมีส่วนร่วมในทุก
ภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการปัญหาขยะในชุมชนจนส�าเร็จ
ระบบเศรษฐกิจแบบพึง่ ตนเอง ชุมชนบ้ำนแม่ฮวก : ศำสตร์พระรำชำ
การบริหารจัดการขยะเริ่มจากครัวเรือนโดยการคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นแนว
ปฏิบตั ทิ เี่ ป็นการพัฒนาชุมชนสูค่ วามยัง่ ยืน ตามแนวคิดและหลักเศรษฐกิจ
แบบพึง่ พาตนเอง พัฒนาเป็นโมเดลธุรกิจชุมชนทีท่ นั สมัย มีกฎกติกาในการ
อยู่ร่วมกัน ภายใต้กลไกการบริหารจัดการที่โปร่งใส มีความเป็นธรรม
มีการดูแลความเป็นสมาชิกด้วยระบบการจัดสรรผลก�าไร เพือ่ เป็นสวัสดิการ
แก่ชุมชน ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มและ
หน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาในพื้นที่ ขยายกิจกรรมในรูปแบบของเครือข่าย
ต�าบล

ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ
1. เกิดแหล่งเรียนรูก้ ารจัดการขยะชุมชน เกิดการสร้างรายได้สร้างอาชีพ
ในครัวเรือนและชุมชน
2. เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้น�าชุมชน แกนน�าชุมชน นักวิจัยชุมชน
3. เกิดชุมชนต้นแบบการจัดการขยะตามแนวทางพระราชด�าริ
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ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ
1. ปัญหาร่วมของชุมชน ซึง่ เกิดจากผลกระทบของบ่อทิง้ ขยะทีอ่ ยูใ่ กล้
ชุมชน ท�าให้ทุกคนเกิดความตระหนัก และความรู้สึกที่ต้องร่วมมือกัน
ในการระดมความคิด ค้นหาแนวทางเพือ่ แก้ไขปัญหา จนน�าไปสูก่ ระบวนการ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง แลน�าสู่การสร้างชุดความรู้ในการบริหาร
จัดการขยะ โดยมีการเชื่อมประสานกับหน่วยงานพัฒนาภายนอกชุมชน
ให้มาช่วยเหลือด้านวิชาการอย่างเป็นระบบ กระทัง่ เป็นต้นแบบการบริหาร
จัดการขยะอย่างยั่งยืน
2. การประกาศประชาสัมพันธ์ และการติดป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์
เป้าหมายว่า “ไหล่หินเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีท้องถิ่น”
และการสร้างสัญลักษณ์ครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะ เป็นการเสริมแรง
จูงใจก่อเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการท�าความดี
เพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนของตนเอง
3. การเริม่ ต้นจัดตัง้ ธนาคารขยะชุมชน โดยให้ชมุ ชนซือ้ หุน้ ๆ ละ 10 บาท
นับเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน และน�าไปสู่
ความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมร่วมกัน จัดสรรผลก�าไรเป็นสวัสดิการและ
จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ได้ส่งผลให้ชุมชนเกิดความร่วมมือเพิ่มขึ้น
มองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการจัดตัง้ ธนาคารขยะทีช่ มุ ชนท�าร่วมกัน
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ด้านที่ 5 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

โครงการ “ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต�าบลแม่ตืน”
โดยเทศบาลต�าบลแม่ตืน อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน

นายอรรถพงษ์ แซ่แต้
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลแม่ตืน

“เมืองเกษตรกรรม คุณธรรมเด่น เน้นคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง”

พื้นที่
66.30 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5300 8111 , 0 5300 8235

ประชากร
1,171 คน

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
42,500,000 บาท

www.tb-maetuen.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้ พือ่ ลดความเสีย่ งเกษตรกรจากการระบาด
ของศัตรูพชื ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชนเทศบาลต�าบลแม่ตนื มีความโดดเด่น
ในการใช้เทคโนโลยีด้านอารักขาพืช การใช้วิธีทางธรรมชาติก�าจัดศัตรูพืช
ที่มาจากธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศ
เป็นการป้องกันควบคุมและก�าจัดแมลงศัตรูพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความปลอดภัยกับเกษตรกร ทดแทนการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต
ให้กับเกษตรกร
ทางโครงการฯ ได้ทดลองและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกษตรกร
สามารถน�าผลิตภัณฑ์ไปใช้ได้สะดวกและง่ายขึ้น ประหยัดเวลา ท�าให้ได้
ผลผลิตและสินค้าทางการเกษตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด และยังท�าให้
เกษตรกรทีใ่ ช้มสี ขุ ภาพทีด่ ขี นึ้ ครอบครัวพึง่ ตนเองได้ มีพชื ผักปลอดสารพิษ
ไว้บริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่าย เหลือจึงแบ่งปันภายในชุมชน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้ พือ่ ลดความเสีย่ งเกษตรกรจากการระบาด
ของศัตรูพชื ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชนเทศบาลต�าบลแม่ตนื มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิตสินค้าทางการ
เกษตร ช่วยให้เกษตรกรได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยปลอดสารเคมี
เป็นการใช้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษา
สมดุลของระบบนิเวศทางการเกษตร การพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐาน
สินค้าทางการเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้
ดีขนึ้ เกิดการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการท�าเกษตรกรรมแบบ
พอเพียง โดยใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกิน พึ่งพาตัวเองเป็นหลัก ใช้ทรัพยากร
รอบตัวที่มีอยู่ ซึ่งจะเริ่มด้วยการใช้ระบบอินทรีย์ เพราะสามารถหาได้ง่าย
จากธรรมชาติ การใช้ระบบนิเวศวิทยา เข้ามาช่วยในการก�าจัดศัตรูพืช
ท�าให้เกิดผลดีแก่สุขภาพของผู้บริโภคตามมา ซึ่งวัตถุประสงค์ของศูนย์
จัดการศัตรูพชื ชุมชนคือการท�าการเกษตรโดยคืนความสมดุลทางธรรมชาติ
ศัตรูพืชที่เกิดจากธรรมชาติสามารถถูกก�าจัดโดยวิธีจากธรรมชาติ ผลผลิต
การเกษตรที่ได้เป็นผลิตผลที่ปลอดภัยจากสารเคมี และท�าให้ประชาชน
ในชุมชนอยูร่ ว่ มกันบนพืน้ ฐานของความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ เกิดการแบ่งปันใน
ชุมชน เป็นเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้ พือ่ ลดความเสีย่ งเกษตรกรจากการระบาด
ของศัตรูพืช ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเทศบาลต�าบลแม่ตืน ได้สร้าง
ความเปลี่ยนแปลงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรที่ใช้สารเคมี
มาโดยตลอดว่าสารชีวภัณฑ์และฮอร์โมนต่างๆที่ผลิตขึ้นนั้น สามารถ
ทดแทนสารเคมีและยังลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้ และน�ามาซึ่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีความปลอดภัยกับผู้บริโภค ราคาย่อมเยา สร้างตลาด
พืชผักปลอดสารพิษ เกิดการแลกเปลีย่ นสินค้าทางการเกษตรและขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจภายในชุมชน ช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี พออยู่พอกิน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้นประชาชนยังมี
ความสุขจากการลดต้นทุนการผลิตลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร
และมีสขุ ภาพดีจากการได้บริโภคพืชผักปลอดสารพิษ สร้างชุมชนให้นา่ อยู่
สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร เกิดเป็นความมั่นคงทางอาหารและพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน
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ด้านที่ 5 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

โครงการ “ยกระดับการบริหารจัดการท่องเทีย่ วโดยชุมชนวัดป่าใต้”
โดยเทศบาลต�าบลเชียงคาน อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

นายกมล คงปิ่น
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีต�าบลเชียงคาน

“เชียงคานเมืองแห่งชุมชนเข้มแข็ง แหล่งวัฒนธรรม น�าท่องเที่ยวยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
2.7 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4282 2288

ประชากร
5,113 คน
www.chiangkhan.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
มีจดุ เริม่ ต้นก่อตัวจากคนในชุมชนวัดป่าใต้ เป็นการเริม่ ต้นการจัดการ
พื้นที่ท่องเที่ยวโดยภาคประชาชนในชุมชน โดยการดึงเอาทุนทางสังคม
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาดั้งเดิมมาจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น
การมีสว่ นร่วมบูรณาการท�างานท่องเทีย่ วชุมชน วิสาหกิจชุมชนบ้าน
ต้นหล้าเชียงคาน ได้ร่วมกับเครือข่าย ภายใต้การสนับสนุนโดยเทศบาล
ต�าบลเชียงคาน จัดให้มกี ารท่องเทีย่ ว มีทพี่ กั อาหาร การแสดงและพิธกี รรม
ผาสาดลอยเคราะห์ ปี 2563 หลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 ได้เล็งเห็นถึง
ตัวตนของคนในชุมชน กลไกการมีสว่ นร่วมเริม่ หายไป จึงน�าคนในชุมชนที่
มีความรู้ มีมรดกทางวัฒนธรรม มีภมู ริ ู้ ถ่ายทอดกิจกรรมโดยจิตอาสา และ
มีความพอเพียง เพือ่ สร้างความสุขให้กบั ชุมชน โดยเอาการท่องเทีย่ วชุมชน
มาเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้ให้ (บ้าน วัด และชุมชน) เกิด
ประโยชน์สูงสุด
เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่เดิม โดยใช้บริเวณวัดป่าใต้เป็น
จุดศูนย์กลางแหล่งเรียนรูศ้ กึ ษาดูงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่อง
เที่ยวเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตเชียงคาน โดยกลุ่มจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนวัดป่าใต้ ร่วมกับภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่
เพิม่ ทางเลือกการท่องเทีย่ ว ด้วยการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์แบบใหม่
ในบริบทเดิมของเชียงคาน เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนหรือเศรษฐกิจท้อง
ถิ่นของเชียงคานให้มีความกระจาย หลากหลาย และตอบโจทย์การท่อง
เที่ยวเศรษฐกิจวิถีใหม่
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน โดยบูรณาการ ประสาน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีจัดการการท่องเที่ยว เพื่อน�า
ภูมปิ ญ
ั ญาวิถวี ฒ
ั นธรรมเชียงคานมาสร้างอาชีพด้วยการถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญา
พัฒนาสู่รายได้ของครอบครัวในชุมชน
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รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
88,343,703.00 บาท

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1.เกิดกลไกคณะท�างานขับเคลื่อนโครงการที่เข้มแข็งและชุมชนวัดป่า
ใต้ท�างานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วมและเครือข่าย โดยการมีส่วนร่วมของวัด
การรวมกลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเครือข่ายท่องเที่ยว (บ้านต้น
หล้า, ศูนย์พัฒนาครอบครัว, โรงเรียนผู้สูงอายุวัดป่าใต้, อสม. คุ้มวัดป่าใต้)
ร่วมกันบริหารการพัฒนาพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วชุมชนสูพ่ นื้ ทีต่ น้ แบบการท่องเทีย่ ว
อย่างยั่งยืน
2. มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชียงคานที่หลากหลาย น่าสนใจ มีการ
จัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้ชาวบ้านและกลุม่ ต่าง ๆ ในชุมชนจ�าหน่ายสินค้าทีผ่ ลิต และ
เกิดเครือข่ายเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังชุมชนอื่นด้วย
3. เป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป รวมทั้งพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้สู่ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
4. ประชาชนมีรายได้หมุนเวียนจากการท�ากิจกรรม เกิดการสร้างงาน
สร้างรายได้แก่เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การริเริ่มกิจกรรมโดยชุมชน ใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนวัดป่าใต้เอง
โดยใช้พนื้ ทีบ่ ริเวณวัดป่าใต้เป็นจุดศูนย์กลางแหล่งเรียนรูศ้ กึ ษาดูงานอ�านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
2. โครงสร้างและการบริหารจัดการโดยคนชุมชนวัดป่าใต้ ท�าให้เกิด
กลุ่มจัดการการท่องเที่ยวชุมชนวัดป่าใต้ เพื่อเชื่อมร้อยคนให้เกิดกิจกรรม
ในชุมชน
3. เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ ได้แก่ เทศบาล วัด ชุมชน
เครือข่ายชุมชน 9 ชุมชน อพท.5 วิสาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้า วิสาหกิจกลุม่
ประมงพื้นบ้าน ศูนย์พัฒนาครอบครัว และโรงเรียนผู้สูงอายุ
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ด้านที่ 5 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

โครงการ “ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ประชาชน
กิจกรรมการปักเสื้อลายพื้นเมือง การแส่วเสื้อท้องถิ่น”

โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลปราสาทเยอ อ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

นางสุวภัทร อุโลก
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลปราสาทเยอ

“มุ่งมั่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาปราสาทเยอ”

พื้นที่
31 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4592 1523

ประชากร
4,476 คน
www.prasatyoe.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
31,685,053.62 บาท

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
อัตลักษณ์ของชนเผ่า ชุมชนต�าบลปราสาทเยอ อ�าเภอไพรบึง จังหวัด
ศรีสะเกษ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น โดยเฉพาะการปักผ้าหรือการแส่วเสื้อ
องค์การบริหารส่วนต�าบลปราสาทเยอ จึงส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
ได้ น� า เอาวั ฒ นธรรมการแส่ ว เสื้ อ มาพั ฒ นาสร้ า งสรรค์ สู ่ เ ศรษฐกิ จ เชิ ง
สร้างสรรค์ เป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ในครัวเรือนให้เกิดขึ้นกับ
ชุมชน
โครงการ “ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ประชาชน” กิจกรรม “การปักเสือ้
ลายพื้นเมือง การแส่วเสื้อท้องถิ่น”เบิกจ่ายงบประมาณจากข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วน
ต�าบลปราสาทเยอ เริม่ ด�าเนินการ ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการ
ต่อเนื่อง) ได้ด�าเนินการในกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ เยาวชน
ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสที่สนใจ ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล
ปราสาทเยอ และจะได้ด�าเนินต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป
โครงการฯ ทีส่ ง่ เสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้ และ
เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาท้องถิน่ ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหาความยากจน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ
และการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพพื้นฐานของการลดรายจ่าย
สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชน
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับ
ท้องถิ่นอื่นๆ ที่ด�าเนินงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ
เกิดการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและได้รับเกียรติบัตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดีเด่น ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ประจ�าปี 2564 จากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1. ประชาชน เยาวชน กลุม่ อาชีพ กลุม่ สตรี ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูท้ สี่ นใจ
มีอาชีพเสริม และมีรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน
2. อนุรกั ษ์ และฟืน้ ฟู ถ่ายทอด ลายแส่วเสือ้ ดัง้ เดิมของชาวบ้าน เพิม่ พูน
ความรู้ ทักษะ สร้างความช�านาญและประสบการณ์ดา้ นการประกอบอาชีพ
3. มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนพร้อมเผยแพร่ในโอกาส
ต่อไป
4. ส่งเสริมและพัฒนาลายแส่วเสื้อสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
5. ส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน
6. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด ท�า และร่วมกัน
พัฒนา ก่อให้เกิดความรักและความสามัคคีในชุมชน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. วิสัยทัศน์ผู้น�า องค์การบริหารส่วนต�าบลปราสาทเยอ ได้เล็งเห็นถึง
ความส�าคัญ และประโยชน์ของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน
โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และการเพิ่มพูนทักษะ
เพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพพื้นฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้
2. บูรณาการความร่วมมือ โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลปราสาทเยอ
บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้น�า
ท้องที่ และท้องถิ่น
่ ผ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ี ลการปฏิบต
ั ง
ิ านดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2564
่ ทีม
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ด้านที่ 5 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

โครงการ “อัตลักษณ์ชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ถนนคนเดิน”
โดยเทศบาลต�าบลก�าแพงเพชร อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ดร.อนุวัช แก้วสว่าง
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลก�าแพงเพชร

“องค์กรคุณภาพ มาตรฐานการให้บริการ เมืองน่าอยู่ สู่สังคมที่เป็นสุข”

พื้นที่
4.8 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7438 9020

ประชากร
5,000 คน
www.kppmun.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
62,500,000 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
“ถนนคนเดิ น ” ได้ ก ลายเป็ น งานประจ� า ปี ข องชาวอ� า เภอรั ต ภู มิ
โดยเริม่ จากกิจกรรมจัดตลาดเปิดท้ายวันศุกร์ ทีเ่ ปิดให้พอ่ ค้าแม่คา้ น�าสินค้า
ชุมชน และสินค้าทั่วไปมาออกร้านจ�าหน่ายให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอย
โดยเฉพาะในส่ ว นของสิ น ค้ า ชุ ม ชนนั้ น ได้ น� า เอาสิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต� าบลก� า แพงเพชรมาจ�า หน่ า ย ส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนในเขตมีแหล่งประกอบอาชีพ โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เริ่มจากการเริ่มต้นโครงการ การด�าเนินกิจกรรม การบริหาร
จัดการ จนน�าไปสู่การจัดงานถนนคนเดิน ซึ่งเป็นงานใหญ่มีการออกร้าน
มีการจัดกิจกรรมบนเวที การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น คือ มโนราและ
หนังตะลุง ตลอดถึงการแสดงของภาคประชาชน จนกลายเป็นงานใหญ่
ประจ�าปีของอ�าเภอรัตภูมิ มีผู้คนมากมายมาเที่ยวงาน สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน และสร้างความสุขในการเข้าร่วมงาน และผลงานดังกล่าวน�าไป
สู่การได้รับรางวัลชมเชยในฐานะ เทศบาลที่มีการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีประจ�าปี พ.ศ.2564

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
มีแหล่งท�ามาหากิน สร้างอาชีพ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้าของ
ชุมชนที่น�าออกมาจ�าหน่าย ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ของภาคประชาชน
เกิ ด การพั ฒ นาการใช้ พื้ น ที่ ส ่ ว นกลางของชุ ม ชนอย่ า งเต็ ม ประโยชน์
เกิดการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาอาชีพของประชาชน เกิดการมีสว่ นร่วมในการบริหาร
จัดการ และเกิดแหล่งสร้างความสุขประจ�าปีของประชาชนได้เข้าร่วมงาน
ถนนคนเดินประจ�าปี อย่างน้อยปีละครั้ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ
ของอ�าเภอรัตภูมิ ที่มีประชาชนทั้งใกล้และไกลมาร่วมกิจกรรมในทุก
วันศุกร์ ก่อให้เกิดเป็นแหล่งเศรษฐกิจส�าคัญของอ�าเภอรัตภูมิ
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1. วิสัยทัศน์ผู้น�า การท�างานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
ของประชาชนในชุมชน มีจดุ เด่นทีก่ ารประสานงานกันระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชนในการจัดกิจกรรม การบริหารจัดการร่วมกัน และการด�าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ข้อก�าหนดที่ได้ท�าร่วมกัน มีการรับฟังความคิดเห็นความ
ต้องการของประชาชน การก�าหนดปัญหา กระบวนการแก้ไขปัญหา
และร่วมกันแก้ไขปัญหา มีการเรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกัน โดยการ
ยึดประชาชนเป็นส�าคัญ ในการพัฒนางานให้ส�าเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมาย
ร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมท�า เป็นส�าคัญ
2. กลยุทธ์การสร้างตลาดชุมชน ตลาดเปิดท้ายวันศุกร์ เกิดขึ้นก็เพื่อ
เป็นแหล่งสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยใช้ต้นทุนชุมชนเป็น
ส�าคัญ “ถนนคนเดิน” เกิดขึ้นก็เพื่อเป็นการต่อยอด ให้ตลาดเปิดท้าย
วันศุกร์เป็นที่รู้จักและมีผู้คนเข้าร่วมมากมาย สร้างเป็นจุดขาย จุดแข็ง
จุดเด่น จนกลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจส�าคัญของประชาชนในเขตเทศบาล
ต�าบลก�าแพงเพชร

่ ม
่ผ
องค์
กก
รปกครองส่
วว
นท้
ออ
งถิ
น
ี ผ
ั ต
ิ ง
องค์
รปกครองส่
นท้
งถิ
ี ลการปฏิ
ลการปฏิบบต
ัง
ิ านดี
านดีเด่
เด่นนประจ�
ประจ�าปี
าปีพ.ศ.
พ.ศ.2564
2564
่ น
่ ทีทีม

ด้านที่ 5 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

โครงการ “สร้างทักษะอาชีพเมืองบางขลังโดยแนวคิดเศรษฐกิจพอพียง”
โดยเทศบาลต�าบลเมืองบางขลัง อ�าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

นายชาตรี

สุขแจ่ม

วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“ใช้พลังเครือข่ายน�าประวัติศาสตร์มารับใช้สังคม ท่องเที่ยววิถีชุมชน ต�าบลไร้ถัง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

พื้นที่
54.12 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5594 2715

นายกเทศมนตรีต�าบลเมืองบางขลัง
ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
4,686 คน
35,813,838.10 บาท
www.bangkhlang.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
เป็นการด�าเนินการอย่างมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย ตั้งแต่เริ่มต้น
โดยขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร” ได้แก่ ผู้น�ำท้องที่ ผู้น�ำท้องถิ่น ชำวบ้ำน
คณะสงฆ์ และส่วนรำชกำร มีกำรแบ่งหน้ำที่กันรับผิดชอบในแต่ละด้ำน
หน่วยพัฒนำอำชีพได้เสนอเครือ่ งมือให้ผนู้ ำ� ชุมชน ปรำชญ์ชำวบ้ำน ตัวแทน
ผู้ด้อยโอกำส วิเครำะห์ทุนชุมชนและจัดท�ำปฏิทินประเพณี วัฒนธรรม
หน่วยพัฒนำอำชีพออกแบบกำรเรียนรู้พัฒนำทักษะกำรท�ำดอกไม้
จั น ทน์ ออกแบบกำรเรี ย นรู ้ พั ฒ นำทั ก ษะผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ำกผั ก ตบชวำ
ผลิตภัณฑ์จำกเชือกกล้วย ออกแบบกำรเรียนรู้พัฒนำทักษะกำรปลูกไผ่
และผลิตภัณฑ์จำกไม้ไผ่

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะในกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพิม่ มำกขึน้ จนสำมำรถผลิตเป็นสินค้ำสร้ำงรำยได้ และมีควำมคิด
ในกำรประยุกต์แปรรูปให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น สำมำรถถ่ำยทอด
ทักษะให้กบั คนในครอบครัว คนในชุมชน สำมำรถท�ำร่วมกันทีบ่ ำ้ นได้ ท�ำให้
คนในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน เป็นกำรเสริมสร้ำงครอบครัวอบอุ่น
คนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันเป็นกำรสร้ำงชุมชนให้เข้มแข็ง
2. กลุ่มเป้ำหมำย หน่วยพัฒนำอำชีพและภำคีเครือข่ำย เห็นคุณค่ำ
ควำมส�ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ในชุมชน
เพิ่มมำกขึ้น

ควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน จำกกำรประชุมร่วมของผู้น�ำท้องที่
ผู้น�ำท้องถิ่น ชมรมท่องเที่ยว คณะสงฆ์ และส่วนรำชกำร ซึ่งได้พิจำรณำ
ภำยใต้บริบทของชุมชน ภำยใต้ควำมเป็นไปได้ ส่งเสริมและตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของชุมชน ซึ่งท�ำให้กิจกรรมส่งเสริมอำชีพมีตลำดรองรับ
มีกำรใช้ประโยชน์ได้จริง เห็นถึงอนำคต มีควำมยั่งยืน พร้อมที่จะให้
ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มที่ ส่งผลให้สำมำรถสร้ำงทักษะอำชีพ และพัฒนำ
ต่อยอดสร้ำงรำยได้สืบไป
ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย ไม่ได้มีควำมหลำกหลำยมำกนัก
เนื่องจำกเข้ำใจถึงบริบทของชุมชน เพรำะต้องกำรประกอบอำชีพอยู่ใน
ชุมชน ไม่ประสงค์ที่จะไปประกอบอำชีพยังต่ำงถิ่น ต้องกำรอำชีพที่สร้ำง
รำยได้ให้พออยู่ได้ และเป็นอำชีพที่มีอนำคต สนองต่อควำมต้องกำรของ
ชุมชน หรือชุมชนได้รับประโยชน์ นอกจำกจะสร้ำงรำยได้แล้วยังจะสร้ำง
ควำมภำคภูมิใจให้แก่ตนเอง
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ด้านที่ 5 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

โครงการ “ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด�าริต�าบลพลับพลาไชย”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลาไชย อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

นางทรงรัตน์ หิรัญอุทก
วิสัยทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลาไชย

“พลับพลาไชยเป็นต�าบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี ภาคีมีส่วนร่วม
สืบสานประเพณี วัฒนธรรม น้อมน�าเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
136.0 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3549 5053

ประชากร
11,897 คน
www. plubplachai.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
75,217,098.36 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด�าริ ต�าบล
พลับพลาไชย เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลพลับพลาไชยกับกรมปศุสตั ว์และกลุม่ เกษตรกรในการขับเคลือ่ น
โครงการให้มีผลสัมฤทธิ์มากกว่าเป้าหมายของโครงการที่วางไว้ เช่น
การพัฒนาสายพันธุ์โดยการผสมเทียมเพื่อให้ได้กระบือที่มีอัตลักษณ์
ของกระบือไทย มีโครงสร้างใหญ่ น�้าหนักเยอะ จ�าหน่ายได้ราคาสูง
เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร
มีการบริหารจัดการลูกตัวแรกทีเ่ กิดจากโครงการเอง โดยมิได้สง่ คืน
ให้ส่วนกลางบริหารจัดการ จึงสามารถส่งต่อลูกตัวแรกของโครงการให้
เกษตรกรรายใหม่ได้อย่างทั่วถึงตามความต้องการ และรวดเร็ว ท�าให้
ปริมาณกระบือในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
มีการด�าเนินงานทัง้ ด้านการพัฒนารายได้ควบคูก่ บั การอนุรกั ษ์และ
ฟื้นฟูวิถีการท�านาในอดีต (มูลค่าควบคู่คุณค่า) โดยการพัฒนาสายพันธุ์
เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า เพิ่ ม รายได้ ควบคู ่ ก ารฟื ้ น ฟู วิ ถี ก ารท� า นาแบบดั้ ง เดิ ม
ให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้เพื่อให้เกิดความตระหนักส�านึกรัก
บ้านเกิด ไม่ทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด หันมาประกอบอาชีพการเกษตรและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1.รายได้จากการจ�าหน่ายตัวสัตว์(โค-กระบือ) เมื่อส่งคืนลูกตัวที่ 1
ให้โครงการแล้ว เกษตรกรจะสามารถจ�าหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ 2, 3, 4,
และตัวต่อๆ ไป ซึ่งสัตว์จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี
2.รายได้ จ ากการจ� า หน่ า ยมู ล สั ต ว์ ในระหว่ า งที่ เ ลี้ ย งโค-กระบื อ
เกษตรกรจะมีรายได้จากการจ�าหน่ายมูลสัตว์ เฉลี่ยปีละประมาณ 2,000
กิโลกรัม (แห้ง) หรือน�ามูลสัตว์ไปใส่ในพื้นที่การเกษตรช่วยลดต้นทุน
ค่าปุ๋ยเคมี
3. รายได้จากการจ�าหน่ายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว
ต้นข้าวโพด ซังข้าวโพด สามารถลดรายจ่ายค่าอาหารไปได้ส่วนหนึ่ง
และเป็นการลดการเผาท�าลายเศษวัสดุในพื้นที่
4. รายได้จากการปลูกพืชอาหารสัตว์ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ปากช่อง
1 หญ้าแพงโกล่า หญ้ารูซี่ เพื่อไว้ให้สัตว์ตนเองกิน ถ้าเหลือก็จ�าหน่าย
ให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม

1. การให้ชุมชนเข้ ามามี ส ่ ว นร่ ว มในการด� า เนิ น งานอย่ า งแท้ จริ ง
และโครงการดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของชุมชน
เพราะคนในชุมชนมีข้อมูล มีภูมิปัญญาและองค์ความรู้ต่างๆ อยู่แล้ว
เมื่อได้รับการหนุนเสริมจากหน่วยงานราชการให้ชุมชนมีบทบาทชุมชน
ก็จะท�างานอย่างเต็มที่ สุดความสามารถ ส่วนเครือข่ายภาคส่วนราชการอืน่
เป็นผูเ้ ข้ามามีสว่ นหนุนเสริม เพราะเครือข่ายเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ
เฉพาะทางเฉพาะด้าน สามารถมาเติมเต็มสิ่งที่ชุมชนขาดได้
2. ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ปั จ จั ย หลั ก ของโครงการ คื อ โค-กระบื อ
อย่างต่อเนือ่ งจากกรมปศุสตั ว์และบริหารจัดการลูกตัวแรกของโครงการเอง
จึงท�าให้มปี ริมาณสัตว์มากพอทีจ่ ะจัดสรรให้เกษตรกรรายใหม่ได้อย่างทัว่ ถึง
เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร
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ด้านที่ 5 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

โครงการ “พัฒนาเกษตรกรในการเพิม่ คุณภาพ ผลผลิตทางการเกษตร”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองสนิท อ�าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

นายสมจิตร นามสว่าง
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองสนิท

“เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สังคมแห่งการเรียนรู้ คนมีคุณภาพดี มีศีลธรรม
สิ่งแวดล้อมสะอาด ภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี”

พื้นที่
35.61 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4455 8806

ประชากร
6,984 คน
www.nongsanit.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
42,345,000 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
โครงการพัฒนาเกษตรกรในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปัจจุบันโครงการ
ดังกล่าวได้ขยายมาเป็น “ธนาคารผักอินทรียต์ า� บลหนองสนิท” เป็นแหล่ง
อาหารอินทรีย์ของคนในชุมชนและผู้สนใจทั่วไปที่สามารถจับจ่ายใช้สอย
ในการซื้อผักปลอดภัยต่อสุขภาพเกิดโมเดลในการท�าเกษตรอินทรีย์ท้ัง
ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า โดยมีชื่อเรียกว่า “หนองสนิทโมเดล” ภายใต้
กลไกการบริหารจัดการของสหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท
จ�ากัด

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
เชิงปริมาณ : ผูถ้ อื บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผูว้ า่ งงาน ผูย้ ากไร้/ด้อยโอกาส
และกลุม่ เกษตรกร ดังนี้ ผูถ้ อื บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 คน ผูว้ า่ งงาน 25 คน
ผู้สูงอายุ 5 คน ผู้พิการ 2 คน กลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัย 36 คน เยาวชน
นอกระบบการศึกษา 10 คน จ�านวน 80 คน
เชิงคุณภาพ :
1. เกิดการเรียนรู้ด้านการเตรียมแปลง เตรียมดิน การลดการเป็น
เชื้อราในดินและพืช การท�าปุ๋ยหมักอินทรีย์ การท�าน�้าหมักจุลินทรีย์
สังเคราะห์แสง การท�าสารสกัดไล่แมลง เรียนรู้ด้านการเก็บผลผลิต
การตัดแต่ง การล้าง การบรรจุ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากร
จากท้ อ ปมาร์ เ ก็ ต สาขาโรบิ น สั น สุ ริ น ทร์ เรี ย นรู ้ เรื่ อ งการจ� า หน่ า ยผั ก
อินทรีย์ มีการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดทั้งในและนอกชุมชน
2. ด้านการเกิดอาชีพ มีการใช้ที่ดิน แหล่งน�้า ทั้งในที่สาธารณะและ
ส่ ว นตั ว ในการน� า มาเป็ น ทุ น ในการประกอบอาชี พ เกิ ด การรวมกลุ ่ ม
จดทะเบี ย นเป็ น สหกรณ์ ก ารเกษตรพื ช ผั ก อิ น ทรี ย ์ ห นองสนิ ท จ� า กั ด
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นการพัฒนาคุณภาพและยกระดับสินค้า
ให้ได้ราคาที่สูงขึ้นและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
3. การเกิดรายได้ การเพิ่มรายได้ สมาชิกมีการจ�าหน่ายผักต่อเนื่อง
เกิ ด รายได้ โดยมี ก ลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ส ามารถพั ฒ นาอาชี พ เพิ่ ม รายได้
ขึ้นจากเดิม
4. การยกระดับคุณภาพชีวิต ก่อนเข้าร่วมโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
ว่ า งงานหลั ง จากการท� า นาเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ท� า ให้ มี ร ายได้ ท างเดี ย ว
เมื่ อ เข้ า ร่ ว มโครงการ ท� าให้ มี ร ายได้ ทุ ก วั น ต่ อ เนื่ อ ง และลดรายจ่ า ย
เป็นการสร้างสุขภาพทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา
5. การสร้างเครือข่ายและสังคม มีการมาท�ากิจกรรมร่วมกันทุกวัน
สร้างเครือข่ายขยายออกไปมากขึ้น โดยการเชื่อมโยงภาคีทั้งในและนอก
ชุมชนมาหนุนเสริมให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องยั่งยืน ต่อไป
ในวันข้างหน้า

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
เกิดการจัดตั้งกลุ่มโดยประชาชน เพื่อช่วยเหลือกันในเรื่องการผลิต
ดูแล บริหารจัดการ และการจ�าหน่าย และพัฒนาเป็นสหกรณ์การเกษตร
พื ช ผั ก อิ น ทรี ย ์ ห นองสนิ ท จ� า กั ด โดยจั ง หวั ด ได้ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น โมเดล
ในการท�าเกษตรอินทรียท์ งั้ ต้นน�า้ กลางน�า้ ปลายน�า้ ภายใต้ชอื่ “หนองสนิท
โมเดล”
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ด้านที่ 5 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

โครงการ “ส่งเสริมและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลโคกสาร อ�าเภอชานุมาน จังหวัดอ�านาจเจริญ

นายสุเรียน สีทอง
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลโคกสาร

“ท้องถิ่นน่าอยู่ คู่การเกษตรก้าวหน้า แหล่งท่องเที่ยวพัฒนา น�าพาคุณภาพชีวิตที่ดี”

พื้นที่
31.73 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 4552 5815

ประชากร
6,128 คน
www.khoksan.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
52,306,768.36 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
แก่งคันสูง เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ในแม่น�้าโขง โดยสภาพมีลักษณะ
น�า้ ตืน้ เป็นวงกว้าง นักท่องเทีย่ วสามารถเล่นน�า้ ได้สบายและมีความปลอดภัย
อยู่ในพื้นที่บ้านคันสูง หมู่ที่ 3 ต�าบลโคกสาร อ�าเภอชานุมาน จังหวัด
อ�านาจเจริญ เมื่อน�้าลดจะมองเห็นโขดหินเป็นลักษณะโขดหินน้อย-ใหญ่
สลับซับซ้อนมองเห็นเกาะกลางน�้าฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวได้ เพราะเป็นแก่งน�า้ ตืน้ สามารถเดินทางด้วยเท้าข้ามไปเกาะกลางน�า้
ของแก่งคันสูงได้ องค์การบริหารส่วนต�าบลโคกสารจึงได้จัดท�าโครงการ
ส่งเสริมและปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ ว โดยประสานความร่วมมือกันระหว่าง
ประชาชนและหน่วยงานราชการ ส�านักสงฆ์แก่งคันสูง บูรณาการร่วมด้วย
ช่วยกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อม
ต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การเปิดงานเทศกาล “ท่องเที่ยว
แก่ ง คันสูง ” โดยมีกิจ กรรมการแข่ ง ขั น ต� า ส้ มต� ารสเด็ ด เพื่ อเป็ น การ
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวแก่งคันสูงอีกทางหนึ่งด้วย โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเน้นธรรมชาติ เนื่องจากแก่งคันสูง
เป็นสถานทีท่ มี่ คี วามร่มเย็น ร่มรืน่ มีตน้ ไม้นอ้ ยใหญ่ขนึ้ สลับกันเป็นบางช่วง
ประกอบกับแม่นา�้ โขงไหลผ่านร่องหินท�าให้เกิดเสียงน�า้ ไหลผ่านตลอดเวลา
อากาศโดยรอบก็จะเย็นและไม่มีสิ่งรบกวนใดๆ โดยเกาะฝั่งแม่น้�าโขง
จะมองเห็นต้นไม้เขียวขจีท�าให้เกิดความสุขแก่ผู้มาเยือน โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่เน้นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ แก่งคันสูงถือว่าเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งก็ว่าได้

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ท�าให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สัญจรไปมาได้รู้จักแก่งคันสูง
เพิ่มมากขึ้น
2. ส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชน รวมเป็นหนึ่งน�้าใจเดียวกัน
พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะอาดและสวยงาม
3. สร้างอาชีพและรายได้จากการท่องเทีย่ วให้กบั ประชาชนในท้องถิน่
ท�าให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่ม่ันคงเพียงพอ สร้างเศรษฐกิจที่ดีใน
ชุมชน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
องค์การบริหารส่วนต�าบลโคกสารได้บูรณาการความร่วมมือโดยได้
จัดประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารแหล่งท่องเที่ยวแก่งคันสูง
สภาวัฒนธรรมต�าบลโคกสาร ผู้น�าชุมชน ก�านันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
ต�าบลโคกสาร อ�าเภอชานุมาน จังหวัดอ�านาจเจริญ
การประสานความร่วมมือกันระหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการ
ส�านักสงฆ์แก่งคันสูง บูรณาการร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
สะอาด พร้อมต้อนรับนักท่องเทีย่ ว เช่นการรักษาความปลอดภัยในสถานที่
เพือ่ รักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ โดยมีกา� ลังจากอาสาป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนต�าบลโคกสาร และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านในพื้นที่ด�าเนินการตรวจเช็คนักท่องเที่ยวที่เข้า
และออก พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ต�ารวจเข้ามาดูแลเป็นระยะๆ จัดให้มี
สถานทีจ่ อดรถเพียงพอต่อนักท่องเทีย่ ว และพร้อมอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ไว้ให้ลูกหลานเยาวชนรุ่นหลังในท้องถิ่นให้ได้เรียนรู้ต่อไป
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ด้านที่ 5 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

โครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านไร่ อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ร้อยต�ารวจตรีมานพ
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

เชื้อเมืองพาน

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านไร่

“สร้างชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

พื้นที่
2,416.05 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 5653 9237

ประชากร
8,641 คน
www.banraisao.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
54,758,015.34 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
“แก่นมะกรูดหนาวสุดกลางสยาม” ดินแดนกะเหรี่ยงโปว์ที่เคยสงบ
เงียบในปัจจุบนั ได้มนี กั ท่องเทีย่ วมาเยือนปีละไม่นอ้ ยกว่า 50,000 คน โดย
เฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ มีรายได้นอ้ ยกว่า 2,000,000 บาท
เกิดจากการจับจ่ายซือ้ สินค้าและทีพ่ กั ในพืน้ ที่ เช่น พืชผักเมืองหนาว ผ้าทอ
กะเหรีย่ ง “แกนมากรูโด้” กาแฟท้องถิน่ ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะและ ไร่อยุ๊ กือ๋
“ตลาดซาวไฮ่” เป็นสถานที่รวบรวมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นรวมทั้งศูนย์รวมสินค้าพื้นบ้านที่ผลิตหรือในไร่ของเกษตรกรที่ปลูก
เองในพื้นที่ จึงเป็นตลาดชุมชนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เพียงแค่แค่เป็น
ตลาดจับจ่ายซือ้ ของในเท่านัน้ แต่เป็นสถานทีพ่ กั ผ่อน ทานอาหาร เดินเล่น
ชมสินค้า การแสดงและการละเล่นต่างๆ นี่คือเสน่ห์ของตลาด
“ถ�า้ เขาวง” เป็นสถานทีท่ มี่ คี วามโดดเด่นของศาลาทรงไทยทีก่ อ่ สร้าง
ในการรายล้อมด้วยขุนเขาที่มีความงดงาม ภายในวัดมีตลาดร้านค้าที่
ประชาชนอยู่ใกล้บริเวณวัดน�ามาจ�าหน่ายและเป็นตลาดอีกแห่งหนึ่งของ
พื้นที่ที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่มี
จ�าหน่ายและเป็นการสร้างรายได้ให้กบั ประชาชน ภายใต้ชอื่ ตลาดวัดเขาวง
“ต้นไม้ยกั ษ์ บ้านสะน�า” เป็นสถานทีม่ หัศจรรย์แต่ละปีมนี กั ท่องเทีย่ ว
เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจ�านวนมากและได้รับขึ้นเป็น “รุขมรดกของ
แผ่นดิน” จนเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ า� คัญของจังหวัดอุทยั ธานี ประชาชน
ในพื้นที่ได้รวมตัวกันจัดตั้งตลาดชุมชนขึ้นในบริเวณดังกล่าวโดยใช้ชื่อว่า
ตลาดต้นไม้ยกั ษ์ โดยการน�าสินค้าทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนของตนเองมาจ�าหน่ายให้
กับนักท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่องเที่ยว

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือน ธ.ค.-ม.ค. เป็นช่วงทีก่ ระตุน้ ให้นกั ท่องเทีย่ ว
เข้ามาในพื้นที่และเป็นช่วงที่เศรษฐกิจในพื้นที่ดีที่สุด มีการจัดจ้างงานเพิ่ม
ขึ้นในพื้นที่ เกิดการปลูกพืชผักต่างๆ และผลไม้ต่างๆที่จะน�ามาขายตาม
ตลาด ท�าให้เกิดรายได้อย่างทั่วถึงในชุมชน ประชาชนมีความสุขในการใช้
ชีวิตประจ�าวัน เนื่องจากมีรายได้เกิดขึ้นทุกวันจากการขายผลผลิตต่างๆ
ชุมชนได้สร้างอัตลักษณ์ของท้องถิน่ ให้คงคุณค่าและน�าไปสูค่ วามยัง่ ยืนของ
การท่องเทีย่ วระดับท้องถิน่ สามารถสร้างประโยชน์ เพิม่ มูลค่า และกระจาย
รายได้ในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
เป็นสถานทีท่ มี่ อี ากาศหนาว และใกล้กรุงเทพฯ มีความหลากหลายใน
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนสินค้าทางการเกษตรต่างๆ ผลผลิต
ทางการเกษตรได้แก่ ผลไม้ พืชผักพื้นบ้านมีครบ มีอาหารพื้นถิ่น อาหาร
เฉพาะช่วงฤดูกาลในขณะที่อื่นไม่มี มีจุดเช็คอินที่งดงามหลายจุด มีกาแฟ
รสชาติเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง คือ อุ๊ยกื๋อ และแกนมากรูโด้ เป็นต้น
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ด้านที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ “ขับขี่ปลอดภัยองค์การบริหารส่วนต�าบลไสไทยห่วงใยประชาชน”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลไสไทย อ�าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลไสไทย
วิสัยทัศน์

ข้อมูลทั่วไป

“การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการบนพื้นฐาน ของคุณภาพชีวิต และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”

พื้นที่
54 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7562 3402

ประชากร
14,860 คน
www.saithai.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
87,098,377.84 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
“โครงการขับขี่ปลอดภัยองค์การบริหารส่วนต�าบลไสไทยห่วงใย
ประชาชน” ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการ
เสนอเรื่องการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน พบว่า การใช้รถใช้ถนน
บริเวณดังกล่าวหนาแน่น เป็นถนน 4 เลน ไม่มเี กาะกลางถนน ไม่มสี ญ
ั ญาณ
ไฟจราจร ประกอบกับพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนไม่เคารพกฎหมาย และ
มีการใช้ความเร็วเกินก�าหนด
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น นายหราบ หง้าฝา นายก
องค์การบริหารส่วนต�าบลไสไทย ได้เล็งเห็นความส�าคัญด้านความปลอดภัย
ของนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปตลอดจนนักท่องเที่ยว จึงได้
เชิญหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต�าบลไสไทยและหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่ง
ด่วน
“รูปแบบของความปลอดภัยในจราจร” ข้อสรุปจากการประชุมจาก
ภาคีเครือข่าย ช่วงแรก ให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอ�านวยความ
สะดวกในการข้ามถนนของเด็กและผู้ปกครอง ครูช่วยบริการรับ-ส่งเด็ก
บริเวณหน้าโรงเรียน ช่วงทีส่ อง มีการด�าเนินการสร้างเกาะกลางเทียม โดย
แขวงทางหลวงกระบี่เป็นผู้ออกแบบติดตั้งเกาะกลางเทียม ด้วยรูปแบบ
Barrier สัญญาณไฟกระพริบ และองค์การบริหารส่วนต�าบลไสไทยให้การ
สนับสนุน Concrete Curb จ�านวน 1,660 แท่ง ระยะทางโดยรวมประมาณ
600 เมตรบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านไสไทย จึงเป็นทีม่ าของการจัดโครงการ
ขับขี่ปลอดภัยองค์การบริหารส่วนต�าบลไสไทยห่วงใยประชาชน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การจัดท�าโครงการ/กิจกรรม“ ขับขี่ปลอดภัยองค์การบริหารส่วน
ต�าบลไสไทยห่วงใย ประชาชน” ได้รบั ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งผล
สู่ความส�าเร็จของโครงการ ลดการเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุ
2. ความยั่งยืนของโครงการ/กิจกรรมเนื่องจากเป็นโครงการประเภท
สิ่งก่อสร้าง จึงมีความยั่งยืน และองค์การบริหารส่วนต�าบลไสไทย ได้ตั้ง
งบประมาณส�าหรับการปรับปรุงซ่อมแซม หรือพัฒนาต่อยอด โดยความ
ร่วมมือของแขวงทางหลวงกระบี่ และภาคีเครือข่ายต่างๆ อย่างดี
3. พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่ดีขึ้น มีการเคารพกฎหมาย
ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและใช้ความเร็วตามที่ก�าหนดไว้

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านไสไทย ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว
ทีใ่ ช้รถใช้ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านไสไทย ได้รบั ความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
2. ป้องกันและลดอุบัติเหตุอันจะก่อให้เกิดอันตรายและความสูญเสีย
ต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
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ด้านที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ “ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
โดยเทศบาลเมืองเมืองพล อ�าเภอพล จังหวัดขอนแก่น

กิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิ ไกร
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล

“เมืองพล เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ความสุขของประชาชน”

พื้นที่
3 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4341 5091

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
10,937 คน
226,577,633 บาท
www.muangphon.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
เทศบาลเมืองเมืองพล โดยคณะผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการ
สนับสนุน ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับพี่น้องประชาชน โดยเทศบาล
เมืองเมืองพลมีการเตรียมความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มมูลนิธิ
และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยเฉพาะการจัดหา
เครือ่ งมืออุปกรณ์ทที่ นั สมัยครอบคลุมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เช่น รถดับเพลิงชนิดโฟม รถบรรทุกน�้าอเนกประสงค์ ชุดผจญเพลิง
ชุด SCBA รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมืออื่นๆ ฯลฯ ด้านบุคลากรมีการ
ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากหน่วยงานทีจ่ ดั ขึน้ ประกอบไปด้วย หลักสูตรครูฝกึ ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารถล่ม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า
และการฝึกอบรมทบทวน ฯลฯ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ฝึกซ้อมดับเพลิงอย่างจริงจัง และผลการปฏิบตั กิ ารระงับเหตุเพลิงไหม้
เจ้าหน้าทีด่ บั เพลิงสามารถเข้าถึงพืน้ ทีท่ เี่ กิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว เป็นไปตาม
มาตรฐานด้านการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท�าให้ประชาชน
เกิดความเชือ่ มัน่ ในการบริหารจัดการสาธารณภัยของเทศบาลเมืองเมืองพล

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ ข้าร่วมการฝึกซ้อม เกิดทักษะและมีความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายมากยิ่งขึ้น ข้าราชการ
พนักงานเทศบาล พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้าและประชาชนในพื้นที่
ได้มีส่วนร่วมในการซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาอันตรายที่เกิดขึ้น
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเกิดเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแรง
และกว้างขวางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากยิ่งขึ้น
2. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
มูลนิธติ า่ งๆ ในเขตเทศบาลเมืองเมืองพลและพืน้ ทีใ่ กล้เคียงให้มคี วามเข้มแข็ง
สามารถบูรณาการการท�างานในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองเมืองพล ที่ว่า
“เมืองพล เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ความสุขของประชาชน”
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ด้านที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ “ฝึกอบรมวินัยจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ”
โดยเทศบาลต�าบลแม่สายมิตรภาพ อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นางสาวอุบล ใจวรรณะ
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลแม่สายมิตรภาพ

“มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิต ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการโปร่งใส ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”

พื้นที่
20 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5373 4083

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
14,593 คน
57,105,963.22 บาท
www.maesaimittraphap.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
มุ่งมั่นและใส่ใจทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of
Action for Road Safety) ให้สอดคล้องกับประกาศองค์การสหประชาชาติ
(UN) ปี ค.ศ.2011-2020 มติคณะรัฐมนตรี ที่ก�าหนดให้ความเห็นชอบ
ในปี พ.ศ.2554-2563 และแผนปฏิบตั กิ ารทศวรรษแห่งความปลอดภัยทาง
ถนน พ.ศ.2554-2563 ของศูนย์อ�านวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อบูรณ
าการการด�าเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ยุทธศาสตร์จังหวัด นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและ
นโยบายนายอ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ตระหนักถึงภารกิจการเป็นหน่วยงานระดับพื้นที่ด้านการป้องกัน
อุบตั เิ หตุทางถนน เทศบาลต�าบลแม่สายมิตรภาพ จึงมีการพัฒนาปรับปรุง
แนวนโยบายแห่งพืน้ ทีใ่ ห้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระดับต่าง ๆ
ทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่ รวมถึงการวางกลยุทธ์การพัฒนา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมาโดยตลอด
ยกระดับปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นวาระแห่งพื้นที่
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยมุ่งอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายจราจร ทุกระดับเพศวัย การตั้งจุดตรวจ
จุดสกัดกั้นการวิเคราะห์จุดเสี่ยงของถนนและผิวการจราจร ป้ายสัญญาณ
จราจร การรณรงค์ ส วมหมวกนิ ร ภั ย หรื อ คาดเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย 100%
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขับขี่
ความส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ปี พ.ศ.2563–2564 ประชาชน มีความ
ปลอดภัย มีวินัยทางจราจรมากขึ้น อุบัติเหตุลดลง จนถึงไม่มีอุบัติเหตุ
ทางถนน ประชาชนมีความพึงพอใจ และยินดีปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เยาวชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร
มีจติ ส�านึกในการปฏิบตั ติ ามกฎจราจร
2. เกิดกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน สามารถระดม
ความคิด น�าข้อมูลสภาพปัญหาการจราจรและความปลอดภัยทางถนน
มาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันได้
3. สามารถลดมูลค่าความเสียหายในชีวติ และทรัพย์สนิ จากอุบตั เิ หตุ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนให้ความส�าคัญเข้ามามี
ส่วนร่วมคิด ร่วมปฏิบัติการกับโครงการและปฏิบัติตามมาตรการสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน
2. การบูรณาการความร่วมมือ เทศบาลต�าบลแม่สายมิตรภาพ ได้บรู ณาการ
ความร่วมมือ ทัง้ ในด้านองค์ความรู้ งบประมาณร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน
สถานศึกษา 4 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง รวม ทั้งสิ้น 29 หน่วยงาน
และประชาชนในท้องถิ่นครอบคลุมทุกหมู่บ้าน รวม 8 หมู่บ้าน
3. พันธะความร่วมมือ โดยการมุง่ มัน่ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)
ที่จะขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน รวม 29 หน่วยงาน
และประชาชนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน รวม 8 หมู่บ้าน
4. การสร้างบุคคลต้นแบบเยาวชนขับขี่ปลอดภัย โดยสร้างผู้น�าทาง
ธรรมชาติ “บุคคลต้นแบบ” เพื่อให้เกิดค่านิยมการเลียนแบบสวมหมวก
นิรภัยในการขับขี่ของเยาวชน
5. หมวกนิรภัย ยืม–คืน สถานศึกษาและหมู่บ้านจัดให้มีไว้ เพื่อให้
ประชาชนและเยาวชนที่ไม่มีหมวกนิรภัย ได้ยืมสวมใส่ขณะขับขี่
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ด้านที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ “สนับสนุนกิจการหรือการด�าเนินงาน
ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลบางหมาก อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง

นายก่อนี

ศรีอ่อน

วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“เชิงคุณภาพ สืบสานภูมิปัญญา สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความสุขสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน”

พื้นที่
33.88 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7529 0895

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบางหมาก
ประชากร
5,772 คน
www.bangmark.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
33,679,000 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
มีเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติ
หน้าที่ประจ�าศูนย์ในวันจันทร์ – วันเสาร์
มีค�าสั่งแต่งตั้งสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อยู่เวร
ปฏิบัติหน้าที่ประจ�าศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนวันละ 2 คน
ซึ่งจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในวันจันทร์ - วันเสาร์โดยไม่มีค่าตอบแทน
มีอุปกรณ์ส่ือสารในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อยู่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน คือ วิทยุสื่อสาร และโทรศัพท์มือถือ
เพื่อใช้ในการประสานงานและรับเรื่องร้องทุกข์ เมื่อเกิดเหตุ เช่น น�้าท่วม
ไฟไหม้ ต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร ดินถล่ม วาตภัย ภัยแล้งและเหตุอื่นๆ
มีเจ้าหน้าทีอ่ ยูเ่ วรปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจ�าศูนย์พร้อมรับเรือ่ ง พร้อมทัง้ มี
การเตรียมพร้อมในด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการออกช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยอยู่
ตลอดเวลา
แจ้งผู้อ�านวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกครั้ง
ทั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่และหลังปฏิบัติหน้าที่ และหลายๆ ครั้งผู้อ�านวยการ
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจะเป็นผู้น�าทีมในการออกปฏิบัติ
หน้าที่ พูดคุยถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่
หลังเสร็จสิน้ ภารกิจ เพือ่ น�าไปเสนอในทีป่ ระชุมประจ�าเดือนของศูนย์อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งจะมีการประชุมประจ�าเดือนทุกเดือน
อย่างน้อยเดือนละครั้ง แต่หากเดือนไหนมีภารกิจเร่งด่วนจะมีการประชุม
มากกว่าหนึ่งครั้ง

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบางหมาก ในฐานะผู้อ�านวยการ
ศู น ย์ อ าสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ในการ
ปฏิบัติงานการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย และดู แ ล เอาใจใส่ ใ น
ความเป็นอยู่ของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นอย่างดี
2. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต�าบล ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน และประชาชนในพื้นที่
ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเป็นอย่างดี ในการด�าเนินงาน
3. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกคนมีความตั้งใจและ
มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเคร่งครัด การปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ในกรณีเกิด
ภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความพร้อมในด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและก�าลังพล ในการปฏิบตั งิ านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย มีคณ
ุ ภาพและพร้อมใช้ในการปฏิบตั งิ านของสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ทนั ท่วงทีเมือ่ เกิดเหตุภยั พิบตั ติ า่ งๆ
2. ประชาชนทุกคนในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต�าบล
บางหมาก มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ จากภัยพิบตั ติ า่ งๆ และมี
ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านในระดับดีมาก
่ ผ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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ั ง
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ด้านที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ “การช่วยเหลือเหตุวาตภัย หมู่ที่ 5 บ้านคลอง 29 ต�าบลทองหลาง”
โดยองค์กรปกครองส่วนต�าบลทองหลาง อ�าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

นายประวิทย์ รุ่งเรือง
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลทองหลาง

“ประชาชนร่วมคิด ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง”

พื้นที่
30.52 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3734 9573

ประชากร
5,101 คน
www.thonglang.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
31,780,376.81 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
การวางแผนการท�างาน องค์การบริหารส่วนต�าบลทองหลาง มีการวาง
แผนการท�างานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและส�ารวจความเสียหาย
ไปในคราวเดียวกัน โดยจัดข้อปฏิบตั งิ านออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 ประกอบด้วย
ฝ่ายอ�านวยการ ฝ่ายรับเรื่อง และฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ (หน่วยเคลื่อนที่
เร็ว) ท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงท�าความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบให้ทราบแนวทางการช่วยเหลือ, เขียนค�าร้องรับเรื่องขอความ
ช่วยเหลือประชาชน, ส�ารวจความเสียหายของที่อยู่อาศัย โรงเลี้ยงสัตว์
เมื่อได้รับทราบข้อมูลก็จะรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบความส�าคัญ
ชุดที่ 2 จะท�าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน ในการตัดต้นไม้และกิ่งไม้ที่
ล้มทับที่อยู่อาศัยและที่กีดขวางทางจราจร
การบูรณาการความร่วมมือ ภายในหน่วยงาน และบุคคลภายนอก
จากโครงสร้างคณะท�างานศูนย์ชว่ ยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนต�าบล
ทองหลาง ที่มีการแบ่งหน้าที่แต่ละฝ่ายกันอย่างชัดเจน แต่การท�างาน
ของแต่ละฝ่ายท�างานแบบบูรณาการร่วมกันเป็นทีมท�าให้การท�างานเป็น
ไปอย่างรวดเร็ว มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องสามารถส�ารวจความเสียหาย
รับเรื่องขอความช่วยเหลือจากประชาชน
การสร้างเครือข่ายจิตอาสาในการช่วยเหลือเหตุวาตภัย นอกจาก
การช่วยเหลือในการตัดต้นไม้และกิง่ ไม้ ทีล่ ม้ ทับทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีก่ ดี ขวาง
เส้นทางจราจรนอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบล
ทองหลาง อาสาสมัครป้องกันภัยของพลเรือนแล้ว ได้มีการแจ้งเชิญชวน
ผู้มีจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือเหตุวาตภัย
ในครั้งนี้ด้วย
ประชาชนได้รับทราบแนวทางการช่วยเหลือเหตุวาตภัยมากขึ้น
เพราะในการลงพื้ น ที่ ใ นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชนและส� า รวจ
ความเสียหายมีการจัดเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยประชาสัมพันธ์รว่ มอยูใ่ นชุดปฏิบตั งิ าน
ท�า หน้า ที่ป ระชาสัมพัน ธ์ ชี้ แจง ท� าความเข้ าใจกั บ ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบให้ทราบถึงแนวทางในการช่วยเหลือ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
เชิงปริมาณ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ส่งผลท�าให้
ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย จ�านวน 43 ครัวเรือน ได้รับความช่วยเหลือ
วัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ร้อยละ 100 ของจ�านวนวัสดุที่ได้
รับความเสียหาย
เชิงคุณภาพ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ส่งผลท�าให้
ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย จ�านวน 43 ครัวเรือน ได้รับความช่วยเหลือ
วัสดุกอ่ สร้างในการซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัยอย่างทันท่วงที สามารถลดค่าใช้จา่ ย
ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การวางแผนการท�างาน องค์การบริหารส่วนต�าบลทองหลาง ได้จัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ�านวยการ, ฝ่ายรับเรื่องและฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่
2. ความร่วมมือในการท�างาน มีการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเมือ่ เทียบ
กับครัวเรือนทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ส่วนหนึง่
มาจากความร่วมมือของเจ้าหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนต�าบลทองหลาง
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้รับความร่วมมือจากผู้น�า
ท้องที่ ผู้น�าท้องถิ่น ที่ช่วยน�าพาไปส�ารวจครัวเรือนที่ประสบเหตุวาตภัย
นอกจากนั้น ยังได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยเอง
ที่ ค อยอ� า นวยความสะดวก ตลอดจนการให้ ข ้ อ มู ล และกรอกค� า ร้ อ ง
จัดเตรียมเอกสารส�าคัญประกอบค�าร้องให้กับเจ้าหน้าที่อย่างครบถ้วน
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ด้านที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ “รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�านวน 8 แห่ง”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลโบสถ์ อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

นายณรงค์

เพิ่มพูน

วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นธรรมาภิบาล ผสานสามัคคี ตามรอยวิถีพอเพียง”

พื้นที่
156 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4400 9771

นายยกองค์การบริหารส่วนต�าบลโบสถ์
ประชากร
19,432 คน
www.both.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
113,484,890.90 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 แห่ง ในองค์การบริหารส่วนต�าบลโบสถ์
ได้น�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (ผู้ปกครอง
และเด็กเล็ก) ด้วยการจัดท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง
และครู ทั้ง 8 แห่ง เพื่อร่วมด�าเนินงานรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%
ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ตามแนวทางและกิ จ กรรมที่ ก� า หนดขึ้ น
โดยผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้จากครูประจ�าศูนย์ฯ นั้น

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 แห่ง ในพื้นที่ต�าบลโบสถ์ เป็นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้นแบบ ประจ�าปี 2562 ของจังหวัดนครราชสีมา นับเป็นปัจจัย
บวกที่ส่งผลดีต่อการด�าเนินงานด้านการรณรงค์ให้ผู้ปกครองปรับเปลี่ยน
ทั ศ นคติ ใ ห้ เ ล็ ง เห็ น ความส� า คั ญ ของการสวมหมวกนิ ร ภั ย ขณะขั บ ขี่ ร ถ
จักรยานยนต์ จนส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงอัตราการเสียชีวิตถึงปัจจุบันลดลงเป็นศูนย์
2. ประชาชนทั่วไปได้เห็นแกนน�า (ผู้ปกครอง เด็กนักเรียนและครู)
ในการสวมหมวกนิรภัยจากการด�าเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทัง้ 8 แห่ง
จึงส่งผลให้เกิดความตื่นตัวในการร่วมสวมหมวกนิรภัยแก่ตนเอง อันเป็น
ผลดีต่อการป้องกัน และลดอุบัติเหตุในพื้นที่ ส�าหรับการจะขยายผล
การด�าเนินโครงการสู่ภาคประชาชนโดยตรง
3. ในการด�าเนินงานรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 8 แห่ง เป็นการด�าเนินงานฝึกอบรมให้ผู้ปกครองและเพิ่มเวลา
การเรียนรูแ้ ก่เด็กเล็ก โดยครูทา� หน้าทีว่ ทิ ยากรบรรยาย ทัง้ นี้ มีความมุง่ หวัง
ให้ ก ลุ ่ ม เป้ า หมายได้ ป รั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมในการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ ให้เน้นความส�าคัญและประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัย
จนกลายเป็นความเคยชินที่ต้องตระหนักในการให้ความร่วมมือ กวดขัน
วินัยจราจรของตนเองและผู้ร่วมทาง

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ประจ�าปีงบประมาณ 2562
ของจังหวัดนครราชสีมา นับเป็นแรงผลักดันต่อการด�าเนินโครงการรณรงค์
สวมหมวกนิรภัย 100% ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 ศูนย์
2. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเอกชน
ในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาหมวกนิรภัยมีไม่เพียงพอ จนสามารถแก้ไข
ปัญหาด้วยการขอรับบริจาคจากภาคเอกชน เพือ่ ส่งมอบต่อผูป้ กครองและ
เด็กเล็กให้ครอบคลุมและสวมใส่สู่เป้าหมาย 100%
3. ความเป็นหนึ่งเดียวของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล ผู้น�าฝ่ายปกครอง อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติ
การความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอพิมาย ที่ตระหนักถึงความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ
เดินทางอยู่เป็นประจ�า นับเป็นแรงผลักดันให้โครงการบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้
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โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัย ใส่ใจจราจร”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าซัก อ�าเภอเมืองนครสรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายเกรียงศักดิ์ ศรี ไสย
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าซัก

“ท่าซักเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อม อุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

พื้นที่
49.31 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7531 8920

ประชากร
12,824 คน
www.tasak.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
69,079,950.01 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
“ท่าซักโมเดล” หรือ โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัย ใส่ใจจราจร
เป็นโครงการทีม่ าจากความต้องการของประชาชน โดยส่งเสริม ให้ประชาชน
ได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการลดอุบัติทางถนน มีการริเริ่มและน�า
กลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ด�าเนินงาน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการด�าเนินงาน
โครงการให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพพืน้ ที่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับปัญหา
ที่เกิดขึ้น ขับเคลื่อนการด�าเนินงานโดย ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าซักร่วมกับภาคีเครือข่ายในพืน้ ทีแ่ ละ
นอกพื้นที่หลายภาคส่วน ด�าเนินการจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าซักกับหน่วยงานอืน่ ๆ
อีก 11 หน่วยงาน ใช้กลไกการบูรณาการร่วมกันขององค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และจิตอาสาในพื้นที่ เป็นกลไกหลักในการ
ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ในระดับพื้นที่ น�าไปสู่ ท่าซักโมเดล
“ลดเจ็บ ลดตาย ลดอุบัติเหตุ” อย่างยั่งยืน
“ท่าซักโมเดล พลังชุมชนขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน”
มีเป้าหมายเพือ่ ลดอัตราการเสียชีวติ ลดการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนน
และเพิ่ ม การสวมหมวกนิร ภัย สร้างคุณ ภาพชีวิต ที่ดีแก่ประชาชนใน
พื้นที่ ด�าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย
ใช้หลักการออกแบบชุมชนปลอดภัย (Design Thinking) มี 3 ด่าน
ที่เข้มแข็ง ประกอบด้วย ด่านครอบครัว, ด่านโรงเรียน, และด่านชุมชน
“บรรจุหลักสูตรการศึกษาวิชา พรบ.จราจรทางบก” เป็นหลักสูตร
การเรียนการสอน 10 ชั่วโมง ใน 1 ภาคเรียน ส�าหรับโรงเรียนต้นแบบ
ในพื้นที่ต�าบลท่าซัก
“ท่าซักโมเดล” ประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ ปี 2562
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 0 ราย, ปี 2563 1 ราย, ปี 2564 0 ราย
มีผู้บาดเจ็บ ปี 2562 90 ราย, ปี 2563 99 ราย, ปี 2564 51 ราย อัตรา
การสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2563 ร้อยละ 81.85

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี จากสิ่ ง แวดล้ อ ม และสั ง คมที่ มี
ความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ลดการเสียชีวติ และการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนนของประชาชน
ในแต่ละครัวเรือน
3. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รบั การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
ที่ดีในการใช้รถใช้ถนน น�าไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
การบูรณาการภายใต้การมีสว่ นร่วม “ท่าซักโมเดล” ประสบความส�าเร็จ
โดยใช้กลไกระดับพื้นที่ในการด�าเนินงานภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคี
เครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว น ปี พ.ศ.2562 ถึ ง ปั จ จุ บั น จ� า นวนผู ้ เ สี ย ชี วิ ต
จากอุบัติเหตุทางถนนลดลงได้ 100% ผู้บาดเจ็บลดลง 61% และอัตรา
การสวมหมวกนิ ร ภั ยเพิ่ มขึ้ น ร้ อ ยละ 81.85 ภายใต้ “ท่ า ซั ก โมเดล
พลังชุมชนขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน”
การก�าหนดนโยบายในการด�าเนินงานทีช่ ดั เจน ผูบ้ ริหารให้ความส�าคัญ
และก�าหนดนโยบายในการด�าเนินงานโครงการที่ชัดเจน มีการติดตามผล
อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลการด�าเนินงานเป็นปัจจุบนั และชัดเจน มีขอ้ มูลทีช่ ดั เจนในการ
ด�าเนินงาน สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องตรงประเด็น
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โครงการ “เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (น�้าท่วม)
โดยมีชุมชนท้องถิ่น เป็นศูนย์กลาง”
โดยเทศบาลต�าบลเวียงสา อ�าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลเวียงสา

“เมืองสา เมืองเก่าน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม น�าสู่ประชาคมอาเซียน”

พื้นที่
1 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5405 0110 , 0 5405 0151

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
2,832 คน
41,918,559.68 บาท
www.wiangsa.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
การบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน คือ ชุมชนมีความตระหนักรู้
และเห็นคุณค่าของการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยผู้น�าชุมชน
กลุ่มแกนน�าในชุมชม และผู้ได้รับผลกระทบสามารถพึ่งพาตนเองได้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บันทึกความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการน�้าแบบบูรณาการ
ลุ่มแม่น�้าน่าน และแม่น�้าสาขาแม่น�้าน่าน ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ�านวน 8 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลต�าบลเวียงสา เทศบาล
ต�าบลกลางเวียง เทศบาลต�าบลขึง่ องค์การบริหารส่วนต�าบลส้าน องค์การ
บริหารส่วนต�าบลไหล่นา่ น องค์การบริหารส่วนต�าบลน�า้ ปัว้ องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลตาลชุม และองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเหลือง ซึ่งเป็นพื้นที่
น�า้ ท่วมซ�า้ ซาก เพือ่ บูรณาการและบริหารจัดการน�า้ ร่วมกันอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
เกิดเครือข่ายศูนย์ด�าเนินงานป้องกันภัยพิบัติอ�าเภอเวียงสา โดยให้
ชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 8 แห่ง แต่งตั้งคณะท�างาน
ด้านภัยพิบัติชุมชนขึ้นโดยชุมชนเอง
ต้นแบบการจัดการภัยพิบัติ (น�้าท่วม) ระดับประเทศ โดยได้ขยาย
เครือข่ายไปยังอ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ประกอบกับสถาบันชุมชนท้องถิน่
พัฒนาได้นา� ไปขยายผลเป็นโครงการน�าร่องของประเทศไทยในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
นครศรีธรรมราช เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก
เป็นชุมชนปลอดภัยระดับสากล อันดับที่ 405 ของโลก ที่ได้รับเชิญ
จาก International Safe Community Certify Centre (ISCCC) ให้
น�าเสนอผลงานในประเด็นการบริหารจัดการภัยพิบัติ ที่ประเทศญี่ปุ่น

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การสร้างการเรียนรูร้ ว่ มกัน ทัง้ ด้านการสร้างแรงจูงใจ สร้างก�าลังใจ
และการยอมรับให้กับชุมชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท�าความเข้าใจต่อปัญหา
ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและจัดการภัย
พิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2. การก�าหนดนโยบาย เพือ่ ให้ชมุ ชนพึง่ ตนเองได้ และเข้าใจการจัดการ
ภัยพิบตั ไิ ด้อย่างเป็นระบบ มีทศิ ทางและแผนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการ
มีส่วนร่วมด�าเนินการจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การพึ่งพาตนเอง เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของคนใน
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการป้องกันภัยให้มากขึ้น
4. การร่วมมือกันของเครือข่าย โดยได้รับการสนับสนุน ความร่วมมือ
และความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน

1. สามารถป้องกันทรัพย์สนิ และความปลอดภัยของประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้
2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของ
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
3. สามารถป้องกันภัยพิบัติ (น�้าท่วม) ในชุมชนได้ 100 %
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ด้านที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ “ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ดีเด่นระดับประเทศ ประจ�าปี พ.ศ. 2564”

โดยเทศบาลต�าบลป่งไฮ อ�าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

นายสุวรรณา กุมภิโร
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลป่งไฮ

“ชุมชนน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม ผู้น�าประชาธิปไตย น�้าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ทุกคนมีงานท�า
วัฒนธรรมยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง มุ่งเน้นคุณธรรม”

พื้นที่
180 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4241 6168

ประชากร
10,531 คน
www.ponghai.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
113,030,061 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ต�ำบลป่งไฮ ศูนย์
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต�ำบลป่งไฮ ตั้งอยู่ที่ ทต.ป่งไฮ อ�ำเภอ
เซกำ จังหวัดบึงกำฬ ปัจจุบันมี อปพร. ในสังกัดทั้งหมด จ�ำนวน 316 คน
โดยมีกำรอบรมจัดตั้ง อปพร. ขึ้นเป็นจ�ำนวน 3 รุ่น แยกเป็น อปพร.รุ่นที่
1 ปี พ.ศ. 2553 จ�ำนวน 120 คน อปพร. รุ่นที่ 2 ปีพ.ศ. 2561 จ�ำนวน
130 คน อปพร. รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 66 คน
เป็นศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เน้นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ และเพิ่มทักษะกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่สมำชิกอย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดกำรท�ำงำนที่เป็นรูปธรรมร่วมกับเจ้ำหน้ำที่หลักของ
หน่วยงำนรำชกำรในพื้นที่ โดยมี เป้ำหมำยให้เกิดควำมสงบสุขและ
ปลอดภัยแก่ประชำชนทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนาให้ยงั่ ยืนและการมีสว่ นร่วมกับหน่วยงานอืน่ กำร
เพิ่มประสิทธิภำพและทักษะกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่สมำชิก อปพร.
กำรจัดท�ำโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้และทบทวนแก่ อปพร.ทุกรุ่น มีกำร
จัด โครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน กำรตั้ง
จุดตรวจ ในวันหยุดช่วงเทศกำลต่ำงๆ ร่วมกับหน่วยงำนอื่น และกิจกรรม
ที่โดดเด่นของสมำชิก อปพร. ต�ำบลป่งไฮ คือ กิจกรรมจิตอำสำช่วยงำน
ฌำปนกิจศพทุกงำนในพื้นที่ต�ำบลป่งไฮ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ประชำชน อำสำสมัคร มีทักษะกระบวนกำรวิเครำะห์ สถำนกำรณ์
ในกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำในขณะปฏิบัติหน้ำ
2. กำรบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนำชุมชนและสังคม กำรจัดกำร
สำธำรณภัยเบื้องต้น กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ
ได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว เป็นระบบ และมีมำตรฐำนเดียวกัน
3. ได้รับกำรสนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งพื้นที่
เมื่อเกิดสำธำรณภัย ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดควำมสูญเสียในชีวิต และ
ทรัพย์สินจำกสำธำรณภัย
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. รูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้ำง กำรสั่งกำร แผนผัง/เครือข่ำยกำร
ติดต่อสื่อสำร กำรมีระบบ กำรควบคุมสั่งกำร ระบบกำรประสำนงำน กำร
บริหำรจัดกำรบุคลำกร ที่เป็นรูปแบบและมีมำตรฐำนเดียวกัน สำมำรถ
บัญชำกำรและปฏิบัติกำรร่วมกับหน่วยงำนอื่นอย่ำงมีเอกภำพ
2. กำรปฏิบตั ริ ว่ มกับหน่วยงำนอืน่ สำมำรถติดต่อประสำนงำน สัง่ กำร
รำยงำน กำรปฏิบัติ และสถำนกำรณ์ระหว่ำงทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้
อย่ำงต่อเนือ่ ง รวดเร็ว และเชือ่ ถือได้ จัดท�ำแนวทำงปฏิบตั ใิ นกำรสนับสนุน
ทรัพยำกร เจ้ำหน้ำที่ อุปกรณ์ และเครือ่ งมือ เพือ่ กำรปฏิบตั งิ ำนขององค์กร
ปฏิบัติในกำรจัดกำร สำธำรณภัยแต่ละระดับ
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ด้านที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ “ป้องกันและแก้ ไขปัญหาไฟป่าในต�าบลแม่กา”
โดยเทศบาลต�าบลแม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

นายสะอาด

ไชยกุล

วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“มองการณ์ ไกล โปร่งใส ร่วมใจพัฒนา”

พื้นที่
131.696 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5446 6605

นายกเทศบาลต�าบลแม่กา
ประชากร
12,977 คน
www.maekalocal.com

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
93,000,000.00 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
1. การด�าเนินโครงการมีการปฏิบัติที่เป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจนร่วมกัน
ของกลุ่มเครือข่าย
2. มี ก ารประชุ ม สั ม มนาระดมความคิ ด จากกลุ ่ ม เครื อ ข่ า ยในการ
วางแผนการด�าเนินงานทุกๆ ขั้นตอน
3. มีการก�าหนดแผนการปฏิบตั งิ านร่วมกัน รวมทัง้ มีการแบ่งหน้าทีใ่ น
การด�าเนินการตามความเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติ
4. เมือ่ เกิดปัญหาระหว่างปฏิบตั งิ านมีการประชุมหารือเพือ่ แก้ไขปัญหา
ร่วมกัน และถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
5. กลุ่มเครือข่ายมีการประสานงานหน่วยงานภายนอก ในการช่วย
เหลือสนับสนุนในการด�าเนินโครงการให้ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย
6. หลังจากเสร็จสิน้ โครงการมีการประชุมสัมมนาสรุปผลการปฏิบตั งิ าน
และถอดบทเรียนเพื่อน�าไปปรับปรุงแผนและแนวทางการด�าเนินการ
ในปี ต่อๆ ไป และถือว่าเป็นการท�างานที่เป็นระบบเครือข่ายประสาน
ความร่วมมือในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. มีการประชุมสัมมนาระดมความคิดจากกลุม่ เครือข่ายร่วมในการ
วางแผน การท�างานที่มีจุดมุ่งหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการ
ร่วมมือกันหลายๆ หน่วยงานในการปฏิบัติ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
2. มีการก�าหนดแผนด�าเนินงานร่วมกันในแต่ละปี เช่น มีการประชุม
หารือวางแผนด�าเนินการ การประชุมแก้ไขปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน
และด�าเนินการและถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน
3. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง เป็นสิ่งส�าคัญในการ
จัดการโครงการที่มีพื้นที่บริหารจัดการขนาดใหญ่และมีความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติงาน หากขาดเครือข่ายความร่วมมือที่ดีจะไม่สามารถบริหาร
จัดการให้ส�าเร็จได้โดยง่าย

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. การเกิดไฟป่าและการเผาวัชพืชทางการเกษตรในพืน้ ทีต่ า� บลแม่กา
ลดจ�านวนลง
2. มีจา� นวนเครือข่าย อาสาสมัคร และประชาชน เข้าร่วมมือสนับสนุน
การปฏิบัติงานเพิ่มจ�านวนมากขึ้นท�าให้การเกิดไฟป่าและการเผาวัชพืช
ทางการเกษตรลดลงจากเดิม
3. สภาพอากาศในพืน้ ทีต่ า� บลแม่กาในช่วงเดือน มกราคม – เมษายน
มีหมอกควันและฝุน่ ละออง (PM.10,PM.2.5) ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการใช้ชวี ติ
ของประชาชน นิสติ นักศึกษา และผูพ้ กั อาศัยในพืน้ ทีน่ อ้ ยลงกว่าปีทผี่ า่ นมา
4. ก่อให้เกิดองค์ความรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติงานของเครือข่าย
ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในต�าบลแม่กา
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ด้านที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ “การเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและป้องกันอัคคีภัย”
โดยเทศบาลต�าบลทับคล้อ อ�าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

นายนพดล

โตอุ่น

วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“เทศบาลก้าวไกล ใส่ใจการศึกษา แก้ปัญหาชุมชน บนพื้นฐานความพอเพียง”

พื้นที่
1.72 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5664 1033

นายกเทศมนตรีต�าบลทับคล้อ
ประชากร
4,978 คน
www.thabklo.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
53,315,003.59 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดพิจิตร ในการประกวดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ประเภทเทศบาลต�าบล
การเตรียมความพร้อม มีอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประกอบด้วยรถยนต์ดบั เพลิง จ�านวน 3 คัน รถยนต์บรรทุกน�า้ ช่วยดับเพลิง
รถยนต์บรรทุกเทท้าย และรถยนต์ตรวจการณ์ จ�านวนอย่างละ 1 คัน
ชุดดับเพลิงภายในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ (SCBA)
จ�านวน 4 ชุด ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร จ�านวน 10 ชุด เครื่องสูบน�้า
ขนาด 8 นิ้ว และเครื่องสูบน�้าชนิดหาบหาม จ�านวน 1 เครื่อง รวมถึง
การมีเจ้าหน้าที่และพนักงานดับเพลิง จ�านวน 14 คน ปฏิบัติงานตลอด
24 ชั่วโมงโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
ส�ารวจและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ถังดับเพลิงชนิด
มือถือ บริเวณจุดเสี่ยง จ�านวน 129 จุด ติดตั้งระบบท่อแห้งดับเพลิงใน
ชุมชน จ�านวน 29 จุด ซึ่งสามารถต่อน�้าดับเพลิงได้ทันทีหากเกิดเพลิงไหม้
โครงการส่งเสริมและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย โดยให้ความรู้
เกีย่ วกับอัคคีภยั และการระงับอัคคีภยั เบือ้ งต้นแก่ประชาชนครบทัง้ 9 ชุมชน
ต้นแบบการจัดการด้านสาธารณภัย (อัคคีภยั ) ให้กบั องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ในการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงด้านส�ารวจจุดเสี่ยง
การจัดท�าและการฝึกซ้อมแผนในการป้องกันและระงับอัคคีภยั และวิธกี าร
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการบูรณาการร่วมกับ
ภาคประชาชน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลทับคล้อ มีความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
2. สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนใน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. เพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภยั
โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ผู้บริหารเทศบาลต�าบลทับคล้อ เล็งเห็นความส�าคัญของปัญหาให้
จัดท�าโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหาอัคคีภัย และการ
สนับสนุบงบประมาณด้านเครือ่ งมือ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยต่างๆ
2. ด้านการบูรณาการความร่วมมือ ผู้น�าชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล
ต�าบลทับคล้อ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นอย่างดี
3. ด้านการเตรียมความพร้อม ด้านเครือ่ งมือ เครือ่ งจักร ด้านงบประมาณ
และด้ า นคน โดยที่ พ นั ก งานและเจ้ า หน้ า ที่ ง านป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย มีการฝึกซ้อมอย่างสม�่าเสมอ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ส่งผลให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ด้านที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ “สายตรวจนักปั่น”
โดยเทศบาลต�าบลนครไทย อ�าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

นายเอกชัย

โศจิวิศาล

วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

พื้นที่
48 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5538 8014

นายกเทศมนตรีต�าบลนครไทย
ประชากร
9,013 คน
www.nakhonthai.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
88,204,097.60 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
สายตรวจนักปั่น เป็นการสร้างความพร้อมและจัดการภาวะวิกฤต
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการส่งเสริมสนับสนุน
และพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในชุ ม ชน
ด้วยการบูรณาการระหว่างเทศบาลและชุมชน ให้มีส่วนร่วมเสริมสร้าง
ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือระหว่างชุมชนให้สามารถ
ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงที
การด�าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีเป้าหมายหลัก
เพื่อป้องกันมิให้เกิดภัยร้ายแรงขึ้นจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ หรือหากเกิดภัยขึ้น ต้องสามารถ
บรรเทาอันตรายหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด
เป็นโครงการที่มีการใช้จักรยานสนับสนุนการท�างานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยการลงพื้นที่ส�ารวจข้อมูล ส�ารวจจุดเสี่ยง ถนน
ตรอก ซอย ตรวจรักษาความเรียบร้อยความปลอดภัยในพื้นที่ เช่น สถาน
ที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ ส�ารวจความคิดเห็น ด้านการจราจร รณรงค์
ตระหนักให้ประชาชนมีความรูก้ ารใช้รถใช้ถนน การให้ความรูก้ บั ประชาชน
ด้านอัคคีภัย การใช้ถังเคมีดับเพลิง ออกส�ารวจถังดับเพลิงเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ปกติ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เบื้องต้น เน้นตระหนักให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ
และประชาชนในพื้นที่ต�าบลนครไทย
เป็นโครงการทีส่ ร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชน ให้ประชาชนได้รบั
ความรู้จากโครงการสายตรวจนักปั่น ในด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การใช้ถังเคมีดับเพลิงและน�าความรู้เพื่อช่วยเหลือตนเองและ
คนในชุมชน/หมู่บ้าน เฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยต่างๆ ในชุมชน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ประชาชนมีความรูเ้ บือ้ งต้น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่เน้นให้ประชาชนช่วยเหลือตนเองและครอบครัวเวลาเกิดภัยต่างๆ
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆ
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่มีความพร้อม
ในการรองรับสาธารณภัย ทราบจุดเสีย่ งภายในชุมชน เข้าถึงพืน้ ทีช่ มุ ชนได้
อย่างทั่วถึง

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ประชาชนสามารถใช้อุปกรณ์ที่เทศบาลน�าไปติดตั้งไว้ ช่วยเหลือ
ตนเองได้ในเบื้องต้น รวมทั้งสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเทศบาล
ในทันทีเวลาเกิดภัย
2. ประชาชนมีการตืน่ ตัวและตระหนักในด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น
ความปลอดภัยทางถนน การปฏิบัติตามกฎจราจร การป้องกันการแก้ไข
ปั ญ หาไฟป่ า และหมอกควั น การแก้ ไขปั ญ หาภั ย แล้ ง เตรี ย มตั ว รั บ
สถานการณ์น�้าท่วม
3. พื้นที่ต�าบลนครไทย น่าอยู่ปลอดภัย เพราะมีการตรวจรักษา
ความเรียบร้อย ความปลอดภัยในพืน้ ที่ เช่น สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว สวนสาธารณะ
อย่างต่อเนื่อง
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ด้านที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ “ฝึกอบรมกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ต�ำบลธงชัย (โรคลัมปี สกิน)”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลธงชัย อ�าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

นำยประหยัด แสงหิรัญ
วิสัยทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลธงชัย

“ต�าบลธงชัยน่าอยู่ คู่คุณธรรม น�าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง ด�ารงไว้ซึ่งมาตรฐาน
บริหารจัดการที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่ดีงาม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
18 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3278 0243

ประชากร
9,275 คน
www.thongchai.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
60,924,475.04 บาท

ควำมโดดเด่นของโครงกำร
โครงการฝึ ก อบรมกลุ ่ ม ผู ้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ ต� า บลธงชั ย (โรคลั ม ปี สกิ น )
เป็นโครงการฯ ที่แก้ปัญหาโรคระบาดในโค กระบือ ของต�าบลธงชัยได้
อย่างยัง่ ยืนจนเป็นพืน้ ทีป่ ลอดจากโรคลัมปีสกิน 100% โดยองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลธงชัยได้ตั้งโครงการฯ ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2564
ทีม่ งุ่ เน้นการส่งเสริมให้ความรู้ พร้อมจัดท�าองค์ความรูแ้ ละใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาตั้งแต่การวางแผน โดยเชิญผู้น�า
ชุมชน และเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคมาประชุม พร้อมเชิญปศุสตั ว์จงั หวัดเพชรบุรี
มาให้ความรูแ้ ละสร้างองค์ความรูใ้ นการป้องกันและรักษาโรคลัมปีสกินในโค
พร้อมทั้งจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต�าบลธงชัยเพื่อร่วมวางแผนการ
บริหารจัดการการป้องกันโรคระบาด (โรคลัมปี สกิน) ในชุมชนของตนเอง
ปัจจุบันพื้นที่ต�าบลธงชัยเป็นพื้นที่ปลอดจากโรคลัมปี สกิน และมี
องค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ให้ปลอดจากโรค โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์ต�าบลธงชัยติดตามและเฝ้าระวังการระบาดโรคลัมปี สกินในชุมชน
ของตนเอง อีกทั้งยังมีการเตรียมการหากพบการระบาดของโรคลัมปีสกิน
และโรคอื่นๆ ในสัตว์ โดยการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบลธงชัยเป็นระยะ

ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ
1. เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์ตา� บลธงชัยปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการเลีย้ งสัตว์
โดยสอดคล้องกับวิถชี มุ ชน ได้มากกว่าร้อยละ 90
2. สามารถป้องกันโรคระบาดสัตว์จากแมลงพาหะ เช่น ยุง เหลือบ ริน้
แมลงวันคอก เห็บ ได้มากกว่าร้อยละ 90
3. เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต�าบลธงชัยสามารถปรับปรุงบ�ารุงพันธุ์และ
ส่ ง เสริ ม การตลาดโดยเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ โคไทยพื้ น เมื อ งต� าบลธงชั ย ได้
มากกว่าร้อยละ 50
4. เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต�าบลธงชัยมีนวัตกรรมและสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีการเลีย้ งสัตว์ ได้อย่างเหมาะสม
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ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ
องค์การบริหารส่วนต�าบลธงชัย มีการน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้เพื่อเตรียมการรับมือสาธารณภัยในทุกรูปแบบตามแผน
เผชิญเหตุด้านการจัดการโรคระบาด โดยได้ตั้งโครงการฯ ด้านการป้องกัน
สาธารณภัยไว้ในแผนงบประมาณประจ�าปีทุกปี และใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่าที่สุด และมุ่งเน้นการส่งเสริม ให้ความรู้ และการจัดท�าองค์ความรู้
ซึ่งเป็นอาวุธทางปัญญาที่เป็นภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน พร้อมส่งเสริม
การแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมโดยก�าหนดเป้าหมายความส�าเร็จร่วมกัน
และเน้นการพึ่งพาตนเองของชุมชน เพื่อความยั่งยืนประกอบกับองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต� า บลธงชั ย มี บุ ค คลากรที่ เข้ า ถึ ง ประชาชนและมี ค วามรู ้
ความเข้าใจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านการเกษตร
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ด้านที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ “ธนาคารน�้าใต้ดินแบบพอเพียง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2564”
โดยเทศบาลต�าบลหนองม่วงไข่ อ�าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

นายขจร
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

ธรรมไชยางกูร

นายกเทศมนตรีต�าบลหนองม่วงไข่

“หนองม่วงไข่เมืองน่าอยู่ คู่เกษตรปลอดภัย ใส่ใจการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
ประชาชนอยู่ดีกินดี มีวิถีชีวิตพอเพียง”

พื้นที่
24 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5450 6014

ประชากร
4,457 คน
www.nongmuangkai.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
25,035,924.98 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ธนาคารน�้าใต้ดินแบบพอเพียง เป็นนวัตกรรมการเติมน�้าฝนจาก
หลังคาบ้านลงสูช่ นั้ ใต้ดนิ สามารถลดปริมาณน�า้ ทีไ่ หลท่วมในพืน้ ที่ โดยกลไก
การแทนที่อากาศในดินของน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ น�้าฝนจะถูกส่งลง
เก็บไว้ใต้ดนิ ได้ในปริมาณมากและได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการรวมกันของ
น�้าใต้ดิน “เป็นการกักเก็บน�้า” ซึ่งใช้น�้าที่เก็บไว้กลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โครงการธนาคารน�้าใต้ดินของเทศบาล
ต�าบลหนองม่วงไข่ นอกจากจะแก้ปัญหาน�้าท่วมน�้าแล้งในพื้นที่ได้แล้ว
ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ท�าให้หน่วยงานมีงบประมาณ
เหลือจ่าย น�าไปพัฒนาในส่วนอื่นๆ เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน
มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
เชิงปริมาณ
ช่วยแก้ไขปัญหาน�้าท่วมขังให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลได้
ไม่น้อยกว่า 1,300 หลังคาเรือน
เชิงคุณภาพ
1. มีการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาเทศบาลต�าบล
หนองม่วงไข่ให้มีการบริหารจัดการน�้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ
สร้างรายได้ให้กับประชาชน
2. ช่วยแก้ปัญหาน�้าท่วมขังเพราะท�าให้น�้าซึมลงใต้ดินได้ดี
3. พัฒนายกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พืน้ ทีเ่ ป้าหมายเป็นศูนย์
การเรียนรูอ้ งค์กรปกปครองส่วนท้องถิน่ ต้นแบบจัดการน�า้ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่างและขยายผลการพัฒนาสูอ่ งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อีกทั้งช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งเพราะสามารถเป็นแหล่งกักเก็บ
น�า้ ได้ แก้ไขปัญหาน�า้ เค็มเพราะมวลน�า้ เค็มจะมีนา�้ หนักมากกว่าน�า้ จืด ฉะนัน้
น�้าเค็มจะอยู่ด้านล่าง
4. ช่วยแก้ไขปัญหาน�า้ สกปรกเพราะระบบน�า้ แบบปิดจะช่วยให้ระบบ
กรองน�า้ ดีขนึ้

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ความมุ่งมั่น - ได้แสดงออกถึงความตั้งใจ รับผิดชอบในการท�าหน้าที่
การงาน ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานส�าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมาย
ภูมิปัญญา - มีการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะ ทั้งทางด้านเทคนิคและ
ด้านการบริหารอย่างครบถ้วนอยู่ตลอดเวลา
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ - มีรูปแบบวิธีคิดและมุมมองแปลกใหม่
ที่แตกต่างไปจากผู้อื่น ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ ท�าให้แสวงหาโอกาส
น� า มาบริ ห ารและพั ฒ นาให้ เ กิ ด เป็ น คุ ณ ค่ า แก่ อ งค์ ก ร ทั้ ง ในด้ า นของ
การปรับปรุงระบบงานทั่วไป ระบบการผลิต ระบบการตลาด และระบบ
การบริหาร ตลอดจนระบบการออกแบบและพัฒนาโครงการ
มนุษย์สัมพันธ์ - มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งเป็นส่วนที่ส�าคัญในปัจจัยของความส�าเร็จของโครงการ
ทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ - มีทศิ ทางในการเพิม่ ทักษะ
และการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งการตัดสินใจในทิศทางเดียวกัน จึงท�าให้
โครงการมีประสิทธิภาพ และส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
การให้ความส�าคัญกับการมีสว่ นร่วมกับทุกภาคส่วน - เทศบาลต�าบล
หนองม่วงไข่เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ได้ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท�างาน และร่วมรับผลที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วม ไปจนกระทั่งถึงร่วมตรวจสอบเพื่อสร้างความโปร่งใส
และเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐให้ดีขึ้นและเป็นที่
ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย
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ด้านที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ “โครงการจัดตั้งศูนย์ภัยพิบัติเบื้องต้นประจ�าชุมชน”
โดยเทศบาลต�าบลวาปีปทุม ต�าบลหนองแสง อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

นายประภาส กิจจินดาโอภาส
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลวาปีปทุม

“เมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคทั่วถึง พึ่งพาตัวเองได้ สุขภาพอนามัยดี มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”

พื้นที่
2.31 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4379 9402

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
3,285 คน
62,778,727.33 บาท
www.wapeepathumcity.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
“โครงการจัดตั้งศูนย์ภัยพิบัติเบื้องต้นประจ�าชุมชน”
การสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 4+1 ประกอบด้วย ท้องที่
ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนและภาคเอกชน โดยใช้แนวคิด
“การระเบิดจากข้างใน” ตามพระราชด�ารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทีต่ อ้ ง
มุง่ พัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชนให้มคี วามเข้มแข็ง
มีพร้อมแล้วค่อยขยายออกสู่สังคมภายนอก
เทศบาลต�าบลวาปีปทุมจึงได้ให้แต่ละชุมชนได้มีการจัดการตนเอง
ชุมชนจัดการชุมชนด้วยชุมชน โดยมีการตั้งคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ
เบื้องต้นประจ�าชุมชนทั้ง 7 ชุมชน ด�าเนินการตั้งด่านชุมชนและจัดการแก้
ปัญหาจุดเสี่ยงด้วยตนเองเกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง
ของคนในชุมชนโดยมีเทศบาลต�าบลวาปีปทุม สนับสนุน ดูแลควบคุม
ให้สอดคล้องตามหลัก 4 สร้าง 1 พัฒนา ประกอบด้วย สร้างต้นแบบ
สร้างเส้นทางปลอดภัย สร้างนวัตกรรมช่วยเหลือ สร้างมาตรการทางสังคม
และการพัฒนาความร่วมมือ 4 +1 องค์กรหลัก

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
เชิงปริมาณ
1. คณะกรรมการศูนย์จัดการภัยพิบัติเบื้องต้นประจ�าชุมชน 7 ชุมชน
2. ศูนย์ภัยพิบัติเบื้องต้นประจ�าชุมชน 7 ชุมชน
3. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 1 แผน
4. แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 แผน
5. การด�าเนินงานด้านชุมชนทุกเดือน
เชิงคุณภาพ
1. ป้องกันและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัย โดยเฉพาะกับ
ผู้หญิง เด็ก คนชรา ผู้พิการ หรือผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
โดยมีการแต่งตั้งคณะท�างานและจัดท�าฐานข้อมูล เพื่อความสะดวก
2. การปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. การสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของคนในชุมชน
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เทศบาลต�าบลวาปีปทุมในฐานะศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน
ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส) ได้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างเครือข่ายอยูต่ ลอด ท�าให้เทศบาล
ต�าบลวาปีปทุมมีการพัฒนาการด�าเนินงานอยู่ตลอดเวลา ในการด�าเนิน
โครงการจัดตั้งศูนย์ภัยพิบัติเบื้องต้นประจ�าชุมชน เราได้รับความร่วมมือ
จาก ภาคีเครือข่าย 4+1 การมุ่งเน้นและสนับสนุนของผู้บริหารในการ
จัดการปัญหาของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน และสร้างเครือข่ายรุ่นใหม่
อยู่เสมอ เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความร่วมมือของชุมชนในการ
เปลี่ยนแปลงสังคม พัฒนาต่อเนื่องสู่ความยั่งยืนต่อเนื่องไป
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ด้านที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ “การจัดตั้งศูนย์อ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ”
โดยเทศบาลต�าบลเดิด อ�าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

