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 นายป็ริะยูริ รัิตนเส้น่ย์ อำธิิ์บด่กริมืส่้งเส้ริิมืการิป็กคริอำงท้ี่อำงถิ�น 
นายส้ันติธิ์ริ ยิ�มืละมืัย ริอำงอำธิ์ิบด่กริมืส้่งเส้ริิมืการิป็กคริอำงที่้อำงถิ�น 
นายที่ว่ เส้ริิมืภักด่กุล ริอำงอำธิ์ิบด่กริมืส้่งเส้ริิมืการิป็กคริอำงที่้อำงถิ�น 
นายขจริ ศริ่ชวโนที่ัย ริอำงอำธิ์ิบด่กริมืส้่งเส้ริิมืการิป็กคริอำงที่้อำงถิ�น 
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นายมืนัส้ สุ้วริริณริินที่ริ์ เลขานุการิกริมืส้่งเส้ริิมืการิป็กคริอำงที่้อำงถิ�น

คณะผัู้จัดทำา
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คำ�นำ�

กริมืส่้งเส้ริิมืการิป็กคริอำงท้ี่อำงถิ�นม่ืภาริกิจเก่�ยวกับการิส่้งเส้ริิมืและส้นับส้นุนอำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�น โดยการิพัฒนา 

และให้คำาป็รึิกษาแนะนำาอำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�นในด้านการิจัดที่ำาแผนพัฒนาท้ี่อำงถิ�น การิบริิหาริงานบุคคล การิเงิน การิคลัง  

และการิบริิหาริจัดการิ เพื�อำให้อำงค์กริป็กคริอำงส้่วนท้ี่อำงถิ�นมื่ความืเข้มืแข็ง และมื่ศักยภาพในการิให้บริิการิส้าธิ์าริณะ 

โดยในปี็งบป็ริะมืาณ พ.ศ. 2562 ได้ดำาเนินการิคัดเลือำกอำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�น ท่ี่�ม่ืผลการิป็ฏิิบัติงานด่เด่น จำานวน 11 ด้าน  

ป็ริะกอำบด้วย ด้านการิศึกษา ด้านส้าธิ์าริณสุ้ข ด้านสิ้�งแวดล้อำมื ด้านการิบริิหาริจัดการิขยะมูืลฝอำย ด้านการิส่้งเส้ริิมืศาส้นา 

ศิลป็ะ วัฒนธิ์ริริมืและภูมิืปั็ญญาท้ี่อำงถิ�น ด้านการิส่้งเส้ริิมืการิท่ี่อำงเท่ี่�ยว ด้านการิป้็อำงกันและบริริเที่าส้าธิ์าริณภัย ด้านการิส่้งเส้ริิมืการิ

ส้ร้ิางอำาช่พ ด้านนวัตกริริมืการิบริิหาริจัดการิและแนวที่างการิให้บริิการิป็ริะชาชน ด้านการิพัฒนาและส่้งเส้ริิมืคุณภาพช่วิตผู้สู้งอำายุ  

และด้านการิส่้งเส้ริิมืโคริงการิตลาดป็ริะชารัิฐท้ี่อำงถิ�นสุ้ขใจ 

ในการิน่� จึงได้จัดที่ำาหนังสื้อำเผยแพร่ิผลการิดำาเนินงานขอำงอำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�นท่ี่�ม่ืผลการิป็ฏิิบัติงานด่เด่น 

ป็ริะจำาปี็งบป็ริะมืาณ พ.ศ. 2562 ภายในเล่มืป็ริะกอำบด้วย ข้อำมูืลพื�นฐาน ความืโดดเด่นขอำงโคริงการิ ป็ริะโยชน์ท่ี่�ป็ริะชาชนได้รัิบ  

และปั็จจัยแห่งความืส้ำาเร็ิจ พร้ิอำมืภาพป็ริะกอำบท่ี่�เก่�ยวข้อำงขอำงอำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�นท่ี่�ม่ืผลการิป็ฏิิบัติงานด่เด่น จำานวน 

ทัี่�งสิ้�น 397 แห่ง ทัี่�งน่� เพื�อำเป็็นการิยกย่อำง เชิดชูเก่ยริติแก่อำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�นท่ี่�ม่ืการิป็ฏิิบัติงานด่เด่น เพื�อำเป็็นฐานข้อำมูืล 

อำงค์กริป็กคริอำงส้่วนท้ี่อำงถิ�นต้นแบบ (Best Practice) ส้ำาหริับเผยแพริ่ป็ริะชาส้ัมืพันธ์ิ์ ริวมืทัี่�งเพื�อำเป็็นต้นแบบส้ำาหริับขยายผล 

ให้กับอำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�นในพื�นท่ี่�อืำ�น ๆ ได้ใช้ป็ริะโยชน์ในการิส่้งเส้ริิมืการิบริิหาริงานต่อำไป็
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ด้านการศก า1
ด้านที่

2 3

โครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
และมีคุณภาพ เปนสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลอ่าวนาง อำาเ อเมองกระบี่ จัง วัดกระบี่

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 วางรากฐานความรู้ให้กับประชาชน ภายใต้บริิบที่ขอำงพื�นท่ี่�  
ที่่�อำุดมืส้มืบูริณ์ด้วยที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติที่่�หลากหลาย ผส้มืผส้าน
วัฒนธิ์ริริมืวิถ่ช่วิตชุมืชนบนพื�นฐานภูมืิป็ัญญาท้ี่อำงถิ�น โดยจัด
ให้ม่ืการิศึกษาในริะบบ การิจัดการิศึกษาขั�นพื�นฐาน โริงเริ่ยน
บ้านช่อำงพล่ และโริงเริ่ยนอำนุบาลอำ่าวนาง การิศึกษานอำกริะบบ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำ่าวนาง โริงเริ่ยนผู้สู้งอำายุ โคริงการิอำบริมื
คุณธิ์ริริมืจริิยธิ์ริริมืส้ำาหริับเยาวชน และโคริงการิอำบริมืคุณธิ์ริริมื
จริิยธิ์ริริมืส้ำาหริับป็ริะชาชน การิจัดการิศึกษาตามือำัธิ์ยาศัย  
การิถ่ายที่อำดและหล่อำหลอำมือำงค์ความืริู้จากผู้สู้งอำายุ สู้่เด็ก 
เยาวชน กลุ่มืแมื่บ้านมืุส้ลิมืและป็ริะชาชนในตำาบลอำ่าวนาง 

	 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 (Li elong	 Learning	 
ociety)	 ภายใต้หลักการิมื่ส้่วนริ่วมืในการิจัดการิศึกษา 

ส้นบัส้นนุความืริว่มืมือืำริะหวา่งบา้น อำงคก์ริศาส้นา ส้ถาบนัวชิาการิ 
ส้ถานป็ริะกอำบการิ โดยจัดกิจกริริมืแลกเป็ล่�ยนเริ่ยนริู้ริ่วมืกัน  
ส้ริ้างความืส้ัมืพันธ์ิ์กับชุมืชน ให้คำาป็ริึกษาแนะนำา ตลอำดจน
ช่วยเหลือำด้านการิจัดการิศึกษาอำย่างมื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ ส้นับส้นุน 
การิใช้แหล่งเริ่ยนริู้และส้ื�อำการิส้อำนที่่�เอำื�อำต่อำการิเริ่ยนริู้ตลอำดช่วิต 

	 ต้นแบบการเรียนรู้อย่างย่ังยืน	 ส้่งเส้ริิมืการิมื่ส้่วนริ่วมืขอำง
อำงค์กริศาส้นา คณะกริริมืการิส้ถานศึกษา ส้ภาเด็กและเยาวชน  
ส้ถาบันวิชาการิ ส้ถานศึกษา อำงค์กริภาค่เคริือำข่าย ม่ืหน่วยงาน 
ขอำงภาคริัฐ และเอำกชนเข้ามืาศึกษาดูงานอำย่างต่อำเนื�อำง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
	 ส่ ง เส ริมการ จัดการศึกษาอย่ างทั่ วถึ ง  และมื่คุณภาพ  

ส้่งผลให้ป็ริะชาชนในพื�นที่่�มื่คุณภาพช่วิตที่่�ด่ขึ�น 
	 อบต.อ่าวนาง	 บริริลุเป็้าหมืายการิส้ร้ิางส้ังคมืแห่งการิเริ่ยนริู้ 

ตลอำดช่วิต มื่การิจัดการิศึกษาที่ั�งในริะบบและนอำกริะบบ  
ตั�งแต่เด็ก เยาวชน กลุ่มืแมื่บ้านมืุส้ลิมื ไป็จนถึงผู้สู้งอำายุ 

	 นำาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ ส้ริ้างริายได้ให้กับตนเอำง 

และคริอำบคริัว  

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 นโยบายของผู้บริหาร ที่่�ให้ความืส้ำาคัญกับการิจัดการิศึกษาเป็็น
ลำาดับแริก ด้วยการิส้นับส้นุนและขับเคลื�อำนการิส้ริ้างหลักสู้ตริ 
ที่้อำงถิ�น โดยเน้นภูมิืป็ัญญาที่้อำงถิ�นเป็็นส้ำาคัญ ฝึกฝนให้เด็กได้ 
ริู้จักคิด เริ่ยนริู้แบบเข้าใจ ให้ริู้จักคิดเป็็น ริู้จักใช้ความืคิด เริ่ยนริู้
โลกกว้าง เริ่ยนริู้ป็ริะเที่ศ เริ่ยนริู้ที่้อำงถิ�น สู้่การิศึกษาตลอำดช่วิต

	 แนวทางการบริหารงาน	ภายใต้แนวคิด	“ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ในการบรหิาร	และเนน้การมสีว่นรว่มของชมุชน” เนน้การิบริหิาริ 
งานที่่�โป็ร่ิงใส้ ตริวจส้อำบได้ ม่ืการิคิดนอำกกริอำบเพื�อำส้ร้ิางส้ริริค์ 
ส้ิ�งใหมื่ มืุ่งตอำบส้นอำงความืต้อำงการิขอำงป็ริะชาชน เพื�อำให้ 
เกิดความืคุ้มืค่า และเกิดป็ริะโยชน์สู้งสุ้ดต่อำป็ริะชาชนเป็็นหลัก