นายเสน่ห์

แสนจันทร์

วิสัยทัศน์

“เทศบาลต�าบลเดิด เป็นชุมชนน่าอยู่ มีการบริหารจัดการที่ดี มีเศรษฐกิจพอเพียง
สังคมมีความสุข และเป็นแหล่งท�าการเกษตรอินทรีย์”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
35.80 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4558 2572

นายกเทศมนตรีต�าบลเดิด
ประชากร
115,325 คน
www.doet.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
72,993,290 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เทศบาลต�าบลเดิด
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ และมีการประชุม
วางแผน ก�าหนดแนวทาง เป้าหมาย และรูปแบบวิธีการด�าเนินงาน มีการ
จัดท�าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีการปรับปรุงในแต่ละปี
มีการจัดตั้งงบประมาณ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่และ
อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสาธารณภัย โดยจัดตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
เป็นศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ จัดระบบการสื่อสารในการช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยรวมทัง้ ศูนย์เตรียมความพร้อมในการแจ้งเตือนการป้องกันภัย
และออกช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที เมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ
โดยมีเจ้าหน้าที่รับการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานภายในและการบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ การปฏิบตั ริ ว่ มกับอ�าเภอ การปฏิบตั ริ ว่ มกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม
เอกชน และองค์การสาธารณกุศล ในการด�าเนินงานช่วยเหลือด้านสาธารณภัย
กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงขอรับการสนับสนุนทรัพยากร
เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติ
ในการจัดการ สาธารณภัยแต่ละระดับ
มีกำรจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัย ที่บ้านแสนพันธ์ หมู่ที่ 6 ซึ่งเป็นพื้นที่
เสีย่ งด้านอุทกภัยสูง มีการแต่งตัง้ มิสเตอร์เตือนภัยประจ�าหมูบ่ า้ น เพือ่ รายงาน
และแจ้งเหตุมายังศูนย์ฯ แจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ศูนย์อ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีการจัด
ฝึกอบรมท�าให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ สามารถ
ปฏิบัติตัวเบื้องต้นเมื่อยามเกิดภัย และรู้จักการวางแผนระบบสาธารณภัย
ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยในพื้นที่เสี่ยงของตนเอง
2. ประชาชนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ หลักเกณฑ์
เมื่อยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
และเป็นไปตามตามระเบียบ หลักเกณฑ์ การช่วยเหลือประชาชนอย่าง
ถูกต้อง และเป็นธรรม
3. ประชาชนมีความมั่นใจและมีความปลอดภัย เมื่อยามเกิดภัยต่างๆ
ประชาชนได้รบั ความปลอดภัยทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ เพราะศูนย์อา� นวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดูแลและช่วยเหลือประชาชนจนกว่า
สถานการณ์การเกิดภัยจะปกติ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ด้านความพร้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ต�าบลเดิด เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้าน สาธารณภัย
จึงมีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ระบบการสื่อสาร ยานพาหนะ
อุปกรณ์ เครื่องมือ และบุคลากร ในการช่วยเหลือ ประชาชน ตลอด
24 ชั่วโมง
2. การบูรณาการความร่วมมือ โดยศูนย์อา� นวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ทต.เดิด บูรณาการความร่วมมือทั้งภายใน และร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก เพือ่ ช่วยกันด�าเนินงานช่วยเหลือประชาชนทีป่ ระสบภัย
ในด้านต่างๆ
่ ผ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ี ลการปฏิบต
ั ง
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ด้านที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ “อบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนี ไฟ”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลตาเซะ อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางวิ ไล
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

จันทรัตนะ

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตาเซะ

“สร้างต�าบลให้น่าอยู่ สร้างความรู้สู่มวลชน สร้างสังคมให้โปร่งใส
สร้างสานใจร่วมพัฒนาต�าบลตาเซะให้ก้าวไกล”

พื้นที่
29.37 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7337 0041

ประชากร
5,737 คน
www.taze.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
17,978,992.05 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
“ประชาชนต้องปลอดภัย” เมื่อน�ำสถิติกำรเกิดเพลิงไหม้ในช่วงปี
พ.ศ. 2559–2564 ในพื้นที่ต�ำบลตำเซะ ที่มีจ�ำนวนลดลง เป็นตัวชี้วัด
ที่ ป ระจั ก ษ์ ว ่ ำ กำรบริ ห ำรจั ด กำรอั ค คี ภั ย ของหน่ ว ยงำน ส่ ง ต่ อ ไปยั ง
ประชำชนเพื่อช่วยกันดูแล ป้องกันอัคคีภัยมิให้เกิดในชุมชน รวมถึงกำร
ด�ำเนินโครงกำรให้ควำมรู้ผ่ำนรูปแบบกำรฝึกอบรมในช่วงก่อนเกิดเหตุ
ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ
การเกิดขึ้นของ “หน่วยงานฝึกอบรม” องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล
ตำเซะ ได้รับกำรจัดตั้งเป็นหน่วยงำนฝึกอบรม 2 หน่วย ตำมกฎกระทรวง
ก�ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร จัดกำร และด�ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน เกี่ยวกับกำรป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 และกฎกระทรวง กำรเป็นหน่วยงำนฝึกอบรม
กำรดับเพลิงขั้นต้น และกำรเป็นหน่วยงำนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น จัดท�ำ MOU สร้ำง
เครือข่ำยร่วมกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลในพื้นที่ ทั้ง 2 แห่ง
ในกำรประสำนควำมร่วมมือกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรปฐมพยำบำล
เบื้องต้น แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ส่งผลให้องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลตำเซะ
ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น
ประจ�ำปี พ.ศ.2564 ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ของจังหวัด
ยะลำ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เกิดศูนย์กำรเรียนรู้แก่ชุมชน และหน่วยงำนรำชกำร รวมถึงสถำน
ประกอบกิจกำรทุกแห่ง ในรูปแบบของกำรจัดตั้งหน่วยงำนฝึกอบรมที่
ได้รับใบอนุญำตรับรองเป็นหน่วยงำนฝึกอบรม 2 หน่วยงำนจำกกรม
สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ในด้ำนกำรอบรมกำรดับเพลิงขั้นต้น
และกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
2. เพิ่มทักษะ ขีดควำมสำมำรถ ให้แก่ประชำชนในพื้นที่ ตลอดจน
หน่วยงำนรำชกำร สถำนประกอบกิจกำร โดยอำศัยควำมร่วมมือจำก
ทุกส่วนในกำรช่วยกันเฝ้ำระวังอัคคีภัย และกำรจัดกำรภัยเฉพำะหน้ำได้
ทันท่วงที
3. ประชำชนให้ควำมส�ำคัญในกำรป้องกันอัคคีภัย มีกำรตรวจสอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนที่ช�ำรุด รวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์/ถังก๊ำซหุงต้ม
ให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภัย

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
วิสยั ทัศน์ผนู้ า� กำรท�ำงำนเป็นทีม และกำรสร้ำงกำรมีสว่ นร่วมร่วมกับ
ชุมชน มีจดุ เน้นอยูท่ กี่ ำรประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนเพือ่ ให้ได้โครงกำร
ที่ประชำชนต้องกำรและพึงพอใจมำกที่สุด โดยกำรรับฟังควำมคิดเห็น/
ควำมต้องกำรของประชำชน ก�ำหนดขัน้ ตอนกำรแก้ไขปัญหำ ร่วมกันแก้ไข
ปัญหำ มีกำรเรียนรู้และปฏิบัติร่วมกัน
การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมกับหน่วยงำน
ต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรเพิ่มทักษะควำมรู้ด้ำนวิชำกำร และภำคปฏิบัติ เพื่อน�ำ
ควำมรู้ที่ได้มำปรับใช้กับพื้นที่ต�ำบล และน�ำมำถ่ำยทอดให้แก่ประชำชน
ผู้สนใจทั่วไป เพื่อร่วมกันป้องกันและช่วยเหลือประชำชนในด้ำนอัคคีภัย
และเรื่องอื่นๆ ในด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย “กำรได้รับ
ควำมร่วมมือ” มีกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนกับผูน้ ำ� ชุมชน
ในกำรวำงแผนงำน ประชุม หำรือแนวทำงในกำรฝึกอบรมเพือ่ ให้ประชำชน
ได้รับประโยชน์และควำมรู้
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ด้านที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ “ป้องกันและแก้ ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน”

โดยเทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายสมศักดิ์ เศรษโฐ
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลสุวรรณภูมิ

“เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม คุณภาพสังคมดี วิถีชุมชนเข้มแข็ง”

พื้นที่
6.8 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4358 1221

ประชากร
8,993 คน
www.swnp.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
86,996,604.09 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ภารกิจหลัก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีบทบาทส�าคัญใน
การให้บริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่อยู่
ใกล้ชดิ กับประชาชนในท้องถิน่ มากทีส่ ดุ เมือ่ เกิดภัยขึน้ จะเป็นหน่วยงานแรก
ที่จะเข้าไประงับเหตุในเบื้องต้น ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุ
และให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประชาชนสามารถแจ้ ง เหตุ ข อความช่ ว ยเหลื อ ได้ ต ลอด 24 ชั่ ว โมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ
ร่วมมือกันในการปฏิบตั หิ น้าที่ เกีย่ วกับมาตรการป้องกันและลดความสูญเสีย
ชีวติ จากภัยพิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ และทรัพย์สนิ ของประชาชนทีอ่ าจเกิดจากปัญหา
อุบตั เิ หตุทางถนน เช่น การป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์รว่ มกับสถานีตา� รวจภูธรสุวรรณภูมิ การรณรงค์การขับขีป่ ลอดภัย
สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์และอบรมการขับขี่ปลอดภัย วินัยจราจร
โดยมีนักเรียน ประชาชน ส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ
การเป็นต้นแบบให้กบั หน่วยงานอืน่ ๆ โดยการลงนามความร่วมมือจัดท�า
“ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย อ�าเภอสุวรรณภูมิ” บันทึก
ข้อตกลงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่อ�าเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คือ เทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ เทศบาลต�าบล
หินกอง เทศบาลต�าบลดอกไม้ เทศบาลต�าบลจ�าปาขัน องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลสระคู องค์การบริหารส่วนต�าบลนาใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต�าบลบ่อพันขัน ซึ่งเรียกว่าข้อตกลง “ภาคีสมาชิก” โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ จัดกลุม่ พืน้ ทีก่ ารให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านบรรเทา
สาธารณภัย เพือ่ ถอดบทเรียนร่วมกับ “ศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทาง
ถนนอ�าเภอสุวรรณภูมิ”

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานที่ช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนด้านสาธารณภัยต่างๆ ให้กบั ประชาชน ลดความเสีย่ งทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ทัง้ ด้านอุบตั เิ หตุและภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
2. ประชาชนมีความภูมใิ จในการมีสว่ นร่วม การพัฒนาบ้านเมืองทีด่ คี วบคู่
กับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมุง่ หวังให้เป็นเมืองน่าอยูน่ า่ อาศัย
และเกิดความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส�านึกในการมีวัฒนธรรมที่ดีด้านความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ในการด�าเนินชีวติ ในปัจจุบนั

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยงานภาคีเครือข่าย ด้าน
ความปลอดภัย ในระดับอ�าเภอสุวรรณภูมิที่จะด�าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. การบูรณาการร่วมมือ เทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ได้ลงนามความร่วมมือกันกับเทศบาลต�าบลหินกอง
เทศบาลต�าบลจ�าปาขัน เทศบาลต�าบลดอกไม้ อบต.สระคู อบต.นาใหญ่
และอบต.บ่อพันขัน ภายใต้ข้อตกลง“ภาคีสมาชิก”ในการร่วมมือจัดกลุ่ม
พื้นที่ให้บริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้านบรรเทาสาธารณภัย
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โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนต�าบลล�าเลียง”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลล�าเลียง อ�าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

นางฤทธิพร คงสมาน หัวหน้าส�านักปลัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลล�าเลียง
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“คุณภาพชีวิตก้าวหน้า โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ด�ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งท่องเที่ยวและประเพณีเป็นที่เลื่องลือ เน้นยึดถือหลักธรรมาภิบาล”

พื้นที่
238.90 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7786 0644

ประชากร
9,424 คน
www.lumliang.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
56,750,500.08 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
สถานการณ์ด้านสาธารณภัยได้กลายเป็นปัญหาส�าคัญ ประสบกับ
วิกฤติการณ์ความรุนแรงต่างๆ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมอย่างมากมาย และยังคงเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา เกินกว่าระดับ
การเปลีย่ นแปลงตามวัฏจักรตามธรรมชาติ อันเป็นผลให้เกิดปรากฏการณ์
ต่างๆ ทัง้ ภัยพิบตั ทิ เี่ กิดจากการกระท�าของมนุษย์ ท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมโทรมลงอย่างมาก สภาพทางนิเวศวิทยาเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้
ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีแนวโน้มที่จะทวีความเสียหายและ
ความรุนแรงนับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนต�าบล
ล�าเลียง เห็นความส�าคัญของภารกิจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ซึ่งส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนต�าบลล�าเลียง”
จัดท�าขึน้ เพือ่ ให้สมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลล�าเลียง ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้พัฒนาเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ มีความพร้อมในการด�าเนินงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในทิศทางเดียวกัน
การน�าทักษะองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาท
และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนเพื่อเป็นการบูรณาการการท�างาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการเพื่อให้กลุ่มองค์กรชุมชนมีศักยภาพใน
การจัดการสาธารณภัยของชุมชนได้ครอบคลุมและกว้างขวางยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. องค์การบริหารส่วนต�าบลล�าเลียงในฐานะหน่วยงานหลักในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยของพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทุกภาคส่วนได้รบั ทราบปัญหา บทบาท และมีความตระหนักในการเตรียม
ความพร้อมสามารถน�าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงแผนงาน วางมาตรการ
ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพทัง้ ในด้านการป้องกัน ระงับ
และช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยให้ครอบคลุมและมีความเหมาะสมยิง่ ขึน้
2. ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่เกิดความมั่นใจในการด�าเนินการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องอย่างรวดเร็ว ทัว่ ถึง
และเป็นธรรม
3. ประชาชนผู้ประสบภัยมีความพึงพอใจต่อระบบการช่วยเหลือของ
องค์การบริหารส่วนต�าบลล�าเลียงและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนต�าบล
ล�าเลียง ที่มีความเข้มแข็ง นับเป็นปัจจัยและแรงผลักดันในการด�าเนินงาน
ให้ประสบความส�าเร็จ นอกจากนี้การบูรณาการร่วมมือทั้งหน่วยราชการ
ในพื้นที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นเพื่อเป็นแกนส�าคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ด้านที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ “รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อก”
โดยองค์กรปกครองส่วนต�าบลมาบยางพร อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

นายอภิชาติ เงินท้วม
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลมาบยางพร

“เป็นเมืองแห่งความสะอาด ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สู่สังคมอาเซียนอย่างยั่งยืน”

พื้นที่
81.072 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3802 6827-9

ประชากร
19,481 คน
www.mabyangporn.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
181,477,186.85 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
องค์การบริหารส่วนต�าบลมาบยางพร ได้ตระหนักถึงปัญหา การมี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้จัดท�าโครงการขับขี่ปลอดภัย
สวมใส่หมวกกันน็อก ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ให้กับเด็ก เยาวชน
และประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนตลอดจนการสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมต่อไป
การให้ความส�าคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็ก เยาวชน
และประชาชน เรือ่ งการขับขีป่ ลอดภัยใส่หมวกกันน็อก ยังคงเป็นมาตรการ
ที่ต้องด�าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูก
จิตส�านึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความส�าคัญและรุนแรงของปัญหาดังกล่าว ตลอดจนผลกระทบ
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมให้มีส่วนร่วม
ในความรับผิดชอบต่อชุมชนของตนเอง ปลูกจิตส�านึกที่ดีในการขับขี่
อย่างปลอดภัย

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับกฎจราจร
เพิม่ มากขึน้ ได้มสี ว่ นร่วมในความรับผิดชอบต่อชุมชนของตนเอง มีจติ ส�านึก
ที่ดีในการขับขี่รถจักรยานยนต์
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โครงการ “ป้องกันและแก้ ไขปัญหาน�า้ ท่วมอย่างเป็นระบบครอบคลุมทัง้ พืน้ ทีเ่ ทศบาล
เมืองเขาสามยอด (โครงการแก้มลิง ขุดลอกคูคลอง เครือข่ายแก้ ไขปัญหาน�า้ ท่วม)”
โดยเทศบาลเมืองเขาสามยอด อ�าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

นางสายใจ เลิศวิริยะประภา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด

“คุณภาพชีวิตดีทุกด้าน การบริการ และการศึกษาพื้นฐานเป็นเลิศ”

พื้นที่
32.50 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3677 6205

ประชากร
29,392 คน
www.khaosamyod.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
149,216,040.41 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
สร้างทางด่วนน�า้ (BYPASS) จากปัญหาการระบายน�า้ ทีเ่ ป็นอุปสรรค
เสนอแนะให้มีการขุดคลองในแนวตรงตามต�าแหน่งช่วงต่างๆ ของแม่น�้า
หลักของเมือง พุ่งสู่ทะเลโดยสามารถสร้างแนวกันดินและสาธารณูปโภค
เช่น ถนน ทางด่วน คร่อมน�้า
สร้างแหล่งน�้า บึง หนอง ประจ�าหมู่บ้าน (แก้มลิง) สร้างข้อก�าหนด
ของทุกหมู่บ้านตามจ�านวนหลังคาเรือนที่เหมาะสมซึ่งสามารถระบายน�้า
ช่วงน�้าหลากของหมู่บ้านได้ มีประตูเปิดปิดน�้า ประจ�าท้องถิ่นเพื่อระบาย
น�้าออกเข้าสู่ทางด่วนน�้าสายรองและสายหลักต่อไป
การขุดลอกคูคลองครัง้ ยิง่ ใหญ่และการสร้างก�าแพงกันดิน โดยสร้าง
ก�าแพงกันดินตามต�าแหน่งน�้าที่ปะทะตลิ่งหนักๆ หรือตลอดแนวคูคลองที่
เจออุทกภัยเป็นประจ�าทุกปี
ปรับสมดุลการอยูอ่ าศัย ในการปลูกฝังทัศนคติแก่ประชาชนมีสว่ นร่วม
ในการสร้างเมืองแบบยั่งยืนวางแผนไม่ให้ชุมชนสร้างบ้านรุกล�้าคูคลอง
สาธารณะ การสร้างความเท่าเทียมของบ้านและชุมชนต่อการอยู่อาศัย
ร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ปลูกป่า เพิ่มปริมาณต้นไม้ บริเวณต้นน�้าของตอนเหนือ
เพื่อดูดซับน�้าลดทอนก�าลังน�้าจากภูเขาสูงปรับสมดุลของสภาพแวดล้อม
โดยบรรจุอยูใ่ นระบบการศึกษา เพือ่ ปลูกฝังทัศนคติให้ประชาชนมีสว่ นร่วม

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เทศบาลเมืองเขาสามยอด มีบทบาทในการเตรียมการให้สามารถ
เผชิญและจัดการอุทกภัยที่เกิดขึ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
ปฏิบตั กิ ารในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ ชัดเจน และลดความสูญเสีย
จากสาธารณภัย
2. การขับเคลื่อนนวัตกรรม โดยเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ
เครือข่าย ซึ่งสมาชิกเครือข่ายมาจากกระทรวงต่างๆ ให้ท�างานอย่างต่อ
เนื่องต้องใช้เทคนิควิธีการหลากหลายรูปแบบ
3. มีการต่อยอดนวัตกรรม เดิมมีวัตถุประสงค์เพียงแค่แก้ไขปัญหา
น�า้ ท่วมซ�า้ ซาก ซึง่ สร้างความเสียหายให้แก่ชวี ติ และทรัพย์สนิ รวมถึงสร้าง
ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. บริหารจัดการบูรณาการ กับหน่วยงานภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น หน่วยงานทหาร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง เทศบาลเมืองเขาสามยอด
2. เทศบาลเมืองเขาสามยอด ยอมรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของ
ประชาชนเพือ่ ทีจ่ ะน�ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวมองถึงปัญหาและความเดือด
ร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ และพร้อมที่จะเร่งด�าเนินการแก้ไขและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
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ด้านที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ “นวัตกรรมศูนย์นิรภัยห่างไกลอุบัติเหตุ”
โดยเทศบาลต�าบลอุโมงค์ อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน

นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีต�าบลอุโมงค์
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม ศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา”

พื้นที่
20.09 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5398 3234

ประชากร
12,830 คน
www.umongcity.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
111,955,600.75 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ต�ำบลอุโมงค์ อ�ำเภอเมืองล�ำพูน มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่
และมีเส้นทำงสัญจรถนนสำยหลักหลำยสำย ได้แก่ ทำงหลวงหมำยเลข 11
(ทำงหลวงสำยเอเชีย) ทำงหลวงหมำยเลข 106 ถนนสำยเลียบทำงรถไฟ
(Local road) รวมทัง้ ยังมีถนนทีเ่ ชือ่ มระหว่ำงหมูบ่ ำ้ น ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด
อีกหลำยเส้นทำง ซึ่งจะเห็นสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น
กำรเสริมสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนควำมปลอดภัยและวินัยจรำจร ลดจ�ำนวน
อุบัติเหตุจรำจรทำงถนน ลดจ�ำนวนผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตให้ได้มำกที่สุด
สร้ ำ งจิ ต ส� ำ นึ ก โดยมี ก ำรรณรงค์ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง สร้ ำ งนวั ต กรรมควำม
ปลอดภัยทำงถนนจึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง
“โครงการนวัตกรรมศูนย์นริ ภัยห่างไกลอุบตั เิ หตุ” เป็นกำรด�ำเนินงำน
สร้ำงกลไกขับเคลือ่ นศูนย์ปฏิบตั กิ ำรควำมปลอดภัยทำงถนนเทศบำลต�ำบล
อุโมงค์ (ศปถ.) ไปสู่ผลลัพธ์กำรลดอุบัติเหตุในพื้นที่ โดยกำรถอดบทเรียน
ร่วมกันของทุกภำคส่วน โดยใช้เครื่องมือ 5 ชิ้น ได้แก่ เครื่องมือชิ้นที่ 1
สำมเหลี่ยมปัจจัยก�ำหนดสุขภำพต�ำบลอุโมงค์, เครื่องมือชิ้นที่ 2 ต้นไม้
ปัญหำของพื้นที่ต�ำบลอุโมงค์, เครื่องมือชิ้นที่ 3 บันไดผลลัพธ์, เครื่องมือ
ชิ้นที่ 4 วิเครำะห์แรงเสริม-แรงต้ำน, เครื่องมือชิ้นที่ 5 กำรด�ำเนินกำรไปสู่
ผลลัพธ์
เทศบาลต�าบลอุโมงค์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบของ
จังหวัดล�าพูน ในกำรริเริ่มด�ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงทำงแยก/
ทำงร่วม น�ำนวัตกรรมในท้องถิน่ หลำกหลำย โดยประชำชนมีสว่ นร่วม ได้แก่
ติดตั้งไฟสัญญำณไฟกะพริบ, เซฟกำร์ดยำงรถยนต์, ติดตั้งธง, ป้ำยเตือน
ด�ำเนินกำรขับเคลื่อนควำมปลอดภัยทำงถนนตำมมำตรกำรต�ำบลขับขี่
ปลอดภัยทุกมำตรกำร ตลอด 360 วัน ส�ำรวจและปรับปรุงจุดเสี่ยง
ทำงแยก/ทำงร่วม อย่ำงสม�่ำเสมอ ครอบคลุมทั้งพื้นที่
ศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนเทศบำลต�ำบลอุโมงค์ ได้รับ
ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลกำรด�ำเนินงำน
โครงกำรเสริมสร้ำงต�ำบลขับขี่ปลอดภัยดีเด่น ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัดล�ำพูน พ.ศ. 2563 ในกำรขับเคลื่อนตำม
โครงกำรเสริมสร้ำงต�ำบลขับขี่ปลอดภัยจังหวัดล�ำพูน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. สถิตอิ บุ ตั เิ หตุทำงถนน ผูบ้ ำดเจ็บและเสียชีวติ ในช่วงเทศกำลลดลง
อย่ำงน้อยกว่ำปีที่ผ่ำนมำในช่วงเดียวกัน หรือลดลงอย่ำงน้อยร้อยละ 5
2. ด�ำเนินกำรวิเครำะห์จุดเสี่ยง แก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม
สร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนในพื้นที่ ทั้ง 11 หมู่บำ้ น อย่ำงสม�่ำเสมอ
3. บูรณำกำรในกำรจัดตั้งด่ำนชุมชนและจุดตรวจช่วงเทศกำล สร้ำง
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. กำรขับเคลื่อนกลไกกำรด�ำเนินงำนในระดับพื้นที่เพื่อลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนอย่ำงยั่งยืน มีกำรประยุกต์ใช้ทรัพยำกรและยุทธวิธีที่หลำกหลำย
เพื่อน�ำไปสู่ผลลัพธ์ลดควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุจำกกำรมีส่วนร่วมของ
ทุกภำคส่วน
2. กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ โดยศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัย
ทำงถนนเทศบำลต�ำบลอุโมงค์ ได้บรู ณำกำรควำมร่วมมือทัง้ ในด้ำนองค์ควำมรู้
และงบประมำณในกำรขับเคลื่อนกลไกกำรด�ำเนินงำนเพื่อไปสู่ผลลัพธ์
ลดอั ต รำกำรบำดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต จำกอุ บั ติ เ หตุ ท ำงถนนอย่ ำ งยั่ ง ยื น
เป็นต�ำบลขับขี่ปลอดภัย ตลอด 360 วัน
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ด้านที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ “รักษาความสงบเรียบร้อยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน”
โดยเทศบาลต�าบลนาอ้อ อ�าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

นางกองเพ็ชร ศรียาข�า
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีต�าบลนาอ้อ

“โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
43 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4283 4930

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
6,070 คน
63,141,400.11 บาท
www.tessabanna-o.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
เสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน ความปลอดภัยเป็นสิทธิทปี่ ระชาชน
ทุกคนพึงมีพงึ ได้ โดยประชาชนมีสทิ ธิทจี่ ะอยูอ่ าศัยอย่างปลอดภัย มีสว่ นร่วม
ในการตัดสินใจและจัดการกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย จัดกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยที่แตกต่างกันออกไป
ทุกการด�าเนินงานตามกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนนั้น
จะต้องมี หลักการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือมุ่งประโยชน์ของชุมชน
เป็นส�าคัญ
ก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย ทีม่ งุ่ เน้นให้ชมุ ชนมีความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สนิ ทัง้ ในเวลากลางวันและกลางคืน ทัง้ จากภัยธรรมชาติ
และภัยที่เกิดจากการกระท�าของมนุษย์ การด�าเนินงานจะส�าเร็จได้ต้อง
อาศัยการท�างานร่วมกันโดยให้ทุกชุมชน ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด�าเนินงาน โดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชนเป็นฐานบูรณาการ
การท�างานร่วมกัน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
เชิงปริมาณ
สามารถดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนต�าบลนาอ้อ ทัง้ 9 หมูบ่ า้ น
10 ชุมชน และการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน อาทิ อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต�ารวจ ทหาร อ�าเภอเมืองเลย ท้องถิ่น
จังหวัดเลย ป้องกันจังหวัดเลย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเลย ประชาชนจิตอาสา และพนักงานเทศบาล เป็นต้น
เชิงคุณภาพ
1. เป็นการป้องปราม และบรรเทาสาธารณภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ แก่ประชาชน
และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ทัง้ ยังสร้างความพึงพอใจให้กบั ประชาชนในเขตเทศบาล
ต�าบลนาอ้อ ในการักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2. เพื่อให้สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ สามารถลดความสูญเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ และให้
ความช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆ เป็นไปอย่างถูกวิธี ถูกต้อง
3. การให้ชุมชนมีส่วนร่วม สร้างความส�านึกรักชุมชนถิ่นฐานของตน
เป็นชุมชนจัดการตนเองอย่างยั่งยืน
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเห็นความส�าคัญของ
การสนับสนุนงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการสนับสนุน
ด้านงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความจ�าเป็นต้องใช้
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ และสนับสนุนงบประมาณให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั การอบรม
2. ผู้ปฏิบัติงาน ต้องได้รับการอบรมที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้องในแต่ละสถานการณ์ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานต้องมี
จิตส�านึกของความเป็นจิตอาสา และต้องมีการฝึกฝนพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
เพื่อให้พร้อมเผชิญเหตุในทุกสถานการณ์ และต้องมีการท�างานเป็นทีม
เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย
3. การสร้างเครือข่ายการท�างาน ในการปฏิบัติงานในทุกทุกเรื่อง
ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้เพียงล�าพัง ต้องมีการสร้างเครือข่ายในการท�างาน
ร่วมกัน มีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในระดับต�าบล ระหว่าง
ต�าบล อ�าเภอและจังหวัด ระหว่างหน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
หากเหตุการณ์ยุติเร็ว ท�าให้เกิดความสูญเสียลดลง
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ด้านที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ “ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564”
โดยเทศบาลต�าบลแสลงพัน อ�าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

นายกิตติพงศ์ มหิพันธ์
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลแสลงพัน

“ต�าบลแสลงพันน่าอยู่ ควบคู่เกษตรก้าวหน้า น�าพาด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวคิดการศึกษาก้าวน�า ชุมชนล�้าความเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ”

พื้นที่
68 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3673 0441

ประชากร
3,235 คน
www.salaengphan.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
32,057,538.46 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ตามที่คณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติ
ในคราวประชุ ม เห็ น ชอบแนวทางการด� า เนิ น การตามแผนบู ร ณาการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่
4 พฤศจิกายน 2563
มุ่งเน้นการด�าเนินการตามมาตรการและแนวทางการด�าเนินการเพื่อ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 โดยการบูรณา
การร่วมกับทุกภาคส่วน ด�าเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนือ่ ง เพือ่ ลดปัจจัย
เสี่ยง ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด
รวมทั้งดูแลความปลอดภัย ในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุม
ทุกมิติ ตลอดจนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จากประชาชนผูใ้ ช้รถใช้ถนน โดยให้ความส�าคัญในการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริงจังเคร่งครัด และต่อเนือ่ ง ควบคูก่ บั การสร้างจิตส�านึก
และความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน
เพื่อเป็นการรณรงค์และด�าเนินการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศบาลต�าบลแสลงพันร่วมกับอ�าเภอวังม่วง และทุกภาคส่วนที่มีส่วน
เกีย่ วข้อง จึงได้ดา� เนินการจัดตัง้ โครงการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ�าปี 2564 เพือ่ ตัง้ จุดบริการประชาชน และตระหนัก
ถึงการลดสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ ซึง่ น�ามาถึงจ�านวนการบาดเจ็บและเสียชีวติ
อีกทั้งยังค�านึงถึงมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ทุกสิง่ เป็นไปตามทีค่ าดหวัง ตามทีไ่ ด้ตงั้ วัตถุประสงค์ของโครงการไว้
และจากผลของการปฏิบตั ิงานตามโครงการทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลให้เป็นผลลัพธ์
เป็นไปตามทีไ่ ด้คาดหวังไว้ ได้แก่ จ�านวนอุบตั เิ หตุลดลง ประชาชนเกิดความ
เสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนน้อยลง และประชาชนเกิดความมั่นใจต่อองค์กร
ในการตั้งมาตรการดูแลและช่วยเหลืออย่างเคร่งครัด
2. การบูรณาการความร่วมมือ โครงการจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับ
การร่วมมือจากประชาชน และที่ขาดไม่ได้คือผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่
และทีมงานเทศบาลต�าบลแสลงพัน ที่ได้ด�าเนินการตามโครงการอย่าง
เคร่งครัด ท�าให้โครงการประสบความส�าเร็จอย่างเห็นได้ชัด และส่งผลให้
ได้รบั การคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ าน
ดีเด่น ประจ�าปี 2564

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุ จ�านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงจาก
ทุกๆ เทศกาลทีผ่ า่ นมา อันเกิดมาจากปัจจัยเสีย่ งต่างๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดอุบตั เิ หตุ
2. ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน เกิดความตระหนักและมีจิตส�านึกใน
การป้องกันและลดอุบตั เิ หตุมากขึน้ ส่งผลให้เกิดความเสีย่ งในการบาดเจ็บ
เสียชีวิต และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของประชาชน
่ ผ
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ด้านที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ “ชุดปฏิบัติการพิเศษกลางดง 24 ชั่วโมง”
โดยเทศบาลต�าบลกลางดง อ�าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

นายวรพจน์ ใจมูลวงศ์
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลกลางดง

“กลางดงเป็นต�าบลน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”

พื้นที่
ประชากร
291.152743 ตร.กม.
12,009 คน
โทรศัพท์ 0 5562 9313
www.klangdong.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
73,993,298.66 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ชุดปฏิบัติการพิเศษกลางดง 24 ชั่วโมง เป็นนวัตกรรมที่มีการคิดค้น
โดยได้มีการริเริ่มด�าเนินการในปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน แตกต่างจาก
งานป้องกันที่อื่นๆ ได้แก่ การใช้คนให้คุ้มค่า การมีส่วนร่วม โดยบุคลากร
ที่สังกัดเทศบาลต�าบลกลางดง ทุกกองทุกงานทุกฝ่ายมาปฏิบัติหน้าที่
เติมเต็มงานป้องกันฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่มีค่าตอบแทนหรือ
งบประมาณเข้ามาเกีย่ วข้อง ทุกคนปฏิบตั งิ านด้วยใจ มีความสามัคคี ท�างาน
เป็นทีม เข้าระงับเหตุทันท่วงที มีความพร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหาร รวมพลได้ไม่เกิน 30 นาที ปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เกิดความส�าเร็จในการ
ท�างาน ลดความผิดพลาดหรือความสูญเสีย ลดระยะเวลาในการท�างาน
ประชาชนได้รับการช่วยเหลือทันท่วงที มีการประสานงานโดยตรงในการ
ขอความช่ ว ยเหลื อ ได้ ทั น เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ ต ้ อ งรอหน่ ว ยงานอื่ น บรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยได้ เกือบ 100% ครอบคลุมถึงบริการ
สาธารณะ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
เชิงปริมาณ ประชาชนในพื้นที่ต�าบลกลางดง 12,009 คน ได้มี
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ลดอัตราการสูญเสีย ได้รบั การช่วยเหลือ
ทันเวลา เช่น เมื่อเกิดไฟป่า นอกเวลาราชการ หรือ วันหยุด เจ้าหน้าที่
งานป้องกันมีจ�านวน 7 คน ไม่สามารถควบคุมเพลิงไหม้เป็นวงกว้างได้
ถ้าการด�าเนินการล่าช้าจะท�าให้ไฟลุกลามเข้าบ้านเรือนได้ แต่เมื่อใช้
ชุดปฏิบัติการพิเศษกลางดง 24 ชั่วโมง ซึ่งมีก�าลังพล 30 คน พร้อมการ
ประสานงานภาคประชาชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผูน้ า� ชุมชน
บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนท�าให้มีจ�านวนมากกว่า 4 เท่า สามารถ
ควบคุมเพลิงได้จากปกติ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ลดเหลือใช้เวลาไม่เกิน 50 นาที
ลดอัตราการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้
เชิงคุณภาพ ประชาชนได้รบั การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทันท่วงที
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยได้เกือบ 100% ครอบคลุมถึง
บริการสาธารณะ ลดภาระเสีย่ งภัยอันตรายของประชาชน จนประสบความ
ส�าเร็จและสร้างความประทับใจแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนด้วยดีตลอดมา
มีความพร้อมเข้าระงับเหตุ มีประสิทธิภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง หากไม่มี
ชุดปฏิบัติการพิเศษกลางดง 24 ชั่วโมง ประชาชนอาจได้รับความเสียหาย
มากกว่านี้
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ผูน้ า� ทีเ่ ข้มแข็งเป็นเสาหลัก การควบคุมดูแลภายใต้การบริหารงาน
ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลกลางดง ท�าให้ประชาชนรู้สึก
ปลอดภัย มีการติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว ประสานงานได้โดยตรง
เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ไม่ต้องรอหน่วยงานอื่น
2. ความสามัคคี ท�างานเป็นทีม ร่วมกัน ความรักในท้องถิน่ ความเสียสละ
เวลาส่วนตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อน ท�าให้โครงการชุดปฏิบัติการ
พิเศษกลางดง 24 ชัว่ โมง ได้รบั การยอมรับจากประชาชน และภาคีเครือข่าย
รวมถึงหน่วยงานต่างๆ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททั่วไป เทศบาล
ต�าบล โครงการรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559, รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น และรางวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดีเด่น ประจ�าปีงบประมาณ 2562
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ด้านที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ “บทบาทจิตอาสาภัยพิบัติต่อการจัดการสาธารณภัย”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านไทร อ�าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

นายเหิน จุไรย์
วิสัยทัศน์

ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านไทร

“โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเพรียงเลิศล�้า
เชิดชูภูมิปัญญาวัฒนธรรม ก้าวน�าวิถีเกษตรอินทรีย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ยึดหลักสามัคคีธรรม น�าประโยชน์สุขและความเจริญ”

พื้นที่
58 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4455 8995

ประชากร
6,593 คน
www.bansaiprasat.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
40,200,000 บาท

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
ศูนย์อำ� นวยกำรใหญ่จติ อำสำพระรำชทำนมีควำมประสงค์ให้กระทรวง
มหำดไทยประสำนจังหวัด/อ�ำเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ
ประจ�ำองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลและเทศบำลต�ำบลอย่ำงน้อย 50 คน/แห่ง
เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนในกำรป้องกันและบรรเทำ สำธำรณภัย
ในระดับพืน้ ที่ รวมถึงพิจำรณำก�ำหนดรูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้ำงกำร
สัง่ กำร แผนผัง/เครือข่ำยกำรติดต่อสือ่ สำรและกำรฝึกอบรมชุดปฏิบตั กิ ำร
จิตอำสำภัยพิบัติให้มีควำมพร้อมปฏิบัติภำรกิจตำมที่ได้รับมอบหมำยใน
ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเพือ่ เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้แก่ชดุ ปฏิบตั กิ ำรจิตอำสำภัยพิบตั ใิ ห้มคี วำมรูค้ วำมเข้ำใจใน
กำรจัดกำรสำธำรณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ (Incident
Command System : ICS) กำรควบคุมสัง่ กำรกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัย
ในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุทเี่ ป็นรูปแบบ และมีมำตรฐำนเดียวกัน สำมำรถบัญชำกำร
และปฏิบตั กิ ำรร่วมกับชุดปฏิบตั กิ ำรอืน่ อย่ำงมีประสิทธิภำพและได้บรู ณำกำร
ร่วมกับอ�ำเภอปรำสำท/เทศบำลต�ำบล/องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลในเขต
พื้นที่อ�ำเภอปรำสำทในกำรด�ำเนินจัด ตั้งชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ
ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีกองก�ำลังชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ�ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ�ำนวน 50 คน ตำมที่กระทรวงมหำดไทย ได้มีข้อสั่งกำรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ฝึกจัดตัง้ ชุดปฏิบตั กิ ำรจิตอำสำภัยพิบตั ปิ ระจ�ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ เป็นผูช้ ว่ ยเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยในระดับพื้นที่ เกิดกำรบูรณำกำรปฏิบัติเพื่อระดมทรัพยำกร
ก�ำลังพลวัสดุอุปกรณ์ของงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำร
บริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนไทรให้มีควำมพร้อมในกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย (ด้ำนอัคคีภัย) ที่รุนแรงเสริมสร้ำงควำมรู้ในเรื่องกำรระงับ
อัคคีภยั อย่ำงถูกต้องและเป็นกำรบูรณำกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน
ภำครัฐประชำชนและอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน ในพืน้ ที่ เกิดควำม
ร่วมมือกำรจัดบริกำรสำธำรณะ มีกำ� หนดรูปแบบ องค์ประกอบโครงสร้ำง
กำรสัง่ กำร แผนผัง เครือข่ำยกำรติดต่อสือ่ สำร และกำรฝึกอบรมชุดปฏิบตั ิ
กำรจิตอำสำภัยพิบัติดังกล่ำวให้มีควำมพร้อมปฏิบัติภำรกิจตำมที่ได้รับ
มอบหมำย เพือ่ เสริมสร้ำงประสิทธิภำพ ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้แก่ชดุ ปฏิบตั ิ
กำรจิตอำสำภัยพิบตั ใิ ห้มคี วำมรูค้ วำมเข้ำใจในกำรจัดกำรสำธำรณภัยเบือ้ งต้น
ระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ ICS (Incident Commander System)
กำรบัญชำกำรและกำรปฏิบัติกำรร่วมกับชุดปฏิบัติกำรอื่น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. มีกำรจัดท�ำบันทึก MOU ระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอ�ำเภอปรำสำทในกำรจัดกำรสำธำรณภัยร่วมกัน
2. ประชำชนได้รับกำรช่วยเหลือได้อย่ำงรวดเร็ว ทันต่อเหตุกำรณ์
สำมำรถลดควำมสูญเสียทั้งร่ำงกำยชีวิตและทรัพย์สิน
3. ผู ้ เข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรมสำมำรถปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ เ ป็ น ผู ้ ช ่ ว ยเหลื อ
เจ้ำพนักงำนในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในพื้นที่เกิดเหตุได้
อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว เป็นระบบ และมำตรฐำนเดียวกัน
4. เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย ให้ประชำชนจิตอำสำเข้ำมำมีบทบำทหรือมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรภัยพิบัติ ที่เป็นก�ำลังส�ำคัญขององค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนไทร
เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยใน
ระดับพื้นที่
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ด้านที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ “การจัดการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตเทศบาลต�าบลหนองขาหย่าง”

โดยเทศบาลต�าบลหนองขาหย่าง อ�าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

นางสาวอาทิตรา ศรีข�า
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลหนองขาหย่าง

“เกษตรปลอดภัย รายได้มั่นคง เคียงคู่วัฒนธรรม น�าสู่เมืองน่าอยู่”

พื้นที่
1.2 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5659 7045

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
588 คน
23,900,000 บาท
www. nongkhayang-muni.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
1. เป็นโครงการทีส่ ง่ เสริมภาคประชาชน ชุมชน และหน่วยงานราชการ
ร่วมกันป้องกันการเกิดเหตุสาธารณภัยให้กับชุมชนโดยมุง่ เน้นการป้องกัน
ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุเพื่อลดความเสี่ยง โดยเฉพาะ
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กเล็ก นักเรียน ผู้สูงอายุ เป็นต้น
2. สร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ โดยเน้น บ้าน วัด โรงเรียน
(บวร)
3. การบู ร ณาการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
ในการระงับเหตุสาธารณภัย

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนในเขต
เทศบาลต�าบลหนองขาหย่างมากขึ้น
2. ประชาชน เยาวชน กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง มีความเข้าใจ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. ประชาชนได้รบั ความช่วยเหลือได้ทนั ท่วงทีเวลาเกิดเหตุสาธารณภัย
ในเขตเทศบาลต�าบลหนองขาหย่าง
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. น้อมน�าค�าสอนจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 การท�างานต้องเกิดจาก
ภายในสู่ภายนอก
2. วิสัยทัศน์ของผู้น�าและการท�างานเป็นทีมการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนโดยมีกระบวนการ ท�างาน วิธกี ารด�าเนินการ อย่างชัดเจน
3. การร่วมมือที่ดีระหว่างเทศบาลต�าบลหนองขาหย่างและภาคี
เครือข่ายที่ท�างานร่วมกันในการด�าเนินการ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ในเขตเทศบาลต�าบลหนองขาหย่าง
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ด้านที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ “การบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ในชุมชนเทศบาลเมืองวารินช�าราบ ประจ�าปี 2564”
โดยเทศบาลเมืองวารินช�าราบ ต�าบลวารินช�าราบ อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

นายจีระชัย

ไกรกังวาร

วิสัยทัศน์

“วารินเมืองน่าอยู่ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์เพิ่มพูนฐานเศรษฐกิจ สภาพสิ่งแวดล้อมดี
ประชาชนมีคุณธรรม น�าชุมชนให้เข้มแข็งร่วมแรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
12.9 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 45269 680

นายกเทศมนตรีเมืองวารินช�าราบ
ประชากร
26,256 คน
www.warincity.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
499,518,912.66 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
การบริหารจัดการโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ของเทศบาลเมืองวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นต้นแบบการ
จัดการด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน
เฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ตลอดจนการบริหารจัดการระบบจราจรที่มีประสิทธิภาพ ตามกรอบ
แนวทาง CCTV Operational Requirement (OR) เป็นความต้องการเชิง
ด้านการด�าเนินงาน ตามหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมด้านการประมวล
ผล ซึ่งได้ออกแบบระบบเพื่อตอบสนองกับความต้องการระบบ (System
Requirement) และความเหมาะสมกับบริบทของสภาพเมือง ภายใต้
งบประมาณทีม่ จี า� กัดและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุด (ท�าทีละน้อย
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ รวมถึง
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด
เวลา 24 ชั่วโมงและเป็นการป้องปรามเหตุได้อย่างทันท่วงที สามารถน�า
มาใช้สนับสนุน การปฏิบัติการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการก่อเหตุความ
ไม่สงบ อาชญากรรม การโจรกรรมและอุบัติเหตุภายในพื้นที่และงาน
อารักขาบุคคลส�าคัญของประเทศในการตรวจเยี่ยมในพื้นที่
2. ลดอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุทเี่ กิดจากสายสือ่ สารลดลง และลดปัญหา
ข้อขัดข้องของระบบสายสื่อสารและสายไฟฟ้า
3. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเฝ้าดูสภาพการจราจรในพื้นที่ตลอดเวลา 24
ชั่วโมงและช่วยบริหารจัดการจัดระเบียบการจราจรที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น
4. ลดปัญหาการติดขัดและอุบตั เิ หตุทางจราจร รวมทัง้ ช่วยแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่ในการเฝ้าระวังและป้องปรามปัญหายาเสพติดในชุมชน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การก�าหนดนโยบายและสนับสนุนงบประมาณจากผู้บริหารของ
องค์กรทีม่ นี โยบายชัดเจนในการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกับการมีโครงสร้างพื้นฐาน การติดตั้ง
เสาไฟฟ้า ระบบแสงสว่างตามท้องถนนและบริเวณสถานที่สาธารณะใน
ทุกซอยทุกถนนรวมทั้งมีการมอบหมายบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชัดเจน คืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษา
ความสงบ ส�านักปลัดเทศบาล และมีภารกิจบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนท�าให้
การด�าเนินงานต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. การให้ความส�าคัญต่อคุณภาพของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
คุณลักษณะและการติดตั้งสามารถรองรับระบบเชื่อมโยงกับศูนย์ควบคุม
ได้หลายระบบระบบสิ่งที่ส�าคัญคือความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบูรณาการกับเครือข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านและคณะกรรมการชุมชนที่ให้ความร่วมมือ
ในการให้ ข ้ อ มู ล การสอดส่ อ งดู แ ลการรั ก ษากล้ อ งวงจรปิ ด ในชุ ม ชน
และแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องในการพัฒนางานระบบได้เป็นอย่างดี
และได้รับความร่วมมือจากสถานีต�ารวจภูธรวารินช�าราบที่ให้ข้อคิดเห็น
ในการก�าหนดจุดเสี่ยงและจุดที่ต้องติดตั้งตามล�าดับความส�าคัญของพื้นที่
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “ขับเคลื่อนการจัดการสุขภาวะเทศบาลต�าบลปลายพระยา
( โรงเรียนสุขภาวะวิทยาเทศบาลต�าบลปลายพระยา )”
โดยเทศบาลต�าบลปลายพระยา อ�าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

นายสุพจน์

บุญยัง

วิสัยทัศน์

“ปลายพระยา เมืองเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนน่าอยู่
สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
12.65 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 7568 7141

นายกเทศมนตรีต�าบลปลายพระยา
ประชากร
6,125 คน
www.plaiphraya.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
58,941,272.51 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
“โรงเรียนสุขภาวะวิทยาเทศบาลต�าบลปลายพระยา” จัดตั้งขึ้นมา
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการ
ด�าเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพผูส้ งู อายุ (ศพอส.)
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่จะย่างเข้าสู่วัยสูงอายุ ภายใต้
วิสัยทัศน์ “สุขกาย สุขใจ สูงวัยอย่างพอเพียง”
มีกจิ กรรมทีห่ ลากหลาย ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งมิติด้านสุขภาพ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสภาพแวดล้อม และเปิดการเรียนการสอน
มาแล้ว 2 รุ่น ตั้งแต่ปี 2562-2564 มี 6 ภาควิชา ได้แก่ 1.เทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์เพือ่ การสือ่ สาร 2.สุขภาพพลานามัย 3.การ
จัดการสิ่งแวดล้อม 4.ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
จิตอาสา 5. สันทนาการ/นันทนาการ 6. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นพื้นที่ต้นแบบการก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับชุมชน
แห่งการอยู่ร่วมกันและเข้าถึงได้ของทุกคนในสังคม (Universal Design
Community Model)
เป็นต้นแบบให้กบั หน่วยงานอืน่ ในการเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนือ่ ง
และน�าไปขยายผลหรือ เป็นต้นแบบในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุให้กับ
อปท.อื่นๆ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. มีผนู้ า� การเปลีย่ นแปลง ทีท่ มุ่ เท เสียสละ และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาและ
สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ
2. มีการจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายอย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้การมีสว่ นร่วม
จากทุกภาคส่วน
3. มีเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง ทั้งเครือข่ายภายในและเครือข่าย
ภายนอก ส่งผลให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และเกิดความส�าเร็จอย่างยัง่ ยืน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. “โรงเรียนสุขภาวะวิทยาเทศบาลต�าบลปลายพระยา” เป็นพืน้ ทีแ่ ห่ง
ความสุขของผู้สูงอายุและผู้ที่จะย่างเข้าสู่วัยสูงอายุ
2. ภายใต้การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ท�าให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต เพิ่มความรู้และสร้างความสุข ให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่
จะย่างเข้าสู่วัยสูงอายุ รวมถึงผู้มาใช้บริการของโรงเรียน
3. “นักเรียนโรงเรียนสุขภาวะวิทยาฯ รุ่นละ 40 คน” มีทักษะความรู้
ครอบคลุมทุกด้าน จนท�าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวติ ภายใต้โรงเรียนผูส้ งู อายุเทศบาลต�าบลหนองลาน”
โดยเทศบาลต�าบลหนองลาน อ�าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

นายวิวัฒน์

ตั้งสุวรรณวงศ์

วิสัยทัศน์

“หนองลานเป็นต�าบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ชุมชน เข้มแข็ง สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
19.8 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 3451 0612

นายกเทศมนตรีต�าบลหนองลาน
ประชากร
4,617 คน
www.nonglan.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
35,270,594.30. บาท

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ : ภายใต้โรงเรียนผูส้ งู อายุ
เทศบาลต�าบลหนองลาน) มีแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
(3 วัย) เป็นการพัฒนาไม่มีค�าว่า..สิ้นสุด นัยส�าคัญคือการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน “3 วัย” ให้มีความสุขตาม
มาตรฐานเหมาะสมกับช่วงวัย และยุคสมัยของสถานการณ์
พัฒนาผูส้ งู อายุให้มศี กั ยภาพ (Active Ageing) มีสุขภาพที่ดี..มีส่วน
ร่วมในสังคม..มีหลักประกันที่มั่นคง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผู้สูงอายุภายในและนอกจังหวัดเพื่อขยายผล มีการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการดูแลผู้สูงวัยด้วยกัน (กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน,กองทุนผลิตภัณฑ์
ผู้สูงอายุ และเงินกองทุนการออม “ปัจฉิมวัย”)
ผูส้ งู วัยทีป่ ระสบผลส�าเร็จ (Successful Ageing) มีโอกาสเจ็บป่วย
น้อยลง สามารถด�ารงชีวิต และพัฒนาตามหน้าที่ของตนเองได้..สามารถ
ด�าเนินกิจกรรมในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามวัย และตามปรารถนาของ
ตนอย่างมีคุณค่า เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ การ
ป้องกัน รักษา โรคเรือ้ รัง (ความดันโลหิตเบาหวาน) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จากกลุ่มสีเหลือง เป็นกลุ่มสีเขียว ร้อยละ 70
ผู้สูงอายุยังคุณประโยชน์ (Productive Ageing) เปิดโอกาสให้
ผู้สูงอายุได้เป็นอาสาสมัคร และการมีส่วนร่วมกับสังคม โดยไม่คิดจะรับ
ค่าตอบแทน ก่อประโยชน์ให้กับผู้อื่น/ชุมชนอย่างมีศักดิ์ศรี เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาด้านการเล่นพืน้ บ้าน, การถักทอเปลญวณโบราญ..การ
รวบรวมเอกลักษณ์ต�ารับอาหารคาวหวาน ร่วมกับ มรภ.กาญจนบุรี..
เป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญา ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง

1. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้สูงวัยกันเอง และเป็น
การเชื่อมโยง คน 3 วัย ในครัวเรือนของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเข้าใจการ
อยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมตามวัยอย่างมีความสุข
2. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชมรมผู้สูงอายุและหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกจังหวัด..เพื่อต้องการน�าผลการเรียนรู้ไปต่อยอด
และขยายผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และคน 3 วัยใน
ครอบครัว
3. สร้างกระบวนการเรียนรู้ และองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ของประชาชน คน 3 วัยให้เกิดความตระหนักคิด และการ
ท�างานระหว่างภาครัฐ ประชาชน และภาคประชาสังคมได้เข้าใจในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ชัดเจนและดีขึ้น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน “3 วัย” เป็นการ
พัฒนา ที่ไม่สิ้นสุด..ทุกภาคส่วนเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
2. วิสัยทัศน์ผู้น�า การท�างานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน องค์ประกอบส�าคัญ คือ ผู้น�าคิด..ท�า..ทุ่มเท..ทีมงานตั้งใจ..ใฝ่รู้..
ดูแลรับผิดชอบ ทุกระดับ มีกลไกลขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลัก “บวร”
(บ้าน, วัด, โรงเรียน และเทศบาล) มีข้อมูลเป้าหมาย ชัดเจน “3 ต.” (ติด
สังคม, ติดบ้าน และติดเตียง) สามารถก�าหนดทิศทางในการจัดท�าแผนงาน/
โครงการฯ ได้ถูกต้องตามเป้าหมาย มีพันธมิตรในการท�างานขับเคลื่อน
ภารกิจของผู้สูงอายุ ทั้งภายใน-นอกพื้นที่ในรูปแบบของการบูรณาการ
(คน,เงิน,การจัดการ,วัตถุ และเวลา) นโยบายของรัฐ/หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องฯ
ชัดเจนทั้งส่วนกลาง, ภูมิภาค และท้องถิ่นฯ
3. มีเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจฯ คือ มีแผนพัฒนาท้องถิ่น,
แผนชุมชน, ทั้งแผนปี, แผน 5 ปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและ
พัฒนาชาติ
่ ผ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ี ลการปฏิบต
ั ง
ิ านดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2564
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “ระบบการดูแลผู้สูงอายุด้วยกลยุทธ์ 5อ. 5ก.
โดยใช้ข้อมูลต�าบล : TCNAP เป็นฐาน ”
โดยเทศบาลต�าบลช่องลม อ�าเภอลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร

นายเชาวลิต เสถียร
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลช่องลม

“ช่องลมเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ก้าวล�้ามาตรฐานการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”

พื้นที่
47 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 5574 1666-7

ประชากร
5,733 คน
www.chonglom.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
65,841,767.39 บาท

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
บูรณาการความร่วมมือ เทศบาลต�าบลช่องลม ได้ร่วมลงนามบันทึก
ความร่วมมือ (MOU) กับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายและจัดการเรียนรู้ (ศปง.) การ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ชื่อโครงการเสริม
สร้างพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นจัดการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของเทศบาลต�าบลช่องลม ให้ท�าหน้าที่เป็นกลไกการจัดการ
เครือข่ายในพื้นที่อ�าเภอลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร
กลยุทธ์ 5อ. 5ก. ผู้สูงวัยเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นบุคลากรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์สั่งสมมาอย่างยาวนาน ทั้งยังเป็นก�าลังส�าคัญของชุมชนที่
ไม่อาจขาดไปได้ จึงได้น�ากลยุทธ์ “5อ. 5ก.” มาเป็นแนวทางส�าคัญเพื่อให้
ผู้สูงอายุในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไปพร้อมๆ กับสุขภาพที่ยืนยาว
น�าใช้ขอ้ มูล โดยจับข้อมูลมาวิจัย เริ่มจากการส�ารวจศักยภาพและทุน
ทางสังคมในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมครบทุกมิติ แล้วน�าเอาข้อมูลที่ได้
มาวิเคราะห์ วิจัยหาทางพัฒนาโดยน�าใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “TCNAP”
(Thailand Community Network Appraisal Program) จนพัฒนาข้อมูล
ทั้งหมดไปเป็นทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้
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ด้านสังคม มีอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 25 คนมี
จิตอาสาหน้าใหม่ตามโครงการต้นกล้าพันธุใ์ หม่ ใส่ใจวัยเก๋าในกลุม่ เด็กและ
เยาวชน มีจิตอาสาธนาคารเวลาเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ มีการปรับปรุงที่อยู่
อาศัยให้เหมาะสมกับการด�ารงชีวิต
ด้านสุขภาพ มีผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม หายจากอาการข้อเข่าเสื่อม ผู้สูง
อายุติดบ้าน กลายมาเป็นผู้สูงอายุติดสังคม ทั้งผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดีขึ้น
และหายจากโรคซึมเศร้า มีนวัตกรรมอุปกรณ์การออกก�าลังกายของผู้สูง
อายุ เช่น ไม้ตาลต้านตึง ยางยืดมหัศจรรย์ มีธนาคารกายอุปกรณ์เพื่อให้ผู้
สูงอายุได้ใช้ในการฟืน้ ฟูรา่ งกาย มีการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน
ในผู้สูงอายุ
ด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุมาสมัครเข้าร่วมในกองทุนสวัสดิการชุมชน
เพิ่มขึ้น มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีสถานที่จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีกองทุนชมรมผู้สูงอายุต�าบลช่องลม เพื่อเป็น
สวัสดิการในการดูแลช่วยเหลือกัน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. มีผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ที่ทุ่มเท เสียสละ และมีความมุ่งมั่นที่จะ
สร้างสรรค์การด�าเนินงานระบบการดูแลผูส้ งู อายุ ซึง่ ถือเป็นปัจจัยทีส่ า� คัญ
ของความส�าเร็จในการด�าเนินงาน
2. มีการก�าหนดเป้าหมายทีช่ ดั เจนและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่งถือเป็นการท�างานที่สร้างความเข้าใจร่วมกันในหมู่คณะกรรมการหรือ
แกนน�า เป็นพลังที่เข้มแข็งในการท�างานร่วมกันและจัดให้มีกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ�า
3. มีการท�างานเชิงรุก มุง่ เน้นการพัฒนาโดยเข้าถึงชุมชนเชิงรุก โดยมุง่
เน้นให้ทุกปัญหาได้รับการแก้ไขและทุกความต้องการได้รับการตอบสนอง
อาศัยการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วม เน้นการสร้างความเข้าใจในทุกภาค
ส่วน ยึดหลักประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก โดยใช้หลัก 5 ร่วม ในการ
ท�างาน คือ ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมแก้ไข ร่วมรับผล และร่วมพัฒนา
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care Digital Innovation)”

โดยเทศบาลนครขอนแก่น อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

พื้นที่
46 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 4300 9842 , 0 4322 1202

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
111,607 คน
1,356,368,760 บาท
www.kkmuni.go.th

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาล
ขอนแก่น ได้ออกแบบชุดกิจกรรมระบบบริการและการดูแลส�าหรับผูส้ งู อายุ
และคนพิการให้ครอบคลุม 8 ด้าน คือ 1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
และการดูแลระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุทุกกลุ่ม 2. การพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ครอบครัว อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้อง 3. การฟื้นฟู
สมรรถภาพทางกายภาพจิ ต ใจและสมองของผู ้ สู ง อายุ โ ดยผสมผสาน
องค์ความรูข้ องสหสาขาวิชาชีพ 4. การปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 5. การจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้มี
สวัสดิการช่วยเหลือผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 6. การพัฒนาและน�าใช้ข้อมูล
ในการส่งเสริม แก้ไขหรือจัดการกับปัญหาผู้สูงอายุ อย่างมีประสิทธิภาพ
7. การผสมผสานองค์ความรูจ้ ากหลักวิชาการและจากภูมปิ ญ
ั ญาทางสังคม
วัฒนธรรมมาร่วมด�าเนินการ 8. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี่และนวัตกรรม
ในการให้บริการ การพัฒนาศักยภาพให้ผู้สูงอายุ คนพิการหรือประชาชน
ทั่วไปสามารถดูแลตนเองและคนในครอบครัวได้ จะช่วยลดความเสื่อม
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามวั ย หรื อ จากโรคเรื้ อ รั ง ที่ เ ป็ น อยู ่ ลดการเป็ น ภาระพึ่ ง พิ ง
ลดรายจ่ายของครอบครัวและภาครัฐ ก่อให้เกิดความเอือ้ อาทรในครอบครัว
และชุมชน ช่วยลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงปัจจัยสี่และการบริการ
สาธารณะของกลุ่มเปราะบาง อีกทั้งเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผุ้สูงอายุอย่างยั่งยืน

เชิงปริมาณ
1. ผูส้ งู อายุและคนพิการทีม่ ภี าวะพึง่ พิงทีไ่ ด้รบั การดูแลแบบมี Care plan
ปี 2561-2563 จ�านวน 1,183 ราย สามารถออกจากกลุ่มติดบ้านติดเตียง
ไปสูก่ ลุม่ ติดสังคมหรือไม่มภี าวะพึง่ พิง จ�านวน 95 คน (ร้อยละ 8.03) ADL
ดีขึ้น 86 คน (ร้อยละ 7.27) และปี 2564 มีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับ
การดูแล 415 ราย
2. จ�านวนผูม้ ารับบริการในศูนย์สร้างสุขผูส้ งู อายุพระธรรมวิสทุ ธาจารย์ฯ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2564 จ�านวน 64,216 ราย
ส่วนใหญ่มารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทย-พอกเข่า ร้อยละ 63.47
รองลงมาได้แก่ ห้องสันทนาการ ร้อยละ 24.96 และคลินกิ ผูส้ งู อายุ/ฝึกสมอง
ร้อยละ 6.83 และกายภาพบ�าบัด ร้อยละ 4.73
3. ผู้สูงอายุและแกนน�าสุขภาพที่ได้รับสายรัดข้อมืออัจฉริยะ (Smart
wristband) จ�านวน 365 คน มีการใช้งานต่อเนื่อง จ�านวน 275 คน
คิดเป็นร้อยละ 75.34
เชิงคุณภาพ
1. ผูส้ งู อายุและคนพิการได้รบั การสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์เพือ่ ช่วยเหลือ
ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน
2. ผูส้ งู อายุและคนพิการมีภาวะสุขภาพทีด่ ขี นึ้ มีการเปลีย่ นแปลงในด้าน
การทรงตัว การลดภาวะซึมเศร้า คะแนน MMSE และ MoCA ดีขึ้น มีการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ลดภาวะความดันโลหิตสูง ไตวาย และระดับ
น�า้ ตาล
3. ผู้สูงอายุและแกนน�าสุขภาพที่ได้รับสายรัดข้อมืออัจฉริยะ (Smart
wristband) สามารถดูขอ้ มูลสุขภาพตนเองท�าให้มนั่ ใจในการใช้ชวี ติ ประจ�าวัน
มากขึน้ เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน สามารถ Scan QR code ในสายรัดข้อมือ
อัจฉริยะเพื่อดูประวัติสุขภาพ ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความปลอดภัยมากขึ้น
4. ผูส้ งู อายุและบุคคลทีม่ ภี าวะพึง่ พิง ได้รบั การสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์
เพือ่ ช่วยเหลือในการด�าเนินชีวติ ประจ�าวัน ได้รบั การดูแลครอบคลุมทัง้ ด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการสังคม

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารจังหวัดขอนแก่นและเทศบาลนครขอนแก่น
ในการพัฒนาเมืองให้เป็น “Smart City” และให้ความส�าคัญกับการยกระดับ
คุณภาพชีวติ ประชาชน การสร้างสังคมอือ้ อาทร “คนขอนแก่นไม่ทอดทิง้ กัน
2. ค่านิยมองค์กรเทศบาลนครขอนแก่น “มีสว่ นร่วม โปร่งใส กระจายอ�านาจ”
ท�าให้มีเครือข่ายการด�าเนินงานทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานวิชาการ
3. ความเข้มแข็งของภาคประชาชน องค์กรชุมชน ความมีจติ สาธารณะ
ของ “จิตอาสา” ที่ดูแลผู้สุงอายุที่บ้านและช่วยเหลือการด�าเนินงานของ
ศูนย์สร้างสุขผู้สุงอายุพระธรรมวิสุทธาจารย์ฯ
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “การดแูลผสู้งูอายโุดยใชช้มุชนเปน็ฐาน ภายใตค้วามรว่มมอืของสหวชิาชพ
ี ”
โดยเทศบาลเมืองแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

“เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง รักษาสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ขับเคลื่อนเมืองด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ชุมชนสามัคคี ประชาชนมีสุขภาวะสมบูรณ์”

พื้นที่
20.3 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 3819 3500-2

ประชากร
46,170 คน
www.saensuk.city.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
418,000,000 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
เป็นโครงการที่ใช้ความร่วมมือทางสังคมโดยใช้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ผู้น�ำชุมชน แกนน�ำอำสำสมัครในชุมชนเป็นกลไกส�ำคัญสร้ำงควำม
ตระหนักในกำรเป็นเจ้ำของชุมชน รักชุมชน กำรสร้ำงพลังอ�ำนำจให้มีกำร
พึ่งตนเองและกำรมีส่วนร่วม โดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้กำรสนับสนุน มีกำร
แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนำระบบกำรดูแลสุขภำพของผูส้ งู อำยุอย่ำงยัง่ ยืน
มีการพัฒนาระบบการดูแลผูส้ งู อายุให้เป็นต้นแบบอย่างต่อเนือ่ ง โดย
ควำมร่วมมือระหว่ำง 5 หน่วยงำนหลัก ได้แก่ เทศบำลเมืองแสนสุข
มหำวิทยำลัยบูรพำ มหำวิทยำลัยซำกุ เทศบำลเมืองซำกุ และองค์กร JICA
เพื่อด�ำเนินโครงกำรฯ โดยประสำนควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำย ทั้งภำครัฐ
และภำคเอกชน
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเสมอภาค ลดควำมเหลื่อมล�้ำ
และบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำเทคโนโลยีกำร
สือ่ สำร อุปกรณ์เตือนภัยมำช่วยดูแลผูส้ งู อำยุ เพือ่ ให้ผสู้ งู อำยุปลอดภัยและ
มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขเพือ่ การดูแลผูส้ งู อายุ โดยได้
รับกำรสนับสนุนวิทยำกรด้ำนกำรดูแลผูส้ งู อำยุจำกประเทศญีป่ นุ่ จัดประชุม
วิชำกำรออนไลน์ให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่สหวิชำชีพและแกนน�ำอำสำสมัคร
สนับสนุนการพัฒนาการด�าเนินงานศูนย์พฒ
ั นาศักยภาพผูส้ งู อายุ เพือ่
ให้ผู้สูงอำยุมีสถำนที่ในกำรท�ำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์และกำยอุปกรณ์ตำ่ งๆ ในกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุในชุมชน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ผู้สูงอำยุทุกกลุ่มศักยภำพได้รับกำรดูแล และให้บริกำรสุขภำพ
เยี่ยมดูแลที่บำ้ นเชิงรุก ตำมกลุ่มศักยภำพอย่ำงเป็นระบบ
2. ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภำวะพึ่งพิง ช่วยเหลือตัวเองได้
มำกขึ้น สุขภำพจิตดีมีก�ำลังใจ
3. ผู้สูงอำยุที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรอบรู้ในกำรปฏิบัติตนอย่ำง
เหมำะสม ในรูปแบบนวัตกรรมบริกำร เช่น กำรดูแลสุขภำพปำกฟัน,
กำรป้องกันสมองเสื่อม, โภชนำกำรส�ำหรับผู้สูงอำยุ และกำรออก ก�ำลัง
กำยที่เหมำะสม
4. ผู้สูงอำยุได้รับกำรดูแลในภำวะวิกฤติและฉุกเฉิน จำกเทคโนโลยี
อุปกรณ์เตือนภัย เข้ำถึงบริกำรได้รวดเร็วทันเหตุกำรณ์และปลอดภัย
โดยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสำธำรณสุขในพื้นที่

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำยสุขภำพ ทั้งภำครัฐ
และเอกชน ในและนอกพื้นที่ รวมถึงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศญี่ปุ่น
และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง 5 หน่วยงำนหลัก ทัง้ ในด้ำนองค์ควำมรู้ วัสดุอปุ กรณ์
ช่วยเหลือผู้สูงอำยุ และงบประมำณที่สนับสนุน ท�ำให้บุคลำกร และสห
วิชำชีพ ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรดูแลผู้สูงอำยุอย่ำงเป็นระบบ
2. แกนน�ำอสม. ได้รับกำรพัฒนำฝึกอบรมให้เป็นแกนน�ำดูแลผู้สูงอำยุ
เบื้องต้นในชุมชน เพื่อทดแทนและช่วยเหลือบุคลำกรสำธำรณสุขที่มี
จ�ำนวนจ�ำกัด
3. พลังขับเคลื่อนของชุมชนโดยผู้น�ำชุมชน มีส่วนร่วมและเป็นกลไก
ส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรพึง่ ตนเอง และร่วมจัดกิจกรรมเพือ่
ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “พัฒนานวัตกรรม การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น”
โดยเทศบาลต�าบลหนองบัวแดง อ�าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

นายธนกร

ภัทรบุญสิริ

วิสัยทัศน์

“เทศบาลต�าบลหนองบัวแดง เป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ประชาชนมีรายได้พอเพียง ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
8.45 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 4487 2140

นายกเทศมนตรีต�าบลหนองบัวแดง
ประชากร
9,082 คน

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
91,539,662.26 บาท

www.nbd.go.th

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
ในการด�าเนินโครงการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาระบบการดูแลผูส้ งู
อายุโดยชุมชนท้องถิ่น เทศบาลต�าบลหนองบัวแดงร่วมกับโรงเรียนเสริม
ภูมปิ ญ
ั ญาพัฒนาสุขภาวะผูส้ งู วัยและภาคีเครือข่ายใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุโดย ใช้ปฏิบตั กิ าร 5 อ. ดังนี้
อาหาร - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรูใ้ นเรือ่ งของอาหารและโภชนาการ
ให้ความรู้ ให้คา� แนะน�า ตลอดทั้งตรวจประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ
ออกก�าลังกาย - จัดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มออกก�าลังกายตาม
ความสามารถทีม่ ี ทัง้ แบบพืน้ บ้าน แบบหมอล�าประยุกต์ และลีลาศสากล
อาชีพ - จัดกิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพให้กบั ผูส้ งู อายุ ตามความถนัด
ของผู ้ สู ง อายุ แ ละการพั ฒ นาผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ฝ ี มื อ ซึ่ ง มี ทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
ภูมิปัญญา หัตกรรมงานฝีมือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์
ออมทรัพย์ - ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุออมเงินในกลุม่ ออมทรัพย์ กลุม่ สัจจะ
สะสมทรัพย์เพือ่ สร้างหลักประกันให้คนในชุมชนยามเจ็บป่วย ยามเสียชีวติ
ทั้งในเรื่องการศึกษาบุตรและอื่นๆ
อาสา - หลังจากทีผ่ สู้ งู อายุดแู ลตัวเองได้ดี ก็ชวนเพือ่ นๆ ลูกหลาน เด็ก
เยาวชนไปเป็นจิตอาสาเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้อื่น เชิญชวนผู้สูงอายุที่มี
ความรู้ ความสามารถ แบ่งปันความสุขให้ผู้อื่น ท�าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า
เป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าในสังคม

1. เกิดระบบสร้างการมีสว่ นร่วมของ 4 ภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุได้แก่ การเยี่ยมบ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาโรงเรียน
ผู้สูงอายุ
2. เกิดระบบการส่งเสริมอาชีพส�าหรับผู้สูงอายุ การเพิ่มรายได้ ลด
รายจ่าย มีการออมทรัพย์ผ่านแหล่งทุนในพื้นที่
3. เกิดระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นการพัฒนาศักยภาพการ
ป้องกัน การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ชมรมผู้สูงอายุ
โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาล โรงพยาบาล
4. เกิดการช่วยเหลือพึ่งพากันของประชาชนทุกเพศทุกวัย
5. เกิดการพัฒนาต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนาศักยภาพ ของ
คนในพื้นที่
6. ต่อยอดกิจกรรมเยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ มี
กิจกรรมด้านการป้องกันและรักษาโรค มีการจัดการตนเองด้านสุขภาพ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. นักเรียนผูส้ งู อายุ และครูจติ อาสามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และรับผิดชอบ
2. การมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย ผูน้ า� ชุมชน หน่วยงานราชการ เจ้า
หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยการประสานความร่ ว มมื อ ของเทศบาลต� า บล
หนองบัวแดง เป็นปัจจัยส�าคัญที่ทา� ให้การด�าเนินงานประสบผลส�าเร็จ
3. นโยบายและการสนับสนุนของคณะผู้บริหารของเทศบาลต�าบล
หนองบัวแดง
่ ผ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ี ลการปฏิบต
ั ง
ิ านดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2564
่ ทีม
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลครน”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลครน อ�าเภอสวี จังหวัดชุมพร

นายถานันทร์ ไกรทอง
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลครน

“ต�าบลครน เมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนา
ก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ”

พื้นที่
131.23 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 7755 7139

ประชากร
10,012 คน
www.kron.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
75,586,324.05 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
“โรงเรียนผูส้ งู อายุตา� บลครน” ใช้ศนู ย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ และส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุต�าบลครน เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน โดย
เปิดเรียนในทุกวันพฤหัสบดี เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุมีการท�ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผสู้ งู อายุ ได้รบั การพัฒนาด้านร่างกาย และการใช้ชวี ติ ในวัยสูงอายุอย่าง
มีคุณค่าและมีความสุข
กรอบแนวคิด การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
ที่มีศักยภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะในการดูแลตนเอง
ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิด
“ผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีศักยภาพ ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้
มีส่วนร่วมท�าประโยชน์ให้ชุมชนและสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ
โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ผู้สูงอายุ สาระการเรียนรู้จะต้องท�าให้
ผู้สูงอายุสามารถน�าไปใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบัน เพิ่มโอกาสในการรวมกลุ่ม
ในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน”

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. สุขภาพกายดี กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพร่างกายอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสุขภาพที่ดี
2. สุขภาพจิตดี การรวมกลุ่มพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง
3. มีรายได้ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการรวมกลุ่ม
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1. มีผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ที่ทุ่มเท เสียสละ และมีความมุ่งมั่นที่จะ
สร้างสรรค์กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ
2. เป้าหมายชัดเจนและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการ
ก�าหนดทิศทางการท�างาน ที่สร้างความเข้าใจร่วมกันในหมู่คณะกรรมการ
หรือแกนน�า เป็นพลังที่เข้มแข้งในการท�างานร่วมกัน และการจัดให้
มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า ถือเป็นกลไกในการเชื่อมร้อยความ
เป็นกลุม่ และความเป็นชุมชนของผูส้ งู อายุให้เกิดขึน้ ซึง่ ส่งผลให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจ ในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนผู้สูงอายุให้บรรลุผล
3. มีส่วนร่วม ท�าให้เกิดความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน
4. มีเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง ใน 2 ระดับ คือ การสร้างเครือข่าย
ทางสังคมภายในกลุ่มหรือในหมู่สมาชิกของโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยกัน และ
การให้ความส�าคัญกับการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน องค์กรภายนอก
เพื่อประสานพลังในการท�างานร่วมกัน
5. มีการเรียนรู้และพัฒนาการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ทบทวนตนเอง และสรุปบทเรียนในการท�างานเป็นระยะ เรียนรู้จุดแข็ง
จุดอ่อน ข้อทีค่ วรพัฒนาให้ดขี นึ้ และน�ามาพัฒนากระบวนการท�างานอย่าง
ต่อเนื่อง
6. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หนุนเสริม เช่น งบประมาณ บุคลากร
สถานที่ การประสานเครือข่าย เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส�าคัญ ที่จะผลักดัน
ให้การขับเคลื่อนงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเกิดขึ้นได้ และด�าเนินการไป
อย่างราบรื่น
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านควน อ�าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

จ่าเอกไพศาล มีสมบัติ
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านควนมะพลา

“บ้านควนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบ สืบสานวิถีวัฒนธรรม เพื่อประชาชนอยู่ดีมีสุข”

พื้นที่
157.865 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 7751 0593

ประชากร
8,207 คน
www.bankaun.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
50,000,000 บาท

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
เชิงปริมาณ ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ เรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ
สามารถน�าไปประกอบอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยเหลือตนเองต่อไป
และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เชิงคุณภาพ ด้านสุขภาพร่างกาย ท�าให้มสี ขุ ภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง
ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น อายุยืน
1. ด้านจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุ่มกระชวย สดชื่น รู้สึก
ภาคภูมใิ จและตระหนักในคุณค่าความสามารถของตนเอง มีมมุ มองเชิงบวก
ต่อตนเอง
2. ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย
ได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกของกลุ่ม

ความโดดเด่นของโครงการ
“โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ” เกิดจากแนวคิดและนโยบาย
ของผู้บริหาร อบต. ที่เล็งเห็นความส�าคัญต่อผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่
ควรดูแลให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ประกอบกับประเทศไทยเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ
และต�าบล บ้านควนเองก็เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุแบบเต็มตัว โดยมีกลุม่ ผูส้ งู อายุ
ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้ผู้สูงอายุ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ละใช้ชวี ติ ร่วมกับผูอ้ นื่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข ให้ผสู้ งู อายุ
ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีตนเอง เตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมี
ศักยภาพ เข้าใจชีวิต ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วยและดูแลตนเอง
เบือ้ งต้น สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและทันต่อความเปลีย่ นแปลงของโลก
“องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านควน” ได้เล็งเห็นความส�าคัญต่อผูส้ งู อายุ
ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ควรแก่การรักษาและท�านุบ�ารุงดูแลให้มีชีวิตที่ดี
ตามวัยของผูอ้ าวุโส จึงได้จดั ท�าโครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ งู อายุขนึ้ โดยมุง่ เน้น
ด้านสุขภาพกาย ใจ สังคม ปัญญาและเศรษฐกิจ (แบ่งเป็น 3 ชุด 3 มิติ
คือ ผู้สูงอายุต้องรู้ ควรรู้ และอยากรู้)
“องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านควน” เป็นต้นแบบให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกมาแลกเปลีย่ นเยีย่ มชม
ศึกษาดูงาน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
“องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� า บลบ้ า นควน” ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
เช่น โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล ส�านักงานส่งเสริมสุขภาพ
อ�าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ผู้น�าชุมชน ส�านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
จังหวัดชุมพร เป็นต้น เพราะหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
ส่งผลให้การด�าเนินงานตามโครงการด�าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ทุ น ทางสั ง คมในพื้ น ที่ ยั ง เป็ น ปั จ จั ย ส� า คั ญ ในการหนุ น เสริ ม
ให้การด�าเนินงานประสบความส�าเร็จ
1. มีผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
2. มีเป้าหมายชัดเจนและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. มีส่วนร่วม
4. มีเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง
5. มีการเรียนรู้และพัฒนาการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานที่หนุนเสริม
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “มหาวิทยาลัยวัยทีส่ ามนครเชียงราย”
โดยเทศบาลนครเชียงราย อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

นายวันชัย

จงสุทธานามณี

วิสัยทัศน์

“เชียงรายเมืองน่าอยู่นครแห่งความสุข”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
60.85 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 5371 1333

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย
ประชากร
77,518 คน
www.chiangraicity.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
796,494,603.60 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
นวัตกรรมทางความคิดว่าด้วยเรื่องการสร้างสังคมใหม่ของผู้สูงอายุ
มุง่ เน้นการเปลีย่ นเจตคติ และมุมมองต่อชีวติ ของตัวผูส้ งู อายุ และการสร้าง
ความตระหนักรู้ต่อญาติและผู้ดูแลผู้สูงอายุ
มิติทางสังคมการออกแบบหลักสูตรจึงมีความแตกต่างจากที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมมากกว่า กระบวนการทางวิชาการ ผู้สูงอายุ
ทีเ่ ข้ามาฝึกอบรมใน.วัยทีส่ ามนครเชียงราย จะถูกมองว่าเป็น “ผูเ้ ชีย่ วชาญ
การใช้ชีวิต” และเป็น“คนคุณภาพผู้ผ่านยุคสมัย”
การเป็นต้นแบบให้กบั หน่วยงานอืน่ มีหลักสูตร และการจัดการศึกษา
ที่มีมาตรฐานได้รับการรับรองจาก มหาวิทยาลัยมากกว่า 5 แห่ง และ
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาระดับ
ประเทศอปท.ทั่วประเทศ กระทรวง กรมต่างๆ ศึกษาดูงานมากว่า 100
คณะโดยบางแห่ง น�าไปใช้ในอปท.ของตนเอง
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงรายเป็นบุคคลที่มี
องค์ความรู้ เป็นปราชญ์ในชุม หลายๆ ด้าน มีศักยภาพในการจัดการเรียน
รู้ผ่านระบบการศึกษาตามอัธยาศัยในการจัดท�าหลัก เรียนรู้ของผู้สูงอายุ
ความยั่งยืนและการต่อยอดของโครงการ ได้ขยายเครือข่ายศูนย์
การเรียนรู้ผู้สูงอายุซึ่งเป็นศูนย์กลาง ในการขยายฐานการเรียนรู้ไปยัง
โรงเรียนในพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและน้อมน�าศาสตร์
พระราชา เพื่อการ“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
การบูรณาการความร่วมมือได้บูรณาการกับภาคีเครือข่ายในการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ สู ง อายุ ไ ด้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย,
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, สนง.ศึกษาธิการเชียงราย สนง.เขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1, มูลนิธิใจก้า แห่งประเทศญี่ปุ่น,
ชมรมผู ้ สู ง อายุ ใ นพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ ย่ า , โรงเรี ย นในสั ง กั ด
เทศบาลนครเชียงราย, ปราชญ์ชุมชน,รพ.ศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์
และ สสส. เป็นต้น

1. ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ มีศักดิ์ศรี มีความสุข และลดการเกิดภาวะ
สมองเสื่อม
2. ผู้สูงอายุสามารถมีรายได้เสริมหลังจากการเรียน ไม่เป็นภาระ
เกิดการเรียนรู้ระบบการถ่ายโอนอบครัว องค์ความรู้จากผู้สูงอายุไปสู่
คนรุ่นหลัง
3. เป็ น ต้ น แบบในการถ่ า ยทอดภู มิ ป ั ญ ญา แหล่ ง เรี ย นรู ้ ทั้ ง ด้ า น
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
เมืองแห่งความสุข
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อม
การเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุข”
โดยเทศบาลต�าบลท่าข้าม อ�าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ดาบต�ารวจไพศาล พุทธเหมาะ
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลท่าข้าม

“บริหารงานให้ถูกต้องโปร่งใส ใส่ใจหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
มุ่งพัฒนาให้ประชาชนกินดีอยู่ดี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

พื้นที่
8.6 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 5346 1114

ประชากร
5,839 คน
www.thakamhod.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
66,700,374.78 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
วิสยั ทัศน์และความเป็นผูน้ า� ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อการรับมือสังคมผู้สูงอายุ เอื้อให้เกิดการสนับสนุนการด�าเนินงานให้
สะดวก และคล่องตัวมากขึ้น เพราะทุกฝ่ายจะสนับสนุนการท�างานซึ่งกัน
และกัน
การใช้เครือข่ายในการพัฒนาสังคมผูส้ งู อายุของท้องถิน่ ซึง่ หมายความ
รวมถึงเครือข่ายระดับบุคคลและเครือข่ายระดับองค์การ ซึง่ เครือข่ายระดับ
บุคคล
มีกลยุทธ์การสือ่ สารกับผูส้ งู อายุ มีการใช้จิตวิทยาการสื่อสารกับผู้สูง
อายุ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมพอสมควร การท�าให้ผสู้ งู อายุเข้ามามีสว่ นร่วม
กับโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รวมถึงเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมตามที่
โครงการต้องการกลยุทธ์ดังกล่าว
การรวบรวมความรูจ้ ากผูส้ งู อายุ ต้องท�าความเข้าใจว่าผู้สูงอายุเป็น
ผูท้ ผี่ า่ นประสบการณ์ชวี ติ และประสบการณ์การท�างานมาอย่างยาวนาน ซึง่
เป็นข้อมูลทีจ่ า� เป็นต่อการพัฒนาท้องถิน่ โรงเรียน ได้มกี ารรวบรวมความรู้
จากผู้สูงอายุในท้องถิ่น ซึ่งเรียกว่า “ปราชญ์ชุมชน” มาถ่ายทอดความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ เด็กเล็ก เด็กนักเรียน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ผู้สูงอายุและประชาชนก่อนวัยผู้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และได้ท�ากิจกรรมร่วมกันสร้างคุณค่า
อย่างมีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีหลักประกันในการ
ด�าเนินชีวิตในสังคม
2. ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ด�าเนินการร่วมกันจัดการตนเองของชุมชน
ท้องถิน่ สูก่ ารเป็นต�าบลจัดการตนเอง (สุขภาวะ) เกิดพลังความร่วมมือและ
บูรณาการการท�างานในรูปแบบประชารัฐครอบคลุมทั้งครอบครัว ชุมชน
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และวัด
3. ผู้สูงอายุและประชาชนก่อนวัยผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจและมี
ความพร้อม ในการด�าเนินชีวติ อย่างมีความสุขและเป็นผูส้ งู อายุทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
4. การเพิ่มขึ้นของเครือข่ายและจิตอาสาต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาล
ต�าบลท่าข้าม

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ความเป็นผูน้ า� ของนายดาบต�ารวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรี
ต�าบลท่าข้าม ทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่บคุ ลากรและประชาชน ผูส้ งู อายุ ภายใต้
การบริหารโดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ แี ละก�าหนดนโยบาย
วิสัยทัศน์ที่เน้นให้ประชาชนอยู่ดีกินดี
2. การสร้ า งแรงจู ง ใจให้ บุ ค ลากร ประชาชน ผู ้ สู ง อายุ มี ค วาม
กระตือรือร้น และใส่ใจในด�าเนินงาน
3. มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด�าเนินการตั้งแต่การมีส่วนร่วม
ในครอบครัว หมู่บ้าน วัด โรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการให้
บริการผู้สูงอายุ
4. มีการประชาสัมพันธ์ โดยใช้ช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ
ราชการ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การประชาสัมพันธ์ผ่านเวทีการ
ประชุม อบรมอืน่ ๆ การประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของเทศบาล ในกลุม่ ไลน์
อย่างต่อเนื่อง
5. มีเครือ่ งมือและเทคโนโลยีในการอ�านวยความสะดวกในการด�าเนิน
โครงการที่มีประสิทธิภาพ
6. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้และทักษะ
7. มีการติดตามประเมินผลโครงการ เพือ่ น�ามาถอดบทเรียนในการคิด
พัฒนาแก้ไขปัญหา/ต่อยอดโครงการให้เกิดความต่อเนื่อง
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุวังวิเศษ”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลวังมะปรางเหนือ อ�าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

นายธนง จันแดง นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลวังมะปรางเหนือ
วิสัยทัศน์

“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย สุขใจต�าบลน่าอยู่”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
68.40 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7527 0920

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
5,787 คน
32,368,610.71 บาท
www.wangmaprangnuar.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
“โรงเรียนผูส้ งู อายุวงั วิเศษ” เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่เกิดจาก
การรวมตัวของผู้สูงอายุในต�าบลวังมะปรางเหนือ เริ่มจัดการเรียนตาม
หลักสูตรต้นแบบตั้งแต่ปี 2558 และเพิ่มหลักสูตรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (หลักสูตร 4 ปี) มาจนถึงปัจจุบัน มีการด�าเนินงาน
โดยคณะกรรมการ และครูจติ อาสาภายใต้ขอ้ บังคับแผนงาน กิจกรรม และ
คู่มือการด�าเนินงาน ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่จบหลักสูตรปริญญาตรี และ
ปริญญาโท มีการจัดพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สูงอายุที่จบการศึกษาทุกปี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้การหนุนเสริม โดยด�าเนินการภายใต้
แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ ผูส้ งู วัยกายใจเบิกบาน” เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุได้มสี ถาน
ที่รวมกลุ่มในการจัดกิจกรรม และบริการที่ครอบคลุมทุกมิติทางด้าน
สุขภาพ สังคม จิตใจ และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจที่เน้นการ
สร้างรายได้ และการมีงานท�าทีเ่ หมาะสมส�าหรับผูส้ งู อายุ มีการบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ ในการด�าเนินงานกิจกรรมโรงเรียนผูส้ งู อายุ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุ และ
ประชาชนเป็นไปอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เป็นศูนย์รวมให้ผู้สูงอายุ สมาชิกในชุมชน องค์กรเครือข่าย ด�าเนิน
กิจกรรมร่วมกันให้เกิดการพัฒนาความสามารถ และทักษะตามความสนใจ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดการดูแลตนเอง ผู้อื่น และชุมชน
2. เป็นแบบอย่างของคนในครอบครัวด้านการศึกษา เกิดบุคลากรผูส้ งู
อายุจิตอาสา และการถ่ายทอด ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เสริมสร้างความรัก
ความภาคภูมิใจแก่ผู้สูงอายุ เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และเห็นคุณค่า
ในผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น
3. เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุ และเกิดศูนย์การเรียนรู้ด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับหน่วยงานอื่น
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. นโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศให้ความส�าคัญกับการ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จึงเป็นปัจจัยส่งเสริมการด�าเนินงานทั้ง
ด้านงบประมาณ โครงการ และกิจกรรมในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. องค์การบริหารส่วนต�าบลวังมะปรางเหนือ ให้ความส�าคัญกับการ
พัฒนาด้านผูส้ งู อายุ มีการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มองค์กรภาคประชาชน เครือข่าย และผู้น�าในชุมชนโดยใช้
หลักการด�าเนินงาน 5 ก คือ กลุ่ม กิจกรรม กรรมการ กฎกติกา และการ
ประชุม โดยยึดหลักแนวคิด 5 ร่วม ร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท�าร่วมตัดสินใจ
และร่วมรับผลประโยชน์
3. ความพร้อม และความเข้มแข็งของสมาชิกผู้สูงอายุ คณะกรรมการ
ด�าเนินงาน ครูจิตอาสา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีความเสียสละ และมุ่งมั่น
อย่างแท้จริง ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงิน
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “ชมรมคนด่านชุมพลไม่ทอดทิง้ กัน”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลด่านชุมพล อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

พันจ่าเอกวีระ มีตาล
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลด่านชุมพล

“ด่านชุมพลเมืองน่าอยู่”

พื้นที่
233 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3951 0843

ประชากร
5,626 คน
www.danchumpon.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
35,069,144.50 บาท

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
“โครงการชมรมคนด่านชุมพลไม่ทอดทิ้งกัน” เป็นโครงการที่ปลุก
คุณธรรมขั้นพื้นฐานของผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมให้มีน้�าใจเสียสละ มีจิตใจ
โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกคนในสังคม ช่วยเหลือกันเท่าที่เห็นว่า
สมควรจะช่วยเหลือได้ เห็นใครควรแก่การช่วยเหลือก็ช่วยเหลือตาม
ก�าลังมากบ้าง น้อยบ้าง โดยเป็นความร่วมมือกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่ต่างร่วมกันเป็นภาคี
เครือข่าย เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับคนในชุมชนเพือ่
ที่จักด�าเนินการช่วยเหลือ ประสานส่งต่อผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม
กรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะผู้ประสบปัญหาที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการในต�าบลให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ของผู้อื่นด้วยความ
เต็มใจ บริสุทธิ์ใจ ดังนั้น การรวมกลุ่มในการด�าเนินกิจกรรมโครงการจึง
ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชนเกิดความสงบสุข สร้างรอยยิ้ม
เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน
โครงการชมรมคนด่านชุมพลไม่ทอดทิ้งกัน จะมีการลงพื้นที่ไปยัง
บ้านที่ได้รับการส�ารวจจากภาคีเครือข่าย เพื่อจักได้ไปเยี่ยมเยียน ให้
ปัจจัยยังชีพ ส่งเสริมด้านสุขภาพและน�ามาสู่การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างทักษะในการด�ารงชีวิตอย่างมั่นคงได้อย่างยั่งยืน

ผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินได้รับการส�ารวจ
เพื่อประสาน ส่งต่อ ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยมีกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งเป็นกิจกรรมที่รองรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อเข้าสู่
การสร้างงาน สร้างอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สมกับวิสัยทัศน์ของ
องค์กร คือ ด่านชุมพลเมืองน่าอยู่

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ
2. การมีภาคีเครือข่ายที่ดีไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในพืน้ ทีซ่ งึ่ เป็นเหมือนกระบอกเสียงให้ผสู้ งู อายุและผูป้ ระสบ
ปัญหาทางสังคมให้เข้าถึงทรัพยากรที่ขาดแคลนได้อย่างทันท่วงที
3. ความตระหนักในการช่วยเหลือแบ่งปันแก่คนในสังคม การสุขใจ
ที่ได้เป็นผู้ให้ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ปลูกฝังกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนปัจจุบัน
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลนาคูณใหญ่ อ�าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

นายศรายุทธ วะชุม นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนาคูณใหญ่
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูภูมิปัญญา เพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”

พื้นที่
17.734 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4253 0925

ประชากร
4,761 คน
www.nakoonyai.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
32,803,808.03 บาท

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ผู้สูงอำยุและชุมชนมีกำรกลุ่มท�ำกิจกรรม กำรรวมตัวของผู้สูงอำยุ
ร่วมกับกลุม่ เด็กและเยำวชน เพือ่ พัฒนำผลิตภัณฑ์ตลอดจนประยุกต์ให้ตรง
ตำมควำมต้องกำรของตลำด จนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของคนชุมชนตนเอง
และชุมชนอื่นๆ
2. พัฒนำกำรขำยผลิตภัณฑ์ผสู้ งู อำยุในรูปแบบออนไลน์ ปัจจุบนั มีกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำสูง ผูส้ งู อำยุจงึ มีกำรเพิม่ รูปแบบกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำแบบ
ช่องทำง On-Line และสำมำรถสั่งในรูปแบบ Pre-Order เพื่อให้ทัน
ต่อเทคโนโลยี ท�ำให้สนิ ค้ำมียอดกำรจ�ำหน่ำยเพิม่ ขึน้ เท่ำตัว ผูส้ งู อำยุตำ� บล
นำคูณใหญ่สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับยุคโลกำภิวัฒน์ ยังส่งผลิตภัณฑ์ขำย
ไปยังประเทศต่ำงๆ