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายพันคำา	กิตติธรกุล 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลอ่าวนาง

วิสัยทัศน์ 

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน	
บนพื้นฐานสภาพแวดล้อมและเมืองน่าอยู่	 
พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
126	ตร.กม.	 13,417	คน	 198,404,298	บาท

โทรศัพท์  0	7563	7146	 www.aonang.go.th
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ เปดห้องเรียนรู้ สู่โลกกว้าง  

ด  เทศบาลตำาบลราง วา  อำาเ อพนมทวน จัง วัดกา จนบร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การศกึษาปฐมวยั เป็น็การิพฒันาเดก็ตั�งแตแ่ริกเกดิถงึ 6 ป็บีริบิรูิณ ์
อำย่างเป็็นอำงค์ริวมื บนพื�นฐานการิอำบริมืเล่�ยงดูและการิส้่งเส้ริิมื
กริะบวนการิเร่ิยนรู้ิที่่�ส้นอำงต่อำธิ์ริริมืชาติและพัฒนาการิตามืวัย 
ขอำงเด็กแต่ละคนให้เต็มืศักยภาพ ภายใต้บริิบที่ส้ังคมืและ
วัฒนธิ์ริริมืที่่�เด็กอำาศัยอำยู่ ด้วยความืรัิก ความืเอืำ�อำอำาที่ริ และ 
ความืเขา้ใจขอำงที่กุคน เพื�อำส้ริา้งริากฐานคณุภาพชว่ติใหเ้ดก็พฒันา
ไป็สู้่ความืเป็็นมืนุษย์ที่่�ส้มืบูริณ์ เกิดคุณค่าต่อำตนเอำง คริอำบคริัว 
ชุมืชน ส้ังคมืและป็ริะเที่ศชาติ

	 เปิดห้องเรียนรู้ . . .สู่ โลกกว้าง	 เป็็นการิจัดการิศึกษานอำก
ห้อำงเริ่ยน ขยายป็ริะส้บการิณ์เริ่ยนริู้จากในห้อำงเริ่ยน เป็็นการิจัด 
ป็ริะส้บการิณ์เริ่ยนรูิ้ที่่�ที่ำาให้หลักสู้ตริและการิเร่ิยนการิส้อำนม่ื 
ความืหมืายต่อำผู้เร่ิยน ส้่งเส้ริิมืให้เด็กป็ฐมืวัยได้ริับความืริู้และ
ป็ริะส้บการิณ์ตริง ได้ฝึกกริะบวนการิคิด การิแก้ป็ัญหา พัฒนา
ที่ักษะการิส้ังเกต การิตั�งคำาถามื การิคิด การิแก้ป็ัญหา ที่ักษะ 
การิสื้�อำส้าริ การิที่ำางานร่ิวมืกัน การิพัฒนาความืคิดส้ริ้างส้ริริค์ 
ส่้งเส้ริิมืคุณธิ์ริริมื จริิยธิ์ริริมื การิป็ลูกฝังจิตส้ำานึกในการิอำนุริักษ์ 
ส้ิ� งแวดล้อำมื ตลอำดจนส้่งเส้ริิมืและพัฒนาให้ เ ด็กป็ฐมืวัย 
เกิดกริะบวนการิเริ่ยนรู้ิจากแหล่งเริ่ยนริู้ที่่�หลากหลาย ริวมืถึง 
แหล่งเริ่ยนริู้ในที่้อำงถิ�นและชุมืชน 

	 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยให้มีคุณภาพ	 ส้อำดคล้อำงกับมืาตริฐานการิศึกษาป็ฐมืวัย  
โดยเที่ศบาลตำาบลริางหวาย ร่ิวมืกับภาค่เคริือำข่ายจัดโคริงการิ
เป็ิดห้อำงเร่ิยนรู้ิ...สู่้โลกกว้าง เพื�อำเป็็นการิจัดป็ริะส้บการิณ์ 
เริ่ยนรู้ินอำกห้อำงเร่ิยนให้กับเด็กป็ฐมืวัย ได้ริับป็ริะส้บการิณ์ตริง  
ช่วยส่้งเส้ริิมืและพัฒนาการิเร่ิยนรู้ิขอำงเด็กป็ฐมืวัยในตำาบล 
อำย่างมื่คุณภาพและต่อำเนื�อำงมืากว่า 10 ป็ี 

	 การบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ	 เป็็นธิ์ริริมื สุ้จริิต 
โป็ริ่งใส้ ตริวจส้อำบได้ และเส้มือำภาคตามืหลักธิ์ริริมืาภิบาล

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ได้รัิบความืริู้
และป็ริะส้บการิณ์ตริงจากแหล่งเริ่ยนริู้ที่่�หลากหลาย ได้ฝึก
กริะบวนการิคิด การิแก้ป็ัญหา มื่ที่ักษะการิส้ังเกต การิตั�งคำาถามื 
ม่ืที่ักษะการิส้ื�อำส้าริ การิที่ำางานริ่วมืกัน ม่ืความืคิดส้ริ้างส้ริริค์  
มื่คุณธิ์ริริมื จริิยธิ์ริริมื มื่จิตส้ำานึกในการิอำนุริักษ์ส้ิ�งแวดล้อำมื  
และมื่ความืสุ้ขในการิดำาริงช่วิต

	 เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง	 ได้ทำากิจกรรมในการส่งเสริม
ประสบการณ์การเรยีนรูน้อกห้องเรยีนรว่มกนั	เป็น็การิเส้ริมิืส้ริา้ง
ความืส้ัมืพันธิ์์อำันด่ในคริอำบคริัวและส้่งเส้ริิมืให้ส้ถาบันคริอำบคริัว 
มื่ความืเข้มืแข็งและยั�งยืน

	 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 
สังกัดเทศบาลตำาบลรางหวาย	 มีคุณภาพและมีมาตรฐานการ
ศึกษาปฐมวัย ส้อำดคล้อำงตามืริัฐธิ์ริริมืนูญแห่งริาชอำาณาจักริไที่ย 
พ.ศ. 2560, แผนการิศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579,  
พริะริาชบญัญตักิาริศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่่�แกไ้ขเพิ�มืเตมิื
ฉบับที่่� 2 (พ.ศ. 2545) และฉบับที่่� 3 (พ.ศ. 2553) และมืาตริฐาน
การิศึกษาริะดับป็ฐมืวัย

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มื่การิศึกษา วิเคริาะห์  
หลักที่ฤษฎ่ ความืริู้ที่างวิชาการิที่่�เก่�ยวข้อำง มืาเป็็นหลักในการิ
บริิหาริจัดการิโคริงการิ ม่ืการิวางแผนการิดำาเนินงานอำย่างเป็็น
ริะบบ มื่การิกำากับ ติดตามื ตริวจส้อำบและป็ริะเมืินผลการิดำาเนิน
โคริงการิและนำาผลการิป็ริะเมิืนมืาป็ริับป็ริุงและพัฒนางานให้มื่
ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ

	 การมีส่วนร่วมและการทำางานเป็นทีม ม่ืการิผนึกกำาลังขอำง
ทีุ่กฝ่ายที่่�เก่�ยวข้อำงกับการิพัฒนาการิศึกษาขอำงอำงค์กริป็กคริอำง 
ส้่วนที่้อำงถิ�น และจากทีุ่กภาคส่้วนในชุมืชน ป็ริะกอำบด้วย 
โริงเริ่ยนในพื�นที่่� ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำงค์กริป็กคริอำงส้่วนที่้อำงถิ�น  
วัด โริงพยาบาลส่้งเส้ริิมืสุ้ขภาพตำาบล ผู้บริิหาริ ผู้นำาชุมืชน  
คริู บุคลากริที่างการิศึกษา นักวิชาการิ เจ้าหน้าที่่�และผู้ป็กคริอำง 
ริ่วมืดำาเนินโคริงการิให้มื่ความืต่อำเนื�อำงและยั�งยืน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายคำารณ	เบ็ญพาด 
นายกเทศมนตรีตำาบลรางหวาย

วิสัยทัศน์ 

“อยู่อย่างสะอาด	อยู่อย่างฉลาด	อยู่อย่างปลอดภัยและมั่นคง”	

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
54.21	ตร.กม.		 7,263	คน	 51,913,734	บาท

โทรศัพท์ 0	3454	0984	 www.rangwail.blogspot.com
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โครงการ สนามเด็กเล่นสร้างป า
ด  เทศบาลเมองปางมะค่า อำาเ อ าณวรลัก บร จัง วัดกำา พงเพ ร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 เด็กได้เรียนในห้องเรียนธรรมชาติ	 โดยใช้วัส้ดุที่่�ม่ืในธิ์ริริมืชาติ  
เช่น ที่ริาย นำ�า ต้นไมื้ วัส้ดุท่ี่�เหลือำใช้ในพื�นที่่� ช่วยพัฒนาและ 
เพิ�มืพลังส้มือำงขอำงเด็กเล็กในช่วงอำายุ 2-5 ป็ี ช่วยเส้ริิมืส้ริ้าง
พัฒนาการิที่างด้านริ่างกาย อำาริมืณ์ ส้ังคมื และส้ติป็ัญญา 
ขอำงเด็ก

	 ยึดหลักการ	“บวร”	หรือ	บ้าน	วัด	โรงเรียน ในการิส้ร้ิางส้นามืเด็กเล่น
ส้ร้ิางปั็ญญา เน้นการิส้ร้ิางเครืิอำข่ายความืร่ิวมืมืือำจากอำงค์กริ  
ชุมืชนท้ี่อำงถิ�น เข้ามืาร่ิวมืคิด ร่ิวมืส้ร้ิาง ร่ิวมืบริิหาริจัดการิส้นามื
เด็กเล่นเพื�อำให้เกิดความืรู้ิสึ้กเป็็นเจ้าขอำงส้นามืเด็กเล่นร่ิวมืกันและ
คนในชุมืชนได้ตริะหนักว่าส้ามืาริถดูแลสิ้�งต่าง ๆ ได้ด้วย 
ตัวที่้อำงถิ�นเอำงมืากกว่าพึ�งพาหน่วยงานริาชการิ ที่ำาให้ท้ี่อำงถิ�น 
ม่ืความืเข้มืแข็ง ส่้งผลด่ต่อำการิพัฒนาป็ริะเที่ศในริะยะยาว

	 สนามเดก็เล่นสร้างปัญญา	ช่วยให้เด็กได้เคลื�อำนไหว ได้อำอำกกำาลงักาย 
ที่ำาให้เกดิส้ขุภาวะที่่�เหมืาะส้มื ช่วยพฒันากล้ามืเนื�อำใหญ่ที่่�แขนขา
ให้แขง็แริง ฝึกการิที่ริงตัว ฝึกความืเชื�อำมืั�นในตัวเอำง ฝึกความืกล้าหาญ
และการิตัดส้ินใจ ฝึกที่ักษะการิที่ำางานขอำงริ่างกาย ฝึกพัฒนาการิ
ด้านอำาริมืณ์ ส้งัคมืและส้ตปัิ็ญญา ฝึกการิริบัริู ้ความืคดิส้ร้ิางส้ริริค์ 
และเล่ยนแบบจากขอำงจริิง ที่ำาให้เด็กรูิ้จักป็รัิบส้ิ�งใหมื่ให้เข้ากับ 
ส้ิ�งที่่�คุ้นเคยหริือำริู้จักแล้ว คิดและเข้าใจธิ์ริริมืชาติตามืที่่�เป็็นจริิง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ศูนย์กลางการเรียนรู้	 และเป็็นแหล่งศึกษาดูงานส้นามืเด็กเล่น
ส้ริ้างป็ัญญาให้แก่อำงค์กริป็กคริอำงส้่วนที่้อำงถิ�น และศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กที่่�ให้ความืส้นใจ 

	 เด็ก	 เยาวชน	 และประชาชน ม่ืส้ถานที่่�เล่นแบบธิ์ริริมืชาติ 
และที่ำากิจกริริมืต่าง ๆ ส้่งผลให้มื่ที่ักษะในการิเริ่ยนริู้ที่่�ด่ขึ�น

	 เป็นแบบอย่างการเล่นกับลูกให้กับพ่อแม่ ผู้ป็กคริอำงส้ามืาริถ 

นำาไป็ป็ริับใช้ที่่�บ้านได้ 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 บริบทที่เอื้อต่อการสร้างสนามเด็กเล่น มื่พื�นที่่�กว้างขวาง 
และต้นไมื้ใหญ่ที่่�ให้ริ่มืเงา

	 ชุมชนมีความต้องการ และยินด่เข้ามืามื่ส้่วนริ่วมืดำาเนินการิ
	 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น เที่ศบาลเมืือำงป็างมืะค่า

อำำานวยความืส้ะดวกเคริื�อำงจักริกล และแริงงานกอำงช่าง บ้าน วัด 
โริงเริ่ยน และชุมืชน ให้การิส้นับส้นุนที่ั�งแริงงาน วัส้ดุ อำุป็กริณ์ 
ที่ริพัยากริในท้ี่อำงถิ�น จนที่ำาให้การิส้ร้ิางส้นามืเด็กเล่นส้ร้ิางปั็ญญา 
ดำาเนินไป็อำย ่างป็ริะส้บความืส้ำาเริ็จ ส้ ่งผลต ่อำพัฒนาการิ 
ขอำงเยาวชนในพื�นที่่�  ที่ั� งในเชิงกายภาพ ความืคิด จิตใจ  
ซึ�งจะเติบโตไป็เป็็นที่ริัพยากริบุคคลอำันมื่ค่าขอำงชุมืชนและ 
ป็ริะเที่ศต่อำไป็ 

 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายน้อย	วงศ์วิทยานันท์ 
นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า

วิสัยทัศน์ 

“ท้องถิ่นก้าวไกล	ใส่ใจปัญหา	พัฒนาอย่างเป็นระบบ”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
325	ตร.กม.	 17,690	คน	 100,762,779	บาท

โทรศัพท์ 0	5587	2317	 www.pangmaka.go.th
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ พัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่ความเปนเลิศทางด้านกี า 

ด  องค์การบร ารส่วนจัง วัด อน ก่น

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น 
สู่ความเป็นเลิศทางด้านกี า เป็็นโคริงการิที่่� อำบจ.ขอำนแก่น 
ดำาเนินการิมืาอำย่างต่อำเนื�อำง ตั�งแต่ พ.ศ. 2557 จนถึงป็ัจจุบัน  
โดยส้นับส้นุนให ้ โริงเร่ิยนในสั้งกัดจัดการิเริ่ยนการิส้อำน 
ที่่�หลากหลาย เช่น การิเริ่ยนศิลป็ะ ดนตริ่ และก่ฬา 

	 ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 ให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้	 
ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้พัฒนาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ  
ส้่งเส้ริิมืให้ผู้เริ่ยนที่่�มื่ความืส้ามืาริถพิเศษด้านก่ฬาได้มื่การิพัฒนา 
ที่่�ถูกต้อำง เป็็นริะบบ และพัฒนาสู้่อำาช่พได้  

	 แนวทางการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศด้านกี า ส่้งเส้ริิมืส้นับส้นุน
การิเข้าค่ายฝึกซ้อำมื ส้่งนักเริ่ยนเข้าริ่วมืการิแข่งขันก่ฬาตามื 
ความืถนดัในริายการิต่าง ๆ  นกัเริย่นได้เป็็นตวัแที่นเยาวชนท่ี่มืชาติ 
ริวมืที่ั�ง มืโ่อำกาส้เข้าศกึษาต่อำในริะดบัอำดุมืศกึษาด้วยริะบบโควตา
ความืส้ามืาริถพเิศษที่างด้านกฬ่า ไป็จนถงึได้ริบัที่นุการิศกึษาจาก
มืหาวิที่ยาลัยเอำกชน 

	 ปัจจัยสำาเร็จ โริงเร่ิยนในส้ังกัดหลายแห่งมื่บุคลากริคริูท่ี่� ม่ื 
ความืริู้ความืส้ามืาริถในการิจัดการิหลักสู้ตริ จัดให้มื่การิเข้าค่าย 
ฝึกซ้อำมืพัฒนาการิก่ฬาในชนิดต่าง ๆ ตามืความืถนัดขอำง 
แต่ละแห่ง เพื�อำให้นักเริ่ยนที่่�ม่ืความืส้ามืาริถพิเศษด้านก่ฬาได้
พัฒนาที่ักษะอำย่างเป็็นริะบบและต่อำเนื�อำง 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 โรงเรยีนในสงักดั	อบจ.ขอนแก่น	ทัง้	7	แห่ง มืก่าริดำาเนนิโคริงการิ
จดักจิกริริมืส่้งเส้ริมิืพฒันาการิเดก็นกัเริย่นที่่�มืค่วามืส้ามืาริถพเิศษ
ด้านการิก่ฬาอำย่างเป็็นริะบบและต่อำเนื�อำง (แบบกินนอำน)

	 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกี า ได้ริับการิพัฒนา
ศักยภาพในด้านก่ฬาไป็สู้่ความืเป็็นเลิศ ม่ืโอำกาส้เข้าศึกษาต่อำ 
ในริะดับอำุดมืศึกษาจากโควตานักก่ฬาขอำงมืหาวิที่ยาลัย 
และพัฒนาสู้่การิเป็็นนักก่ฬาอำาช่พ

	 นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี	ที่ั�งริ่างกายและจิตใจ ห่างไกล 
ส้ิ�งเส้พติดและอำบายมืุข มื่ริะเบ่ยบ วินัย ม่ืความืส้ามัืคค่ 
ในหมืู่คณะ มื่คุณธิ์ริริมืและมื่นำ�าใจเป็็นนักก่ฬา

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ครูผู ้ฝึกสอน	 (โค้ช) ซึ�งเป็็นคริูหริือำบุคลากริที่างการิศึกษา 
ในโริงเริ่ยนมื่ความืริู้ความืส้ามืาริถ ความืมืุ่งมืั�น ตั�งใจ โดยได้ริับ 
การิส้นับส้นุนจากผู้บริิหาริส้ถานศึกษาและต้นส้ังกัด

	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 ผู ้นำาชุมชน	 และผู ้ปกครอง	 
ให้การสนับสนุน เช ่น การิริะดมืที่ริัพยากริการิส้นับส้นุน 
ด้านส้ถานที่่� อำำานวยความืส้ะดวกในการิดำาเนินงาน ริวมืถึง  
การิส้ริ้างเคริือำข่ายความืริ่วมืมืือำในการิส้นับส้นุนทัี่�งจากภาคริัฐ 
ภาคเอำกชน และส้ถาบันการิศึกษา

	 นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย	มื่ริูป็ริ่าง คุณลักษณะและความืส้ามืาริถ
พื�นฐานด้านก่ฬาเหมืาะส้มืกับชนิดก่ฬาที่่�จะส้่งเส้ริิมื

	 การสนับสนุนงบประมาณ	 ทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัด	 และ 
ภาคีเครือข่าย เช่น งบป็ริะมืาณในการิส้่งนักเริ่ยนเข้าริ่วมืการิ
แข่งขันริายการิต่าง ๆ การิก่อำส้ริ้างหอำพักนักก่ฬา ห้อำงนำ�า  
การิจดัหาริถยนต์ให้โริงเริย่นเพื�อำอำำานวยความืส้ะดวกในการิเดนิที่าง 
เข้าริ่วมืการิแข่งขันริายการิต่าง ๆ เป็็นต้น

 ข้อมูลพื้นฐ�น

ดร.พงษ์ศักดิ์	ตั้งวานิชกพงษ์	  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วิสัยทัศน์ 

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 
เป็นองค์การการพัฒนาแบบบูรณาการ	มุ่งมั่นพัฒนาขอนแก่น	 
เพื่อเป็นศูนย์กลางเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง”	

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
10,885.99	ตร.กม.		1,797,457	คน	 1,987,440,000	บาท	

โทรศัพท์ 0	4324	6525	 www.kkpao.go.th
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โครงการ พัฒนาต้นกล้า สู่พลเมือง สังคม อย่างย่ังยืน 

ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลเสมด ต้ อำาเ อบางคล้า จัง วัด ะเ ิงเทรา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย	 ร่วมกับเครือข่าย
ในพื้นที่ อำาที่ิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาคริอำบคริัวในชุมืชน
ริพ.ส้ต.เส้มื็ดใต้ และทีุ่นที่างส้ังคมือำื�น ๆ  เช่น อำส้มื. ชมืริมืผู้สู้งอำายุ 
ต.เส้มื็ดใต้ กอำงทีุ่นส้วัส้ดิการิชุมืชน ต.เส้ม็ืดใต้ กอำงทีุ่น ส้ป็ส้ช. 
และโริงเริ่ยน

	 6	กจิกรรมยกระดบัเดก็คณุภาพปฐมวยั ป็ริะกอำบดว้ย 1) พฒันา
ศักยภาพบุคลากริที่่�เก่�ยวข้อำง 2) พัฒนาส้ภาพแวดล้อำมืท่ี่�เอำื�อำต่อำ 
การิเริ่ยนรู้ิขอำงเด็กป็ฐมืวัย 3) พัฒนาริะบบบริิการิด้านสุ้ขภาพ  
4) จัดตั�งกอำงทีุ่น/จัดให้มื่ส้วัส้ดิการิช่วยเหลือำเด็กป็ฐมืวัย  
5) พัฒนาและนำาข้อำมืูลไป็ใช้ และ 6) มื่กฎ ริะเบ่ยบ แนวที่าง 
ป็ฏิิบัติเพื�อำหนุนเส้ริิมืการิดำาเนินกิจกริริมืเส้ริิมืความืเข้มืแข็ง 
ในตำาบลเส้มื็ดใต้

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 เด็กปฐมวัย ม่ืพัฒนาการิส้มืวัย ที่ั�งที่างร่ิางกายและส้ติป็ัญญา  
มื่พื�นท่ี่�เอืำ�อำต่อำการิเริ่ยนรู้ิ มื่ทัี่กษะและป็ริะส้บการิณ์การิเริ่ยนริู้  
เด็กได้ริับส้วัส้ดิการิช่วยเหลือำอำย่างเที่่าเที่่ยมืและที่ั�วถึง

	 ผู้ดูแลเด็ก มื่การิเก็บข้อำมูืล มื่การินำาข้อำมืูลไป็ใช้เพื�อำวางแผน 
การิจัดกิจกริริมืส้ริ้างเส้ริิมืพัฒนาการิในการิดูแลเด็กป็ฐมืวัย  
และมื่การิป็ริับส้ภาพแวดล้อำมืที่่�เอำื�อำต่อำการิเริ่ยนริู้

	 ผู้ปกครอง มื่ความืเชื�อำมืั�นในการิจัดการิศึกษา ม่ืความืสั้มืพันธ์ิ์ 
ที่่�ดต่อ่ำคริ ูศพด. และ อำบต. มืส่้ว่นริว่มืในการิส้ริา้งเส้ริมิืพฒันาการิ 
ดูแลเด็กป็ฐมืวัยตามืแบบป็ริะเมืิน DSPM

	 เกิดภาคีเครือข่ายในการสร้างเสริมพัฒนาการดูแลเด็กปฐมวัย	
ภาค่เคริือำข่ายให้การิยอำมืริับและส้ามืาริถเป็็นศูนย์ต้นแบบ 
ให้กับอำงค์กริป็กคริอำงส้่วนที่้อำงถิ�นแห่งอืำ�น ๆ ส้ามืาริถมืาเริ่ยนริู้  

นำาไป็ป็ริับใช้ในพื�นที่่�ขอำงตัวเอำงได้ 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 วสิยัทัศนผ์ูน้ำาและการทำางานเปน็ทมี โดยการิส้ริา้งความืเขม้ืแขง็ 
ให้กับพื�นที่่�  ใช้หลัก 3 ส้ริ้าง ป็ริะกอำบด้วย 1) ส้ริ้างการิ 
ม่ืส้่วนริ่วมื เป็็นการิส้ริ้างที่่มืในการิดำาเนินงาน ซึ�งป็ริะกอำบด้วย  
แกนนำาภาคป็ริะชาชน ผู้นำาที่้อำงที่่� ผู้นำาที่้อำงถิ�น และหน่วยงาน 
ใน พื� นที่่�  2 )  ส้ ร้ิ า งการิ เร่ิยน รู้ิ  เป็็นการิ เ ก็บข้ อำมืู ล เอำง 
วิเคริาะห์ข้อำมืูลเอำง ใช้ข้อำมืูลเอำงและเป็็นเจ้าขอำงข้อำมูืลเอำง  
3) ส้ร้ิางการิเป็ล่�ยนแป็ลง เป็็นการิจัดที่ำาแผนงาน/โคริงการิ 
เพื�อำแกไ้ขปั็ญหาและพัฒนานวัตกริริมื พฒันาผูน้ำาการิเป็ล่�ยนแป็ลง
ให้เกิดในอำงค์กริ

	 กลยุทธ์การสร้างนวัตกรรม ส้่งเส้ริิมืพัฒนาริะบบการิดูแล 
เด็กป็ฐมืวัย โดยให้หน่วยงาน กลุ่มือำงค์กริทีุ่กภาคส้่วนเข้ามืา 
มื่ส้่วนริ่วมืในการิดูแลเด็กป็ฐมืวัยอำย่างเป็็นริะบบ มื่กริะบวนการิ
ค้นหาและนำาทีุ่นที่างสั้งคมื มืาใช้ในการิวางแผนและต่อำยอำด 
การิส้ร้ิางเส้ริิมืการิพัฒนาริะบบการิดูแลเด็กป็ฐมืวัย การิเส้ริิมื
ส้ร้ิางความืเข้มืแข็งและเพิ�มืศักยภาพ โดยใช้ 6 ชุดกิจกริริมืหลัก 
ในการิพัฒนาการิดำาเนินงาน 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายกิตติพงศ์	สีเหลือง 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเสม็ดใต้

วิสัยทัศน์ 

“ประชาชนคุณภาพชีวิตดี	มีหลักประกัน	การเกษตรก้าวหน้า
พัฒนาการศึกษาเพื่อชีวิตและท้องถิ่น”	

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
34.71	ตร.กม.	 5,267	คน	 69,009,035	บาท

โทรศัพท์ 0	3858	4130	 www.samedtai.go.th
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัช า 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด  องค์การบร ารส่วนจัง วัด ลบร 

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 สถานศึกษาในสังกัด	 อบจ.ชลบุรี ผ่านการิป็ริะเมืินริะดับ
ป็ริะเที่ศ จำานวน 6 โริงเร่ิยน ได้รัิบริางวัลป็้ายศูนย์การิเร่ิยนริู้ 
ตามืหลักป็รัิชญาขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยง ด้านการิศึกษา  
ในป็ีงบป็ริะมืาณ พ.ศ. 2563 ผ่านการิคัดกริอำงด้านเอำกส้าริ  
เพิ�มือำก่จำานวน 2 โริงเริย่น คณะกริริมืการิเขา้ป็ริะเมืนิเส้ริจ็สิ้�นแลว้  
อำยู่ริะหว่างริอำป็ริะกาศผลการิป็ริะเมืินริะดับป็ริะเที่ศ 

	 คว้ารางวัล อำงคก์ริป็กคริอำงส้ว่นที่อ้ำงถิ�นที่่�มืผ่ลการิป็ฏิบัิติงานด่เดน่
ป็ริะจำาป็ีงบป็ริะมืาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 ในด้านการิศึกษา  
มื่ความืโดดเด่นในการิน้อำมืนำาหลักป็รัิชญาขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยง
ไป็ป็ริะยุกต์ในการิจัดการิศึกษาทีุ่กริะดับชั�น 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 บุคลากรในสังกัด	 อบจ.ชลบุรี 
ไ ด้ รั บ เ ชิ ญ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ 	 
จัดทำาคู่มือโรงเรียนพอเพียง
ท้ อ ง ถิ่ น  จ ากกริมืส้่ ง เ ส้ ริิ มื 
การิป็กคริอำงที่้อำงถิ�น ซึ�งใช้เป็็น
แนวที่างในการิเตร่ิยมืความืพร้ิอำมื 
รัิบการิป็ริะเมิืนและแนวที่าง
ดำาเนินงานตามืหลักป็ริัชญาขอำง
เศริษฐกจิพอำเพย่ง ดา้นการิศกึษา 
ส้ำาหริับใช้ในโริงเริ่ยนส้ังกัดอำงค์การิบริิหาริส้่วนตำาบลที่ั�วป็ริะเที่ศ

	 ปฏิบัติหน้าท่ีวิทยากรพ่ีเ ล้ียงให้กับสถานศึกษาทุกสังกัด 
ท่ัวประเทศ เพื�อำเตร่ิยมืรัิบการิป็ริะเมิืนเป็็นโริงเร่ิยนพอำเพ่ยงท้ี่อำงถิ�น 
ขอำงกริมืส่้งเส้ริิมืการิป็กคริอำงท้ี่อำงถิ�น, ส้ถานศึกษาพอำเพ่ยงขอำง
กริะที่ริวงศึกษาธิ์ิการิ และศูนย์การิเริ่ยนรู้ิตามืหลักป็ริัชญา 
ขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยง ด้านการิศึกษา ขอำงกริะที่ริวงศึกษาธิ์ิการิ

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การส่งเสริมกิจกรรมวาทกรรมการพัฒนา	 (Discourse	 o 	
Development) ซึ�งเป็็นแนวคิดอำธิ์ิบายการิเป็ล่�ยนแป็ลง 
กริะบวนที่ัศน์ เพื�อำเชื�อำมืไป็ถึงส้าเหตุแห่งป็ัญหาและพัฒนา 
เป็็นเคริื�อำงมืือำในการิจัดส้ริริคุณค่าที่างส้ังคมื การิใช้เที่คโนโลย่ 
ที่่�ทัี่นส้มัืยพริ้อำมืกับการิป็ฏิิริูป็การิศึกษา โดยได้ริับการิส้นับส้นุน 
งบป็ริะมืาณจากกริมืส้่งเส้ริิมืการิป็กคริอำงที่้อำงถิ�น อำบจ.ชลบุริ่ 
ตั�งแต่ป็ีงบป็ริะมืาณ พ.ศ. 2560 จนถึงป็ัจจุบัน 