ความโดดเด่นของโครงการ
มี “ภาคีรว่ มพัฒนา” จัดท�ำ MOU สร้ำงเครือข่ำยกำรท�ำงำนร่วมกับ
มหำวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี มหำวิทยำลัยนครพนมในกำรปรับปรุง
หลักสูตรให้มีควำมสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ ร่วมกับศูนย์กำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ�ำเภอนำหว้ำ ในกำรเป็นวิทยำกร
จิตอำสำสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรออมกำรจัดท�ำบัญชี ควำมรู้ในกำร
เรื่อง กำรฝึกอำชีพ กำรท�ำบัญชีครัวเรือน กำรออมกองทุนผู้สูงอำยุ
“เพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ดว้ ยนวัตกรรม” ต�ำบลนำคูณใหญ่เป็นต�ำบลแห่ง
กำรจักสำนมีภูมิปัญญำกำรประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเรียบง่ำย ด้วย
สถำนกำรณ์สังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงจึงมีกำรปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์
ให้มคี วำมหลำกหลำย เพือ่ เพิม่ รำคำและเป็นทีส่ นใจของตลำด เช่น กระเป๋ำ
โคมไฟ แจกัน กล่องทิชซู ฯลฯ ท�ำให้สำมำรถเพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำย
ให้กลุ่มผู้สูงอำยุต�ำบลนำคูณใหญ่อย่ำงยั่งยืน
ส่งผลให้เกิดหลักสูตรต�าบลศูนย์เรียนรูจ้ ากการจัดการเรียนรูร้ ะบบดูแล
ผูส้ งู อายุโดยชุมชน ก่อให้เกิด “หลักสูตรกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจชุมชน
ส�ำหรับผูส้ งู อำยุโดยกำรมีสว่ นร่วมของชุมชน” ผูส้ งู อำยุในต�ำบลนำคูณใหญ่
มีรำยได้เพิ่มขึ้น
เกิด“ศูนย์การเรียนรูร้ ะบบการดูแลผูส้ งู อายุ” โดยกำรสร้ำงศักยภำพ
ชุมชนท้องถิ่นในต�ำบลนำคูณใหญ่ ในกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุ
อย่ำงเป็นรูปแบบและเข้มแข็ง เปิดโอกำสให้หน่วยงำนและกลุ่มต่ำงๆ ที่ได้
เข้ำมำเรียนรู้กับกลุ่มผู้สูงอำยุในต�ำบลนำคูณใหญ่ กำรด�ำเนินกิจกรรมของ
ผู้สูงอำยุเป็นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีของผู้สูงอำยุครอบคลุมทั้ง 5 ด้ำน
ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนสภำพแวดล้อม ด้ำนสุขภำพ และด้ำน
นวัตกรรม
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ทัศนคติเชิงบวกของผู้น�ำ “ผู้น�ำแห่งกำรเปลี่ยนแปลง” มีกำรรวบ
รวบแนวคิดในกำรพัฒนำของ 4 องค์กร ได้แก่ ผู้น�ำท้องถิ่น, ผู้น�ำท้องที่,
ส่วนรำชกำรในพื้นที่ และกลุ่มองค์กรต่ำงในพื้นที่ เพื่อด�ำเนินงำนร่วมกัน
อย่ำงเป็นระบบ ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมแก้ปัญหำ ขับเคลื่อนงำนกิจกรรมให้
ประสบควำมส�ำเร็จ โดยมุง่ ประโยชน์ของประชำชนในพืน้ ทีต่ ำ� บลนำคูณใหญ่
เป็นหลัก ยังส่งผลแห่งควำมส�ำเร็จของโครงกำรร่วมกันพร้อมทั้งปรับปรุง
พัฒนำระบบกำรด�ำเนินงำน
2. มุง่ มัน่ ในกำรพัฒนำอำชีพจักสำน มุง่ มัน่ น�ำภูมปิ ญ
ั ญำในกำรจักสำน
มำพัฒนำเปลี่ยนแปลงให้เข้ำกับ ยุคสมัย และยังเป็นกำรอนุรักษ์วิถีดั้งเดิม
เพิ่มรำยได้ชุมชนทุกกลุ่มวัย
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “จิตอาสาข้างบ้าน”
โดยเทศบาลต�าบลหัวไทร อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายเรวัตร ด่านตันติศุภกุล
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลหัวไทร

“เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้วยการบริหารจัดการที่ดีและแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมท้องถิ่น”

พื้นที่
1.8 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7538 9504

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
4,224 คน
56,447,516.51 บาท
www.huasaicity.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
1. สามารถแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแลได้
2. พัฒนาศักยภาพ เป็น “จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ” ให้มีความสามารถ
ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
3. จัดตั้ง “จิตอาสาข้างบ้าน” ดูแลผู้สูงอายุและครอบครัวที่บ้านแบบ
บูรณาการทุกด้านเพื่อสร้างสุขภาวะ
4. จัดท�าสติ๊กเกอร์แสดงสถานะผู้สูงอายุ ต้องได้รับการดูแลในการ
สื่อสารข้อมูลเพื่อขอความช่วยเหลือได้ 24 ชั่วโมง
5. จัดทีมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ใช้แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านรายครั้ง น�า
ข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ผู้สูงอายุท่ีต้องการความช่วยเหลือที่บ้านได้รับการดูแลครอบคลุม
ทุกคน จ�านวน 889 คน 313 ครัว
2. เกิดสังคมเกือ้ กูลกัน ท�าให้ชมุ ชนมีความรัก ความสามัคคี สร้างความ
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เกิดการช่วยเหลือ แบ่งปันอาหาร การช่วยเหลือบริ
จาคทรัพย์ให้ผู้สูงอายุ
3. ผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาล มีรถรับ-ส่งไป
โรงพยาบาลทุกคน
4. ผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาล มีรถรับ-ส่งไป
โรงพยาบาลทุกคน
5. มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเพิ่มจากเดิม 20 คน เพิ่มเป็น 38 คน
6. ผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทาง
7. ลดรายจ่ายจากการจ่ายค่าจ้างในการดูแลผู้สูงอายุจากครอบครัว
หากต้องจ่ายตามค่าแรงขั้นต�า่ วันละ 300 บาท คิดเป็น เดือนละ 9,000
บาท ต่อคน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ใช้ศกั ยภาพทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน (Efficacy) ชุมชนร่วมกันจัดท�าแผนหรือ
ช่วยกันแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ระดมทรัพยากรและสร้างเครือข่ายทัง้ ภายในและ
ภายนอกชุมชนเพือ่ บริหารจัดการทรัพยากรทีส่ า� คัญต่อการช่วยเหลือ คนใน
ชุมชนมีการจัดระบบ จิตอาสาในชุมชนเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนในการ
ดูแลผู้สูงอายุ
2. ใช้สายสัมพันธ์ในชุมชน (Networks Anol Relationships) มีผู้น�า
ที่เข้มแข็ง สื่อสารและให้ก�าลังใจคนในชุมชน มีแกนน�าและจิตอาสา ส่ง
เสริมให้เพื่อนบ้านช่วยดูแลเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน น�าวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ของสังคมชนบทมาใช้ในการดูแล
3. ใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่มาขับเคลื่อนกิจกรรมทุนทางสังคมภายใน
ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม) อาสาสมัคร
กู้ภัย, พนักงานเทศบาล น�ามาพัฒนาศักยภาพเป็นจิตอาสา
4. สังคมเข้มแข็ง ปัญหาสังคมลดลง ชีวติ มีความมัน่ คง ปลอดภัยมากขึน้
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “กิจกรรมขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลสระทะเล”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลสระทะเล อ�าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

นายรุ่งโรจน์ ฤทธิ์เต็ม
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลสระทะเล

“สระทะเลพัฒนา ภูมิปัญญาเกรียงไกร วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ ก้าวไกลการศึกษา แก้ปัญหาความยากจน
เพิ่มผลผลิตการเกษตร วิเศษสุขภาพดี ก้าวทันเทคโนโลยี”

พื้นที่
54 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5627 8159

ประชากร
www.sratale.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
28,136,834.31 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลสระทะเล ส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูอายุ และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพที่ดี การป้องกันโรคของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา และการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้ด�ารงสืบต่อไป
ปัจจุบัน ทางโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลสระทะเลยังคงจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลสระทะเล เป็นศูนย์
เรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตลอดชีวิต สามารถเข้ามาเรียนรู้เยี่ยมชม
และศึกษาดูงานได้

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. มีการประเมินคัดกรองสุขภาพเบือ้ งต้นก่อนเรียนทุกครัง้ และมีการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก
2. ประเมินสมรรถภาพ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่างกาย การออก
ก�าลังกาย E-75,การนวดผ่อนคลาย,การให้ความรู้ในการดูแล ป้องกันโรค
และการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ
3. การให้ความรู้ทางกฎหมาย การป้องกันภัย และเทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสาร
4. การส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ ตลอดจนการน�าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน
5. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต การสวดมนต์ ไหว้พระ เดินจงกลม
และกิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุกล้าแสดงความคิด และ
กล้าแสดงออกมากขึ้น
6. ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการเป็นต้นแบบการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้กับคนรุ่นหลัง เพื่อด�ารงสืบทอด
ต่อไป
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
มี ผู ้ น� า การเปลี่ ย นแปลงที่ ทุ ่ ม เทเสี ย สละ และมี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะ
สร้างสรรค์กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ, เป้าหมายชัดเจนและมีการ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนถือเป็นการ
ก�าหนดทิศทางการท�างานที่สร้างความเข้าใจร่วมกันในหมู่คณะกรรมการ
หรือแกนน�า, มีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมจะท�าให้เกิดความผูกพันและความ
รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน กลไกที่ท�าให้สมาชิกมีส่วนร่วมทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ, มีเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง การสร้างเครือข่าย
ทางสังคมที่เข้มแข็ง อาจพิจารณาได้ 2 ระดับ คือ การสร้างเครือข่าย
ทางสังคมภายในกลุ่มหรือในหมู่สมาชิกของโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยกัน,
มีการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการด�าเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง โดยการทบทวนตนเอง
และสรุปบทเรียนในการท�างานเป็นระยะ เรียนรู้จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อที่
ควรพัฒนาให้ดีขึ้น และน�ามาพัฒนากระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่อง,
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนุนเสริม การสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น งบประมาณ บุคลากร สถานที่ การประสานเครือข่าย
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก”
โดยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

นางสุชาดา พันธ์นรา
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก

“สุไหงโก-ลก เมืองแห่งการศึกษา กีฬาและท่องเทีย่ ว คุณภาพชีวติ ประชาชนดี มีโครงสร้างพืน้ ฐานได้มาตรฐาน”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
22.50 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7361 1006

ประชากร
40,649 คน
www.kolokcity.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
421,916,380 บาท

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
ศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศงานสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุ เป็นแหล่งรวบรวม
และเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสวัสดิการผูส้ งู อายุ และ
ขยายผลการด�าเนินงานให้เป็นสถานทีเ่ ตรียมความพร้อมแก่ผสู้ งู อายุในการ
ใช้ชวี ติ บัน้ ปลายอย่างมีความสุขทัง้ 4 มิติ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
ศูนย์การเรียนรู้ ฝึกอบรม และพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูส้ งู อายุ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ และประสบการณ์ของผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการใช้
ภูมิปัญญาสร้างอาชีพและรายได้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เช่น
ประเพณีสงกรานต์ งานสืบสานวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย เป็นต้นแบบใน
การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุที่มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าศึกษาดูงาน
ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุแบบสถาบัน บริการให้ผสู้ งู อายุที่
อยู่ภายนอกเข้าไปใช้บริการ โดยมีบริการด้านสังคมสงเคราะห์ กิจกรรม
เสริมความรู้ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมฝึกอาชีพสร้างรายได้ บริการ
ด้านการแพทย์และบริการกายภาพบ�าบัด บริการด้านศาสนา
ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ มีการเตรียมความ
พร้อมผูส้ งู อายุในชุมชน อบรมอาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุในชุมชน โดยสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุ
คนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส ตลอดจนมีสว่ นร่วมในการพัฒนางานด้านสวัสดิการ
สังคมในชุมชน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่
ชุมชนและสังคม สงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากล�าบาก เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิ สนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชนเป็นผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ
เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในชุมชนของตนเองได้อย่างมีความสุข

1. เกิดศูนย์กลางที่ท�าให้ผู้สูงอายุมีสถานที่พบปะสังสรรค์ ท�ากิจกรรม
ร่วมกัน เป็นการสร้างความสุขและคุณค่าให้แก่ผสู้ งู อายุ ภายใต้การบริหาร
จัดการรูปแบบที่เน้นให้ผู้สูงอายุมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมท�า
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ มีการ
เตรียมความพร้อมผู้สูงอายุในชุมชน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
สงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากล�าบาก
3. บริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ฟื้นฟูสุขภาพจิต ตามแผนการดูแล
รายบุคคล ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลอื่นมีภาวะพึ่งพิง
ให้ได้รับการดูแลครบทั้ง 4 มิติ กาย จิต สังคม อารมณ์ รวมถึงสิ่งแวดล้อม
เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟืน้ ฟูสขุ ภาพ
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. วิสัยทัศน์ผู้น�า การบูรณาการความร่วมมือ โดย เทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก ทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์เรียน
รู้ผู้สูงอายุ พร้อมนโยบายของผู้บริหารที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตลอดจนมีความเข้าใจและสนับสนุนการด�าเนิน
กิจกรรมของผู้สูงอายุ
2. การมีส่วนร่วมของสมาชิกผู้สูงอายุ มีรูปแบบการบริหารจัดการที่
เน้นให้ผสู้ งู อายุมสี ว่ นร่วมในการคิดและจัดกิจกรรมทีต่ รงตามความต้องการ
ของสมาชิก มีระเบียบข้อบังคับกลุม่ ศูนย์เรียนรูผ้ สู้ งู อายุทสี่ มาชิกต้องปฏิบตั ิ
มีการแต่งตัง้ ประธานและคณะกรรมการบริหาร เพือ่ ให้การบริหารของกลุม่
ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการด�าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “ส่งเสริมการสุขภาวะผู้สูงอายุ”
โดยเทศบาลต�าบลบึงโขงหลง อ�าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ร้อยต�ารวจโทวสันต์ ชัยลา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลบึงโขงหลง

“เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล”

พื้นที่
13.20 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4241 6168

ประชากร
9,751 คน
www.tesbanbkl.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
73,120,000 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
“โรงเรียนผู้สูงวัยรัตภานครศึกษา” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
โดยนายเชิด แสนจันทร์ อดีตนายกเทศมตรีต�าบลบึงโขงหลงมีผู้เข้าร่วม
โครงการหรือเป็นนักเรียนรุ่นแรกทั้งหมด 70 คน เหตุผลในการจัดตั้งเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง ด้าน
โครงสร้างประชากรของ พืน้ ทีเ่ ทศบาลต�าบลบึงโขงหลงก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู
อายุ ซึ่งทุกภาคส่วนในสังคม ต้องร่วมกันสร้างค่านิยมโครงสร้างทางสังคม
และความพร้อมในการเป็นสังคม ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
เทศบาลต�าบลบึงโขงหลง มีประชากร 9,751 คน มีผสู้ งู อายุ 1,400 คน
และอัตราการเกิดทีน่ อ้ ยลง เนือ่ งจากสังคมเทศบาลต�าบลบึงโขงหลงได้เข้า
สู่สังคม ผู้สูงอายุ และในชุมชนมีผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล�าพังท�าให้
เกิดภาวะซึมเศร้า เหงา เกิดปัญหาโรคเครียด สภาพแวดล้อมไม่ถูก
สุขลักษณะตลอดจนสุขภาวะของผู้สูงอายุไม่ดี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จัดตั้งขึ้นเมื่อ
ปี 2557 พร้อมกับโรงเรียนผูส้ งู วัยรัตภานครศึกษา โดยได้งบสนับสนุนจาก
ส�านักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้
ผูส้ งู อายุได้มสี ถานทีร่ วมกลุม่ ในการจัดกิจกรรมและบริการทีค่ รอบคลุมทุก
มิติทางด้านสุขภาพ สังคม จิตใจ และเศรษฐกิจ
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลบึงโขงหลง จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพ เป็นแหล่งพบปะท�ากิจกรรมร่วมกัน
และให้ความ ช่วยเหลือ ซึง่ กันและกันระหว่างสมาชิก โดยมีคณะกรรมการ
ท�าหน้าที่ในการบริหารซึ่งมีโครงสร้างการบริหารเฉพาะชมรมของตนเอง

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. มีผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ทุ่มเท เสียสละ และมีความมุ่งมั่นที่จะ
สร้างสรรค์กิจกรรมของผู้สูงอายุอย่างสม�่าเสมอ
2. มีเป้าหมายชัดเจนและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการ
ก�าหนดการเรียนการสอน ของโรงเรียนผู้สูงวัยรัตภานครศึกษาทุกวัน
พฤหัสบดี มีกิจกรรมและโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานภาคี
ภายใต้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
3. มีส่วนร่วม ซึ่งการมีส่วนร่วมจะท�าให้ผู้สูงอายุรู้สึกเป็นเจ้าของ
ร่วมกันมีการประชุม พูดคุยแลกเปลี่ยนและออกแบบกิจกรรมร่วมกัน
4. มีเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง ภายในกลุ่ม ชมรม หรือโรงเรียน
หรือแม้แต่หน่วยงานอืน่ ๆทีเ่ ข้ามามีบทบาทในการขับเคลือ่ นการด�าเนินงาน
ด้านผู้สูงอายุ
5. มีการเรียนรู้และพัฒนาการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ทบทวนตนเองและสรุปบทเรียนในการท�างานเป็นระยะเรียนรู้จุดแข็ง
จุดอ่อน ข้อที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้นและน�ามาพัฒนากระบวนการท�างาน
อย่างต่อเนื่อง
6. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หนุนเสริม เช่น งบประมาณ บุคลากร
สถานที่ การประสาน เครือข่ายท้องที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้าน
ผู้สูงอายุ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เป็ น พื้ น ที่ เรี ย นรู ้ แ ละถ่ า ยทอดประสบการณ์ ภู มิ ป ั ญ ญาและ
วัฒนธรรมพื้นถิ่นให้ด�ารงสืบทอดเป็นเอกลักษณ์
2. ช่วยให้คลาดเหงา จิตใจกระชุม่ กระชวย สดชืน่ รูส้ กึ ภาคภูมใิ จ และ
ตระหนักในคุณค่า ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง
3. ท�าให้สขุ ภาพร่างกายแข็งแรงลดความเสีย่ งจากการเจ็บป่วยลดระยะ
เวลาพึ่งพาคนอื่น
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ”
โดยเทศบาลต�าบลโนนดินแดง อ�าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

นายสมชัย กอชัยศริกุล
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีต�าบลโนนดินแดง

“โนนดินแดงเมืองน่าอยู่ คู่สุขภาพดีทั่วหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมวัฒนธรรม น้อมน�าเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
15 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4460 6253

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
9,558 คน
74,050,931.64 บาท
www.Nomdindaengcity.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

น�ำควำมรักสำมัคคีมำเปลีย่ นวิถชี วี ติ ให้ดขี น้ึ เป็นการก�าหนดนโยบาย
และน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างชาญฉลาด เริม่ ด้วยการก�าหนดนโยบาย
โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีต�าบลโนนดินแดง ในปี
พ.ศ.2553 คือนโยบาย “งานศพงดเหล้า” เนื่องจากพบปัญหาความเดือน
ร้อนของประชาชนหลังจากจัดงานศพให้กับคนในครอบครัวแล้วที่ตามมา
คือหนี้สินจากการจัดงานศพ เพราะวิถีของคนในชุมชนจะต้องมีการ
เลี้ยงดูแขกทีมาร่วมแสดงความเสียใจด้วยอาหารและเครื่องดื่ม ท�าให้
เสียค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวนมาก เปลี่ยนเป็นการไม่สิ้นเปลืองและยังได้รับ
เงินสงเคราะห์ศพอีกด้วย
ก่อเกิดเป็นชมรมผูส้ งู อำยุเทศบำลต�ำบลโนนดินแดง ที่เข้มแข็งและ
ยัง่ ยืน มีการจัดตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุฯมีการตัง้ กฎระเบียบ ข้อบังคับของชมรมฯ
และชักชวนให้ผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการมาสมัครเป็นสมาชิก
ของชมรมฯ ปัจจุบันมอบเงินสงเคราะห์ศพจ�านวนศพละ 65,500-67,000
บาท ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก โดยมอบให้ในวันฌาปนกิจศพ และ
ด�าเนินการควบคู่ไปกับมาตรการ “งานศพงดเหล้า”
โรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต�ำบลโนนดินแดง จัดตั้งโรงเรียน มีการ
เชิญชวนนักเรียนมาเรียนและท�าพิธีเปิดโรงเรียนเมื่อ พ.ศ.2559 มีการ
บู ร ณาร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ เช่ น อ� า เภอโนนดิ น แดง โรงพยาบาล
โนนดินแดง สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอโนนดินแดง ได้เชิญครูที่เกษียณมา
เป็นครูอาสาวิทยากร และร่วมเป็นคณะกรรมนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ มี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการเชิญหน่วยงานราชการต่างๆ มาให้
ความรู้ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องกฎหมายน่ารู้ เรื่องการดูแลสุขภาพส�าหรับ
ผูส้ งู วัย มีการตรวจสุขภาพ มีกจิ กรรมนันทนาการ และกีฬาส�าหรับผูส้ งู วัย
เปิดการเรียนการสอนเดือนละ 3 ครั้ง

ผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลโนนดินแดง ได้รับการดูแลเอาใจใสสวัสดิการ
ต่างๆจนถึงวาระสุดท้าย มีสุขภาพกาย และสุขจิตที่ดี ชีวีมีความสุข

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. วิสยั ทัศน์ผนู้ า� ผูน้ า� มีวสิ ยั ทัศน์อย่างชัดเจนและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพผูส้ งู อายุอย่างจริงใจและทุม่ เท รวมทัง้ แก้ปญ
ั หาหนีส้ นิ ของ
ประชาชนที่เกิดแนวปฏิบัติการจัดงานศพในอดีต
2. การท�างานเป็นทีมและเป็นระบบ และการสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน มีจุดเน้นอยู่ที่การประสานความร่วมมือกับชุมชนเพื่อให้การด�าเนิน
งานเป็นที่ต้องการและพึงพอใจของประชาชนมากที่สุด เกิดการร่วมมือ
ร่วมใจในการท�างานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด รับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ แบ่งงาน
และหน้าที่ท�างานอย่างชัดเจน
3. ความสามัคคีและร่วมมือร่วมใจของชุมชน ประชาชนชาวโนนดินแดง
มีความรัก ความสามัคคี เป็นจุดเด่นของชาวโนนดินแดง จึงท�าให้การ
ด�าเนินงานหรือโครงการต่างๆ ประสบผลส�าเร็จอย่างดียิ่ง
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “ระบบบริการ 6G3S”
โดยเทศบาลต�าบลงิม อ�าเภอปง จังหวัดพะเยา

นางกัญญาณัฐ ศรีใจ
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีต�าบลงิม

“เทศบาลต�าบลงิมน่าอยู่ อย่างยั่งยืน การศึกษาได้มาตรฐาน ประชากรอยู่ดีมีสุข”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
7 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5444 8319

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
6,718 คน
66,323,239.80 บาท
www.chiangraicity.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
“ระบบบริการ 6G3S” เป็นการให้บริการที่หลากหลาย ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลางที่ใช้ข้อมูลจากแผนที่เดินดินที่น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้
บริการโดยใช้โปรแกรม Google Earth ให้บริการเป็น 3 สถานีคือ
“สถานีโฮงเฮียนสร้างสุข” เป็นสถานีทจี่ ดั ให้บริการสาธารณะส�าหรับ
ผู้สูงอายุหรือที่รู้จักในนาม “โฮงเฮียนสร้างสุข”มี 3 ชุดวิชาคือ 1.ชุดวิชา
สุขภาวะสร้างสุขให้ความส�าคัญในการเรียนรู้ความเข้าใจแก่ผู้สูงอายุมีการ
ดูแลสุขภาพ 2. ชุดวิชากิจกรรมสร้างสุขให้ความส�าคัญการให้ผู้สูงอายุมี
กิจกรรมที่หลากหลาย 3. ชุดวิชาสวัสดิการสร้างสุขที่ให้ผู้สูงอายุมีรายได้
ตามศักยภาพของตนเอง
“สถานีคอื เวียง” การจัดบริการด้านการศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัยทีใ่ ห้
ความส�าคัญในด้านสุขภาวะ การจัดสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ ทัศนคติ
ที่ดี มีวินัยมีพัฒนาการสมวัย 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้าน
สังคมและด้านสติปัญญา
“สถานีคนสูค่ น” การจัดบริการส�าหรับผูพ้ กิ ารในการพัฒนาทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองส�าหรับผู้พิการ มีการจัดบริการส�าหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่ง
พิงเชิงรุก เช่น การเยี่ยมบ้านของทีมสหวิชาชีพจากศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ�าจังหวัดพะเยา เป็นต้น
มีกลไกลขับเคลือ่ นกิจกรรมทีห่ ลากหลายผ่าน 3 ส่วนมุง่ ให้คนทุกวัยมี
สุขภาพดี ทุกวัยใส่ใจสิง่ แวดล้อม น้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีบริการ
ที่รวดเร็ว โดยใช้แผนที่น�าเทคโนโลยีมาใช้น�าทาง ชุมชนมีความปลอดภัย
ผูส้ งู วัยมีสภาพแวดล้อมทีด่ มี กี ารจัดสวัสดิการโดยชุมชนเพือ่ ชมชน ยึดหลัก
ธรรมภิบาลโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมกับเครือข่าย

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ผูบ้ ริหารมีความมุง่ มัน่ ชัดเจนในเป้าหมายทีจ่ ะแก้ไขปัญหาและส่งเสริม
ให้คนทุกวัยมีสุขภาพดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการ
บริหารจัดการที่เป็นระบบ ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจระหว่างบุคลากร
ในเทศบาล เปิดโอกาสให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรม/โครงการ
และค้นหาข้อมูล มีการก�าหนดตัวชี้วัด และติดตามประเมินผลโครงการ
อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
“เด็กปฐมวัย” มีพัฒนาการสมวัยตามสมรรถนะและมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ และเด็กปฐมวัยทีม่ ปี ญ
ั หาภาวะทุพโภชนาการ
ได้รบั การแก้ไขจากกิจกรรมทีห่ ลากหลาย เช่น Wood Song, หนูนอ้ ยกลอง
สะบัดชัย, อุ้ยสอนหลาน ,ตีกลองปูจา เป็นต้น
“ผูส้ งู อายุ” เข้าร่วมกิจกรรมโฮงเฮียนสร้างสุข รูจ้ กั วิธดี แู ลตนเองเบือ้ ง
ต้น และมีกลุ่มส่งเสริมอาชีพมีรายได้เสริมตามศักยภาพ รวมถึงผู้สูงอายุ
และประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมสายด่วนม้าแดงที่
สามารถให้บริการอย่างทันท่วงที
“ผู้พิการ” ในศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการได้รับการดูแลสามารถ
ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง นอกจากนีย้ งั มีผสู้ งู อายุทมี่ ภี าวะ
พึ่งพิง ได้รับบริการจากผู้มีความช�านาญจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�า
จังหวัดพะเยา ในการดูแลร่วมกับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต�าบลบางนายสี”
โดยเทศบาลต�าบลบางนายสี อ�าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

นายสมชาย ประเสริฐพรพงศ์
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลบางนายสี

“ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรที่ยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมวัฒนธรรม มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”

พื้นที่
198.21 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7642 1484

ประชากร
11,748 คน
www.bangnaisri.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
66,880,870.92 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
การจัดตัง้ โรงเรียนบานไม่รโู้ รย เปิดโอกาสให้ผสู้ งู อายุมสี ว่ นร่วมในการ
จัดท�ากิจกรรมพัฒนาสุขภาพ กาย จิต สังคม “ไม่หลง ไม่ลมื ไม่ซมึ ” ส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุออกก�าลังกายที่สวนสุขภาพ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลต�าบลบางนายสี และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
ศักยภาพของผูส้ งู อายุ โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นกับเครือข่ายประชา
สังคมด้วยการศึกษาดูแลการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ ชมรมผู้สูงอายุฯ
การกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ และการบริการดูแลด้านสาธารณสุข
ส�าหรับผูส้ งู อายุ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมซ่อมบ้าน
ผู้สูงอายุ เพื่อให้การบริการแก่ผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนือ่ ง เป็นการลดภาระและค่าใช้จา่ ยในครอบครัว และช่วยเหลือผูส้ งู อายุ
ทีม่ ฐี านะยากจน มีทอี่ ยูอ่ าศัยไม่มนั่ คง ให้ได้รบั การปรับปรุง ซ่อมแซม เพือ่
ให้ผู้สูงอายุด�ารงชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เป็นพื้นที่เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ และถ่ายทอดประสบการณ์
ภูมปิ ญ
ั ญาและวัฒนธรรมท้องถิน่ ให้ดา� รงสืบทอดเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
และเปิดโอกาสให้ผสู้ งู อายุมสี ว่ นร่วมในการท�าประโยชน์ตอ่ ชุมชนในสังคม
และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย
2. ผูส้ งู อายุมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และได้รบั ความช่วยเหลือเบือ้ งต้นจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ได้รับการช่วยเหลือ ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่อยู่
อาศัยให้สะดวกต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันมากขึ้น และได้รับการดูแล
สุขภาพอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงโดยอาสาบริบาลที่มีประสบการณ์ที่ผ่าน
การอบรม

1. มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�า ส่งผลให้เกิดความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ
ในการขับเคลือ่ นกิจกรรมของผูส้ งู อายุเทศบาลต�าบลบางนายสี
2. มีเครือข่ายทางสังคมทีเ่ ข้มแข็ง การสร้างเครือข่ายทางสังคมภายใน
สมาชิกของผูส้ งู อายุเทศบาลต�าบลบางนายสี ในรูปแบบของคณะกรรมการ
ซึ่งมีตัวแทน ในแต่ละหมู่บ้าน คอยเป็นผู้ประสานงานระหว่างชมรมกับ
ชาวบ้าน
3. การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น งบประมาณ
บุคลากร สถานที่ เป็นส่วนหนึง่ ของการขับเคลือ่ นผูส้ งู อายุเทศบาลต�าบล
บางนายสี
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลควนขนุน”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลควนขนุน อ�าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

นายเศรษฐา ชูด�า ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลควนขนุน
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลควนขนุน
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา ก้าวหน้าด้านสาธารณสุข”

พื้นที่
39.50 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7469 1476

ประชากร
8,468 คน
www.khunkhanun.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
58,226,464.08 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
โรงเรียนควนขนุนวัยใส ผูส้ งู วัยเบิกบาน ด�ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี 2560
จนถึงปัจจุบัน โดยยึดหลักกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรพัฒนำ
ทักษะ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยของผู้สูงอำยุเพื่อให้ผู้สูงอำยุได้พบปะ
พูดคุย มีกจิ กรรมและส่งเสริมควำมรูด้ ำ้ นต่ำงๆ และขณะเดียวกันสร้ำงพืน้ ที่
ให้ผู้สูงอำยุได้แสดงศักยภำพ โดยกำรถ่ำยทอดภูมิควำมรู้ประสบกำรณ์ที่
สั่งสมแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสำนภูมิปัญญำให้คงคุณค่ำคู่กับชุมชนและ
กำรส่งเสริมคุณภำพชีวติ ทีด่ แี ก่ผสู้ งู อำยุตอ่ ไป ภำยใต้คำ� ขวัญ “สูงวัย หัวใจ
เบิกบำน ไม่หลง ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้ำ กินข้ำวอร่อย”
พลังประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ ๆ เช่น สนง.พมจ.พัทลุง
สนง.สสจ.พัทลุง สนง.สสอ.เขำชัยสน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
รพ.เขำชัยสน และรพ.สต.ในพื้นที่ โรงเรียน วัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ร่วมขับเคลือ่ นกิจกรรมโรงเรียนผูส้ งู อำยุ และกำรมีทนุ ในพืน้ ทีป่ รำชญ์
ชำวบ้ำน ควำมสำมำรถของคนในชุมชน ชุมชนอบอุ่น
ต้นแบบให้กบั หน่วยงานอืน่ กำรได้รบั รำงวัลโรงเรียนผูส้ งู อำยุตน้ แบบ
ดีเด่น ปี 2562 และเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษำดูงำนทั้งภำยในจังหวัดและ
ต่ำงจังหวัด
ส่งเสริมสนับสนุนการร่วมกลุม่ ของผูส้ งู อายุ ในรูปแบบของชมรมผู้สูง
อำยุต�ำบลควนขนุนให้มีควำมเข้มแข็ง โดยได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับ
ประเทศ พืน้ ทีต่ น้ แบบดีเด่นชมรมผูส้ งู อำยุดำ้ นกำรแพทย์แผนไทยและกำร
แพทย์ผสมผสำน ปี 2564

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ผู้สูงอำยุมีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง ลดกำรเจ็บป่วย ช่วยป้องกัน
กำรเสือ่ มโทรมของร่ำงกำย และมีสขุ ภำพใจทีก่ ระชุม่ กระชวย มีควำมภำค
ภูมิใจในตนเอง และคุณค่ำของตนเองมำกขึ้น
2. โรงเรียนผูส้ งู อำยุเป็นเวทีกำรแลกเปลีย่ นซึง่ กันและกันของผูส้ งู อำยุ
ในชุมชน ท�ำให้ชุมชนและสังคม มีควำมเข้มแข็งขึ้น
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. มีผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงที่ทุ่มเท เสียสละ และมีควำมมุ่งมั่นที่
สร้ำงสรรค์กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอำยุ โดยเฉพำะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นผู้สูงอำยุ หรือผู้น�ำทำงด้ำนจิตใจ และองค์กรต่ำงๆ ซึ่งเป็นที่มำของ
ควำมร่วมมือกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของโรงเรียน
2. มีเป้ำหมำยชัดเจนและมีกำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง เป็นพลังที่
เข้มแข็งในกำรท�ำงำนร่วมกัน
3. มีส่วนร่วมท�ำให้เกิดควำมผูกพันและควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของร่วมกัน
กลไกที่ท�ำให้สมำชิกมีส่วนร่วมทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร เช่น
กำรประชุมประจ�ำเดือน กำรสร้ำงเวทีในกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิด
เห็นกำรร่วมกันด�ำเนินงำน
4. มีเครือข่ำยทำงสังคมทีเ่ ข้มแข็ง กำรสร้ำงเครือข่ำยทำงสังคมภำยใน
กลุ่มหรือสมำชิกของโรงเรียนผู้สูงอำยุด้วยกัน ในรูปแบบคณะกรรมกำร
หรือกำรมีตัวแทนในแต่ละหมู่บ้ำน และให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงเครือ
ข่ำยกับหน่วยงำนองค์กรภำยนอก
5. มีกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง กำรสรุปบท
เรียนในกำรท�ำงำน เรียนรู้จุดแข็ง จุดอ่อน
6. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนุนเสริม ผลักดันกำรขับเคลื่อนงำน
กิจกรรมโรงเรียนผูส้ งู อำยุและกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวติ ผูส้ งู อำยุ
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “การฝึกอบรมให้ความรูผ้ สู้ งู อายุ คนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส คนชรา ผูป้ ว่ ยเอดส์”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านนา อ�าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

นายการวิระ อ่อนศรี
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านนา

“การท�างานเป็นทีม และการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน”

พื้นที่
65.76 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5661 9822

ประชากร
10,739 คน
www.bannaphichit.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
61,120,000 บาท

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
“องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านนา” ได้ให้ความส�าคัญกับผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนชราผู้ป่วยเอดส์ มาโดยตลอด ได้ร่วมกับส่วน
ราชการในพืน้ ทีก่ ลุม่ องค์กรภาคประชาชนในพืน้ ทีใ่ นการดูแลคุณภาพชีวติ
ผูผ้ สู้ งู อายุ คนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส คนชราผูป้ ว่ ยเอดส์ เช่นการตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาสคนชราผู้ป่วยเอดส์ให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพกายสุขภาพจิตส่งเสริมการออกก�าลังกาย ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่
ลูกหลาน ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมวันส�าคัญรดน�้าผู้สูงอายุ
ในวันสงกรานต์ จ่ายเบี้ยยังชีพอย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนต�าบล
บ้านนา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถือว่าการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุถือเป็นภารกิจ
หลักที่จะต้องด�าเนินการอย่างเต็มที่อย่างต่อเนื่องและควบคู่ไปกับกลุ่ม
อื่นๆ ในสังคม เช่น เด็ก เยาวชน และสตรี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน
ในสังคมต่อไป
“ผู้สูงอายุ” ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของสังคมที่มีคุณค่ายิ่งเนื่องจาก
ผ่านประสบการณ์มามากได้เคยเป็นก�าลังส�าคัญของสังคมมาก่อน มีความ
รู้ มีทักษะอนุรักษ์ และสืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตดั้งเดิม
และได้ท�าคุณประโยชน์แก่สังคมมาแล้วมากมายจ�าเป็นอย่างยิ่งที่คน
รุ่นหลังจะต้องให้ความส�าคัญในการยกย่องให้การดู แลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพจิตสุขภาพกายเป็นการเชิดชูเกียรติให้ผู้สูงอายุ
สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
อาศัยอ�านาจหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนต�าบล ตามพระราชบัญญัติ
สภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 (และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 ปี พ.ศ. 2552) มาตรา 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนา
สตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต�าบล
ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในต�าบล
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุสามารถท�าคุณประโยชน์
ต่อสังคมควบคู่ไปกับลูกหลานคนรุ่นหลังและเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิต
ในอนาคตอย่างมีความสุข

1. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนชรา ผู้ป่วยเอดส์ มีความรู้
ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
2. เพื่อเป็นขวัญ และก�าลังใจให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
คนชรา ผูป้ ว่ ยเอดส์มที ศั นคติทดี่ ตี อ่ การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพือ่ ด�ารงอยู่
ในสังคมอย่างมีคุณค่า
3. สร้างจิตส�านึกและปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติที่ดีและเห็น
คุณค่าของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสคนชรา ผู้ป่วยเอดส์ และ
ช่วยกันดูแล

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. วิสัยทัศน์ผู้น�า การท�างานเป็นทีม และการสร้างการมีส่วนร่วม
กับชุมชน มีจุดเน้นอยู่ท่ีการประสานความร่วมมือกับชุมชน เพื่อให้ได้
โครงการที่ผู้สูงอายุต้องการและพึงพอใจมากที่สุด
2. การบูรณาการความร่วมมือ โดย องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านนา
ได้บรู ณาการความร่วมมือทัง้ ในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในการจัด
อบรมให้ความรูผ้ สู้ งู อายุ คนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส คนชรา ผูป้ ว่ ยเอดส์ ต�าบล
บ้านนา จากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่น
เช่น ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย เทศบาลนครพิษณุโลก”
โดยเทศบาลนครพิษณุโลก อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

นางเปรมฤดี ชามพูนท
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

“เมืองที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ประชาชนมีความสุข”

พื้นที่
18.26 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5598 3221-30

ประชากร
63,573 คน
www.phsmun.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
653,319,218.72 บาท

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
การพัฒนาเมืองในอนาคต ปี พ.ศ.2559 เทศบาลนครพิษณุโลก ก�าลัง
ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยจึงได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 จังหวัดด�าเนินการ
โครงการความร่วมมือระหว่างส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (Japan
International Cooperation Agency :JICA)
Aging Society Information System เป็นการจัดเก็บ และรวบรวม
ข้อมูลของผู้สูงวัยในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล
ผู้สูงวัยทางด้านสุขภาพ และน�าข้อมูลไปให้กับผู้สูงวัยครอบคลุมทั้ง 4 มิติ
(กาย จิต รับรู้ สังคม) สร้างคุณค่าเสริมนันทนาการ และด้านเศรษฐกิจอย่าง
ครบถ้วน
พัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู วัยแบบครบวงจร ศูนย์สขุ ภาพชุมชน วัดอรัญ
ญิกเป็นพื้นที่น�าร่อง ด�าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยทั้งเชิงรับและ
เชิงรุกเป็นการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวติ ผูส้ งู วัย (Pilot Zone) น�าไป
สู่การถอดบทเรียนโซนต้นแบบ คุณภาพชีวิตผู้สูงวัย เพื่อน�าไปสู่การขยาย
ผลให้ครอบคลุมทั้ง 4 โซน (พระองค์ขาว, ประชาอุทิศ, วัดพันปี, มหานุ
ภาพ) ต่อไป
หลักการออกแบบเพือ่ คนทัง้ มวล (Universal Design) ร่วมกับภาคี
เครือข่ายทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชนรวมถึงประชาชนออกแบบ พืน้ ทีส่ าธารณะ
เพื่อความปลอดภัย ตามแนวคิดการออกแบบเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัย

1. ระบบฐานข้อมูลผู้สูงวัย มีการจัดเก็บและน�าส่งเข้าระบบฐาน
ข้อมูลผู้สูงวัยของเทศบาลนครพิษณุโลก ตามแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
(Aider System) เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาจัดท�าโปรแกรม “Aging Society
Information System” และน�าไปประกอบการ ออกแบบกิจกรรมการ
จั ด สวั ส ดิ ก ารทางสั ง คมให้ กั บ ผู ้ สู ง วั ย และติ ด ตามเยี่ ย มบ้ า นผู ้ สู ง วั ย
ติดเตียงได้อย่างครบถ้วน โดยน�าร่อง ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย เทศบาลนครพิษณุโลกมีแผน
ยุทธศาสตร์ 10 ปี สังคมสูงวัย ซึ่งได้บรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
นครพิษณุโลก เพือ่ น�าไปปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง และมีการพัฒนาโซนต้นแบบ
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยได้อย่างครอบคลุม ทั้ง 4 โซน เพื่อเป็นต้นแบบ
ให้แก่หน่วยงานอื่นได้
3. ศูนย์ให้บริการผู้สูงอายุและสิ่งแวดล้อม เกิดศูนย์บริการผู้สูงวัย
แบบครบวงจรและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว พร้อมทั้งมีการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะให้เอื้อกับทุกกลุ่มวัย

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ผู้บริหารเล็งเห็นและให้ความส�าคัญกับ
นโยบายรัฐบาล พร้อมทัง้ สนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย ทัง้
ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน เพื่อให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. การมีแบบแผนและความต่อเนื่อง มีการด�าเนินกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี สังคม
สูงวัย และบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งมีการ ทบทวนการท�างาน
การติดตาม และประเมินผล น�ามาสู่การพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุ (สร้างสุข) ต�าบลบ้านในดง”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านในดง อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

นายวิศิษฐ์ สังข์สุวรรณ
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านในดง

“ต�าบลบ้านในดงเป็นชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวกระบบสาธารณูปโภคครบครัน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีส่วนร่วม การบริหารจัดการที่ดีก้าวน�าเศรษฐกิจ”

พื้นที่
13.36 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3245 2258

ประชากร
2,817 คน
www.bannaidong.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
25,194,476.05 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
โรงเรียนผูส้ งู อายุ โรงเรียนผูส้ งู อายุ เป็นรูปแบบหนึง่ ในการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผูส้ งู อายุจะเป็นเรือ่ งทีผ่ สู้ งู
อายุสนใจและมีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ชีวิตที่จ�าเป็น โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่สั่งสมแก่บุคคล
อื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน
ต�าบลบ้านในดง อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เดิมเป็นต�าบลที่อยู่ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของต�าบลมาบปลาเค้า อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ สีเขียว ประชาชนมีการจับจองพื้นที่เพื่อใช้ในการ
ท�าการเกษตร มีการอาชีพ ท�านา สวน ท�าไร่มกี ารแบ่งเขตการปกครองออก
เป็น 6 ชุมชน
โรงเรียนผูส้ งู อายุ (สร้างสุข) ต�าบลบ้านในดง ค�าขวัญโรงเรียนผูส้ งู อายุ
(สร้างสุข) ต�าบลบ้านในดง “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย อยู่
อย่างปลอดภัย” วิสัยทัศน์ “ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข”
“พันธกิจ” 1. จัดระบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุ
2. สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 3. พัฒนาการบริหารจัดการในพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต�าบลบ้านในดง

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ผู้สูงอายุได้เรียนรู้วิชาชีวิต ผู้สูงอายุ มีความรู้ ทักษะ การป้องกัน
การล้ม การออกก�าลังกาย การเป็นจิตอาสา การเรียนรู้วิชาชีพ เรียนรู้
วิชาการการดูแลตนเอง การบริโภคอาหารสมวัย มีสุขภาพแข็งแรงอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุมีความสุข
มีรอยยิ้ม มีก�าลังใจไม่เป็นโรคซึมเศร้า และสุขภาพดี
2. ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน
ภายในต�าบลและพื้นที่อื่น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลบ้านในดง ได้บูรณาการงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่
อ.ท่ายาง ส�านักงานท้องถิ่นอ�าเภอท่ายาง พช.ท่ายาง อปท. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สสจ.เพชบุรี สสอ.
ท่ า ยาง รพ.ท่ า ยาง รพ.สต.บ้ า นในดง ภู สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ได้ แ ก่ กศน.อ.ท่ า ยาง สั ง กั ด กระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุษย์ ได้แก่ กรมกิจการผู้สูงอายุ สนง.พมจ.เพชรบุรี บ้านบางแค
2. การมีสว่ นร่วมของประชาชน สร้างกลไกการท�างานจากทุกภาคส่วน
และเปิดโอกาสประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น แนะน�า และร่วมบริหารจัดการในการมีส่วนในการร่วมคิด
ร่วมท�า ร่วมรับผลประโยชน์ และเกิดการเรียนรู้สู่การจัดการแบบมี
ส่วนร่วม ในการจัดท�าหลักสูตรโรงเรียนผูส้ งู อายุ (สร้างสุขต�าบลบ้านในดง)
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “ฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพผูส้ งู อายุตา� บลแม่จวั๊ ะ”
โดยเทศบาลต�าบลแม่จั๊วะ อ�าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

นายเวียน กาศเจริญ
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลแม่จั๊วะ

“บริหารจัดการที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิต ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง”

พื้นที่
1.25 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5461 4165-2

ประชากร
3,771 คน
www.maechua.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
42,459,964.05 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
เป็นการพัฒนาผู้สูงอายุแบบองค์รวม 4 ด้าน ได้แก่ด้านการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการส่งเสริมอาชีพ/สร้างรายได้ ด้านส่งเสริม
สุขภาพ/นันทนาการ และด้านการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การขับเคลื่อนโครงการ ภายใต้ 2 หน่วยงาน ได้แก่เทศบาลต�าบล
แม่จวั๊ ะ มีบทบาท ในการจัดกิจกรรมและโครงการ โดยได้รบั การสนับสนุน
งบประมาณจากเทศบาลต�าบลแม่จั๊วะ และโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล
ต�าบลแม่จวั๊ ะ มีครูใหญ่โรงเรียนผูส้ งู อายุ และคณะกรรมการ มีบทบาทการ
บริหารงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลแม่จั๊วะ
การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ได้แก่ สถานีอนามัย
แม่จั๊วะเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ�าเภอเด่นชัย ส�านักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดแพร่ และส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอเด่นชัย เป็นต้น
การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนโครงการโดยการคัดเลือกตัวแทนแต่ละชุมชน ร่วมเป็น
คณะกรรมการและประสานงานกับผู้สูงอายุในชุมชน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
เชิงปริมาณ
1. ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�าบลแม่จั๊วะ จ�านวน 1,083 คน
2. โรงเรียนผู้สูงอายุ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ จ�านวน 60 คน
ครอบคลุมในเขตพื้นที่เ ทศบาล 7 หมู ่ บ ้ าน และเขตองค์ การบริ ห าร
ส่วนต�าบล 1 หมู่บ้าน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปมีสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
“ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลต�าบล
แม่จั๊วะ” และ“โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลแม่จั๊วะ”
2. “ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพผูส้ งู อายุเทศบาลต�าบล
แม่จั๊วะ” และ “โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลแม่จั๊วะ” เป็นต้นแบบ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. วิสัยทัศน์ผู้นา� การท�างานเป็นทีมและการบูรณาการความร่วมมือ
การสนับสนุน การด�าเนินงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคี
เครือข่าย ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ เช่น การสนับสนุนบุคลากรและงบ
ประมาณ
2. ชมรมผู ้ สู ง อายุ ต� า บลแม่ จั๊ ว ะมี ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ศั ก ยภาพ สามารถ
ขับเคลือ่ นงานได้เองโดย ไม่ตอ้ งอาศัยการขับเคลือ่ นกิจกรรมผ่านเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้ชมรมผู้สูงอายุมีความ เข้มแข็งและ
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นต้นแบบของการพัฒนาผู้สูงอายุ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

่ ม
่ผ
องค์
กก
รปกครองส่
วว
นท้
ออ
งถิ
น
ี ผ
ั ต
ิ ง
องค์
รปกครองส่
นท้
งถิ
ี ลการปฏิ
ลการปฏิบบต
ัง
ิ านดี
านดีเด่
เด่นนประจ�
ประจ�าปี
าปีพ.ศ.
พ.ศ.2564
2564
่ น
่ ทีทีม

ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “การพัฒนาผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนยาง อ�าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

นายศรีสมรักษ์ ผ่องแผ้ว นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนยาง
วิสัยทัศน์

“ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีแหล่งท่องเที่ยวน่าชม สังคมน่าอยู่ มุ่งสู่บริการประทับใจ”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
97 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4262 0947

ประชากร
6,109 คน
www.nonyang.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
36,032,571.80 บาท

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
การพัฒนาผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ท�ำให้ผู้สูงอำยุ
ในต�ำบลโนนยำง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรรับประทำนอำหำร ดูแล
สุขภำพตนเอง ช่วยเหลือสังคม มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เห็นคุณค่ำตนเอง
ที่มีต่อครอบครัวและชุมชน กำรถ่ำยทอด ภูมิปัญญำสู่ลูกหลำน รวมทั้ง
ผู้สูงอำยุที่ติดบ้ำนก็หันมำติดสังคมมำกขึ้น
มีการส่งเสริมการเรียนรูแ้ ก่ประชาชนเพือ่ เตรียมพร้อมเข้ำสูว่ ยั สูงอำยุ
ส่งเสริมกำรเข้ำถึงและพัฒนำกำรจัดบริกำรกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ต่อ
เนื่องตลอดชีวิตทั้งกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยเพื่อเข้ำใจชีวิต พัฒนำกำรและวัย เพื่อเตรียมตัวเข้ำสู่วัยสูงอำยุ
ที่เหมำะสม
มีการส่งเสริมและพัฒนาผูส้ งู อายุผา่ นการจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
ส่งเสริมสุขภำพ ส่งเสริมกำรออกก�ำลังกำย กิจกรรมนันทนำกำรส�ำหรับ
ผู้สูงอำยุ จัดหำงำนให้เหมำะสมกับวัย กำรยกย่อง เชิดชู หรือประกำศ
เกียรติคุณแก่ผู้สูงอำยุ กำรจัดท�ำทะเบียนผู้สูงอำยุซึ่งเป็นผู้ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถหรือปรำชญ์ชำวบ้ำน เป็นต้น

เชิงปริมาณ
1. มีโรงเรียนผู้สูงอำยุบ้ำนโนนยำง จ�ำนวน 45 คน
2. มีโรงเรียนผู้สูงอำยุบ้ำนหนองโอใหญ่ จ�ำนวน 45 คน
3. มีโรงเรียนผู้สูงอำยุบ้ำนงิ้ว จ�ำนวน 45 คน
4. มีโรงเรียนผู้สูงอำยุบ้ำนวังนอง-เหล่ำกว้ำง จ�ำนวน 45 คน
5. มีโรงเรียนผู้สูงอำยุบ้ำนค�ำพอก จ�ำนวน 45 คน
เชิงคุณภาพ
1. ด้ำนสังคม เป็นพื้นที่เรียนรู้และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ ภูมิปัญญำ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ด้ำนสุขภำพ ช่วยให้คลำยเหงำ จิตใจกระชุ่มกระชวย สดชื่น
3. ด้ำนเศรษฐกิจ เรียนรู้ทักษะทำงด้ำนอำชีพ สำมำรถน�ำไปประกอบ
อำชีพสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ ช่วยเหลือตนเอง
4. ด้ำนสภำวะแวดล้อม ผู้สูงอำยุเป็นแกนน�ำชุมชนในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้ำนกำรมีสว่ นร่วม กำรมีสว่ นร่วมจะท�ำให้เกิดควำมผูกพันและควำม
รู้สึกเป็นเจ้ำของร่วมกัน สร้ำงเวทีในกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ผูน้ ำ� กำรเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นผูส้ งู อำยุ เพรำะมีผลโดยตรงต่อกำรสร้ำง
ศรัทธำให้เกิดขึ้นทั้งแก่ผู้สูงอำยุที่เป็นสมำชิกของโรงเรียน หน่วยงำน และ
องค์กรต่ำงๆ ซึง่ เป็นทีม่ ำของควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน
ของโรงเรียน
2. กำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย 4 องค์กรหลัก ได้แก่ ท้องที่ ท้อง
ถิ่น หน่วยงำนภำครัฐ และภำคประชำชน
3. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หนุนเสริม เช่น งบประมำณ บุคลำกร
สถำนที่ กำรประสำนงำนเครือข่ำย
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ฮี้ อ�าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสมบูรณ์ พรหมรังษี
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ฮี้

“ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ประชาเป็นสุข สาธารณสุขก้าวหน้า เศรษฐกิจพึ่งพา
การศึกษาทั่วถึง เกษตรปลอดสาร และการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม”
พื้นที่
331.20 ตร.กม.