	 การส่งเสริมความต้องการทางกายภาพ ซึ�งเป็็นความืต้อำงการิ 
พื�นฐานขอำงการิดำาริงช่ วิตอำยู่ตามือำัตภาพส้อำดคล้อำงกับ 
หลักป็ริัชญาขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยง ก่อำให้เกิดความืมืั�นคง ส้มืดุล 
ยั�งยืน ตลอำดไป็

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายวิทยา	คุณปลื้ม	 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

วิสัยทัศน์ 

“อบจ.ชลบุรี	เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือ	 
ภาคีทุกภาคส่วน	สู่เมืองนวัตกรรมน่าอยู่	ศูนย์กลางการท่องเท่ียว	
กี านานาชาติ	พัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน”	

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
4,628.79	ตร.กม.		 1,405,852	คน	 4,026,000,000	บาท	

โทรศัพท์ 0	3839	8039	 www.chon.go.th

บลที่ั�วป็ริะเที่ศ
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โครงการ รณรงค์ปองกันและแก้ไขยาเสพติด  
 E E  E โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

ด  องค์การบร ารส่วนจัง วัด ั มิ

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ชมรม	 T 	 B 	 N B R	 N 	 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร	
ดำาเนินงานภายใต้แนวที่างขอำงโคริงการิ TO BE NUMBE  
ONE ซึ�งเป็็นโคริงการิในทีู่ลกริะหมื่อำมืหญิงอุำบลริัตนริาชกัญญา 
ส้ิริิวัฒนาพริริณวด่ ม่ืวัตถุป็ริะส้งค์ เพื�อำริณริงค์ป็้อำงกันและ 
แก้ไขป็ัญหายาเส้พติด ริวมืที่ั�งป็ลูกจิตส้ำานึกให้ริ ่วมืใจกัน 
ต่อำต้านยาเส้พติด โดยมื่กลุ่มืเป็้าหมืายคือำเด็กและเยาวชน

	 ผลการดำาเนินงาน ป็ัจจุบันการิดำาเนินงานขอำงชมืริมื TO BE 
NUMBE  ONE โริงเริ่ยนเพชริวิที่ยาคาริ ก ้าวเดินต่อำไป็ 
อำย่างมืั�นคง เกิดการิส้านต่อำเจตนาริมืณ์ขอำงทีู่ลกริะหมื่อำมืหญิง 
อำุบลริัตนริาชกัญญา ส้ิริิ วัฒนาพริริณวด่ ที่่�มืุ ่ งส้ริ ้างคนด่  
คนเก ่ง เพื�อำ เส้ริิมืส้ริ ้างสั้งคมืไที่ยให ้ เป็ ็นส้ังคมืที่่� เข ้มืแข็ง 
และป็ลอำดยาเส้พติดทีุ่กชนิดต่อำไป็ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 สมาชิกชมรม	 กล้าคิด	 กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
ริูจั้กใช้เวลาว่างเพื�อำที่ำากจิกริริมืที่่�เป็็นป็ริะโยชน์ที่ั�งต่อำตนเอำง ชมุืชน 
ส้ังคมื และป็ริะเที่ศชาติ เช่น การิเล่นดนตริ่ การิเล่นก่ฬา  
การิอำ่านหนังส้ือำและกิจกริริมืนันที่นาการิต่าง ๆ 

	 สมาชิกชมรม	 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี	 ห่างไกลจาก 
ยาเส้พติด ม่ืความืกตัญ ูรู้ิคุณ ซื�อำสั้ตย์สุ้จริิต ม่ืมืนุษยสั้มืพันธ์ิ์ท่ี่�ด่  
ม่ืจิตส้าธิ์าริณะ ช่วยเหลือำกิจกริริมืต่าง ๆ ขอำงโริงเร่ิยน ชุมืชน  
และสั้งคมื จนได้รัิบยกย่อำงเป็็นเยาวชนต้นแบบเก่งและด่ 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ความร่วมมือของทุกภาคส่วน เคริือำข่ายผู ้ป็กคริอำง ชมืริมื 
ศษิย์เก่า คณะคริู นักเริ่ยน เคริือำข่าย ที่ั�งจากภาคริัฐ ภาคเอำกชน
และป็ริะชาชน

	 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
ม่ืความืเข้มืแข็งเป็็นนำ�าหนึ�งอัำนเด่ยวกัน มุื่งพัฒนาส้ถานศึกษา 
ให้บริริลุตามืวิส้ัยที่ัศน์

	 คณะผู้บริหารสถานศึกษา	 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ความืริ่วมืมืือำในการิป็ฏิิบัติงานอำย่างสุ้ดกำาลังความืส้ามืาริถ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

ดร.มนตรี	ชาลีเครือ	 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

วิสัยทัศน์ 

“เมืองน่าอยู่	อู่พลังงาน	ดินแดนแห่งการท่องเที่ยว	 
กี าเด่น	เน้นการศึกษา	ศาสนา	วัฒนธรรม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
11,757.01	ตร.กม.	 1,133,431	คน	 1,560	ล้านบาท

โทรศัพท์  0	4484	7107	 www.chpao.org
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำาบลวังไผ่ 

ด  เทศบาลตำาบลวัง ผ่ อำาเ อเมอง มพร จัง วัด มพร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 เดก็ไดร้บัการสง่เสรมิดา้นการเรยีนภาษาไทยและภาษาองักฤษ
ไปพร้อม	 ๆ	 กัน การิจ้างคริูส้อำนภาษาต่างป็ริะเที่ศมืาส้อำน 
ภาษาอัำงกฤษโดยตริงที่ำาให้เด็กส้ามืาริถพูด ฟิังและป็ฏิิบัติ 
ตามืคำาส้ั�งท่ี่�เป็็นภาษาอัำงกฤษและภาษาไที่ยแบบง่าย ๆ ส้ำาหริับ
เด็กป็ฐมืวัยได้ แต่ยังคงดำาริงไว้ซึ�งวิถ่ความืเป็็นไที่ย ภายใต้ 
วิส้ัยที่ัศน์ขอำงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่่�ว่า “ไหว้งามืตามืวัย”

	 การจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาการและเสรมิสรา้งประสบการณ์
เรียนรู้ให้เด็กตลอดท้ังปีการศึกษา เช่น กิจกริริมืก่ฬาส่้ 
กิจกริริมืนักวิที่ยาศาส้ตร์ิน้อำย กิจกริริมืที่ัศนศึกษาแหล่งเริ่ยนริู้ 
นอำกส้ถานที่่� กิจกริริมืชวนแมื่ไป็วัด 

	 สถานศึกษาได้รับการยอมรับ จากการิที่่�หน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามืาศึกษาดูงานด้านการิศึกษาขอำงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ที่ั�งในด้านการิบริิหาริจัดการิ การิจัดที่ำาแผนพัฒนาการิศึกษา  
จัดที่ำาแผนป็ฏิิบัติการิป็ริะจำาป็ีการิศึกษา การิจัดกิจกริริมื 
การิเริ่ยนการิส้อำน และเป็็นที่่�ยอำมืริับจากป็ริะชาชนในพื�นที่่� 
ตำาบลวังไผ่และบริิเวณใกล้เค่ยง มื่เด็กเล็กมืาส้มัืคริรัิบบริิการิ 
จากศูนย์ฯ เป็็นจำานวนมืากในแต่ละป็ี 

	 การจัดทำา	 	ระหว่าง	6	ฝ่าย เป็็น “เคริือำข่ายริ่วมืขับเคลื�อำน 
การิพัฒนาเด็กและเยาวชน” ป็ริะกอำบด้วย เที่ศบาลตำาบล
วังไผ่ อำบต.วังไผ่ โริงเร่ิยนเมืือำงชุมืพริบ้านเขาถล่มื กำานันตำาบล
วังไผ่ (ตัวแที่นชุมืชน) กลุ่มืวิส้าหกิจชุมืชน ส้ภาวัฒนธิ์ริริมื
ตำาบลวังไผ่ ในด้านภาษาบูริณาการิร่ิวมืกับโริงเริ่ยนเมืือำงชุมืพริ 
บ้านเขาถล่มื จัดกิจกริริมืส่้งเส้ริิมืที่ักษะการิเริ่ยนริู้ภาษาอำังกฤษ  
(English For ids) 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	 เด็กทุกคนได้รับการจัดการ
ศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน	 ม่ือำาหาริกลางวัน อำาหาริเส้ริิมื (นมื)  
ส้ื�อำการิเริ่ยนการิส้อำน กิจกริริมืจัดป็ริะส้บการิณ์การิเริ่ยนริู้ 
นอำกส้ถานที่่� การิเริ่ยนภาษาอำังกฤษ

	 ครูได้รับการฝึกอบรมในการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา	 
ที่ำาให้ส้ามืาริถจัดที่ำาหลักสู้ตริส้ถานศึกษาได้ตริงตามืบริิบที่ 
ขอำงศูนย์ฯ ตามืความืต้อำงการิขอำงชุมืชน เป็็นไป็ตามืมืาตริฐาน 
การิจัดการิศึกษาขอำงกริมืส้่งเส้ริิมืการิป็กคริอำงส้่วนที่้อำงถิ�น

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การได้รับรางวัลต่าง	 ๆ	 อย่างต่อเนื่อง เป็็นแริงผลักดันและ 
แริงขับเคลื�อำนให้ส้ถานศึกษา ยกริะดับคุณภาพการิจัดการิศึกษา
ให้ด่ยิ�งขึ�นไป็ 

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 คว้าริางวัล “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอำยู่ 
ยอำดเย่�ยมื” ริะดับจังหวัด พ.ศ. 2551 จากกริมือำนามืัย กริะที่ริวง
ส้าธิ์าริณสุ้ข, “ศูนย์เด็กเล็กด่เด่นขนาดใหญ่” พ.ศ. 2551 
จากกริมืส้่งเส้ริิมืการิป็กคริอำงที่้อำงถิ�น, “ผู้ ดูแลเด็กด่เด่น”  
พ.ศ. 2550 - 2554 และ พ.ศ. 2557, “ผู้อำำานวยการิกอำง 
การิศกึษาดเ่ดน่ ดา้นการิส้ง่เส้ริมิืพฒันากจิกริริมืเดก็และเยาวชน”  
พ.ศ. 2554” และ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป็ลอำดโริค” ริะดับเขต 
พ.ศ. 2556

	 ควา้รางวัล การิแขง่ขันที่กัษะที่างวชิาการิ ริะดบัภาคใต ้พ.ศ. 2560 
จากกริมืส้่งเส้ริิมืการิป็กคริอำงท้ี่อำงถิ�น อำาที่ิ ริางวัลริอำงชนะเลิศ 
อำันดับที่่�  1 ริะดับเหริ่ยญที่อำง การิแข่งขันเดินตัวหนอำน 
ริะดับป็ฐมืวยั, ริางวลัริะดบัเหริย่ญที่อำง การิตอ่ำเลโก้ ริะดบัป็ฐมืวยั, 
ริางวัลริะดับเหริ่ยญที่อำง เกมืที่ายส้ิเส้่ยงอำะไริเอำ่ย ริะดับป็ฐมืวัย 
และริางวัลเหริ่ยญที่อำงแดง การิวาดภาพริะบายส้่ ริะดับป็ฐมืวัย

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายศุภชัย	ทิพย์สุวรรณ	 
นายกเทศมนตรีตำาบลวังไผ่

วิสัยทัศน์ 

“บ้านเมืองสวยงามสะอาดตา	ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 
สร้างช่ือเสียงด้วยหลักธรรมาภิบาล	ได้มาตรฐานบริการสาธารณะ”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
10.85	ตร.กม.		 6,862	คน	 72,089,708	บาท	

โทรศัพท์ 0	7753	4153	 		www.wangpaicity.go.th
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โครงการ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเปนฐาน 
ในการพัฒนาท้องถิน (     

   )  
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลทรา าว อำาเ อพาน จัง วัดเ ี งรา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 โครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 
ท้องถิ่น	 ( chool	 Based	 anagement	 or	 Local	 
Development	 -	 B LD)	 ผ่านกิจกริริมื เคริื�อำงป็ั้นดินเผา 
เตาพาน สู้่งานหัตถกริริมืที่้อำงถิ�น กิจกริริมืพัฒนาผู้เริ่ยนสู้่ความื
เป็น็เลศิดา้นศลิป็ะ เป็น็นโยบายและภาริกิจที่่�กริมืส่้งการิป็กคริอำง
ที่้อำงถิ�น ได้ส้นับส้นุนให้อำงค์กริป็กคริอำงส้่วนที่้อำงถิ�นบริิหาริ
พัฒนาโดยใช้โริงเริ่ยนเป็็นฐานในการิพัฒนาท้ี่อำงถิ�น ด้วยการิ
จัดการิศึกษาตลอำดช่วิต ให้ม่ืการิผส้มืผส้านริะหว่างการิศึกษา 
ในริะบบ นอำกริะบบ และการิศึกษาตามือัำธิ์ยาศัย ซึ�งเป็็น 
การิป็ฏิิบัตใินหนา้ที่่� ตามืภาริกจิขอำง อำบต.ที่ริายขาว ในการิอำนรุิกัษ ์
พฒันาและฟิ้น้ฟิงูานศลิป็หตัถกริริมืพื�นบา้นมืใิหส้้ญูหาย โดยอำาศยั
ความืริ่วมืมืือำจากทีุ่กภาคส้่วน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 	ด้านผู้เรียน ส้ริ้างแริงบันดาลใจให้กับนักเริ่ยนในการิค้นหา
ศักยภาพขอำงตนเอำงจากการิเริ่ยนริู้ ในกิจกริริมื ส้ามืาริถ 
เลือำกเริ่ยนในส้าขาวิชาท่ี่�ตนเอำงส้นใจ ม่ืความืชอำบและใช้ช่วิต 
อำย่างมื่ความืสุ้ขได้ ผู้ เริ่ยนได้เปิ็ดป็ริะส้บการิณ์การิเริ่ยนริู้ 
นอำกห้อำงเริ่ยน ได้ฝึกอำบริมื ที่ั�งภาคที่ฤษฎ่ และป็ฏิิบัติเร่ิยนรู้ิ 
กับวิที่ยากริศิลปิ็นมืือำอำาช่พ ผู้เริ่ยนม่ืความืริักและภาคภูมิืใจ 
ส้นใจศึกษาสื้บค้นในเรืิ�อำงริาวขอำงป็ริะวัติศาส้ตริ์โบริาณคด่ 
ที่้อำงถิ�นขอำงตนเอำง ริักและห่วงแหนในมืริดกที่างวัฒนธิ์ริริมื 
ในงานศิลป็หัตถกริริมื เครืิ�อำงป็ั้นดินเผา ซึ�งเป็็นภูมืิป็ัญญา 
ขอำงคนในอำด่ต 

	 ด้านสถานศึกษา โริงเริ่ยนเป็็นแหล่งเริ่ยนริู้ศึกษาดูงานจาก 
คณะผู้บริิหาริ ครูิ นักศึกษา นักวิชาการิ ที่่�มื่ความืส้นใจ 
ในเริื�อำงการิส้ริ้างแหล่งเร่ิยนริู้ท้ี่อำงถิ�นด้านงานโบริาณคด่ชุมืชน 
และการิจัดการิเริ่ยนริู้ป็ริะวัติศาส้ตริ์ที่้อำงถิ�น โริงเร่ิยนได้รัิบ 
งบป็ริะมืาณมืาป็ริับป็ริุ ง  พัฒนา ศูนย์ที่ริายขาวศึกษา  
(พิพิธิ์ภัณฑ์์พื�นถิ�น) ม่ืการิจัดที่ำาชุดคู่มืือำป็ฏิิบัติการิจัดกิจกริริมื 
ในศูนย์การิเริ่ยนริู้  

	 ด้านชุมชน	 ส้่งเส้ริิมืให้เกิดการิส้ริ้างงาน ส้ริ้างอำาช่พในชุมืชน 
มื่การิผลิตเคริื�อำงป็ั้นดินเผาเป็็นขอำงที่่�ริะลึก ขอำงใช้ เกิดการิ 
กริะจายริายได้ในชุมืชน ที่่�มื่ความืส้อำดคล้อำงกับต้นทุี่นที่าง

วัฒนธิ์ริริมืขอำงที่้อำงถิ�น

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การนำาข้อมูลไปกำาหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์	 อำบต.ที่ริายขาว 
นำาข้อำมืูลที่่� ไ ด้จากการิดำาเนินโคริงการิ ไป็ใช้กำาหนดเป็็น 
แผนยุที่ธิ์ศาส้ตริ์การิพัฒนา ถือำเป็็นนโยบายการิอำนุริักษ์ 
และฟิ้้นฟิูงานศิลป็หัตถกริริมืพื�นบ้านที่่�มืาจากทุี่นที่างวัฒนธิ์ริริมื
ป็ริะวัติศาส้ตริ์โบริาณคด่ชุมืชน 

	 การอนุรักษ์ฟื้นฟูงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างสร้างสรรค์ 
มใิหส้ญูหาย	โดยใชห้ลกัการมสีว่นรว่มทกุภาคส่วน	ในการิริะดมื
แนวคิดอำอำกแบบให้เหมืาะส้มืกับบริิบที่ขอำงชุมืชน ส้่งเส้ริิมืให้เกิด
การิส้ริ้างงานอำาช่พในชุมืชน ที่่�ม่ืความืส้อำดคล้อำงกับวัฒนธิ์ริริมื 
ขอำงที่้อำงถิ�นให้เป็็นผลิตภัณฑ์์เคริื�อำงป็ั้นดินเผา เกิดการิกริะจาย
ริายได้ในชุมืชนโดยมื่โริงเริ่ยนเป็็นศูนย์กลางในการิจัดการิเริ่ยนริู้

 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายทรงเพชร	ใจทน 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลทรายขาว

วิสัยทัศน์ 

“บริหารงานด้วยความโปร่งใส	 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	พัฒนาทุกภาคส่วนของตำาบล 
ดูแลทุกกลุ่มทุกคนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม”	

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
82	ตร.กม.	 9,666	คน	 73,000,000	บาท

โทรศัพท์  0	5372	3962	 www.saikao.go.th
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ มาร์ชชิงความดี  
(    oodne  ar h n  onte t) 

ด  เทศบาลนครเ ี ง ม่ อำาเ อเมองเ ี ง ม่ จัง วัดเ ี ง ม่

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 นำาเอานวัตกรรมการพัฒนาวินัยเชิงบวกเป็นหลักสูตรรายวิชา
เพิ่มเติม	 โริงเริ่ยนในส้ังกัดเที่ศบาลนคริเช่ยงใหมื่ มื่จำานวน  
11 โริงเร่ิยน กับ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยนักเร่ิยนส่้วนใหญ่ 
มืาจากคริอำบครัิวท่ี่�ม่ืฐานะค่อำนข้างยากจน ผู้ป็กคริอำงไม่ืม่ืเวลา 
ในการิเล่�ยงดูและอำบริมืบุตริหลาน ริวมืทัี่�งส้ภาพเศริษฐกิจ 
ขอำงคริอำบครัิวไมื่เอืำ�อำต่อำการิเร่ิยนรูิ้ขอำงนักเร่ิยน ป็ัญหาดังกล่าว 
ส้่งผลกริะที่บต่อำนักเร่ิยน เช่น นักเร่ิยนขาดวินัยในการิดำาริงช่พ  
สุ้่มืเส้่�ยงต่อำยาเส้พติด และขาดเริ่ยนบ่อำยคริั�ง ที่ำาให้เริ่ยนไมื่คริบ
ตามืหลักสู้ตริ ส้่งผลให้นักเริ่ยนขาดความืมืั�นใจ ไมื่กล้าแส้ดงอำอำก 
และมื่ผลส้ัมืฤที่ธิ์ิ�ที่างการิเริ่ยนค่อำนข้างตำ�า