โทรศัพท์ 053 699 575

ประชากร
3,636 คน

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
27,286,578.69 บาท

www.maeheepai.org

ความโดดเด่นของโครงการ
โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลแม่ฮี้ มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายตาม
ความต้องการของผู้สูงอายุ การพัฒนาทักษะและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของผู้สูงอายุกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ
และมีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิต
ทีจ่ า� เป็น การจัดหลักสูตรค�านึงถึงบริบททีแ่ ตกต่างกันและความพร้อมของ
ผู้สูงอายุแต่ละพื้นที่
ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียน ได้แก่ 1. วิชาการดูแลสุขภาพผู้สูง
อายุ 2. วิชาเศรษฐกิจและสังคม เช่น สอนการใช้เทคโนโลยีและการสือ่ สาร
ส�าหรับผู้สูงอายุ 3.วิชานันทนาการและกีฬา 4. วิชาส่งเสริมอาชีพ 5. วิชา
ความรู้พื้นฐาน เช่น กิจกรรมภาษาไทยพาเพลิน
เน้นการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานทั่วไป การเรียนการสอน
ประกอบการฝึกปฏิบตั จิ ริงและการศึกษาดูงาน เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุสามารถน�า
ความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมมุ่งสู่เป้าหมาย “รู้จริง ปฏิบัติได้
ถ่ายทอดเป็น”
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนมีวิทยากรจิตอาสา
จากหน่วยงานต่างๆ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ตามความเชี่ยวชาญและความถนัดของผู้สูงอายุแต่ละคน มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และเป็นแหล่งเรียนรู้
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ผู้สูงอายุเรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ สามารถน�าไปประกอบอาชีพ
สร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยเหลือตนเองได้
2. ผูส้ งู อายุมคี วามรูท้ กั ษะทัง้ ด้านวิชาการและการใช้สอื่ การเรียนรูส้ มัย
ใหม่มที กั ษะในการดูแลตนเองได้ตามภาวะสุขภาพ มีโอกาสได้แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ได้เรียนรู้ในเรื่องที่ตอบสนองความต้องการของตนเอง มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตที่สดใสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดการสืบสาน ถ่ายทอด และ
เผยแพร่ความรู้ ภูมิปัญญาโดยผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลแม่ฮี้ ได้รับการมีส่วนร่วมจาก
จิตอาสาภาครัฐ และภาคเอกชนเช่น ข้าราชการบ�านาญ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ, การศึกษานอกระบบ (กศน.), โรงเรียนในต�าบล, ก�านัน,
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต�าบลแม่ฮี้ เพื่อระดมความคิดและควบคุม ดูแล ด�าเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการ และผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านให้ความสนใจให้ความร่วมมือ
เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ดูจากการสม�า่ เสมอ การร่วมกิจกรรมและความยัง่ ยืนในการ
ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนจากรุ่นที่ 1-4
2. โรงเรียนผู้สูงอายุถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบลแม่ฮี้ ที่ต้องพัฒนาขับเคลื่อนการบริหารเวลา มอบหมายงาน
อีกทั้งติดตามประเมินผลเป็นเรื่องส�าคัญมาก เพื่อไม่ให้กระทบกับภารกิจ
อื่น ทั้งนี้ ต้องมีการประสานงาน สื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ
พนักงานในองค์กร
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “วิทยาลัยสร้างสุขผู้สูงอายุ เทศบาลต�าบลกุดชุมพัฒนา”
โดยเทศบาลต�าบลกุดชุมพัฒนา อ�าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

นายมงคล ชื่นตา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลกุดชุมพัฒนา

“น�้าไหล ไฟสว่าง ทางดี มีความเป็นเลิศด้านศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชนเข้มแข็ง ”

พื้นที่
9.5 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4578 9158

ประชากร
4,856 คน
www.kutchumpattana.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
55,741,542.51 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ระบบสุขภาพชุมชน มีองค์ประกอบสัมพันธ์กันที่ท�ำให้เกิดสุขภำวะ
ของประชำชนในชุมชน โดยควำมร่วมมือกันทุกภำคส่วน เพื่อให้ชุมชนมี
สุขภำพดีทุกมิติ ระบบสุขภำพชุมชนที่เข้มแข็งจะดูแลคนทุกกลุ่มอย่ำงทั่ว
ถึงและได้รับสิทธิเสมอหน้ำกัน กลุ่มผู้สูงอำยุ เป็นกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะที่
ต้องพัฒนำระบบกำรดูแล เนือ่ งจำกปัจจุบนั สังคมไทยก�ำลังก้ำวเข้ำสูส่ งั คม
ผูส้ งู อำยุ ในขณะทีป่ ระชำกรอำยุยนื ยำวขึน้ แต่สขุ ภำพเสือ่ มถอยลง หนทำง
ในกำรรองรับปัญหำคือกำรเตรียมระบบกำรดูแลกลุม่ ผูส้ งู อำยุทอี่ ยูใ่ นชุมชน
แบบบูรณำกำร ซึ่งต้องประกอบด้วยกำรจัดกำรด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำร
รักษำพยำบำลรวมทั้งกำรดูแลในระยะสุดท้ำย ก็เป็นระบบที่ต้องอำศัย
ชุมชนเป็นหลักในกำรดูแลเกื้อกูล
จำกฐำนข้อมูลของเทศบำลต�ำบลกุดชุมพัฒนำ ปี 2564 มีผู้สูงอำยุ
จ�ำนวน 745 คน คิดเป็นร้อยละ 17.46 ของประชำกรทั้งหมด ซึ่งสำมำรถ
จัดแบ่งผู้สูงอำยุออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มติดเตียง กลุ่มติดบ้ำน และกลุ่ม
ติดสังคม เทศบำลต�ำบลกุดชุมพัฒนำ จึงได้จัดระบบกำรดูแลสุขภำพและ
คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
กลุม่ ติดสังคม ซึง่ เป็นผูส้ งู อำยุสว่ นใหญ่ กำรท�ำโครงกำรวิทยำลัยสร้ำงสุข
ผูส้ งู อำยุ เพือ่ พัฒนำระบบดูแลผูส้ งู อำยุ โดยสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทัง้ ทำง
สังคม สุขภำพ สิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจและสวัสดิกำร เป็นกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงอำยุกลุ่มติดสังคม ตำมมิติ 5 สุข ประกอบด้วย สุขสนุก สุขสบำย
สุขสง่ำ สุขสว่ำง สุขสงบและลดควำมเครียด สำมำรถดูแลตนเอง ส่งเสริม
สุขภำพป้องกันโรค สร้ำงเสริมควำมรู้และทักษะ สำมำรถปรับพฤติกรรม
และค่ำนิยมของผู้สูงอำยุได้อย่ำงเหมำะสม ด้วยกลยุทธ์ที่เข้ำถึงเข้ำใจใน
วิถีชีวิต วัฒนธรรมและบริบทของชุมชน โดยศักยภำพของแต่ละบุคคล
และแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน ผูส้ งู อำยุทเี่ ข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมสุข สนุกสนำน
จิตใจเบิกบำน มีกิจกรรมกลุ่มร่วมกันอย่ำงเป็นรูปธรรม

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. มีกิจกรรมพบปะทำงสังคมให้กับกลุ่มผู้สูงอำยุ มีเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ เกิดกำรรวมกลุ่มกิจกรรม มีควำมรักควำมสำมัคคีในกลุ่ม
รู้สึกมีคุณค่ำ มีก�ำลังใจในกำรด�ำเนินชีวิต
2. ผูส้ งู อำยุมคี วำมรูใ้ นด้ำนกำรดูแลสุขภำพ กำรจัดกำรด้ำนสิง่ แวดล้อม
ที่ปลอดภัยให้กับผู้สูงอำยุ มีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรักสุขภำพดีขึ้น
ส่งผลให้ผู้สูงอำยุมีสุขภำพจิตและสุขภำพกำยที่ดี
3. ผู้สูงอำยุได้รับกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและอำชีพ กำรฝึกอำชีพที่
เหมำะสม ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ผู้บริหำรมีแนวนโยบำยด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุที่ชัดเจน กำรท�ำงำน
เป็นทีม กำรมีส่วนร่วม
2. บูรณำกำรกำรท�ำงำนโดยเน้นกำรมีสว่ นร่วมจำกภำคีเครือข่ำย มีกำร
รับฟังควำมคิดเห็น ในประเด็นที่ผู้สูงอำยุต้องกำรจะเรียนรู้ และยืดหยุ่น
ในกำรด�ำเนินงำน
3. กำรด�ำเนินงำนที่หลำกหลำยตำมบริบทควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ
ทุกชุมชน และด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ผู้สูงอำยุมีควำมรู้ มีจิตส�ำนึก
ตระหนักถึงควำมส�ำคัญด้ำนกำรปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและให้ควำมร่วมมือ
เป็นอย่ำงดี
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “ผูส้ งู อายุตา� บลอีงอ่ งสุขภาพดีชวี มี สี ขุ ”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลอีง่อง อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ว่าที่ร้อยตรี แมน กันยารัตน์
วิสัยทัศน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลอีง่อง

“ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข เศรษฐกิจมั่นคง ยึดมั่นธรรมาภิบาล”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
44.29 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4303 0334

ประชากร
4,247 คน
www.e-ngong.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
72,606,173.03 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
กิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาพของกลุม่ ผูส้ งู อายุตา� บลอีงอ่ ง แสดงให้เห็น
ถึงความสามัคคี การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากภูมิปัญญาและเปิดโอกาส
ให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญา ความรู้ และประสบการณ์ให้กับคนในชุมชน
การด�าเนินงานเน้นการช่วยเหลือตนเอง ไม่เน้นงบประมาณมาเป็นปัจจัย
หลัก โดยใช้วธิ พี งึ่ พาอาศัยแลกเปลีย่ นแบ่งปัน ทีมงานในการด�าเนินงานมา
จากความสมัครใจหรือจิตอาสา
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ โดยองค์การบริหารส่วนต�าบล
อีง่อง โดยเฉพาะด้านเจ้าหน้าที่ สถานที่สิ่งอ�านวยความสะดวก สนับสนุน
ส่งต่อให้กับหน่วยงานอืน่ ๆ เช่น จัดท�า MOU สร้างเครือข่ายกับชมรมอืน่ ๆ
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับชมรมร่วมกับส�านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างต่อเนื่อง
ชมรมผูส้ งุ อายุตา� บลอีงอ่ ง เป็นการสร้างสรรค์กจิ กรรมและน�าไปสูก่ าร
สร้างอาชีพเสริมให้ผู้สูงอายุมีอาชีพรายได้ในยุคเศรษฐกิจในปัจจุบันและ
เป็นการบริหารจิตใจและบริหารกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ใน
ช่วงอายุหลังเกษียณ ให้มีอาชีพและรายได้ใหม่เพิ่มขึ้น มีการเผยแพร่ และ
น�าผลิตภัณฑ์ไปออกแสดงผลงานในสถานทีต่ า่ งๆ รวมถึงเป็นสินค้า OTOP
เกิดความร่วมมือและความสามัคคีของผู้สูงอายุในชุมชน การแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การช่วยเหลือ เกื้อกูลกันมากขึ้น เนื่องจากได้
มีโอกาสท�ากิจกรรมร่วมกัน ระหว่างหมูบ่ า้ น ชุมชน สังคมขยายวงกว้างขึน้

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ความร่วมมือของผู้สูงอายุในชุมชน ความสม�่าเสมอในการร่วม
กิจกรรม การท�างานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเน้นไปยัง
ความต้องการของประชาชน การประสานความร่วมมือกับชุมชน เพื่อ
ให้การด�าเนินโครงการเป็นไปตามความต้องการและความพึงพอใจของ
ชุมชนมากที่สุด และรับฟังความคิดเห็นของชุมชน มีการวางแผน ขั้นตอน
การด�าเนินการหรือแก้ปัญหาร่วมกันกับชุมชน มีการเรียนรู้ และปฏิบัติ
ร่วมงาน ยึดหลักตามความต้องการของชุมชน เป็นหลัก
2. การบูรณาการความร่วมมือโดยองค์การบริหารส่วนต�าบลอีง่อง
ได้บรู ณาการความร่วมมือทัง้ ในด้านองค์ความรูแ้ ละงบประมาณ จากหลาย
หน่วยงาน ทัง้ ภาครัฐ เอกชน ประชาชนในท้องถิน่ ทีม่ คี วามสม�า่ เสมอและ
ต่อเนื่อง และทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านต่างๆ เป็นต้น

1. ผู้สูงอายุสามารถดูแล และแก้ปัญหาสุขภาพตัวเองในเบื้องต้นได้
จากการพบประสังสรรค์แลกเปลีย่ นประสบการณ์ มีสขุ ภาพดีทงั้ ด้านร่และ
จิตใจ ตลอดจนจากการแนะน�าของหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนส่งเสริมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
2. เพิ่มขีดความสามารถในการท�างานอย่างเป็นระบบขั้นตอน และมี
ทีมงานเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งในและนอกท้องถิ่น
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “อบรมการเข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการ”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลมะมุ อ�าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

นายคะเณ
วิสัยทัศน์

ทองพรุสยาม

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลมะมุ

“ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารแบบธรรมาภิบาล”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
55.50 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7787 2176

ประชากร
4,866 คน
www.mamu.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
33,555,163.90 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
โครงการอบรมการเข้าถึงสวัสดิการผูส้ งู อายุ คนพิการ เป็นโครงการ
ที่ท�าให้ผู้สูงอายุและคนพิการ สามารถทราบถึงสิทธิและสวัสดิการที่
ผู้สูงอายุและคนพิการพึงได้รับ
ผู้สูงอายุและคนพิการ ผู้สูงอายุ และคนพิการ จัดเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับ
การดูแลจากคนในครอบครัว หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการลงพื้นที่เพื่อ
ส�ารวจและค้นหากลุ่มคนดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือให้ได้รับสวัสดิการเงินเบี้ย
ยังชีพทัง้ นีย้ งั มีการช่วยเหลือทางด้านสุขภาพ จิตใจ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและอารมณ์
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ท�าให้การจัดการด�าเนินกิจกรรมต้องเปลี่ยนรูปแบบเพื่อลดความเสี่ยงที่
จะเกิดขึน้ แต่ยงั คงได้รบั ทราบการเข้าถึงสิทธิดว้ ยการท�าใบความรู้ แผ่นพับ
เพื่อแจกจ่ายยังผู้สูงอายุและคนพิการต�าบลมะมุ
ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับทราบถึงสิทธิจากโครงการและท�าการ
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพตามประกาศและการประชาสัมพันธ์จาก
แผ่นพับหรือใบความรู้ที่แจกจ่ายได้

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ผู้สูงอายุคนพิการต�าบล ผู้สูงอายุคนพิการต�าบลมะมุทุกคนเข้าถึง
สวัสดิการ ร้อยละ 100
2. ผู้สูงอายุคนพิการต�าบล ผู้สูงอายุคนพิการต�าบลมะมุทุกคนได้รับ
เบี้ยยังชีพและสวัสดิการของตนเองได้ถูกต้อง
3. ผู้สูงอายุคนพิการต�าบล ผู้สูงอายุคนพิการต�าบลมะมุสมาชิกใน
ครอบครัวตระหนักถึงสิทธิ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ผู้สูงอายุ คนพิการต�าบลมะมุ ทราบถึงสวัสดิการจาการด�าเนิน
โครงการอบรมการเข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการเพื่อขอขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุ คนพิการ ตามสิทธิของตนเอง
2. ผู้สูงอายุ คนพิการต�าบลมะมุ ได้รับการประชาสัมพันธ์จากใบ
ความรู้ แผ่นพับ ท�าให้สมาชิกในครอบครัวดูแลใส่ใจผู้สูงอายุคนพิการ
และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ ที่คอยช่วยเหลือและดูแลเพื่อ
การได้รับสวัสดิการที่พึงได้
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ”
โดยเทศบาลต�าบลปากน�้าประแส อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง

นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลปากน�้าประแส

“ประแสเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว”

พื้นที่
4.866 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 3866 1720

ประชากร
5,091 คน
www.prasae.com

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
55,132,539.52 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
โครงการมีการพัฒนาผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดท�ากิจกรรม
ท�ากรอบแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้แก่ การ
เตรียมความพร้อมของประชาชนก่อนเข้าวัยผู้สูงอายุ การส่งเสริมและ
พัฒนาผู้สูงอายุ ระบบความคุ้มครองทางสังคมส�าหรับผู้สูงอายุ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของผู้สูงอายุ
การร่วมกันออกแบบกิจกรรมของผูส้ งู อายุภายใต้แนวคิดการพัฒนา
ศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมใน
เวทีประชาคม การประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการก�าหนด
เป้าหมายร่วมกัน วางแผนและด�าเนินงานร่วมกันอย่างมีทิศทาง
การสร้างทีมแกนน�าซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่ส�าคัญของชุมชน โดยการ
เปิดโอกาสการเข้าร่วมแบบจิตอาสา การสร้างข้อตกลงร่วมกันในการ
ก�าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
สร้างเครือข่ายกับชุมชนทีป่ ระสบความส�าเร็จเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประสบการณ์ และ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ให้เกิด
การพัฒนาครบทุกด้าน และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ด้านสุขภาพร่างกาย ท�าให้มีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลด
ความเสี่ยงจากการเจ็บ ป่วยลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น อายุยืน
2. ด้านจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุ่มกระช่วย สดชื่น รู้สึก
ภาคภูมิใจและ ตระหนักตระหนักในคุณค่า ความสามารถของตนเอง มี
มุมมองเชิงบวกต่อตนเอง
3. ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย ได้
รับการยอมรับในฐานะสมาชิกของกลุ่ม
4. ด้านจิตปัญญา รู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น สามารถ
ปรับตัวและด�าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
5. ด้านเศรษฐกิจ เรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ สามารถน�าไปประกอบ
อาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองต่อไป
6. ผูส้ งู อายุเป็นพืน้ ฐานทีเ่ รียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ ภูมปิ ญ
ั ญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด�ารงสืบทอดเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

216
216

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. มีผู้บริหารเทศบาล ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ที่ทุ่มเท เสียสละ มุ่งมั่น
ที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมของผู้สูงอายุ เล็งเห็นผลประโยชน์ของผู้สูงอายุ
เป็นหลัก
2. มีเป้าหมายชัดเจนและการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจ ในการขับเคลื่อนงานการด�าเนินโครงการให้บรรลุผล
3. การมีส่วนร่วมซึ่งท�าให้เกิดความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน เช่น การประชุมประจ�าเดือน การสร้างเวทีในการพูดคุยแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น การร่วมกันด�าเนินงาน
4. มีเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง เช่น ในรูปแบบคณะกรรมการ หรือ
การมีตวั แทนในแต่ละหมูบ่ า้ น และให้ความส�าคัญในการสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงาน องค์กรภายนอก เพื่อประสานพลังในการท�างานร่วมกัน
5. มีการเรียนรู้และพัฒนาการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ทบทวนและสรุปบทเรียนในการท�างานเป็นระยะ เรียนรู้จุดแข็ง จุดอ่อน
ข้อทีค่ วรพัฒนาให้ดขี นึ้ และน�ามาพัฒนากระบวนการท�างานอย่างต่อเนือ่ ง
6. เทศบาลมีการสนับสนุน เช่น งบประมาณ บุคลากร สถานที่ การ
ประสานเครือข่าย และมีความสามารถในการพึ่งตนเอง โดยการหาแหล่ง
เงินทุนในการสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตลอดมาเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่ส�าคัญที่จะผลักดันให้การเคลื่อนโครงการ และด�าเนินการไปอย่าง
ราบรื่น
7. ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น โดยประเมินผลจาก
ผลการตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียนกับผลสิ้นปี พบว่าผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย
แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ระดับความเสี่ยงที่เกิดจากโรคความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน ไขมัน ลดลง มีความสุขกับการเข้าร่วมกิจกรรม
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “ส่งเสริมห่วงใย ใส่ใจ ผูส้ งู อายุ ประจ�าปี 2564”
โดยเทศบาลเมืองจอมพล อ�าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

นายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล

“สร้างสภาพชุมชนเพื่อชีวิต เสริมแนวคิดสุขภาวะ แหล่งอารยะวัฒนธรรม ศูนย์น�าเศรษฐกิจพอเพียง”

พื้นที่
78.72 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 3226 1830

ประชากร
10,864 คน
www.chombung.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
57,541,034.90 บาท

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
โครงการส่งเสริมห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ ประจ�าปี 2564 ด�าเนินงาน
เพือ่ ดูแลสุขภาวะผูส้ งู อายุให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ตามแผนยุทธศาสตร์ต่ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นการเตรียมความพร้อมของประชากรเมื่อ
วัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยมีโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัย
สูงอายุและมีโครงการครอบครัวอบอุ่น โดยกรมอนามัย เน้นการปลูกฝัง
จิตส�านึกให้สงั คม ให้มคี รอบครัวทีอ่ บอุน่ แข็งแรง โดยมีเกณฑ์ขอ้ หนึง่ ในนัน้
ว่า สมาชิกของครอบครัว อยูร่ ว่ มกัน ทัง้ 3 วัยในบ้านเดียวกัน หรือในบริเวณ
เดียวกัน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทางด้านส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุจะมีการส่งเสริม
การจัดตั้ง และการด�าเนินงานผู้สูงอายุและเครือข่าย กรมอนามัยจัดท�า
คู่มือการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ชุดนิทรรศการ 5 อ. และ CD ผู้สูงวัย
ออกก�าลังกาย ด้วยภูมิปัญญา มีเว็บไซต์ที่จะบอกข้อมูลผู้สูงอายุ มีหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านระบบการคุม้ ครองทางสังคมส�าหรับผูส้ งู อายุ
ให้บริการผ่าน โครงการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งเสริมให้วัดเป็น
ศูนย์กลางของชุมชน และจัดสถานที่ให้เอื้อต่อผู้สูงอายุ เช่น ห้องน�้า
คนพิการ และผู้สูงอายุมีสถานที่ให้ผู้สูงอายุและชมรมออกก�าลังกาย เป็น
ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม หรือส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้าน และจะ
มีการมอบโล่ให้กับวัด ส่งเสริมสุขภาพทุกจังหวัดทุกปี

เชิงปริมาณ
1. จ�านวนผูส้ งู อายุทเี่ ข้าร่วมโครงการส่งเสริมใส่ใจห่วงใยผูส้ งู อายุ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถน�าข้อมูล
ไปพัฒนาในองค์กรได้ในอนาคต
2. ผู้สูงอายุรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
เชิงคุณภาพ
1. ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันโรค และสามารถดูแล
สุขภาพของตนเองได้ อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลในด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้สูงอายุได้ออกก�าลังกายอย่างถูกวิธี เหมาะสมกับวัย และสามารถ
น�าไปปฏิบัติ
4. ผู้สูงอายุได้มีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
สังสรรค์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันมีสุขภาพจิตที่ดี

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันโรค และสามารถดูแล
สุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความร่วมมือจากผู้สูงอายุภายใน
เขตเทศบาลเมืองจอมพล
3. ผู้สูงอายุได้ออกก�าลังกายอย่างถูกวิธี เหมาะสมกับวัย และสามารถ
น�าไปปฏิบัติ
4. ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
5. ผู้สูงอายุได้มีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
สังสรรค์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน มีสุขภาพจิตดี
6. เป็นศูนย์อาชีพและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ
7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม
และบริการส�าหรับผู้สูงอายุ
่ ผ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ี ลการปฏิบต
ั ง
ิ านดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2564
่ ทีม
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต�าบลหนองล่อง”
โดยเทศบาลต�าบลหนองล่อง อ�าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล�าพูน

นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลหนองล่อง

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริหารงานแบบมีส่วนร่วม”

พื้นที่
17.92 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 5350 5048

ประชากร
5,582 คน
www.nonglong.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
53,565,000 บาท

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
กิจกรรมโรงเรียนผูส้ งู อายุ “ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมสร้าง” เทศบาลต�าบล
หนองล่องได้จัดการเรียนการสอนขึ้นโดยมุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักเรียน
ผูส้ งู อายุในต�าบลหนองล่อง มีการส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ช่วยเพิม่ พูน
ความรู้ทัก ษะชีวิตที่จ�าเป็ น เป็ น พื้ น ที่ ที่ ผู ้ สู ง อายุ จ ะได้ แสดงศั ก ยภาพ
โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น
บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�าหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง
(Long Term Care) “สังคมไทยสังคมผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” มี
บริการดูแลด้านสุขภาพถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ โดยการมี
ส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน รพสต. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่าง
มีศักดิ์ศรีเข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม
ผลิตภัณฑ์ภมู ปิ ญ
ั ญาผูส้ งู อายุ มีการน�าผลิตภัณฑ์ออกจ�าหน่าย เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ สร้างรายได้และการมีงานท�าของ
ผู้สูงอายุ สร้างคุณค่าในชีวิตและความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว
และชุมชน ณ ตลาดจริงใจมาร์เกต จ.เชียงใหม่
กองทุนขยะเพื่อสวัสดิการผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้สูงอายุในการจัดการขยะและการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ มีการคัดเลือก
ประธานกองทุนขยะแต่ละหมู่บ้านเพื่อบริหารจัดการขยะ

1. ผู้สูงอายุได้มีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเข้าร่วมทางสังคม ท�าให้
ผู้สูงอายุคลายเหงา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการใช้เวลาอย่างเกิด
ประโยชน์ ผูส้ งู อายุได้รบั การเสริมสร้างภาวะทางร่างกาย จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา เกิดความตระหนักต่อคุณค่าและศักยภาพของตนเอง ได้ฝึกฝน
เรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ สามารถน�าไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้ช่วยเหลือตนเองต่อไปและผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เป็นศูนย์รวมให้ผู้สูงอายุ สมาชิกชมรม องค์กรเครือข่าย มีสถานที่
ในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมส�าหรับผู้สูงอายุ
และชุมชนในรูปแบบใหม่ๆ ซึง่ ท�าให้เกิดการพัฒนาความสามารถและทักษะ
ตามความสนใจ
3. เป็นการยกระดับและพัฒนารูปแบบการจัดบริการและสวัสดิการ
สังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการระดม
ทรัพยากร และความร่วมมือจากหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกให้มสี ว่ น
ร่วมในการจัดกิจกรรมและบริการส�าหรับผู้สูงอายุและเชื่อมโยงคนทุกวัย
ให้ได้รับประโยชน์จากการด�าเนินงานศูนย์ฯ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ความร่วมมือ การบูรณาการงานร่วมกัน ถือเป็นปัจจัยหลักทีท่ า� งาน
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประสบผลส�าเร็จ หาก
การด�าเนินงานของเทศบาลต�าบลหนองล่องเพียงองค์กรเดียว จะไม่
สามารถพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึง
2. การมีสว่ นร่วม การท�างานต้องอาศัยภาคีเครือข่ายในการหนุนเสริม
ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณจากทางส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เข้ามาช่วยเหลือ
และก�าลังส�าคัญ ระดับพื้นที่ คือ ชมรมผู้สูงอายุ ผู้น�าชุมชน อสม. รพสต.
วัด โรงเรียน ที่ช่วยขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้ประสบความส�าเร็จ
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลภูเรือ”
โดยเทศบาลต�าบลภูเรือ อ�าเภอภูเรือ จังหวัดเลย

นายสมชาย ทองปั้น
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลภูเรือ

“เทศบาลต�าบลภูเรือมีสภาพภูมทิ ศั น์ทส่ี วยงาม เป็นเมืองน่าอยูผ่ คู้ นน่ารัก เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
การจัดการสิง่ แวดล้อมยัง่ ยืน เพิม่ พูนทรัพยากรธรรมชาติ สังคมมีคณ
ุ ภาพสามารถร่วมพัฒนา
น�าพาสูก่ ารบริหารจัดการทีด่ ี มีเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ล�า้ หน้าด้านการท่องเทีย่ ว”

พื้นที่
5.5 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 4289 9036

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
2,830 คน
38,598,458.72 บาท
www.tessbanphurua.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
เทศบาลต�าบลภูเรือได้ตระหนักถึงความส�าคัญในคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ จึงด�าเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลภูเรือขึ้น
ภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถ่ายทอดภูมิปัญญาเพื่อประโยชน์ในชุมชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
สร้างการเรียนรู้สืบสานคุณค่าที่ดีงามของสังคม รวมทั้งการดูแลส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยการส่งเสริมให้
ความรู้ด้านต่างๆ การฝึกอาชีพและการรวมกลุ่มนันทนาการ การใช้
ธรรมชาติบ�าบัดด้วยสมุนไพร และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเอง
และด�ารงชีวิตอย่างพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ผู้สูงอายุและชุมชนมีความพึงพอใจในการด�าเนินโครงการท�าให้
โครงการเกิดความยั่งยืน สามารถเป็นต้นแบบการด�าเนินงานโรงเรียน
ผู้สูงอายุให้กับ อปท. อื่นทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดได้เป็นอย่างดี
2. ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตมีดีขึ้นในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านสุขภาพร่างกาย ท�าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง ลดความ
เสี่ยงจากการเจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น มีอายุยืนยาว
ด้านจิตใจ ช่วยให้ผู้สูงอายุคลายความเหงาจากการพบปะกลุ่ม
เพื่อน สร้างความรู้สึกและตระหนักในคุณค่าของตนเอง มีมุมเชิงบวก
ต่อตนเอง
ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกัน และคนต่างวัย
ได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกของกลุ่มเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ
มีสว่ นร่วมในการท�าประโยชน์ให้แก่ชมุ ชนและสังคมทัง้ ทางการเป็นแรงผลัก
ดันให้มีจิตอาสา เป็นอาสาสมัครในชุมชนเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนใน
ชุมชน
ด้านสติปัญญา ท�าให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่
เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและด�าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ผูส้ งู อายุมคี วามมุง่ มัน่ ในการรวมกลุม่ ให้ความร่วมมือในการด�าเนิน
กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุท�าให้เกิดความเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน
2. การบูรณาการความร่วมมือ โดยเทศบาลต�าบลภูเรือ ได้บูรณาการ
ความร่วมมือทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในการจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลภูเรือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนในท้องถิ่น ร่วม
เป็นเครือข่ายในการด�าเนินงานให้เกิดความส�าเร็จ

่ ผ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ี ลการปฏิบต
ั ง
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่ ทีม
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โครงการ “การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ เทศบาลต�าบลยางชุมน้อย”
โดยเทศบาลต�าบลยางชุมน้อย อ�าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

นายศักดิ์เสรี บุษบงค์
วิสัยทัศน์

ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลยางชุมน้อย

“ยางชุมน้อยเมืองแห่งความสุข เชิดชูวัฒนธรรมประเพณี คุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจที่ดี
ด�ารงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน”

พื้นที่
39.88 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 4568 7301

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
ประชากร
6,336 คน
58,226,975.14 บาท
www.yangchomnoi.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
“การคัดกรองผูส้ งู อายุเพือ่ แบ่งเป็นกลุม่ ” ค�ำนึงถึงกำรเริม่ เข้ำสูส่ งั คม
ผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ เน้นด้ำนกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เหมำะ
สมกับผู้สูงอำยุทุกกลุ่ม กำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง
และกำรดูแลระยะสุดท้ำยของชีวิตของผู้สูงอำยุ ให้ได้รับกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมคุณภำพชีวิตให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรส่งเสริม
กำรรวมกลุ่ม และสร้ำงควำมเข้มแข็ง
จัดตั้ง “โรงเรียนผู้สูงอายุเปี่ยมสุข เทศบาลต�าบลยางชุมน้อย” มี
กำรจัดกิจกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุกลุ่มติดสังคม กิจกรรมที่
ส่งเสริมด้ำนสุขภำพจิต นันทนำกำร กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้ำน
ออกก�ำลังกำย ผสมผสำนไปกับกำรสร้ำงอำชีพ/รำยได้ กำรใช้ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น กำรถ่ำยทอดควำมรู้ต่ำงๆ สู่เด็กเยำวชน กลุ่มผู้สูงอำยุในโรงเรียน
และผู้สนใจ กำรศึกษำดูงำนเพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรสร้ำงสุข 5
มิติ เพื่อให้ผู้สูงอำยุด�ำรงชีวิตอย่ำงมีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ และมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
จัดตั้ง“ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
เทศบาลต�าบลยางชุมน้อย” เพือ่ ก�ำหนดระเบียบ แนวทำงกำรด�ำเนินงำน
กำรดูแล ส่งเสริม และฟืน้ ฟูศกั ยภำพ ผูส้ งู อำยุกลุม่ ติดบ้ำนและกลุม่ ติดเตียง
ให้ได้รบั กำรดูแลอย่ำงทัว่ ถึงโดยคณะอนุกรรมกำรกองทุนกำรสนับสนุนกำร
จัดบริกำรดูแลระยะยำวส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงเทศบำลต�ำบล
ยำงชุมน้อย ทีมเจ้ำหน้ำที่จำกศูนย์สุขภำพชุมชนโรงพยำบำลยำงชุมน้อย
ผู้จัดกำรระบบดูแลระยะยำวด้ำนสุขภำพ (Care Manager : CM) ผู้ช่วย
เหลือดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง (Care Giver : CG) ทีมสหวิชำชีพ
“การดูแลระยะสุดท้ายของชีวติ ” เพือ่ ให้ผสู้ งู อำยุได้จำกไปอย่ำงสงบ
โดยควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยหลำย

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ผู้สูงอำยุได้รับกำรดูแลส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต ทั้งด้ำนร่ำงกำย
จิตใจ สังคม สติปัญญำ เศรษฐกิจ
2. ผู้สูงอำยุในกลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้ำน ติดเตียง ได้รับกำรดูแล
ฟื้นฟูสุขภำพ ลดภำระกำรดูแลของครอบครัว
3. ผู้สูงอำยุในกลุ่มวำระสุดท้ำยของชีวิต ได้รับก�ำลังใจ และควำมรู้
ผ่ำนควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำยจำกทุกฝ่ำย และจำกไปอย่ำงสงบอย่ำง
มีศักดิ์ศรีและคุณค่ำของตนเอง

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. กำรบริหำรงำนภำยใต้ระบบบริหำรงำนกองทุนฯ (LTC) ในพื้นที่ใน
ระดับดีอย่ำงต่อเนือ่ ง ส่งผลให้มกี ำรจัดตัง้ โรงเรียนผูส้ งู อำยุเปีย่ มสุขเทศบำล
ต�ำบลยำงชุมน้อย เพือ่ ให้มกี จิ กรรมทีส่ ง่ เสริมให้ผสู้ งู อำยุได้แลกเปลีย่ นเรียน
รู้ร่วมกัน ในกลุ่มติดสังคม และจัดตั้งศูนย์พัฒนำและฟื้นฟูคุณภำพชีวิต
ผู้สูงอำยุและคนพิกำรเทศบำลต�ำบลยำงชุมน้อย เพื่อดูแลผู้สูงอำยุในกลุ่ม
ติดบ้ำน และติดเตียง
2. มีกำรท�ำงำนและพัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสุขร่วมกับภำคีเครือข่ำย
หลำยๆหน่วยงำน เช่น โรงพยำบำลยำงชุมน้อย ทีมหมอครอบครัวให้บริกำร
เชิงรุกในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับ ชุมชนในพื้นที่
3. กำรมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหำรเทศบำล ผู้น�ำชุมชน ซึ่งมีควำม
มุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนำในกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ

220
220

่ ม
่ผ
องค์
กก
รปกครองส่
วว
นท้
ออ
งถิ
น
ี ผ
ั ต
ิ ง
องค์
รปกครองส่
นท้
งถิ
ี ลการปฏิ
ลการปฏิบบต
ัง
ิ านดี
านดีเด่
เด่นนประจ�
ประจ�าปี
าปีพ.ศ.
พ.ศ.2564
2564
่ น
่ ทีทีม

ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “นวัตกรรม คนคูหาไม่ทอดทิ้งกัน”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลคูหา อ�าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

นายสาธิต

เอียดสุข

วิสัยทัศน์

“องค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการสาธารณะ ภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
63.47 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 7459 7141

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลคูหา
ประชากร
10,186 คน
www.kuhra.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
62,194,290.04 บาท

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ผูส้ งู อายุได้รบั การดูแลขัน้ พืน้ ฐาน จากหน่วยงานภาครัฐ โดยค�านึง
ถึงสภาพปัญหาตามปัจเจกบุคคล
2. สร้างหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุติดสังคมรู้สึกถึง
คุณค่าในตนเอง ผู้สูงอายุ 60 คน มีกิจกรรมท�าร่วมกันในชมรม
3. มีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางทางสังคม
จ�านวน 211 คน ได้รับการเยี่ยมบ้าน วางแผนฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
มีความเหมาะสม

ความโดดเด่นของโครงการ
คนคูหาไม่ทอดทิง้ กัน เป็นการพัฒนาระบบบริการทางด้านสาธารณสุข
และการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่ โดยใช้กลไกการพัฒนาผ่านธรรมนูญ
ต�าบล ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายชุมชนทั้งภาคท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ เอกชน รวมถึง
องค์กรศาสนา เน้นการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน
การพัฒนานวัตกรรม (I-Innovation) ในการจัดการตนเอง ซึง่ ต�าบล
คูหาได้มีการด�าเนินงานในการจัดการตนเองที่มีรูปธรรม ได้แก่ การจัด
บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�าหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง (Long
Term Care) และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคล รวมถึงกิจกรรม
“เพื่อนช่วยเพื่อน” การจัดท�า Care Plan ของอาสาบริบาล เพื่อให้
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีก�าลังใจในการด�าเนินชีวิต และมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกด้าน
มีการจัดท�า หลักสูตรการเรียนรู้ เพื่อการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในพื้นที่ โดยการขยายแนวคิด พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ น�าไปสู่การ
ปฏิบัติในพื้นที่จริง สู่การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม ให้เป็น “แหล่ง
เรียนรู้” ที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนานวัตกรรมและแนวทางการจัดการปัญหา
พื้นฐานชุมชนสู่การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
ผลจากการด�าเนินงาน นวัตกรรมคนคูหาไม่ทอดทิง้ กัน ท�าให้เกิดการ
พัฒนาระบบการดูแลกลุ่มเปราะบาง การดูแลผู้สูงอายุ การจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุ การสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ การจัดตั้งศูนย์สร้างสุขต�าบลคูหา
การสนับสนุนงบประมาณการอบรม การปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน การจัดตัง้
กองทุนคนคูหาไม่ทอดทิ้งกัน บริการติดตาม ตรวจสอบ เยี่ยมบ้านร่วมกับ
คณะกรรมการผ่านการขับเคลื่อนการท�างานร่วมกัน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การขับเคลื่อนการท�างาน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการใน
การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยกระบวนการพัฒนาระบบข้อมูล วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน เพื่อขับ
เคลื่ อ นการดู แ ลพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ สู ง อายุ การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้
สวัสดิการสังคม การมีส่วนร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ มีวิธีด�าเนินงาน เท
คนิค กลวิธี โดยการมีระบบการน�าใช้ข้อมูล การคืนข้อมูล การสร้างภาคี
เครือข่าย และบูรณาการสู่งานประจ�า โดยใช้เครื่องมือ Individual care
plan, Imed@home.com
2. การใช้ ข้อตกลงร่วมกันของชุมชนในรูปแบบธรรมนูญต�าบล โดย
เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายชุมชน ทั้งภาคท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน รวมถึงองค์กรศาสนา เพื่อวางแผนแก้ปัญหาให้แก่กลุ่มเปราะบาง
ทางสังคม ผู้สูงอายุ มุ่งเน้นปัญหาด้านสาธารณสุข สวัสดิการสังคม ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
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โครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน�้าเย็น”
โดยเทศบาลเมืองวังน�้าเย็น อ�าเภอวังน�้าเย็น จังหวัดสระแก้ว

นายวันชัย นารีรักษ์
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีเมืองวังน�้าเย็น

“วิสัยทัศน์ เป็นเลิศด้านการศึกษา พัฒนาสู่เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
331.20 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 3725 1648

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
3,636 คน
27,286,578.69 บาท
www.wangnamyencity.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ปัญหาในการ
ดูแลผู้สูงอายุ คือ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุที่รวดเร็ว นายกเทศมนตรี
เมืองวังน�้าเย็น จึงมีนโยบายที่จะแก้ปัญหาและวางรากฐานในระยะยาว
และสร้างมิติในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ จ�าเป็นต้องระดมความ
คิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน โดยเชื่อว่า “การรวมพลังของ
ชุมชน” จะท�าให้แก้ไขปัญหาผู้สูงอายุได้ จึงได้เกิด โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองวังน�้าเย็น ขึ้น
ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง
เน้นให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะ และมีเวทีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประสบการณ์ ชีวิตของกันและกัน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ผูส้ งู อายุได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคมอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกันทุกเพศวัย พึงได้รบั บริการสวัสดิการ
สังคมด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม
สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ
2. ผูส้ งู อายุได้รบั บริการทีส่ ง่ เสริมและพัฒนาตนเอง ให้มคี วามรู้ ทักษะ
ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
3. เกิดการแก้ปญ
ั หาร่วมกัน ระหว่างภาคีเครือข่ายและภาคประชาชน
เพื่อให้เป็นชุมชนน่าอยู่
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1. โครงการมีเป้าหมายชัดเจนและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
โดยกระบวนการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ
พร้อมจัดสวัสดิการและสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ตาม
วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละกิ จ กรรมของโรงเรี ย นผู ้ สู ง อายุ สร้ า งแกนน� า จิ ต อาสา
ร่วมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องการมีส่วนร่วม สร้างกระบวนการร่วมรับรู้
ร่วมลงมือท�าและรับประโยชน์
2. โครงการมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หนุนเสริม การสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น งบประมาณ บุคลากร สถานที่ การ
ประสานเครือข่าย เป็นอีกหนึง่ ปัจจัยทีส่ า� คัญทีจ่ ะผลักดันให้การขับเคลือ่ น
งานของผู้สูงอายุให้เกิดขึ้นได้ และด�าเนินการไปอย่างราบรื่น
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “อบจ.สุโขทัย ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
(กลุ่มผู้สูงอายุ)”
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อ�าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

นายมนู พุกประเสริฐ
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

“เป็นองค์กรน่าอยู่ ท�างานร่วมกันอย่างมีความสุข จัดระบบบริการสาธารณะให้กับประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง”