	 เทศบาลนคร เชี ยง ใหม ่ 	 โดยนายที่ัศ นัย  บู ริณุป็กริณ ์  
นายกเที่ศมืนตริ่นคริเช่ยงใหมื่ จึงได้มือำบนโยบายให้โริงเร่ิยน
เที่ศบาลวัดป็่าแพ่ง เป็็นโริงเริ่ยนนำาริ่อำงในการิแก้ไขป็ัญหาต่าง  ๆ 
โดยได้นำาหลักสู้ตริการิพัฒนาวินัยเชิงบวก ผ่านกริะบวนการิ 
มืาริ์ชชิ�งความืด่มืาเป็็นนวัตกริริมืการิแก้ไขป็ัญหา ป็ริับเพิ�มืให ้
เป็ ็นหลักสู้ตริริายวิชาเพิ�มืเติมืขอำงโริงเริ่ยนในทีุ่กริะดับชั�น  
โดยครูิผู ้ส้อำนได้ใช้เที่คนิคการิส้อำนที่่�หลากหลาย พริ้อำมืที่ั�ง 
บรูิณาการิการิฝึกที่กัษะความืดส่้ากล 5 ป็ริะการิให้นกัเริย่นป็ฏิบิตัิ
เป็็นกิจนิส้ัย

	 นกัเรยีนสามารถนำาหลกัความดสีากล	5	ประการ (ความสะอาด 
ความเป็นระเบียบ	 ความสุภาพ	 การตรงต่อเวลา	 และการมี
สมาธิ)	 นำาไปปฏิบัติได้ท้ังท่ีโรงเรียน	 บ้าน	 ชุมชน	 อย่างเป็น 
รูปธรรม	 ส่้งผลให้นักเร่ิยนม่ืความืเป็็นริะเบ่ยบเร่ิยบร้ิอำย  
ตริงต่อำเวลา อัำตริาการิขาดเร่ิยนลดลงอำย่างเห็นได้ชัดเจน และ 
ผลส้ัมืฤที่ธิ์ิ�ที่างการิเริ่ยนเป็็นไป็ในที่ิศที่างที่่�ด่ขึ�น 

	 คว้ารางวัล	 ชนะเลิศ โคริงการิมืาริ์ชชิ�งความืด่ ป็ีที่่� 6 ได้ริับ
พริะริาชที่านถ้วยริางวัลจาก ส้มืเด็จพริะกนิษฐาธิ์ิริาชเจ้า 
กริมืส้มืเด็จพริะเที่พริัตนริาชสุ้ดา ฯ ส้ยามืบริมืริาชกุมืาริ่  
ในป็ีงบป็ริะมืาณ พ.ศ. 2562 ขอำงมูืลนิธิิ์ครูิแห่งแผ่นดินและ 
เป็็นโริงเริย่นต้นแบบการิจดัการิเริย่นริูท้ี่่�ผ่านกริะบวนการิมืาร์ิชชิ�ง

ความืด่ (GMC  : Goodness Marching Contest) ตามืหลักสู้ตริ
การิพัฒนาวินัยเชิงบวก และเป็็นแหล่งเร่ิยนริู ้ให้กับโริงเริ่ยน 
ในส้งักดัและหน่วยงานที่างการิศึกษา ได้มืาศกึษาดงูานและนำาไป็
ป็ริับใช้กับบริิบที่ขอำงตนเอำงต่อำไป็

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้ปกครองและชุมชน ม่ืความืภาคภูมิืใจบุตริหลานท่ี่�ป็ฏิิบัติตน 
เป็็นคนด่ขอำงส้ังคมืไมื่ส้ริ้างความืเดือำดริ้อำนให้แก่ส้ังคมื

	 ประชาชนในชุมชนมีความภาคภูมิใจ	 ริู ้ส้ึกเป็ ็นเจ ้าขอำง  
มื่ความืริักส้ถานศึกษา ริ่วมืคิด ริ่วมืที่ำา ริ่วมืพัฒนาส้ถานศึกษาให้
มื่ชื�อำเส้่ยง

	 ประชาชนในเขตเทศบาล	 มื่ที่างเลือำกในการินำาบุตริหลาน 
เข้าศึกษาต่อำในส้ถานศึกษาที่่�มื่คุณภาพ

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้บริหารและคณะครูให้ความร่วมมือร่วมใจ	 เป็็นนำ�าหนึ�ง 
ใจเด่ยวกัน ร่ิวมืกันพัฒนาและเห็นคุณค่าขอำงนักเร่ิยนเป็็นส้ำาคัญ 
ช่วยกันอำอำกแบบกิจกริริมืให้นักเริ่ยนได้เริ่ยนริู้อำย่างหลากหลาย 
จนเป็็นริูป็ธิ์ริริมืและยั�งยืน 

	 นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำากิจกรรมด้วยความตั้งใจ 
ริูจ้กัป็ริบัป็ริงุแก้ไขงานให้ดข่ึ�น ริูจ้กัแลกเป็ล่�ยนเริย่นรู้ิซึ�งกนัและกนั
และนำาความืริูไ้ป็ใช้ในชว่ติป็ริะจำาวนัได้อำย่างเหมืาะส้มื 

	 ผูป้กครองให้ความร่วมมอืกบัทางโรงเรยีน ดแูลเอำาใจใส่้นกัเร่ิยน
เป็็นอำย่างด่ ไป็จนถึงวัด และชุมืชน ให้การิส้นับส้นุนทัี่�งกำาลังใจ 
กำาลังกาย กำาลังที่ริัพย์ กำาลังส้ติปั็ญญา ให้โริงเร่ิยนได้พัฒนา 
อำย่างต่อำเนื�อำง

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายทัศนัย	บูรณุปกรณ์ 
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลนครเชียงใหม่	เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	 
มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณี	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 
ชุมชนเข้มแข็งด้วยการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล”	

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
40.216	ตร.กม.		 127,560	คน	 1,796,896,499	บาท	

โทรศัพท์ 0	5325	9000	 www.cmcity.go.th	
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โครงการ ส่งเสริมอนามัยสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย
ด้วยการแปรง นแห้ง 
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลด่าน มพล อำาเ อบ่อ ร่ จัง วัดตราด

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 สุขภาพช่องปาก	 มื่ความืส้ำาคัญต่อำสุ้ขภาพขอำงทีุ่กคน อัำตริา 
การิผุเพิ�มืขึ�นอำย่างริวดเริ็วในช่วงอำายุ 1-3 ป็ี ส้าเหตุหนึ�งที่่�ที่ำาให้
เด็กมื่ฟิันผุ มืาจากการิดูแลที่ำาความืส้ะอำาดช่อำงป็ากที่่�ไมื่ถูกวิธิ์่

	 การเกิดฟันผุในฟันนำ้านม มื่ผลเส่้ยโดยตริงต่อำสุ้ขภาพขอำงเด็ก  
ที่ั�งยงัมืผ่ลเส้ย่ต่อำฟัินแท้ี่ขอำงเดก็ในอำนาคตด้วย กล่าวคอืำ ฟัินนำ�านมื 
ที่่�เส่้ยถูกถอำนหริือำหลุดไป็ก่อำนที่่�ฟิันแที่้จะขึ�นแที่นที่่� จะที่ำาให้ฟิัน 
ที่่�อำยู่ติดกัน อำาจจะขึ�นมืาในลักษณะบิด ซ้อำนกัน หริือำมื่ขนาดใหญ่ 
ไมื่เหมืาะกับโคริงหน้าขอำงเด็ก ซึ�งจะเป็็นป็มืด้อำยที่ำาให้เด็กไมื่กล้า
แส้ดงอำอำก

	 ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก	อบต.ด่านชุมพล	ให้บริิการิทัี่นตกริริมืคริบวงจริ 
ได้แก่ สุ้ขภาพช่อำงป็าก การิแป็ริงฟิันท่ี่�ถูกวิธิ์่ และการิแป็ริงฟิัน 
ด้วยยาส้่ฟิันที่่�มื่ส้่วนผส้มืขอำงฟิลูอำอำไริด์ วันละ 3 คริั�ง โดยการิ 
แป็ริงฟิันแห้ง คือำ ไมื่บ้วนป็ากด้วยนำ�าเพื�อำล้างยาส่้ฟิัน แต่ให้ 
บ้วนนำ�าลายที่ิ�งเที่่าที่่�ต้อำงการิ และคงเหลือำฟิลูอำอำไริด์ไว้เคลือำบฟิัน
นำ�านมื ควบคู่ไป็กันมืาตริการิป็้อำงกันโริคฟิันผุอืำ�น ๆ เช่น การิใช ้
ส้าริฟิลูอำอำไริด์ชนิดที่า การิตริวจคัดกริอำงเด็กที่่�ม่ืความืเส้่�ยงต่อำ 
ฟิันผุ การิควบคุมือำาหาริหวาน การิบำาบัดริักษา และการิติดตามื
ป็ริะเมืินผล

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 เด็กปฐมวัย	 ป็ริาศจากป็ัญหาฟิันนำ�านมืผุมืากกว่าริ้อำยละ 60  
(ตามืเกณฑ์์เด็กป็ฐมืวัยมื่ป็ัญหาฟิันผุต้อำงไมื่เกินริ้อำยละ 60)

	 เด็กปฐมวัย ได้ริับการิตริวจสุ้ขภาพช่อำงป็าก และติดตามื
ส้ถานการิณ์ฟิันนำ�านมืริ้อำยละ 100

	 ครูผู้ดูแลเด็ก	 ผู้ป็กคริอำงมื่ความืริู้ความืเข้าใจในการิดูแลสุ้ขภาพ
ช่อำงป็ากขอำงเด็กเล็กอำย่างถูกต้อำง

	 เ ด็กปฐมวัยทุกคน	 ได ้ริับการิส้ริ ้างเส้ริิมืสุ้ขภาพอำนามัืย 
ช่อำงป็ากและป้็อำงกนัโริคฟัินผ ุโดยได้ริบัการิตริวจส้ขุภาพช่อำงป็าก  
และเคลือำบฟิลูอำอำไริด์ป็้อำงกันฟิันผุ