พื้นที่
6,596 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 5501 9611-5

ประชากร
597,257 คน
www.sukhothaipao.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
767,266,100 บาท

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสภาพแวดล้อมที่ดี
2. ผู้สูงอายุ มีรายได้ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุยืนยาว และมี
สุขภาพจิตที่ดี
3. ผูส้ งู อายุมชี วี ติ ชีวา มีความเบิกบาน มีคณ
ุ ค่า มีความสุขทีไ่ ด้ถา่ ยทอด
ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ความโดดเด่นของโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพ
จิตที่ดี มีคุณค่าในสังคม มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจน
ช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผูส้ ูงอายุให้สามารถด�ารง
ชีวิตได้อย่างมีความสุข
มอบเกียรติบัตร “ผู้สูงอายุ” ที่ส�าเร็จการอบรม โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบองค์รวม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ ใน
การท�ากิจกรรมร่วมกัน เพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพ
การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมที่มีชีวิตชีวา สร้างความเบิกบาน มีคุณค่า มีความสุขที่ได้
ถ่ายทอดภูมิปัญญา จากรุ่นสู่รุ่น
ออกหน่วยเคลื่อนที่ One Stop Service ประสานงานร่วมกับ
โรงพยาบาลในพื้นที่ หรือหน่วยงานของชุมชนให้บริการผู้สูงอายุที่อยู่
คนเดียวหรือไร้ที่พึ่ง
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัด
สุโขทัย ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย เพือ่ ผลักดันให้โรงเรียนเข้มแข็ง และเป็นต้น
แบบโรงเรียนผู้สูงอายุ
จัดเงินสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเพือ่ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนฯ
จัดตัง้ กองทุนฟืน้ ฟูสมรรถภาพจังหวัดสุโขทัย เพือ่ ปรับสภาพแวดล้อม
และสิ่งอ�านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการพัฒนาบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ

1. นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ด้านการ
พัฒนาสังคม (Policy on Social) ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ทุกฝ่ายมีความร่วมมือ
ร่วมใจ ร่วมด�าเนินงานโครงการกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริม คุณภาพ
ชีวติ ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยอย่างเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง
3. วิถีชีวิตเรียบง่าย ความเอื้ออาทรของผู้คนของจังหวัดสุโขทัย ที่อยู่
อาศัยเป็นครอบครัวใหญ่ มีปู่ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน อาศัยอยู่ ร่วมกัน และ
มีภูมิปัญญา วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เป็นมรดกที่สามารถ ถ่ายทอดจากรุ่น
สู่รุ่น ท�าให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีคุณค่าในสังคม
4. มีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุโขทัย โดยจัดบริการอุปกรณ์ใน
การฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนและที่บ้าน
5. การบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมในการขับเคลือ่ นการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุ ประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่ และอปท.ที่มีโรงเรียน
ผู้สูงอายุในจังหวัดสุโขทัย
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “เปลีย่ นกองขยะเป็นกองบุญ สร้างกองทุนช่วยผูย้ ากไร้”
โดยเทศบาลต�าบลพรุพี อ�าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสมคิด

ด�าฉวาง

วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“เทศบาลต�าบลพรุพี เป็นเทศบาลที่จัดบริการสาธารณะได้มาตรฐาน ประชาชนเชื่อมั่นและพึงพอใจ”

พื้นที่
89.5 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 7738 0584

นายกเทศมนตรีต�าบลพรุพี
ประชากร
5,428 คน
www.phruphi.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
2,028,122 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
เปลี่ยนกองขยะเป็นกองบุญ สร้างกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ เป็น
การรับบริจาคขยะรีไซเคิลจากประชาชนในพื้นที่ต�าบลพรุพีเพื่อเป็นการ
คัดแยกขยะที่สามารถ รีไซเคิลได้ ให้กับเทศบาลต�าบลพรุพีและศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ต�าบลพรุพี และ
ให้สิ่งของตอบแทนเป็นน�้ายาล้างจานที่ผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลต�าบลพรุพี ท�าขึน้ เพือ่ การน�าเงินทีไ่ ด้จากการขายขยะมาปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน�้าและที่อยู่อาศัยแก่บ้านผู้สูงอายุที่ช�ารุดทรุดโทรม
กิจกรรมรับบริจาคขยะรีไซเคิล มีรับบริจาคทุกวันพุธสุดท้ายของ
แต่ละเดือนมีการประชาสัมพันธ์ วัน เวลา ผ่านช่องทาง Facebook : ทต.
พรุพี ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สฎ และหนังสือประชาสัมพันธ์ พนักงาน
และลู ก จ้ า งเทศบาลต� า บลพรุ พี ร ่ ว มด้ ว ยช่ ว ยกั น คั ด แยก ชั่ ง น�้ า หนั ก
จดบันทึก มอบน�้ายาล้างจานให้ผู้ที่น�าขยะรีไซเคิลมาบริจาค
ปรับปรุงห้องน�า้ ผูส้ งู อายุ โดยการน�าเงินที่ได้จากการขายขยะรีไซเคิล
ประกาศจ�านวนเงินที่ได้ เพื่อการจัดหาสุขภัณฑ์ให้การปรับปรุงห้องน�้า
ผู้สูงอายุให้ถูกสุขลักษณะและเหมาะสมกับผู้สูงอายุโดยกองช่างเทศบาล
ต�าบลพรุพีด�าเนินการซ่อมแซม

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การบูรณาการความร่วมมือ โดยเทศบาลต�าบลพรุพี,ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลพรุพี(ศพอส.) และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล รพ.สต.พรุพี พร้อมหน่วยงานในพื้นที่
ร่วมกันด�าเนินการ
2. ความมุ่งมั่น ในการส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ที่เป็นผู้สูงอายุ
ผู้พิการมีชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขอนามัยที่ดี เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และการ
รณรงค์ขยะรีไซเคิลคัดแยกขยะให้เกิดประโยชน์ ภายในชุมชน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อสร้างรายได้ น�ารายได้พัฒนา
คุณภาพชีวติ และความเป็นอยูผ่ สู้ งู อายุตา� บลพรุพี และท�าให้ชมุ ชนสะอาด
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี มี
สุขลักษณะในการใช้ห้องน�้าห้องส้วมและป้องกันการเจ็บป่วย
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “ผู้สูงอายุแจ่มใส ใส่ ใจสุขภาพ”
โดยเทศบาลต�าบลท่าตูม อ�าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

นางชนมณี จารุธนิตกุล
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีต�าบลท่าตูม

“พัฒนาคนสู่สังคมที่ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
2.24 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 4459 1058

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
4,282 คน
69,395,674.77 บาท
www.tessabanthatum.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมผูส้ งู อายุ สร้างจิตใจทีแ่ จ่มใสให้ผสู้ งู อายุดว้ ยกิจกรรม
ทางสังคม มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความพอใจในชีวิต มีความ
เป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพและใจที่ เดือนละ 1 ครั้ง เช่น การออกก�าลังกาย
ส�าหรับผูส้ งู อายุ การนันทนาการส�าหรับผูส้ งู อายุ การยกย่องเชิดชูผสู้ งู อายุ
ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม ได้พบปะกับผู้อื่นในวัยใกล้เคียงกัน จึงไม่รู้สึก
โดดเดี่ยว
สนับสนุนการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมส�าหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการด้านรายได้พื้นฐาน เช่น เบี้ยยังชีพ ฯลฯ
ประสานงานเกี่ยวกับฌาปนกิจส�าหรับผู้สูงอายุ จัดหาสิ่งอ�านวยความ
สะดวกแก่ผู้สูงอายุ เช่น ไม้เท้า รถเข็น ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบ
ถึงสิทธิหรือสวัสดิการที่หน่วยงานต่างๆ จัดให้บริการและสนับสนุนให้
ผูส้ งู อายุเข้าถึงสิทธินน้ั มีการเยีย่ มเยียนผูส้ งู อายุทบี่ า้ น จัดให้มหี น่วยบริการ
ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงภายในชุมชน
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุฝึกอบรมอาชีพและจัดหางานที่เหมาะสมกับวัย เช่น ท�าขนม
ท�าอาหาร ท�าตะไคร้หอมไล่ยุง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง ตอบสนองปัญหา
และความต้องการของผู้สูงอายุได้ และเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุในชุมชน
ใส่ใจสุขภาพ จัดตรวจสุขภาพผู้สูงอายุทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม การ
ชั่งน�้าหนัก วัดความดันโลหิต การตรวจสุขภาพประจ�าปี การให้ข้อมูลใน
การดูแลสุขภาพ การออกก�าลังกายส�าหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสนใจ
ดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ รวมทั้งฟื้นฟู
สุขภาพเมื่อมีภาวะของโรค

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การมีสว่ มร่วมของชุมชน ครอบครัวและชุมชนมีบทบาทในการดูแล
ผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมของผู้สูงอายุ
อย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุข
2. ระบบการด�าเนินงาน มีการประชาสัมพันธ์รวบรวมกลุ่มผู้สูงอายุที่
มีอายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไป อย่างน้อย 50 คน มีการด�าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานและการด�าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
3. การประสานงาน เทศบาลต�าบลท่าตูมมีบทบาทในการประสานงาน
กับภาคีเครือข่ายที่อยู่ในชุมชน งานดูแลเรื่องสถานที่ อาหาร งบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ด้านสุขภาพร่างกาย ท�าให้มีสุขภาพแข็งแรงกระฉับกระเฉง ลดความ
เสี่ยงจากการเจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น อายุยืน
ด้านจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุ่มกระชวย สดชื่น รู้สึกภาค
ภูมิใจและตระหนักในคุณค่า ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวก
ต่อตนเอง
ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย ได้รับ
การยอมรับในฐานะสมาชิกของกลุ่ม
ด้านจิตปัญญา รูเ้ ท่าทันและเข้าใจสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ สามารถปรับตัว
และด�าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย
ด้านเศรษฐกิจ เรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ สามารถน�าไปประกอบ
อาชีพ
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุ”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเวียง อ�าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ�านาจเจริญ

นายสมศักดิ์ โสพลสุข
วิสัยทัศน์

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเวียง

“นาเวียงน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ทางปัญญา น�าพาเกษตรอินทรีย์ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นท้องถิ่นธรรมาภิบาล”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
58 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 4552 5654

ประชากร
6,678 คน
www.nawiang.go.th

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
“โรงเรียนผูส้ งู อายุ” เป็นโครงการทีด่ า� เนินการภายใต้หลักสูตรพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยการบูรณาการความรู้ภูมิปัญญา กับความสุขให้
กับผูส้ งู อายุ ผ่านกระบวนการบรูณาการรูปแบบกิจกรรมทีห่ ลากหลายบน
พืน้ ฐานวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ ในสิง่ ทีผ่ สู้ งู อายุควรรู้ อยากรู้ ต้องการรู้
และการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักประชารัฐ สร้างภาคีเครือข่าย
เข้ามาร่วมด�าเนินการโดยการมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง ร่วมคิด ร่วมด�าเนินการ
ร่วมรับผลประโยชน์ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โรงเรียน
ผู้สูงอายุเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ เปิดพื้นที่ในการท�ากิจกรรม แลกเปลี่ยนรู้
ระหว่างกันหล่อหลอมสานสัมพันธ์ของคนชุมชน ตามความพร้อมความถนัด
และสนใจกลายเป็นแหล่งเรียนรูข้ องชุมชนถ่ายทอดวิถชี วี ติ และภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นฐานในการพัฒนาให้คนในชุมชนทุกช่วงวัยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิต
โรงเรียนผูส้ งู อายุตา� บลนาเวียง เป็นศูนย์กลางการเชือ่ มโยงกับการส่งเสริม
อาชีพจากภูมปิ ญ
ั ญา ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพใจของผูส้ งู อายุ
สร้างจิตอาสาของคนในชุมชน เชื่อมโยงกับจัดสวัสดิการและดูแลผู้สูงอายุ
ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพผูส้ งู อายุ โดยการบูรณาการภารกิจของภาคส่วน
ในพืน้ ทีเ่ กิดการมีสว่ นร่วมของชุมชนอย่างแท้จริงจึงเกิดความยัง่ ยืนในการ
ด�าเนินกิจกรรมโครงการ เช่น การจัดงานส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในต�าบล
และสินค้า OTOP ภูมปิ ญ
ั ญาผูส้ งู อายุ สร้างแหล่งอาหารผักสวนครัวรัว้ กินได้
ของผู้สูงอายุ, การจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาออกก�าลังกาย การแลกเปลี่ยน
ความรู้ตามหลักศาสนาพุทธและศาสนาคริตส์ โดยเฉพาะการอนุรักษ์
วัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์พ่ีน้องสองศาสนา ผ่านภูมิปัญญากลอนร้อง
กลอนร�า ค�าผญา และหมอล�าท่วงท�านองของการท�าบุญประเพณี ฮีตสิบสอง
คลองสิบสี่ การรวมกลุ่มผู้สูงอายุในการดูแลและช่วยเหลือระหว่างกัน

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
42,711,727.41 บาท

1. โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นแหล่งเรียนรู้ คลังสมองของชุมชนแห่งใหม่
ของต�าบลนาเวียง ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. เปิดพืน้ ทีล่ านกิจกรรมสร้างสรรค์ เกิดบรูณาการภารกิจ และด�าเนิน
กิจกรรมเพือ่ การพัฒนาทีห่ ลากหลายรูปแบบ ดึงดูดความสนใจจากบุตรหลาน
และผูค้ นในชุมชน ให้หนั มาตระหนักถึงความส�าคัญเห็นศักยภาพสนใจดูแล
ผู้สูงอายุมากขึ้น
3. เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ กั ษะประสบการณ์การรวมกลุม่ ผูส้ งู อายุ
ในพื้นที่ มีเครือข่ายที่ท�ากิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง และผู้สูงอายุ
จิตอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลให้เด็ก เยาวชน ประชนชนในพื้นที่
มีแกนน�าผูส้ งู อายุ เกิดอาชีพสร้างรายได้จากภูมปิ ญ
ั ญาตามวิถชี มุ ชน ผูส้ งู อายุ
จากการรวมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ ต่อยอดเกิดชมรมผู้สูงอายุ
4. ผูส้ งู อายุในท้องถิน่ ได้รบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ลดความเสีย่ ง
จากการเจ็บป่วย ห่างไกลภาวะซึมเศร้าจากการเข้าร่วมกิจกรรม มีสขุ ภาพจิต
สุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ดีมีความสุข เพิ่มศักยภาพอย่างมีคุณภาพ
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ส่งผลให้ผู้สูงอายุกลับมามีสังคมอีกครั้ง
ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข
5. เกิดภาคีเครือข่าย จิตอาสาในการพัฒนาและดูแลผูส้ งู อายุในท้องถิน่
เกิดความเกื้อกูลช่วยเหลือกันกันได้ เกิดความสามัคคีในชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างแท้จริง

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ผูบ้ ริหารให้ความส�าคัญและติดตามการด�าเนินงานงานอย่างสม�า่ เสมอ
บุคลากรได้รบั การพัฒนาอย่างเนือ่ งเพือ่ เพิม่ ทักษะความรูใ้ นการขับเคลือ่ น
โครงการอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบกับการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตั ิ ร่วมรับผลประโยชน์ ตลอดจนการสือ่ สาร
การประสานความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์นั้นเป็นกลไกลส�าคัญในการ
ขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความส�าเร็จ
2. การบูรณาการความร่วมมือ ภารกิจ องค์ความรู้ ผ่านกระบวนการที่
หลากหลาย การสร้างภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนตามหลัก
ประชารัฐ โดยความร่วมมือของผูบ้ ริหาร ชุมชน และภาคีเครือข่าย ขับเคลือ่ น
ร่วมกันเป็นปัจจัยส�าคัญน�าสู่ความส�าเร็จที่ส�าคัญ
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “ห้องเรียนภูมิปัญญา”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลคอรุม อ�าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

นายผจญ
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

พูลด้วง

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลคอรุม

“ต�าบลเกษตรอินทรีย์ สุขภาพดี เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาวัฒนธรรมเด่น
เน้นโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง”

พื้นที่
100.50 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 5542 1564

ประชากร
9,526 คน
www.korrum.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
62,000,000 บาท

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. มีคณะท�างานทุกระดับในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม มีการด�าเนินงาน
และร่วมขับเคลื่อนจริง เกิดคณะท�างาน 1 คณะ ที่มี นายกเป็นประธาน มี
ท้องถิ่น ท้องที่ ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันวิชาการ เป็น
คณะกรรมการขับเคลื่อน
2. เกิดหลักสูตร จ�านวน 4 หลักสูตร มีการน�าใช้ที่ผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ เพื่อให้หลักสูตรได้มีการน�าใช้
จริงทั้งจากคนในและคนนอก
3. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้กับผู้สูงอายุในระดับหมู่บ้าน ท�าซ�้า
จนเกิดผู้น�าในระดับหมู่บ้านที่ท�าหน้าที่เป็นแกนน�าในการขับเคลื่อน (เกิด
นักจัดการคลังปัญญาในชุมชน)

ความโดดเด่นของโครงการ
ห้องเรียนภูมิปัญญา เป็นกิจกรรมต่อยอดจากแนวทางการพัฒนา
สุขภาพผูส้ งู อายุ ต้องการสร้างความสุขให้กบั ผูส้ งู อายุทไี่ ด้เล่าเรือ่ งราว และ
ที่ส�าคัญ ส่งผลกระทบต่อทางด้านจิตใจอย่างสูงกับผู้สูงอายุ การมองเห็น
คุณค่าในตัวเอง ความส�าคัญของตนเองทีม่ บี ทบาทต่อการพัฒนาชุมชน สิง่
เหล่านี้จะท�าให้ชุมชนได้ประโยชน์ เด็กได้เรียนรู้ ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย ใจ
และสังคมที่ดี ด้วยแนวคิดนี้ การเปิดห้องเรียนภูมิปัญญาจึงเป็นภารกิจใน
ด้านการบริการสาธารณะเพือ่ พัฒนาระบบการดูแลคุณภาพชีวติ ของทุกวัย
กระทบการบริการสาธารณะในด้านการอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไป

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ใช้หลัก
บูรณาการ 5 ภาคีทเี่ กีย่ วข้อง “ท้องถิน่ ท้องที่ หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน
สถาบันวิชาการ” หากการด�าเนินงานไม่ได้การสนับสนุนและหนุนเสริม
กิจกรรมจากทุกภาคส่วน รูปแบบและวิธีการขับเคลื่อนและพัฒนาจะไม่
เป็นรูปธรรมได้ ผลสัมฤทธิท์ เี่ กิดขึน้ ได้มาจากการมีสว่ นร่วม ทุกคนในชุมชน
ใช้ ห ลั ก การขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ ให้ เ กิ ด การส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของภาค
ประชาชน
2. การพัฒนาต�าบลคอรุมภายใต้ทุนและศักยภาพของพื้นที่ ที่มุ่งเน้น
การพร้อมรับสถานการณ์ปญ
ั หาและความต้องการของชุมชน และน้อมน�า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการต�าบล
ทั้งการพัฒนาศักยภาพในมิติทางสังคม และมิติทางการด�าเนินชีวิตภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของต�าบลคอรุม “4 สร้าง” ดังนี้ 1. สร้างคน 2. สร้าง
งาน 3. สร้างโอกาส 4. สร้างสังคมอุดมปัญญา
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ด้านที่ 7 ด้านการพั ฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ “พัฒนาชุมชนเมืองอย่างมีส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย”
โดยเทศบาลต�าบลแสนสุข อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

นายทรงกรด ไกรกังวาร
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีต�าบลแสนสุข

“เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ชาวประชาปลอดภัย ก้าวไกลการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
32.45 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 4542 5048

ประชากร
24,030 คน
www.saensukubon.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
154,387,982.78 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ทุนทางสังคม คือ บทบาทการรวมกลุ่มของผู้น�าชุมชนและกลุ่มผู้สูง
อายุในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อน และรวมตัวจัดตั้ง
ชมรมผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้าน ให้เกิดเป็นรูปธรรมในการช่วยเหลือดูแล
กันและท�ากิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ท�าให้คนในชุมชนมีความสุข
และเอื้ออาทรต่อกันเพิ่มมากขึ้น
ทุนข้อมูลและความรู้ ข้อมูล องค์ความรู้ และทักษะความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องต่างๆ ที่แฝงอยู่ในตัวภาคีสมาชิกแต่ละฝ่ายในเครือข่าย ตลอดจน
กลุ่มผู้สูงอายุที่เคยประกอบอาชีพการงานในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ ความรูด้ า้ นการพยาบาล ความรูด้ า้ นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ความ
รู้ด้านการช่าง ด้านสารสนเทศ ด้านศิลปะ ประเพณี เช่น การฟ้อนร�า การ
ท�าเครื่องจักสาร การทอเสื่อ การท�าอาหาร ถูกน�ามาแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
กัน เพื่อใช้ในกระบวนการท�างานร่วมกัน ท�าให้โรงเรียนผู้สูงอายุด�าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ในแง่ของการพัฒนาศักยภาพผูส้ งู อายุ และการ
พัฒนาดูแลรักษาตนเอง และส่งต่อไปยังคนในครอบครัว เพือ่ นบ้านเป็นต้น

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างฝ่ายต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย
ท�าให้เกิดการแลกเปลีย่ นทรัพยากรระหว่างกัน และท�าให้เครือข่ายสามารถ
ด�าเนินการในเรือ่ งต่างๆ ร่วมกันอย่างเป็นเอกเทศในตัวเองได้ สภาพการณ์
เช่นนีย้ อ่ มไม่อาจเกิดขึน้ ได้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคีแต่ละแห่ง
ยังคงบริหารภารกิจด้านการพัฒนาสังคมสูงวัยแบบต่างคนต่างท�า ดังเช่น
ที่เคยเป็นมา
2. การร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนเมืองอย่างมี
ส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ไม่เป็นเพียงแต่กลไกการระดมทรัพยากร
งบประมาณเพื่อด�าเนินภารกิจร่วมกันภายใต้ภาคีเครือข่ายเท่านั้น แต่ยัง
ก่อให้เกิดการแลกเปลีย่ นทรัพยากรอืน่ ๆ ทีจ่ ะน�าไปสูก่ ารยกระดับศักยภาพ
ของเทศบาลแต่ละแห่งให้มคี วามพร้อมในการแลกเปลีย่ น แบ่งปัน ร่วมกัน

1. ผูส้ งู อายุได้รบั การดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยเน้นผูส้ งู อายุเป็น
ศูนย์กลาง ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีศักยภาพในการดูแลตนเองร่วม
กับครอบครัวและชุมชน เป็นผู้สูงอายุที่เป็นผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม
อยู่อย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรี เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและมีส่วนร่วมใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
2. ผูส้ งู อายุได้รบั การส่งเสริมให้มศี กั ยภาพ มีความพร้อมในการจัดการ
ตนเองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต
3. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนและภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วน ในการพัฒนายกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
4. เทศบาลต�าบลแสนสุขมีกลไกและกระบวนการยกระดับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
228
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ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ “ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายใต้การจัดท�าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในต�าบลเขาดิน) ประจ�าปี พ.ศ.2564”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลเขาดิน อ�าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

นางสุประวีณ์ กาโร หัวหน้าส�านักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเขาดิน
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเขาดิน
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“ก้าวน�าเศรษฐกิจ ชีวิตมีความสุข ชุมชนเข้มแข็ง ได้ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดี ในทุกภาคส่วนของสังคม”

พื้นที่
110 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7560 2906

ประชากร
8,949 คน
www.krabi-khodin.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน
54,420,485.95 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
เป็นต้นแบบด้านการพัฒนาทีต่ อ่ เนือ่ งและยัง่ ยืน การจัดท�าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ ระหว่างองค์การบริหารส่วนต�าบลเขาดินกับหมูบ่ า้ น เพือ่ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในต�าบลเขาดิน ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนใน
หมูบ่ า้ น ผ่านกระบวนการประชาคม และได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่
ทุกปีงบประมาณโดยได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบนั เป็นระยะเวลา 7 ปี ท�าให้เส้นทางคมนาคมในพืน้ ที่
ต�าบลเขาดินมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทีม่ มี าตรฐาน แทนถนนลูกรัง จ�านวน
33 สายทางรวมความยาวทัง้ สิน้ 11.40 กิโลเมตร และการจัดท�าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในต�าบลเขาดินนี้ ได้รบั การเสนอ
ให้เป็นปัญหาความต้องการในล�าดับต้นๆ เพือ่ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่
อย่างต่อเนือ่ งทุกปีงบประมาณ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การ
บริหารส่วนต�าบลเขาดิน ได้ตงั้ งบประมาณจ่ายเพือ่ ด�าเนินการก่อสร้างถนน
คสล. ภายใต้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหมู่บ้านในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จ�านวน 17 โครงการ จึงแสดงให้เห็นถึงการยอมรับและการให้
ความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้านเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ต�าบลเขาดินอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายใต้การจัดท�าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือเพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในต�าบลเขาดิน) ประจ�า
ปี พ.ศ.2564 ท�าให้ต�าบลเขาดินมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน
และมีความมัน่ คงถาวรรองรับการใช้งานในอนาคตเพิม่ ขึน้ อีก 17 สายทาง
คิดเป็นระยะทาง 4,951 เมตร ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมการมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาท้องถิน่ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพืน้ ที่ ซึง่ สามารถ
ขยายผลการพัฒนาไปยังโครงการอื่นๆ
2. ประชาชนมีความรัก ความหวงแหนสาธารณะสมบัติของท้องถิ่น
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายใต้การจัดท�าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือเพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในต�าบลเขาดิน) ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการ เพื่อให้บริการ
ประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่เกิดจากเจตนาที่จะร่วมมือกันพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านเส้นทาง
คมนาคมภายในหมู่บ้าน ผ่าน “การจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ”
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต�าบลเขาดินกับประชาชนในหมู่บ้าน โดยได้
ด�าเนินการต่อเนือ่ งมาเป็นระยะเวลา 7 ปี ท�าให้ประชาชนในพืน้ ที่ องค์การ
บริหารส่วนต�าบลเขาดิน มีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
แทนที่ถนนลูกรัง จ�านวน 33 สายทาง รวมระยะทางยาว 11.40 กิโลเมตร
ความส�าเร็จและข้อคิดที่เกิดจากการด�าเนินงานตามโครงการดังกล่าว
เกิดจากการที่ องค์การบริหารส่วนต�าบลเขาดิน ส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตัง้ แต่การรับรูป้ ญ
ั หา ร่วมวางแผนการบริหารงบประมาณทีม่ อี ย่าง
จ�ากัด ให้เกิดความคุ้มค่าเพื่อแก้ปัญหาเส้นทางคมนาคมสัญจรในพื้นที่
โดยประชาชนในหมูบ่ า้ นร่วมเป็นแรงงานสมทบ องค์การบริหารส่วนต�าบล
เขาดิน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด�าเนินการ และจากการส่งเสริมให้
เกิดการมีสว่ นร่วมนัน้ ก่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกกระบวนการด�าเนินงาน
ตั้งแต่เริ่มต้น ตลอดจนเสร็จสิ้นโครงการ ตลอดจนการใช้งบประมาณที่มี
อย่างจ�ากัดได้อย่างคุ้มค่าแก่ประชาชนในท้องถิ่นเอง ประชาชนในท้องถิ่น
และมีจิตส�านึกรับผิดชอบต่อท้องถิ่นในฐานะที่ตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
จนมาสู่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของท้องถิ่น คือ รางวัลพระปกเกล้าฯ
ประจ�าปี พ.ศ. 2562
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ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ “อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการมีสว่ นร่วม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาประชาคม และภาคีเครือข่ายของเทศบาลต�าบล
พระแท่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
โดยเทศบาลต�าบลพระแท่น อ�าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีต�าบลพระแท่น
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

“เทศบาลทันสมัย ใส่ใจบริการ ยึดมั่นธรรมาภิบาล พัฒนาแบบมีส่วนร่วม สู่ความยั่งยืนและพอเพียง”

พื้นที่
ประชากร
10.6 ตร.กม.
6,188 คน
โทรศัพท์ 0 3460 1988-9
www.pratancity.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
59,675,200 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
เทศบาลต�าบลพระแท่น ใช้ หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนมีหลาย
ระดับ ตั้งแต่ระดับร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และร่วม
ตรวจสอบ ดังนัน้ ถ้าหากประชาชนมีสว่ นร่วมตัง้ แต่เริม่ กระบวนการตัดสินใจ
ในการด�าเนินการต่างๆ ของท้องถิ่นแล้ว จะท�าให้บริการสาธารณะต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
มากที่สุด การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ด�าเนินงานของท้องถิน่ รับทราบขัน้ ตอนการด�าเนินงานของท้องถิน่ จะมีผล
ให้การด�าเนินการต่างๆ ของท้องถิ่นเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความ
ยุติธรรม มีความเสมอภาคเที่ยงธรรม การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
และความขัดแย้งในการท�างานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท�าให้การ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เชิงปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมเป็นสมาชิกครบทุก
หมู่บ้าน มีการแลกเปลี่ยน ทัศนคติ แนวคิด ในการบูรณาการร่วมกันกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เชิงคุณภาพ - มีความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ มีการ
ระดมความคิด จากปัญหาและความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชน มา
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3. พลังการท�างานจากภาคีเครือข่าย รวมถึงภาคประชาชน เข้าร่วม
กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เกิดความยั่งยืน

การทีป่ ระชาชนได้มสี ว่ นร่วมอย่างแท้จริง โดยเปิดโอกาสและช่องทาง
ให้ประชาชนได้ตดิ ต่อ ให้เป็นเทศบาลเข้าถึงง่าย มีสามารถเสนอปัญหาและ
ความต้องการ การร่วมคิด ร่วมลงมือท�า และร่วมรับประโยชน์ อีกทั้ง
ประชาชนได้รบั รู้ เสนอแนะข้อคิดเห็น การท�างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ “ร่องค�าเมืองน่าอยู่ (Clean Green and Happiness Society)”
โดยเทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์

นายศิริพงษ์ ระดาสัย
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลร่องค�า

“พัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ รุ่งเรืองประเพณีวัฒนธรรม การศึกษา กีฬา ธรรมชาติอนุรักษ์
ฟูมฟักพอเพียงเศรษฐกิจ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย”

พื้นที่
21.271 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4301 0213

ประชากร
6,065 คน
www.rongkham.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
66,621,965.18 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
“บริหารจัดการเมืองแบบองค์รวม” เป็นการบริหารจัดการเมืองให้มี
ความน่าอยู่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ
อนามัย ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ การมีประเพณีวฒ
ั นธรรม และ
ธรรมาภิบาล เป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความ
สมัครสมานสามัคคี มีความเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง มีเศรษฐกิจฐานรากทีเ่ ข้ม
แข็ง มีประเพณีวฒ
ั นธรรมทีง่ ดงามเป็นอัตลักษณ์ ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดี โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
“บริหารจัดการเมืองโดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนและ
ภาคีเครือข่าย” มุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ของเมืองด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมโดยประชาชน
มีส่วนร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมตัดสินใจ ร่วมประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ และ
รับผลประโยชน์ร่วมกัน การพัฒนาจะยึดพื้นที่เป็นหลัก คนเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนา การด�าเนินโครงการจะมุง่ เน้นให้ประชาชนในชุมชนได้มสี ว่ น
ร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้สวยงาม
การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง โดย
การมีส่วนร่วมของเทศบาล ประชาชน และภาคีเครือข่าย เป็นผลมาจาก
ความมุ่งมั่น ความยั่งยืนต่อเนื่องของโครงการ ท�าให้ประชาชนเกิดความ
หวงแหน ความภาคภูมิใจ มีจิตส�านึกในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตน
เกิดเป็น “วิถชี วี ติ และอัตลักษณ์” ของเมือง
“เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน (Clean Green and Happiness Society)”
ความต่อเนื่องของโครงการที่ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 จนได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนระดับ
ประเทศ ประจ�าปี 2550 ส�าหรับเทศบาลขนาดเล็ก จัดโดยสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมูลนิธิสิ่ง
แวดล้อมไทย และในปี 2553 เทศบาลต�าบลร่องค�าได้สง่ ผลงานเข้าร่วมการ
ประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2552 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และเทศบาลมีการด�าเนินการต่อเนือ่ ง เป็นระยะเวลา
17 ปี แล้ว จนกลายเป็นวิถีชีวิต เป็นอัตลักษณ์ของคนในชุมชน ส่งผลให้
เทศบาลต�าบลร่องค�าเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิต มีความสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น น่าอยู่
2. เกิดความสมัครสมานสามัคคี ของคนในชุมชน สังคม ประชาชนทุก
คน ทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหาร
จัดการเมือง รวมถึงมีจติ สาธารณะ และความหวงแหนชุมชนของตน น�าไป
สู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society)”
3. เกิดภาคีเครือข่ายในการดูแลประชาชน ประชาชนทุกคน ทุกกลุม่ วัย
ได้รับการดูแลจากคนในชุมชนด้วยกันเองและหน่วยงานภาครัฐ

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ความต่อเนือ่ งของโครงการ ปัจจุบนั เทศบาลต�าบลร่องค�ายังด�าเนิน
โครงการร่องค�าเมืองน่าอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยการก�าหนดแนวนโยบาย
ในการพัฒนาอย่างชัดเจนรวมทั้งก�าหนดกิจกรรมให้มีความเหมาะสม
ครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่ สภาพชุมชน สังคม ในปัจจุบนั
2. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม/มีบทบาทในการพัฒนาในทุกๆ ด้าน
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นของตนเองด้วยความเต็มใจ และมีภาคีเครือข่ายร่วมด�าเนินการ
ได้แก่ เทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า ชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาล
โรงพยาบาลร่องค�า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ�าเภอร่องค�า ท้องถิ่นอ�าเภอร่องค�า พัฒนาชุมชนอ�าเภอร่องค�า เกษตร
อ�าเภอร่องค�า ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน
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ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ “ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลไตรตรึงษ์ อ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร จังหวัดก�าแพงเพชร

นายด�ารงค์

มหาวงศ์

วิสัยทัศน์

“สุขภาพสมบูรณ์ เพิ่มพูนการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต
เน้นเศรษฐกิจพอเพียง บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สืบสานแหล่งท่องเที่ยว”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
89.85 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5584 1049

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลไตรตรึงษ์
ประชากร
8,899 คน
www.tritrueng.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
58,310,112.43 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
“ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ”เป็นตลาดที่จ�าหน่ายสินค้าพื้นบ้าน
อาหารพื้นเมือง น�้าพริกก�าแพงพัง แกงคั่วหอยขม แกงหยวกกล้วย
แกงบอน ที่หาชิมได้ยาก ทั้งยังมีการแสดงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาจากรุ่น
สู่รุ่น เช่น ระบ�า ก.ไก่ ระบ�าคล้องช้าง ระบ�าริมปิง กิจกรรมร้อง เล่น
เต้น ร�า ที่หาชมได้ยาก สลับกันไปในแต่ละเดือน
บ้านวังพระธาตุต�าบลไตรตรึงษ์ ยังถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ
ประวัติศาสตร์ มีหลักฐานปรากฎว่าเป็นนครแห่งแรกของก�าแพงเพชร
ตาม“ต�านานสิงหนวัติกุมาร” พ.ศ.1547 มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องเคารพ
บูชากราบไหว้ คือ หลวงพ่อโต หลวงพ่อเพชร เจดีย์เจ็ดยอด ศาลท้าว
แสนปมที่ให้ประชาชนมาขอพร แล้วต้องมาแก้บนด้วย “ฆ้อง” รวมไปถึง
ประวัติการเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 บริเวณตลาด
ประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ แห่งนี้
การจั ด งานส่ ง เสริ ม การขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นต� า บล สิ น ค้ า OTOP
นวัตวิถีของจังหวัดก�าแพงเพชร เป็นภาคีเครือข่าย 6 จังหวัดภาคเหนือ
มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2563
ผ่านการจัดงาน”ชากังราวนครแห่งศิลป์”การเสด็จประพาสต้น พุทธเจ้าหลวง
ร่วมกับ องค์การบริการส่วนจังหวัดก�าแพงเพชร องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4 องค์การบริหารส่วนต�าบล
ไตรตรึงษ์ กลุม่ ชาวบ้านและเด็ก เยาวชน ชาวต�าบลไตรตรึงษ์ ผ่านการแสดง
ด้วยระบบ แสง สี เสียง

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนมีความสนใจสินค้าและกิจกรรมในท้องถิน่ มีความภาคภูมใิ จ
รูส้ กึ เป็นเจ้าของมีความรักบ้านเกิด ร่วมคิดร่วมท�า และร่วมรับผลประโยชน์
ไปด้วยกัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น สร้างรายได้เพิ่มขึ้น จากการ
ขายผลิตภัณฑ์ในท้องถิน่ ให้แก่ประชาชนและนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาชิม ช้อป
ใช้ ในตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. องค์การบริหารส่วนต�าบลไตรตรึงษ์ ได้บูรณาการความร่วมมือกัน
หลายฝ่าย ทัง้ ในด้านองค์ความรูแ้ ละงบประมาณในการจัดตลาดประชารัฐ
ท้องถิ่นสุขใจ จากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนในท้องถิ่น
(องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4)
กลุม่ ผูส้ งู อายุ คนพิการ สตรี เด็กและเยาวชน คณะกรรมการตลาดประชารัฐฯ
รวมไปถึงบ้าน วัด โรงเรียน
2. วิสยั ทัศน์ผนู้ า� และการสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ ง จากผูบ้ ริหารองค์การ
บริหารส่วนต�าบลไตรตรึงษ์
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โครงการ “พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคม”
โดยเทศบาลเมืองพนัสนิคม อ�าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

นายวิจัย

อัมราลิขิต

วิสัยทัศน์

“พัฒนาเมืองพนัสนิคมเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
2.76 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 3846 1144

นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม
ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
10,012 คน
199,637,300 บาท
www.phanatnikhomcity.com

ความโดดเด่นของโครงการ
เกิดถนนวัฒนธรรมสร้างสรรค์ “บ้าน สาน ใจ ถนนวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ หน้าเมืองพนัสนิคม” โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ
การใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง เพื่อเชื่อมโยงมิติสังคม มิติ
เศรษฐกิจ และมิตสิ งิ่ แวดล้อม โดยมีการสืบสาน รักษา และต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรมท้องถิน่ ทีส่ ามารถจรรโลงสืบสานจากรุน่ สูร่ นุ่ และสร้างเศรษฐกิจ
ของชุมชนใช้ทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อมในท้องถิน่ อย่างคุม้ ค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด
การสร้างเมืองวัฒนธรรม เป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง และศิลปะการแสดงท้องถิ่น ให้เป็น
ที่รู้จักแพร่หลาย อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
ใช้กลยุทธ์ในการเปิดช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงทางระบบ Social
Media โดยวิธีการ Live สด ซึ่งการ On Line เป็นการเพิ่มช่องทางการ
ตลาดได้ทั่วทุกมุมโลกและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
การมีสว่ นร่วมของประชาชน เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) และระดับความ
ร่วมมือ (Collaborate) อย่างเป็นรูปธรรม โดยการน�าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในระบบ On Line มีการเชื่อมโยงเครือข่ายในทุกเพศวัย
เกิดการบูรณาการร่วมกันและเกิดแรงผลักดัน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจและเข้าถึงกระบวนการมีส่วนร่วม
พื้นที่ทุนทางวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของท้องถิน่ สร้างรายได้เพิม่ ขึน้
จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของพื้นที่
3. ศิลปินและคนรุน่ ใหม่มพี นื้ ทีท่ า� งานและแสดงออกในย่านวัฒนธรรม
4. ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
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ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ “ประชาคมการแก้ ไขปัญหาที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัย ”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลรับร่อ อ�าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

นายอวยพร มีเพียร
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลรับร่อ

“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพียบพร้อมคุณธรรม
งามล�้าประเพณี สุขภาพดีถ้วนหน้า ศรัทธาธรรมน�าประชาคม”

พื้นที่
368.39 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7754 7198

ประชากร
19,961 คน
www.rabror.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
10,595,000 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2522
ได้กา� หนดพืน้ ทีต่ า� บลรับร่อให้อยูใ่ นเขตป่าสงวนแห่งชาติรบั ร่อและป่าสลุย
จ� า นวน 104,379 ไร่ จากการประกาศ ซึ่ ง พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วนั้ น ราษฎร
บางส่วนได้ครอบครองท�าประโยชน์อยู่ก่อน ทางราชการประกาศเป็นเขต
ป่าไม้ จากการครอบครอง ที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัย จึงส่งผลกระทบใน
หลายๆ ด้าน เนือ่ งจากติดระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ และขาด
โอกาสจากนโยบายการช่วยเหลือทีภ่ าครัฐก�าหนดขึน้ อันเป็นเหตุของความ
เหลื่อมล�้า ขาดความเสมอภาคในสังคม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เป็นไปตามทางของกฎหมาย ราษฎรในพื้นที่ต�าบลรับร่อจึงได้เสนอชื่อ
ร่ ว มประชาคม ประสงค์ ที่ จ ะมี ส ่ ว นร่ ว ม แจ้ ง ถึ ง ความเดื อ ดร้ อ น ต่ อ
หน่วยงานของรัฐให้ด�าเนินการอันจะเป็นประโยชน์ต่อราษฎรหรือชุมชน
ต่อไป

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ สร้างรากฐานที่เข้มแข็ง
2. ได้ซงึ่ มาเอกสารแสดงสิทธิในทีด่ นิ ท�ากินและทีอ่ ยูอ่ าศัย ความมัน่ คง
ในการครองชีพต่อไป
3. น�าไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ในพื้นที่ต�าบลรับร่อ
4. ประชาชน อยูใ่ นหลักเศรษฐกิจพอเพียง สูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้ารับฟัง สังเกตการณ์ พร้อมเสนอความคิดเห็น
ต่อพี่น้องประชาชน และทราบปัญหา ความเดือดร้อน จริงในพื้นที่ต�าบล
รับร่อ พลัง ความพร้อม ความต้องการของพี่น้องประชาชน ในการขอ
เอกสารสิทธิ ครอบครอง ท�าประโยชน์ในที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัยได้มี
ความมั่นคงในการครองชีพต่อไป
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ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ “การจัดการขยะชุมชนบ้านผาผึ้ง”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลกองแขก อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

นายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกุล
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลกองแขก

“การคมนาคมสะดวกสบาย สาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง พืชผลการเกษตรราคาดี
มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง”

พื้นที่
280.282 ตร.กม
โทรศัพท์ 0 5310 6067

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
6,584 คน
46,725,285.70 บาท
www.kongkhak.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
การบริหารจัดการขยะอย่างมีสว่ นร่วมหมูบ่ า้ นผาผึง้ เป็นแนวทางใน
การจัดการปัญหาขยะของหมู่บ้านที่ยึดหลักการส�าคัญ คือ การมีส่วนร่วม
และมีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการด�าเนินงานหรือด�าเนินกิจกรรมต่างๆ
โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะที่หลาก
หลาย เช่น กิจกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน การจัดท�าหลุมขยะเปียก
ในครัวเรือน กิจกรรมตลาดนัดขยะ เป็นต้น
หมู่บ้านผาผึ้งเป็นหมู่บ้านปลอดขยะ เพราะมีการจัดการขยะแบบ
ครบวงจร โดยอาศัยแนวคิดในการคัดแยกขยะให้ได้ทุกมิติ มุ่งเน้นให้เกิด
ระบบการลดและก�าจัดขยะให้ได้อย่างยั่งยืน ประชาชนสามารถน�าขยะไป
ใช้ประโยชน์ได้ตามประเภทของขยะ มีการวางระบบในการก�าจัดขยะตัง้ แต่
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
การสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคี
เครือข่าย เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้านหรือชุมชนมีการบริหาร
จัดการขยะให้มปี ระสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถบริหาร
จัดการขยะได้ตามศักยภาพของแต่ละหมู่บ้าน และเกิดการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการขยะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน เพื่อเป็นแรงผลักดัน
จากภายนอกท�าให้การด�าเนินงานของหมู่บ้านประสบความส�าเร็จและ
เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
การบริหารจัดการขยะควบคูก่ บั การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม เป็นแนวทางทีท่ า� ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการก�าจัด
ขยะอย่างถูกวิธีและไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา
ต่างๆ ในการดูแลรักษาความสะอาดและสิง่ แวดล้อม การจัดท�ากฎระเบียบ
ข้อบังคับดูแลควบคุมความมีระเบียบวินัยของคนในหมู่บ้านหรือชุมชน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะและก�าจัดขยะอย่างถูก
ต้องเหมาะสม ประชาชนสามารถคัดแยกขยะในครัวเรือนได้อย่างถูก
ประเภทและก�าจัดขยะแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถ
น�าขยะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
2. เกิดแนวทางในการจัดการขยะอย่างมีระบบ เป็นรูปธรรม มีแนวทาง
ในการก�าจัดขยะทุกประเภทที่ชัดเจน ท�าให้สามารถลดและก�าจัดขยะได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งผลท�าให้หมู่บ้านผาผึ้งเป็นหมู่บ้านที่สะอาด
ปราศจากขยะ และน่าอยู่
3. เกิดการร่วมแรงร่วมใจและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ส่งผลท�าให้การบริหารจัดการขยะของหมู่บ้านผาผึ้ง
เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
นโยบายด้านการบริหารจัดการขยะและการบูรณาการความร่วมมือ
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลกองแขก ได้ก�าหนดนโยบายในการบริหาร
จัดการขยะในพืน้ ทีอ่ ย่างชัดเจนและเป็นระบบ ประกอบกับมีการบูรณาการ
ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ความเข้มแข็งและร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ด้วยการตระหนักถึง
ปัญหาการจัดการขยะของหมู่บ้าน ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและ
การลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
และมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการบริหารจัดการขยะอย่างสม�่าเสมอ
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ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ “สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต�าบลดอนนางหงส์
อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม”

โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลดอนนางหงส์ อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

นางสาวณัฐชกาญน์ มาลาภูมิ
วิสัยทัศน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลดอนนางหงส์

“ดอนนางหงส์เมืองน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขยายผลเศรษฐกิจชุมชน
ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขจัดสิ้นยาเสพติดอย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
21.40 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4205 3060

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
6,602 คน
39,885,000.00 บาท
www.donnanghong.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
1. เกิดคณะท�ำงำน แกนน�ำขับเคลื่อนงำนสุขภำพผู้สูงอำยุในชุมชน
2. ผู้สูงอำยุ ครอบครัว มีควำมรู้และควำมพร้อม มีทักษะในกำรสร้ำง
เสริมพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์
3. เกิดกลไกกำรสนับสนุนตำมกำรมีพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์
อย่ำงต่อเนื่อง
4. ผู้สูงอำยุมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ดีขึ้น
5. ผู้สูงอำยุมีกำรเปลี่ยนแปลงสุขภำพที่ดีขึ้น
6. สนับสนุนให้ประชำชนในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลดอนนำง
หงส์มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. สนับสนุนกำรด�ำเนินงำน ให้ค�ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะโครงกำร และ
ร่วมวำงแผนกำรด�ำเนินงำน
2. อ�ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำงๆ ในกำรด�ำเนินโครงกำร เช่น สถำนที่
ในกำรจัดกิจกรรม สนับสนุนบุคลำกรในกำรท�ำงำน
3. จัดเก็บข้อมูลภำวะสุขภำพและพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ของผูส้ งู อำยุ
4. ก�ำกับ ติดตำม กำรด�ำเนินกำรร่วมกับภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง
5. มีกำรบูรณำกำรอย่ำงเต็มรูปแบบระหว่ำง อปท. กับชุมชนเพื่อ
ด�ำเนินกิจกรรมโครงกำรร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. มีกำรออกก�ำลังกำยหรือมีกิจกรรมทำงกำยที่เพียงพอในผู้สูงอำยุ
2. มีกำรบริโภคผัก ผลไม้ปลอดสำรพิษ อย่ำงน้อย 400 กรัมต่อวัน
และดื่มน�้ำอย่ำงน้อยวันละ 8 แก้วต่อวัน
3. มีพฤติกรรมลด ละ เลิก บุหรี่ ลดลง และค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อบุหรี่
ลดลง อย่ำงน้อยร้อยละ 20
4. มีพฤติกรรมลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อ
เครื่องดื่มแอลกฮอล์ลดลง อย่ำงน้อยร้อยละ 20
5. เกิดผู้สูงอำยุต้นแบบ อย่ำงน้อย 3 คน (ในระดับชุมชน)
6. เกิดชุมชนต้นแบบอย่ำงน้อย 1 ชุมชน
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ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ “สานพลังชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
โดยเทศบาลต�าบลศิลาแลง อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน

นายสหพล

หาญยุทธ

วิสัยทัศน์

“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า มุ่งสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน ยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิตทางการเกษตร เน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
34.38 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5471 8473

นายกเทศมนตรีต�าบลศิลาแลง
ประชากร
3,899 คน
www.silalang.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
บริบ ทพื้นที่ลัก ษณะภู มิป ระเทศเป็ น ป่ าไม้ ที่ อุ ด มสมบู รณ์ มี ภู เขา
โอบล้อมรอบต�าบล ท�าให้มีวิถีการด�าเนินชีวิตของประชาชนชาวศิลาแลง
อาศัยการด�ารงชีพทีม่ าจากป่า อาหารจากป่าและมีแหล่งต้นน�า้ (ล�าน�า้ กูน)
ทีห่ ล่อเลีย้ งวิถกี ารเกษตรกรรมในต�าบล ท�าให้ประชาชนเกิดความหวงแหน
และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของตนเองอย่างเข้มแข็ง เกิดเป็นกลุ่ม
อนุรักษ์ป่าที่สืบทอดรุ่นต่อรุ่น และยังมีวิถีทางสังคม วิถีวัฒนธรรมธรรม
ความเป็นไทลื้อที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ มีความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติ ท�าให้มคี วามรักความสามัคคี เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือกัน
อย่างเด่นชัด ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นหรือจุดแข็งของต�าบล ดังนั้น เทศบาล
ต�าบลศิลาแลง จึงได้น�าจุดแข็งมาเป็นแกนหลักในการพัฒนาท้องถิ่นภาย
ใต้วสิ ยั ทัศน์ของเทศบาล คือ “ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า มุง่ สูก่ าร
พัฒนาแบบยัง่ ยืน ยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี มีทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ เพิม่ พูนผลผลิตทางการเกษตร เน้นการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์”
โดยการน�าเอาวิสยั ทัศน์และยุทธศาตร์นน้ั ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เกิดเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจน โดยการน�าแนวคิดของหลักการมีส่วนร่วมเข้าไปด�าเนินการ เริ่ม
ตัง้ แต่การมีสว่ นร่วมในการร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมแก้ปญ
ั หา ร่วมการตัดสินใจ
โดยการบูรการการการท�างานร่วมกันของทุกภาคส่วน อาศัยความร่วมมือ
การใช้ทรัพยากร งบประมาณ และองค์ความรูใ้ นแต่ละแขนง มาขับเคลือ่ น
การท�างานร่วมกันในพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาต่อไป

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
33,878,203.46 บาท

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เกิดการบูรณาการการท�างานในพื้นที่ ช่วยลดความซ�้าซ้อนในการ
ปฏิบตั งิ าน ประหยัดงบประมาณ และการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. เกิดการบริหารงานในท้องถิ่นเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย
ในการรับฟังความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่แต่ยัง
ให้ความส�าคัญกับเสียงส่วนน้อย
3. ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาท้องถิ่น เกิดความรัก
ความหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง เพราะได้มีส่วนร่วมในการคิด ร่วม
วางแผน ร่วมด�าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล
4. การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. นโยบายของผู้บริหารที่ให้ความส�าคัญกับหลักการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน ท�าให้ได้รับความคิดเห็นที่หลากหลาย การท�างานแต่ละ
ภาคส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและลดความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น
2. ผู้น�าท้องถิ่น ผู้น�าท้องที่ มีจิตอาสา มีความเสียสละ และเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
3. ความสัมพันธ์ทางเครือญาติในวงกว้าง ตามวิถคี วามเป็นไทลือ้ ท�าให้
เกิดการปรึกษาหารือและรับฟังซึ่งกันและกัน น�าไปสู่การช่วยเหลือและ
ร่วมมือกัน
4. หลักการประสานงาน การสร้างปฏิสัมพันธ์ การพูดคุยพบปะกัน
เป็นประจ�าท�าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของทุกฝ่าย เกิดความสามัคคี
และร่วมมือ
5. มีทุนทางสังคมที่หลากหลายในพื้นที่ เป็นตัวช่วยที่ส�าคัญในการ
พัฒนาที่ครอบคลุมในทุกๆด้าน
6. คนชุมชนมีความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ เกิดเป็นพลังกลุ่มที่เข้มแข็ง
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ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ “กลยุทธ์ฝ่าวิกฤต ตลาดติดดาว”

โดยเทศบาลต�าบลควนขนุน อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ดาบต�ารวจ วิทัศน์ ทองพูล
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลควนขนุน

“บริการดี มีมาตรฐาน บ้านเมืองสะอาดทั่วทุกพื้นที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”

พื้นที่
0.9 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 7468 1525

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
2,156 คน
43,781,527.06 บาท
www.khuankhanuncity.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
ที่มาของปัญหา การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ใน
พื้นที่ ท�าให้จังหวัดพัทลุง ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 4) ให้ปิดสถานที่ในเขตพื้นที่
จังหวัดพัทลุงเป็นการชัว่ คราว ตลาดและตลาดนัดให้เปิดเฉพาะการจ�าหน่าย
อาหารเพือ่ น�าไปบริโภคทีอ่ นื่
“นวัตกรรมกลยุทธ์ฝ่าวิกฤต ตลาดติดดาว” ตลาดสดเทศบาลต�าบล
ควนขนุนเป็นตลาดขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอ�าเภอ
ควนขนุนและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง เปิดบริการทุกวันแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ตลาดเช้า
เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน ตลาดเย็น เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
เทศบาลต�าบลควนขนุนเล็งเห็นว่า หากปิดตลาดจะส่งผลกระทบทาง
เศรษฐกิจอย่างรุนแรงต่อประชาชนในท้องถิ่น จึงได้จัดท�าประชาพิจารณ์
เรือ่ งการจัดระเบียบตลาดสด (ตลาดเย็น) เพือ่ ปรับเปลีย่ นการจัดวางแผง
จ�าหน่ายสินค้าใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยเว้น
ระยะห่างระหว่างแผงจ�าหน่ายอย่างน้อย 1-2 เมตร การจัดระเบียบแผง
จ�าหน่ายสินค้า จ�าแนกเป็น 1. โซนอาหารสด 2. โซนอาหารแปรรูป/ส�าเร็จรูป
3. โซนขนมหวาน 4. โซนปิง้ ย่าง ทอด
เครือข่ายความร่วมมือ เน้นการท�างานเชิงสร้างสรรค์ ใช้ระบบการ
ท�างานเป็นทีมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้การสนับสนุนการ
ด�าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ประกอบด้วย องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
เอกชน วัด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมูบ่ า้ น และกลุม่ เครือข่ายอาชีพ และผูป้ ระกอบการในตลาดเทศบาล
ต�าบลควนขนุน
ส่งผลให้ได้รับ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ผี ลคะแนนผ่าน
เกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ในการคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ด้านบริการสาธารณะ ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย
เข้าถึงบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน กระตุ้นให้ประชาชนใช้บริการ
ตลาดสดในท้องถิน่ สร้างความเชือ่ มัน่ แก่ผบู้ ริโภค ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
มีการกระจายรายได้ จากการเชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจระหว่างกลุม่ เครือข่าย
อาชีพในท้องถิ่น
2. ด้านบริหารจัดการ ระบบการบริหารจัดการมีความเปิดเผย น่าเชือ่ ถือ
และยุติธรรม ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสอย่างหลากหลายและ
เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการภาครัฐ สามารถผลิตบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงการแก้ปัญหา ข้อขัดแย้ง
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
4. ด้านการมีสว่ นร่วม ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการตัดสินใจ การเชือ่ มโยง
นโยบาย การประสานงาน การให้ความร่วมมือ ด้านระบบบริการ การร่วมกัน
แก้ปัญหา ข้อขัดแย้ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สู่สังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. วิสัยทัศน์ผู้น�า การท�างานเป็นทีม และการสร้างการมีส่วนร่วม
จุดเน้นอยู่ที่การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อให้ได้โครงการที่
ประชาชนต้ อ งการและพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ยึ ด หลั ก น� า ความเห็ น ของ
ประชาชนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
2. นโยบายการสร้างนวัตกรรม ใช้กลยุทธ์การบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมตามแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ Cohen & Uphoff ท�าให้
โครงการมีความยืดหยุ่น เปิดกว้างทางความคิด เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ประชาชน เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเอื้อให้มีส่วนร่วมก่อนการ
ตัดสินใจ ร่วมก�าหนดเงือ่ นไข ข้อตกลง อย่างเป็นรูปธรรมเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์
ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
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ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ “SMART BANNOI”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ�าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

นายชิงชัย

ศิริโวหาร

วิสัยทัศน์

“บ้านน้อย สังคมแห่งการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมดูแล”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
96.04 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5599 2129

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ประชากร
7,901 คน
www.bannoi.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
47,658,217.58 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
โครงการ Smart Bannoi โครงการจากแนวคิดของการรวมศูนย์
การให้บริการทุกด้านในอ�านาจหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนต�าบล โดยศูนย์
Smart Bannoi เปรียบเสมือนองค์กรเอกชนที่ซ้อนอยู่ในหน่วยงานของรัฐ
มีเอกภาพในการปฏิบัติงาน ภายใต้การควบคุมงานของผู้บังคับบัญชาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ Smart Bannoi เน้นการพัฒนาคน โดยการแบ่งการพัฒนา
บุคลากรออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม High Performance ซึ่งได้รับการ
คัดเลือกและฝึกฝนจนมีความรู้ความสามารถและความช�านาญในการให้
บริการตอบค�าถามและการรับเรื่องราวต่างๆ ประจ�าศูนย์ Smart Bannoi
และกลุ่ม Smart person กลุ่มบุคคลที่ท�าหน้าที่ตามต�าแหน่งที่ได้รับ
มอบหมายและเป็นผู้สนับสนุนการด�าเนินงานของศูนย์ให้บรรลุเป้าหมาย

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. การแก้ไขปัญหาส�าคัญ เร่งด่วน ให้แก่ประชาชน มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
2. ประชาชนผูม้ าติดต่อราชการได้รบั การบริการและการอ�านวยความ
สะดวกที่ดีจากเจ้าหน้าที่
3. เกิดการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด�าเนินงานต่างๆ
รวดเร็วขึ้น
การรับเรือ่ งราวร้องเรียนร้องทุกข์ และการให้บริการต่างๆ ทีเ่ รียกว่า
ระบบ Smart Bannoi โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่องค์การบริหารส่วน
ต�าบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กเรียกว่ากลุ่ม High Performance ซึ่งได้รับการ
คัดเลือกและฝึกฝนจนมีความรู้ ความสามารถและความช�านาญในการให้
บริการ การตอบค�าถาม และการรับเรื่องราวต่างๆ ประจ�าอยู่ ณ ศูนย์
Smart Bannoi ส่งต่องานให้เจ้าของงาน (Smart person) ที่ทา� งานอยู่
ภายในส�านักงานด�าเนินการ โดยทีเ่ จ้าของงานไม่จา� เป็นต้องออกมาพบกับ
ผู้ใช้บริการโดยตรง หรือในกรณีที่เจ้าของงานไม่อยู่ในพื้นที่ก็ยังสามารถ
ติดต่อกับผู้รับบริการได้ผ่านระบบ Video Conference ส่งผลให้เกิดการ
บริการและการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและทันท่วงที
การให้บริการของเจ้าหน้าทีแ่ ละบรรยากาศของศูนย์ Smart Bannoi
มีความทันสมัย สว่าง สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยลบภาพจ�าและสร้าง
ความแตกต่างจากหน่วยงานราชการที่มีอยู่ในพื้นที่
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ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ “โรงเรียนการบริหารจัดการน�า้ (แบบพึง่ พาตนเอง)”
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

“เมืองแห่งการเรียนรู้ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรักในถิ่นก�าเนิด เชิดชูวัฒนธรรมล้านนา”

พื้นที่
6,538.59 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5453 2485-8

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
437,350 คน
633,245,587.82 บาท
www.Phraepao.go.th

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
“โรงเรียนบริหารจัดการน�้า (แบบพึ่งพาตนเอง)” เป็นโครงการที่
น้อมน�าพระราชด�ารัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับหลักการบริหาร
จัดการน�้า และหลักการพัฒนาโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา การยกระดับ
ความคิดของประชาชน การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน�้า
และการท�างานร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ท�าให้ภาคประชาชนและชุมชน
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความ
ต้องการในพื้นที่ตนเอง มีการก�าหนดแนวทางปฏิบัติ การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ ตลอดจนการให้องค์ความรู้ด้วยการบูรณาการในการท�างานร่วม
กันกับทุกภาคส่วน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อ
การแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน�้าโดยใช้ข้อมูลจริง สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน�้าสร้างความมั่นคงให้กับสังคมไทยในอนาคต
อนุวัธ วงศ์วรรณ ได้กล่าวไว้ว่า “การบริหารจัดการน�้า อย่างยั่งยืน
โดยหลักการ DSLM หรือ “DSLM Phrae Model” หมายถึง การให้
องค์ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการน�้าอย่างเป็นระบบที่มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลข่าวสารในการประมวลผลการตัดสินใจ ด้วยการลงพืน้ ทีศ่ กึ ษา สภาพ
ปัญหา การวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อเท็จจริง ตลอดจนการบริหารจัดการน�า้ แบบ
บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน กล่าวคือ
D ย่อมาจาก Demand หมายถึง ความต้องการของประชาชน
S ย่อมาจาก Supply หมายถึง ทรัพยากรที่มีอยู่ในเขตพื้นที่
L ย่อมาจาก Logistics หมายถึง โครงข่ายน�้าในเขตพื้นที่
M ย่อมาจาก Management หมายถึง การบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ

1. โรงเรียนบริหารจัดการน�้า (แบบพึ่งพาตนเอง) เป็นโครงการ ที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนคือ มุง่ แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน�า้ ให้
กับประชาชน โดยให้ประชาชนมีสว่ นร่วมการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน
และความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การเรียนรูข้ องประชาชน
ตลอดจนความชัดเจนของโครงการ มีกจิ กรรมต่างๆ ทีก่ า� หนดวิธกี ารท�างาน
ร่วมกันกับชุมชน ให้ชุมชนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
2. ประชาชนมีสว่ นร่วม โดยมาจากความต้องการของพืน้ ทีใ่ นการเข้าร่วม
อบรมตามโครงการ การท�ากิจกรรมในโครงการทีร่ บั การถ่ายทอดประสบการณ์
ตรงจากศูนย์บริหารจัดการน�า้ และเครือข่ายจัดการน�า้ ชุมชน มีการร่วมคิด
ร่วมท�า และร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนาชุมชนไปด้วยกัน
3. ส่งเสริมรายได้ในท้องถิ่น สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการท�าการเกษตร
จากการจัดการน�า้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถพึง่ พาตนเองได้

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. ความพร้อมทางทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ที่มีบทบาทในการสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่จังหวัดแพร่ ที่
ให้ความส�าคัญในการสนับสนุนความรู้เพิ่มเติม ให้กับประชาชนในพื้นที่
ในเรื่องของการบริหารจัดการน�้า เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน
พัฒนาแก้ไขปัญหาน�า้ ในพืน้ ทีต่ นเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. การบูรณาการความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายในพื้นที่ การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาแหล่งน�า้ เพือ่ การแก้ไขปัญหาเรือ่ งการขาดแคลน
น�้าที่เกิดกับพื้นที่ชุมชนร่วมกัน ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความสามัคคี
ในชุมชน ทั้งการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนตนเองและพื้นที่ใกล้เคียง
ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนต้นแบบของการพัฒนาในเรื่องการใช้น�้าได้อย่าง
เข้มแข็ง และยั่งยืน
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โครงการ “ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลแก่งเลิงจาน อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

นายทรงเกียรติ วรรณจันทร์
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลแก่งเลิงจาน

“ต�าบลแก่งเลิงจานน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติวิถี ไทย”

พื้นที่
34.85 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4397 1207

ประชากร
8,348 คน
www.ksao.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
48,189,429.62 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
“โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน” เป็นโครงการ
ตามวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลแก่งเลิงจาน “ต�าบล
แก่งเลิงจานชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีไทย” ซึ่ง
เป็นการยึดมั่นในการปฏิบัติ ตามแนวทางปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
ของศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เป็นกรอบแนวคิด ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่มุ่งให้ทุกคน
สามารถพึง่ ตนเองได้ รวมถึงพัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้ จนเกิดความยัง่ ยืน ให้ดา� เนิน
ชีวิตแบบทางสายกลาง ตั้งอยู่บนหลักส�าคัญ 3 ประการคือ ความพอ
ประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกัน ที่ต้องอาศัยคุณธรรม และ
ความรู้ เพือ่ จะน�าไปสูค่ วามสมดุล ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างสังคมแห่งความสุข
ด้วยความพอเพียงน�าไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development)
ให้แก่ประเทศชาติต่อไป

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
เชิงปริมาณ - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรเพื่อชุมชนแก่งเลิงจาน อบรมการแปรรูปสมุนไพร 1 กลุ่ม สมาชิก จ�านวน 29 ราย ปลูก
พืชสมุนไพรเพิ่มเติม บริเวณพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น เนื้อที่ 19 ไร่
เชิงคุณภาพ - ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์สมุนไพรในทาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรในชุมชน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
องค์การบริหารส่วนต�าบลแก่งเลิงจาน มีเป้าหมายที่จะสนับสนุน
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของโครงการ จนท�าให้เกิด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรเพื่อชุมชนแก่งเลิงจาน เพื่อพัฒนา
การใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์ รวมทั้งการจ�าหน่าย ซึ่งสมุนไพร
เป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาเป็นเวลานาน เนื่องจาก
คนไทยสมัยก่อนมีการพึ่งตนเองด้านการรักษาพยาบาล เมื่อเกิดการ
เจ็บป่วยขึ้นในชุมชนหรือครอบครัวจึงมีการน�าสมุนไพรมาใช้ในการรักษา
เบื้องต้น เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย โดยอาศัยภูมิปัญญาที่สืบทอดกัน
มาหลายชั่วอายุ และปัจจุบันประเทศไทยได้มีการสนใจใช้ยาสมุนไพร
มากขึน้ และมีแนวโน้มจะหายาก องค์การบริหารส่วนต�าบลแก่งเลิงจานจึง
มี น โยบายที่ จ ะเป็ น แหล่ ง ผลิ ต ปลู ก พื ช สมุ น ไพรที่ มี ค วามหลากหลาย
สามารถเป็นอาหารและยา และเป็นอาชีพทางเลือกให้กับประชาชน

242
242

่ ม
่ผ
องค์
กก
รปกครองส่
วว
นท้
ออ
งถิ
น
ี ผ
ั ต
ิ ง
องค์
รปกครองส่
นท้
งถิ
ี ลการปฏิ
ลการปฏิบบต
ัง
ิ านดี
านดีเด่
เด่นนประจ�
ประจ�าปี
าปีพ.ศ.
พ.ศ.2564
2564
่ น
่ ทีทีม

ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ “ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลน�้าค�า อ�าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

นายรักทวี

ผลขาว

วิสัยทัศน์

“น�้าค�าต�าบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น�าเกษตรอินทรีย์ ”

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลน�้าค�า

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
ประชากร
58.32 ตร.กม.
6,669 คน
โทรศัพท์ 0 4575 6755 / โทรสาร 0 4575 6754

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
41,116,044.23 บาท
www.numkham.go.th

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
องค์การบริหารส่วนต�าบลน�้าค�าเป็น องค์การบริหารส่วนต�าบล
ขนาดเล็ก ประชากรประกอบด้วย 2 ศาสนา คือศาสนาพุทธและคริสต์
แต่มคี วามสามัคคีกนั ให้ความร่วมมือในการท�ากิจกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น
กิจกรรมมสาธารณะ หรืองานส่วนบุคคล
การประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประชาชนในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ได้ให้
ความร่วมมือในการเสนอปัญหา ความต้องการ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข
ปัญหาของคนในพื้นที่ได้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน
ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ พร้อมทัง้ สมาชิกสภา มีความเป็นกันเองเข้าใจ
ในการท�างาน เป็นคนในพื้นที่เข้าใจสภาพปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน พร้อมทั้งน�าเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงิน
อุดหนุนจากหน่วยงานอื่น เพื่อน�ามาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน นอกเหนือจากงบประมาณในข้อบัญญัติฯ ที่มีอยู่อย่างจ�ากัด
การประสานความร่วมมือและการประสานแผนฯ กับหน่วยงาน
ใกล้เคียง และหน่วยงานอื่นๆ

เชิงปริมาณ
จ�านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ครอบคลุม
ทุกด้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและน�าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ประกอบด้วย
1 ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน�้าและโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐาน
2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการค้าและการท่องเที่ยว
3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสถานศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศ
4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เชิงคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ถูกต้องตามระเบียบหนังสือสั่ง
การต่างๆ และประกาศใช้ทันต่อก�าหนดระยะเวลา สามารถใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และผูบ้ ริหารท้องถิน่ สามารถน�า
ไปใช้ในการพัฒนาต�าบลเพื่อด�าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับ
พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต�าบลน�้าค�า ต่อไป
จากการด�าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต�าบลน�า้ ค�า น�าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิน่
เสนอขอรับเงินงบประมาณอุดหนุนเฉพะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ และได้รบั อนุมตั โิ ครงการมาด�าเนินการพัฒนาในพืน้ ที่ ขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลน�า้ ค�า ในปีงบประมาณ 2564 รวมเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2564 เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 50,368,500 บาท

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
องค์การบริหารส่วนต�าบลน�า้ ค�า มีขนาดเล็ก ประชาชนในพืน้ ทีม่ คี วาม
สมัครสมานสามัคคีกันเป็นอย่างดี ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ
พร้อมทัง้ เป็นหน่วยตรวจสอบการท�างานขององค์การบริหารส่วนต�าบล โดย
ยึดหลักว่าโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงท�าให้การจัดท�าแผนฯ หรือการด�าเนิน
เรือ่ งอืน่ ๆ สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ “รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและท�าหมันสุนัขและแมว”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลตาขัน อ�าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

พันจ่าโทพัฒชา บุญพิทักษ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลตาขัน

วิสัยทัศน์

“มุ่งเน้นการพัฒนาต�าบลตาขันให้เป็นต�าบลน่าอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
ส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน”
ข้อมูลทั่วไป
พื้นที่
ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
36.66 ตร.กม.
9,309 คน
75,804,225.46 บาท
โทรศัพท์ 0 3801 8571-2
www.takhan.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ มีการจัดท�าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ ว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า จากหลากหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการก�าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน และทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือและปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มก� าลังความ
สามารถ ในการด�าเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และท�าหมันสุนขั และแมวอย่างต่อเนือ่ งส่งผลให้ในพืน้ ทีต่ า� บลตาขัน ไม่พบ
ผู้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนงาน เริ่มต้นจากการร่วม
ประชุมหารือชี้แจงปัญหา และแนวทางแก้ไข การส�ารวจข้อมูลประชากร
สุนัขและแมว การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
รวมไปถึงการที่ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
โครงการ ส่งผลให้โครงการด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวด Thailand Rabies
Awords 2020 (โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�าปี 2563)
มีการคิดค้นนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาการด�าเนินโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ได้แก่ นวัตกรรม QR CODE ในสุนัขและแมวจรจัด เป็นประโยชน์
กรณีเกิดสุนัขหรือแมวพลัดหลง หรือเกิดเหตุไปกัดประชาชน นวัตกรรมนี้
จะท�าให้สามารถทราบข้อมูลพืน้ ฐาน ข้อมูลการฉีดวัคซีนของสุนขั และแมว
ในแต่ละตัว ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อแพทย์ผู้ท�าการ
รักษาต่อไป

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
เชิงปริมาณ - จ�านวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า เมื่อเทียบกับจ�านวนสุนัขและแมวที่ส�ารวจในพื้นที่ คิดเป็น
ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ - สุนัขและแมวในพื้นที่ต�าบลตาขัน ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุมทั้ง 9 หมู่บ้าน โดยพยายามเน้น
ด�าเนินการในสุนัขและแมวจรจัดที่อาศัยอยู่บริเวณวัด โรงเรียน และ
สถานทีส่ าธารณะ เนือ่ งจากสุนขั เป็นกลุม่ เป้าหมายทีไ่ ม่มเี จ้าของรับผิดชอบ
ส่งผลให้สตั ว์ปลอดโรค และประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้า

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. “สั ต ว์ ป ลอดโรค คนปลอดภั ย ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของ
ประชาชน” การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน และ
หลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มีการก�าหนด
บทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน และทุกส่วนให้ความร่วมมือและปฏิบัติหน้าที่
ของตนอย่างเต็มก�าลังความสามารถ
2. “ใส่ใจบริการ ประชาสัมพันธ์ทั่วถึง” มีการประชาสัมพันธ์โครงการ
ที่หลากหลายช่องทาง ท�าให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทราบ
ก�าหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรม และจัดสรรเวลาของตนเองเพือ่ เข้า
ร่วมกิจกรรมได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ท�าให้เป็นแรงผลักดันให้
ประชาชน ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการเป็นจ�านวนมาก
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ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ “Safe Zone Safe คนทุกวัย”
โดยเทศบาลต�าบลป่าไผ่ อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน

นายสมเดช ขัดผาบ
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีต�าบลป่าไผ่

“ต�าบลบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วม”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
ประชากร
150.376 ตร.กม.
9,378 คน
โทรศัพท์ 0 5309 6253
www.paphai.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
39,611,900 บาท

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
ลดค่า PM 2.5 จากการบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาและหาแนวทาง
ที่เหมาะสม ส่งผลให้ข้อมูลสถิติค่า PM 2.5 และค่าดัชนีคุณภาพอากาศ
ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2563 ของต�าบลป่าไผ่ลดลง
ลดอัตราการป่วย จัดท�าเครื่องฟอกอากาศ (Safe Zone) เพื่อช่วย
เหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทีม่ ปี ญ
ั หาระบบทางเดินหายใจให้ได้รบั บริการสาธารณะ
เครื่องฟอกอากาศ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ตลอดจนน�าไปติดตั้ง ในสถาน
ทีต่ า่ งๆได้แก่ อาคาร ห้องประชุมเทศบาลต�าบลป่าไผ่ และโรงเรียนในพืน้ ที่
ต�าบลป่าไผ่ พบว่าประชาชนและเด็กนักเรียนมีอัตราการป่วยลดลง
ลดการเผา จากการส่งเสริมการให้ความรู้ และสร้างองค์ความรู้ เกีย่ วกับ
การลดการเผาในทีโ่ ล่งมาใช้ประโยชน์ให้กบั ประชาชน ท�าให้ประชาชนปรับ
เปลีย่ นวิถชี วี ติ จากเดิมทีเ่ ผาวัสดุเหลือทิง้ ในช่วงฤดูหลังเก็บเกีย่ วผลผลิตโดย
เปล่าประโยชน์ หันมาสร้างรายได้โดยการท�าฟางอัดก้อนท�าให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจน“น�าสิ่งที่เป็นโทษ กลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ และ
เกิดมูลค่า”
บูรณาการเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วม จัดท�าบันทึกความร่วมมือ
MOU ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลแี้ ละฝ่ายปกครองในพืน้ ที่ ใน
การอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ควบคุม ป้องกันไฟป่า
มีการลาดตระเวน ปฏิบัติการป้องกัน ยับยั้งการเกิดไฟป่าและหมอกควัน
ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินกิจกรรม/โครงการเพือ่ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพื่อสร้างจิตส�านึก
และความตระหนักให้ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้
เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ เน้นสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประชาชน

1. ด้านสุขภาพ จากข้อมูลสถิตคิ า่ PM 2.5 และค่าดัชนีคณ
ุ ภาพอากาศ
ระหว่างเดือน มกราคม–มีนาคม 2563 ของต�าบลป่าไผ่ลดลงจาก 270
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็น 63 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร อัตราการป่วย
ของโรคระบบทางเดินหายใจลดลง ผู้ประสบปัญหาระบบทางเดินหายใจ
ประชาชน เด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ต�าบลป่าไผ่ และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต�าบลป่าไผ่ มีสถิติการมาโรงเรียนเพิ่มขึ้น
2. ด้านการส่งเสริมส่งเสริมอาชีพเพิม่ รายได้ให้กบั ชุมชน เพิม่ รายได้ให้
กับเกษตรกรหลังการเก็บเกีย่ วผลผลิตข้าว โดยการท�าฟางอัดก้อน จากเดิม
ทีเ่ ผาทิง้ โดยเปล่าประโยชน์ให้เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนทีม่ งุ่ เน้น
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ ท�าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นใน
การจ�าหน่ายฟางอัดก้อน โดยส่งขายไปยังฟาร์มปศุสตั ว์ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ล�าพูนและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนสร้างกระบวนการเป็นอาหารปลา โดย
วิธีการน�ามูลสัตว์มาแทรกไว้ในชั้นของฟางอัดก้อนแล้วน�าไปแช่น�้าภายใน
บ่อเลี้ยงปลา เกิดกระบวนการสร้างตะไคร้น�้าเป็นอาหารของปลา

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. การแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม วางแนวทางในการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยการบูรณาการการท�างานของหน่วย
งาน ภาคีเครือข่าย และชุมชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและหาแนวทางใน
การบริหารจัดการที่เหมาะสมและยั่งยืน
2. การใช้หลักประสิทธิภาพน�าไปสู่การสร้างนวัตกรรม จัดท�าเครื่อง
ฟอกอากาศ (Safe Zone) โดยผลิตจากวัสดุที่มีราคาต้นทุนต�่า สามารถ
ประหยัดงบประมาณ เกิดความคุ้มค่าในการให้บริการสาธารณะ เพื่อน�า
ไปติดตั้งในสถานที่ต่างๆในพื้นที่เทศบาลต�าบลป่าไผ่ ตลอดจนมอบให้กับ
โรงเรียนในพื้นที่ต�าบลป่าไผ่ เพื่อติดตั้งในอาคารชั้นเรียน และมอบให้กับ
กลุ่มเสี่ยงผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โดยการแต่งตั้งคณะ
กรรมการในการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึง
เครือ่ งฟอกอากาศ (Safe Zone) ผูท้ ป่ี ระสบปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจ
มีอัตราการป่วยลดลง
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ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ “คัดแยกขยะในชุมชน”
โดยเทศบาลต�าบลท่าลี่ อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

นายโสภัณ

อุ่นวงษ์

วิสัยทัศน์

“เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการลงทุนและการค้าชายแดน การบริหารจัดการโปร่งใส ก้าวไกลสู่อาเซียน”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
5 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4287 0579

นายกเทศมนตรีต�าบลท่าลี่
ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
1,954 คน
38,705,412.36 บาท
www.tessabanthali.go.th

ความโดดเด่นของโครงการ
เทศบาลต�าบลท่าลี่ ได้ด�าเนินการโครงการคัดแยกขยะในชุมชน ซึ่งได้
จัดท�าข้อตกลงความร่วมมือกับทุกชุมชนในเขตเทศบาลต�าบลท่าลี่ เน้นการ
มีสว่ นร่วมของประชาชน โดยเริม่ ด�าเนินการมาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2550
เป็นต้นมา โดยใช้พลังความสามัคคีในชุมชน ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมตัดสินใจ
ขับเคลือ่ นโครงการคัดแยกขยะในชุมชน โดยผ่านตัวแทนของชุมชน ในนาม
ของคณะกรรมการคัดแยกขยะในชุมชน ด�าเนินการคัดแยกขยะจากต้นทาง
การบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น โรงเรียนท่าลี่วิทยา
โรงเรียนบ้านท่าลี่ โรงเรียนเทศบาลท่าลี่ ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ
ท่าลี่ ผู้น�าในหมู่บ้าน ส่วนราชการต่างๆ ในอ�าเภอท่าลี่
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
คัดแยกขยะ โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะ
เพราะขยะเกิดจากครัวเรือน ต้องแก้ไขปัญหาทีค่ รัวเรือน จึงเกิดการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง นอกจากนั้นขยะรีไซเคิล น�ามาขายเข้ากองทุนคัดแยกขยะ
น�าเงินจากกองทุนมาเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกในชุมชน เมื่อสมาชิก
ในครอบครัวเสียชีวิต ได้รับเงินช่วยเหลือค่าท�าศพ จ�านวน 3,500 บาท
หากสมาชิกในครอบครัว เข้ารับการรักษาและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ได้รับค่าเยี่ยมไข้ จ�านวน 300 บาท
แหล่งเรียนรู้การมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการขยะ การสร้าง
ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการขยะ การสร้างนวัตกรรมที่
เกีย่ วกับการน�าขยะมาใช้ประโยชน์จงึ เป็นแหล่งศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. ประชาชนในทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ส่งผลให้
ปริมาณขยะลดลงในปี 2563 มีปริมาณขยะ 5,050 กิโลกรัมต่อวัน น�ามา
คัดแยกขยะแต่ละประเภท จ�านวน 3,426 กิโลกรัม เหลือขยะเข้าสูบ่ อ่ ขยะ
จ�านวน 1,624 กิโลกรัมต่อวัน
2. ประชาชนได้รับสวัสดิการจากโครงการคัดแยกขยะในชุมชน
กรณีเสียชีวิต จ�านวน 158 ราย คิดเป็นเงิน 407,000 บาท
กรณีเจ็บป่วย จ�านวน 891 ราย คิดเป็นเงิน 267,300 บาท

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
1. นโยบายของผูบ้ ริหารท้องถิน่ ทีใ่ ห้ความส�าคัญต่อการแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม และตระหนักถึงปัญหาการจัดการขยะ
เป็นปัญหาการจัดการขยะเป็นปัญหาส�าคัญที่จ�าเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข
2. การด�าเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง ในการด�าเนินการโครงการคัดแยกขยะ
มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550
3. การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ความร่วมมือจากทัง้ หน่วยงานราชการ
โรงเรียน วัด ผู้น�าชุมชน ประชาชน ที่ขับเคลื่อนโครงการคัดแยกขยะ
ในชุมชนให้ประสบความส�าเร็จจนเป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการ
ขยะ เป็นแหล่งศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกพื้นที่
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ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ “สวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบลไพรบึง
(กองทุนออมวันละบาท) ประจ�าปี พ.ศ.2564”
โดยเทศบาลต�าบลไพรบึง อ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

นายศักดิ์ชาย ปัญญาทรงรุจิ
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป

นายกเทศมนตรีต�าบลไพรบึง

“เทคโนโลยี่น�าหน้า พัฒนาด้วยนวัตกรรมและธรรมาภิบาล บูรณาการภาครัฐและราษฎร์
มีขีดความสามารถสูงและทันสมัย สร้างกลไกประชาชนเป็นศูนย์กลาง”

พื้นที่
12 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4567 5112

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
10,848 คน
76,882,546.20 บาท
www. phraibueng.go.th

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
เป็นต้นแบบด้านการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และยั่งยืน กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลต�าบลไพรบึง (กองทุนออมวันละบาท) ได้รับการสนับสนุน
จาก ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
และสถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน (พอช.) และเทศบาลต� า บลไพรบึ ง
ร่วมประชุมการขับเคลือ่ นระบบการจัดตัง้ กองทุนฯ จนเป็นรูปธรรม ตัง้ แต่
ปี 2553 คัดเลือกคณะกรรมการฯ บริหารงานกันเองโดยชุมชน โดยใช้
หลักเกณฑ์การออม โดยสมาชิกมีการออมในอัตราวันละ 1 บาทต่อคน
หรือปีละ 365 บาท รูปแบบจะมีการสมทบงบประมาณจากสามฝ่าย
(1 : 1 : 1) แก้ไขปัญหาภาระหนี้สิน ที่เกิดจากการกู้ยืมเงิน มาใช้รักษาการ
เจ็บป่วย ภาระค่าใช้จ่ายการจัดงานศพของผู้เสียชีวิตในชุมชน รวมไปถึง
การดูแลผู้ด้อยโอกาส คนยากจน ที่ไม่มีสวัสดิการ ไม่ให้เป็นภาระสังคม
ลดความเหลื่อมล�้า ช่วยพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรม บน
พืน้ ฐานการพึง่ ตนเองของชุมชน หมุนเวียน จนถึงปัจจุบนั (30 พฤศจิกายน
2563) กองทุนฯ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน 1,847 ราย มียอดเงินสะสม
เป็นจ�านวนเงิน 5,938,938.38 บาท มีฐานะทางการเงิน การด�าเนินงานที่
มัน่ คง เป็นกองทุนหลักทีส่ ร้างหลักประกันให้กบั สมาชิกชุมชน เช่น สวัสดิการ
การเกิด การป่วยเข้า รพ.(นอนรพ.) การเสียชีวิต จนถึงปัจจุบันนี้

1. เป็นการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในชุมชนเทศบาลต�าบลไพรบึง
จ�านวน 7 ด้าน ได้แก่
1.1 ด้านการคลอดบุตร
1.2 ด้านการรักษาพยาบาล
1.3 ด้านการจัดงานศพสมาชิกเสียชีวิต
1.4 ด้านการศึกษาของสมาชิก
1.5 ด้านประสบภัยพิบัติ
1.6 การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
1.7 การจ่ายค่าตอบแทนผู้เก็บเงิน
2. ลดภาระหนีส้ นิ ทีเ่ กิดจากการกูย้ มื เงิน มาใช้รกั ษาการเจ็บป่วย ภาระ
ค่าใช้จ่ายการจัดงานศพของครอบครัวผู้เสียชีวิตในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
คนในชุมชนมีความศรัทธาเชื่อมั่นในระบบสวัสดิการชุมชนแบบพึ่งพา
ตนเองมากขึ้น จากการที่มีผู้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่เพิ่มมากขึ้นและ
การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นในการศึกษาดูงานเพื่อขยายผล

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ในเขตเทศบาลต�าบลไพรบึง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร
มีรายได้หลักจากการปลูกข้าวเพียงเดียว ท�าให้ประชากรส่วนใหญ่มรี ายได้
ค่อนข้างต�่า เมื่อผู้สูงอายุในชุมชนเกิดการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ภาระใน
การรักษาหรือค่าใช้จา่ ยในการจัดการงานศพ ตกเป็นของบุตรหลาน ทีต่ อ้ ง
กู้ยืมเงินมาใช้จ่าย เนื่องจากไม่มีเงินออม และไม่ได้ท�าหลักประกันการ
เจ็บป่วย เสียชีวิต ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สิน ความยากจนในสังคมตามมา
จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบลไพรบึง
(กองทุนออมวันละบาท) โดยเทศบาลต�าบลไพรบึง ให้การช่วยเหลือบริหาร
งานกองทุนฯ ในเรือ่ งต่างๆ เช่น กฎหมายรองรับ การสนับสนุนสวัสดิการชุมชน
ระเบียบข้อบังคับ, การจัดสวัสดิการต่างๆ, ระเบียบการออม การสมทบ
ความส�าเร็จและข้อคิดทีเ่ กิดจากการด�าเนินงานตามโครงการดังกล่าว
เกิดจากการทีเ่ ทศบาลต�าบลไพรบึงได้สร้างกลยุทธ์ โดยการเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านสวัสดิการชุมชนมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
คณะกรรมการกองทุนฯ ท�าให้เกิดการขับเคลือ่ นพัฒนากองทุนฯ ในทิศทาง
ที่ถูกต้อง มีการแลกเปลี่ยนความรู้/ความคิดเห็น มาปรับใช้กับกองทุนฯ
การสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น สร้างการ
เติบโตเป็นสถาบันการเงินในชุมชน และช่วยเหลือผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาสใน
ชุมชนได้ ท�าให้การขับเคลื่อนการด�าเนินการกองทุนฯ ให้มีความก้าวหน้า
มีฐานะทางการเงิน การด�าเนินงานที่มั่นคง เงินในบัญชีรวมทั้งสิ้น 2.88
ล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค.2563) มีสมาชิกจ�านวน 1,847 ราย โดยมียอด
เงินสะสมตัง้ แต่กอ่ ตัง้ รวม 5,938,938.38 บาท เป็นกองทุนหลักทีส่ ร้างหลัก
ประกันให้กับสมาชิกชุมชนอย่างเข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัยจนถึงปัจจุบัน
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ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

โดยเทศบาลต�าบลเค็งใหญ่ อ�าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ�านาจเจริญ

นายวราเทพ ชิณสิทธิ์
วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีต�าบลเค็งใหญ่

“ข้าวหอมมะลิเลิศล�้าก้าวน�าเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตเป็นเลิศ ก่อเกิดวัฒนธรรม น้อมน�าเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
40 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 4554 9467

ประชากร
รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
6,221 คน
44,750,200 บาท
www.keangyai.go.th

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ความโดดเด่นของโครงการ
เป็นโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความส�าคัญ และ
รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ส่วนราชการต่างๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กร
ต่างๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบส�านักรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เนื่องจากสังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลง
ไปสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ ท�าให้ภาครัฐจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน
จากที่เคยเป็นผู้ปกครองมาเป็นผู้ให้บริการและประชาชนมีบทบาทมี
ส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมมากขึ้น โดยยึดหลัก
พื้นฐาน 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส
หลักการมีสว่ นร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า ปัจจุบนั ได้
ก�าหนดให้เทศบาล มีหน้าที่ในการพัฒนาต�าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และวัฒนธรรม รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
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1. การจัดท�า/ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
มีความถูกต้อง ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาในพื้นที่
2. เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผน
พัฒนาท้องถิ่น
3. เป็นการอ�านวยความสะดวกในแก่ประชาชนในพื้นที่ในการรับ
บริการจากภาครัฐ เช่น งานด้านการเสียภาษีบ�ารุงท้องที่, ภาษีป้าย, ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน, กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานด้านการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย, งานด้านการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และงานด้าน
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
4. ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน รับทราบปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่
5. ก�าหนดแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้รับการตอบสนองอีกทั้ง
เป็นการประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินงานในรอบปีทผี่ า่ นมาให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับทราบได้อย่างทั่วถึง
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ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ “การส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งโดยการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และพัฒนาเกษตรปลอดภัยโดยภาคประชาสังคม”
โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลคอรุม อ�าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

นายผจญ

พูลด้วง

วิสัยทัศน์

“ต�าบลเกษตรอินทรีย์ สุขภาพดี เศรษฐกิจดี ก้าวหน้า การศึกษาวัฒนธรรมเด่น
เน้นโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
105 ตร.กม.
โทรศัพท์ 0 5583 1209

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลคอรุม
ประชากร
9,507 คน
www.korrum.go.th

รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
62,000,000 บาท

ความโดดเด่นของโครงการ
เป็นโครงการต่อยอดการด�าเนินงานจากปีงบประมาณ 2563 ที่
จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นกำรพัฒนำศักยภำพของกลุ่มคนทุกช่วงวัยในชุมชน
ให้มีควำมเป็นพลเมือง มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม ไม่ว่ำจะเป็น “ห้องเรียน
ภูมิ ปัญญำ” กำรสร้ำงนักสื่อสำรในกลุ่มเด็กและเยำวชน กำรให้ควำมรู้
เรื่องพันธุกรรมพืชพื้นถิ่น และเพื่อให้กิจกรรมดังกล่ำวที่ด�ำเนินมำได้รับ
กำรต่อยอดเกิดรูปธรรม จึงได้มีกำรต่อยอดในเรื่องของ กำรท�ำหลักสูตร
กำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย กำรประกวดสื่อสร้ำงสรรค์ในกลุ่มเด็ก และ
กำรจัดเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชพื้นถิ่นเพื่อกำรน�ำใช้ในต�ำบล
เป็นการปลูกฝังจิตส�านึกรักชุมชนโดยกำรอนุรกั ษ์และจัดระบบข้อมูล
พันธุกรรมพืชพื้นถิ่นต�ำบลคอรุม กำรส่งเสริมกำรเกษตรปลอดภัยโดย
กำรมีสว่ นร่วมของประชำชนทีส่ ำมำรถพัฒนำไปสูก่ ำรเป็นต้นแบบทีด่ ขี อง
ชุมชนอื่นๆ ได้
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้สูง
อำยุที่ถ่ำยทอดควำมรู้ไปยังกลุ่มเด็กและเยำวชน ซึ่งกลุ่มเด็กและเยำวชน
ดังกล่ำวก็จะเป็นผู้สำนต่อภูมิปัญญำโดยใช้เครื่องมือในกำรขยำยควำมรู้
สู่ชุมชนภำยนอกและพัฒนำควำมรู้ได้อย่ำงเป็นระบบ ซึ่งเด็กและเยำวชน
ดังกล่ำว จะถือได้ว่ำเป็น Citizen Reporters อันเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำร
พัฒนำชุมชนต่อไป

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เกิดพื้นที่สร้ำงสรรค์ของคนสำมวัยในชุมชนต�ำบลคอรุม ที่มำจำก
กำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทุกกลุ่มวัย “ห้องเรียนภูมิปัญญำ” และมี
หลักสูตรทีส่ ำมำรถน�ำใช้ได้ทงั้ ในระดับกำรศึกษำ และนอกระบบกำรศึกษำ
2. กลุ ่ ม เกษตรกรในชุ ม ชน มี ค วำมเชื่ อ มั น ในกำรเก็ บ และรั ก ษำ
พันธุกรรมพืชพื้นถิ่น และมีองค์ควำมรู้ด้ำนพันธุกรรมพืชมำกขึ้น
3. เกิดกลุ่มเยำวชนที่ท�ำงำนร่วมกับผู้สูงอำยุ ท�ำงำนร่วมกับกลุ่ม
ภูมิปัญญำด้ำนต่ำงๆ ในชุมชน พัฒนำศักยภำพตนเอง จนสำมำรถเป็น
นักสื่อสำร ที่ดี มีควำมเป็นพลเมือง และเป็นพลเมืองที่ดีของต�ำบลคอรุม
ต่อไป

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
กำรพัฒนำต�ำบลคอรุมภำยใต้ทุนและศักยภำพของพื้นที่ ที่มุ่งเน้น
กำรตั้งรับทุกสถำนกำรณ์ ทั้งในภำวะปกติ และในภำวะวิกฤต โดยได้
น้อมน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรท�ำงำนทุก
กระบวนงำนทั้งในองค์กรและในชุมชน รวมถึงกำรพัฒนำศักยภำพในมิติ
ทำงสังคม ที่ใช้ ยุทธศาสตร์ ๔ สร้ำงในกำรพัฒนำคนทุกกลุ่มวัย ใช้
หลักกำร ค้นหา พัฒนา รวมกลุ่ม ต่อยอด เพื่อคนทุกกลุ่มวัย ใช้หลักกำร
ค้นหำ พัฒนำ รวมกลุ่ม ต่อยอด เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนอย่ำงเป็นระบบ
และที่ส�ำคัญ ต�ำบลคอรุมออกแบบงำนและกิจกรรมให้ตอบโจทย์ที่ได้
ผลลัพธ์มำกกว่ำ 1ดังค�ำที่ว่ำ ท�าสิบกระทบร้อย จึงท�ำให้เกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลที่คุ้มค่ำ ดังโครงกำรนี้ ที่เป็นโครงกำรระยะเวลำ 3 ปี
จุดเริ่มต้นโครงกำร ค้นหำ พัฒนำ และรวมกลุ่ม และต่อยอดด้วยกำร
จัดท�ำหลักสูตรน�ำใช้ในสถำนศึกษำ และน�ำใช้หลักสูตรได้คอื “การท�างาน
ในระบบปกติอย่างมีคุณภาพ” ส่งผลให้เกิดกำรต่อยอดงำนและกิจกรรม
จนเป็น “โรงเรียนพลเมือง” ได้
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