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บุคลากริคริู  บุคลากริส้าธิ์าริณสุ้ข ผู ้ป็กคริอำง และเด็ก  
ให้ความืริ่วมืมืือำในการิตริวจสุ้ขภาพอำนามัืยช่อำงป็ากและฟิัน 
เพื�อำคัดกริอำงโริคฟิันผุและการิดูแลรัิกษา ป็้อำงกันป็ัญหาฟิันผ ุ
ตามืมืาตริฐานการิจัดการิศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณคริู 
ม่ืความืใส้่ใจ ตริะหนักในการิส้่งเส้ริิมืให้เด็กเกิดการิเริ่ยนริู้และ
ส้ามืาริถป็ฏิิบัติตามืได ้ ส้ามืาริถลดหริือำแก้ไขป็ัญหาฟิันผุ 
ในฟิันนำ�านมืได้ ผู้ป็กคริอำงให้ความืริ่วมืมืือำในการิส้่งเส้ริิมืให้เด็ก
แป็ริงฟิันขณะที่่�อำยู่บ้าน คัดเลือำกและส้ริริหาอำาหาริที่่�มื่ป็ริะโยชน์
ต่อำสุ้ขภาพช่อำงป็าก 

	 การจัดอาหารกลางวันและอาหารว่างที่เหมาะสมกับเด็ก
ตามืโป็ริแกริมื Thai School lunch เป็็นเมืนูอำาหาริที่่�เหมืาะส้มื
ส้ำาหริับเด็กป็ฐมืวัย ม่ืส้าริอำาหาริคริบถ้วน เมืื�อำฟิันนำ�านมืได้ริับ 
การิดแูลอำย่างถกูวธิิ์ ่ได้ริบัส้าริอำาหาริที่่�ม่ืป็ริะโยชน์ ส่้งผลให้เด็กเลก็ 
มื่สุ้ขภาพในช่อำงป็ากและมื่พัฒนาการิที่่�ด่

 ข้อมูลพื้นฐ�น

พันจ่าเอก	วีระ	มีตาล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลด่านชุมพล	 
ปฏิบัติหน้าที่	นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลด่านชุมพล 

วิสัยทัศน์ 

“ด่านชุมพล	เมืองน่าอยู่”	

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
233	ตร.กม.	 5,512	คน	 39,007,343	บาท

โทรศัพท์  0	3951	0843	 www.danchumpon.go.th
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ จัดนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลเ ี งทอง อำาเ อวังเจ้า จัง วัดตาก

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในส้ังกัด 
ทีุ่กแห่ง ขอำง อำบต.เช่ยงที่อำง ได้จัดนิที่ริริศการิแส้ดงผลงาน 
ด้านการิบริิหาริงานขอำงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผลงานที่างวิชาการิ
ขอำงครูิ เด็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็็นที่่�ป็ริะจักษ์ต่อำ 
หน่วยงานต้นส้ังกัดและเผยแพริ่กับหน่วยงานอำื�น

	 พัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ให้กับบุคลากริในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้ม่ืความืภาคภูมืิใจ เกิดแริงจูงใจใฝ่ส้ัมืฤที่ธิิ์� ในความืส้ามืาริถ 
และผลงานขอำงตนเอำง

	 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็็นการิป็ริะเมิืนความืส้ามืาริถ 
ขอำงเด็กในหนึ�งป็ีการิศึกษา ที่ำาให้เด็กได้แส้ดงความืส้ามืาริถขอำง
ตนเอำงได้อำย่างเต็มืที่่�

 	การมสีว่นรว่มของทุกภาคส่วน ให้ความืร่ิวมืมือืำในการิจดักจิกริริมื
ขอำงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำย่างเต็มืที่่�

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผลงานทางวิชาการ ขอำงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสั้งกัดทีุ่กแห่ง 
ได้ริับการิเผยแพริ่เป็็นที่่�ป็ริะจักษ์

	 เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง	 เกิดแริงจูงใจใฝ่ส้ัมืฤที่ธิิ์� 
และความืภาคภูมืิใจ

	 การประกวดแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ	เป็น็ที่่�ยอำมืริบักบัที่กุฝา่ย
ที่่�เก่�ยวข้อำงและเด็กมื่พัฒนาการิส้มืวัยทีุ่กด้าน

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรม	 อำาทิี่  
คณะผู้บริิหาริท้ี่อำงถิ�น ส้มืาชิก อำบต. ข้าริาชการิ พนักงาน  
อำบต.เช่ยงที่อำง ผู้ป็กคริอำงเด็ก คณะกริริมืการิส้ถานศึกษา  
ริพ.วังเจ้า ริพ.ส้ต.ในพื�นท่ี่� ให้ความืริ่วมืมืือำในการิจัดกิจกริริมื 
เป็็นอำย่างด่ 

	 ความสามคัคคีอืพลัง นำาไป็สู้ค่วามืส้ำาเริจ็ที่่�เกดิขึ�นอำยา่งเหน็ไดช้ดั
และเป็็นริูป็ธิ์ริริมื

	 การเปน็ตน้แบบ	ในการิบริหิาริจดัการิศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ มืค่ณะ
ศึกษาดูงานเข้าเย่�ยมืชมือำย่างต่อำเนื�อำง

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสุชาติ	โพธิราช	 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเชียงทอง

วิสัยทัศน์ 

“เชียงทองเมืองน่าอยู่	ชุมชนเข้มแข็ง”	

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
442	ตร.กม.		 14,885	คน	 78,696,559	บาท	

โทรศัพท์ 0	5503	8758	 www.chiangthong.go.th
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โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลพร มณี อำาเ อเมองนครนา ก จัง วัดนครนา ก

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 โครงการ	“บ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย	ประเทศไทย” เป็็นโคริงการิที่่�
ส้มืเด็จพริะกนิษฐาธิ์ิริาชเจ้า กริมืส้มืเด็จพริะเที่พริัตนริาชสุ้ดา ฯ
ส้ยามืบริมืริาชกุมืาริ่ ได้มื่พริะริาชดำาริิให้คณะกริริมืการินำาไป็
พิจาริณาดำาเนินการินำาริ่อำงในป็ริะเที่ศไที่ย โดยได้ที่อำดพริะเนตริ
โคริงการิน่�ในคริาวเส้ด็จพริะริาชดำาเนินเยือำนป็ริะเที่ศเยอำริมืน ่
เมืื�อำ พ.ศ. 2552 คณะกริริมืการิโคริงการิบ้านนกัวทิี่ยาศาส้ตร์ิน้อำย
ป็ริะเที่ศไที่ย จึงได้ติดต่อำกับมืูลนิธิ์ิ Haus der leinen Forsche
เพื�อำขอำอำนุญาตนำากิจกริริมืน่�มืาที่ดลอำงที่ำาในป็ริะเที่ศไที่ย

	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ ตามืแนวพริะริาชบัญญัต ิ
การิศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มื่จุดเน้นอำยู่ที่่�การิพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เริ่ยนให้มื่ความืริู้ ความืส้ามืาริถ โดยยึดนักเริ่ยนเป็็นศูนย์กลาง 
และส้่งเส้ริิมืนักเริ่ยนให้มื่พัฒนาการิการิเริ่ยนริู้ มื่ความืพริ้อำมืที่าง
ด้านริ่างกาย อำาริมืณ์ - จิตใจ ส้ังคมื และส้ติป็ัญญา มื่คุณธิ์ริริมื 
จริยิธิ์ริริมื ที่่�เหมืาะส้มืกบัวยั เพื�อำศกัยภาพในการิจดัการิศกึษาต่อำใน
ริะดับที่่�สู้งขึ�น

	 การจดัประสบการณ์เรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษา	( T 	 ducation)	
เป็็นการิจัดป็ริะส้บการิณ์ที่่�ให้เด็กได้เริ่ยนริู ้ผ่านกิจกริริมืหรืิอำ 
โคริงงานท่ี่�มุื ่งแก้ไขป็ัญหาที่่�พบในช่วิตจริิง โดยบูริณาการิ 
ข้ามืกลุ ่มืส้าริะวิชาใน 4 วิชา คือำ วิที่ยาศาส้ตริ์ (Science) 
เที่คโนโลย่ (Technology) วิศวกริริมืศาส้ตริ์ (Engineering)  
และคณิตศาส้ตริ์ (Mathematics)

 	 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เหมืาะส้ำาหรัิบเด็กในวัย  
3 - 6 ปี็ ซึ�งเป็็นวยัท่ี่�มืค่วามืส้ามืาริถในการิเริย่นริูแ้ละจดจำาส้งูมืาก 
นักเร่ิยนจะได ้ริับป็ริะส้บการิณ ์ตริง มื่ที่ักษะพื�นฐานที่่�ด ่
ที่างด้านวิที่ยาศาส้ตริ์ การิส้งส้ัย ส้ังเกต ส้ำาริวจ ส้ืบเส้าะ 
ส้ัมืผัส้ ส้ืบค้น เป็ร่ิยบเท่ี่ยบ ส้ริุป็หาเหตุผล ช่วยส้่งเส้ริิมื 
ความืส้ามืาริถที่างด้านภาษาส้ังคมืการิเคลื�อำนไหว และได้ริ่วมืมืือำ
ที่ำากิจกริริมืกันอำย่างส้นุกส้นานอำ่กด้วย

	 คว้ารางวัล โคริงการิบ้านนักวิที่ยาศาส้ตริ์น้อำย ตามืพริะริาชดำาริิ 
ส้มืเด็จพริะกนิษฐาธิ์ิริาชเจ้า กริมืส้มืเด็จพริะเที่พริัตนริาชสุ้ดา ฯ 
ส้ยามืบริมืริาชกุมืาร่ิ โริงเร่ิยนคุณภาพตามืมืาตริฐานกิจกริริมื
วิที่ยาศาส้ตริ์ส้ำาหรัิบเด็กป็ฐมืวัย ป็ีการิศึกษา 2557 - 2559  
และผ่านการิป็ริะเมิืนริอำบที่่�ส้อำง “บ้านนักวิที่ยาศาส้ตริ์น้อำย”  
ป็ีการิศึกษา 2562 - 2564

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 นกัเรยีนได้เรยีนรู้จากประสบการณ์ตรง	ได้ฝึกที่กัษะกริะบวนการิคดิ 
การิส้ังเกต การิคิดหาเหตุผล

	 นักเรียนมีทักษะพื้นฐานที่ดีทางวิทยาศาสตร์	 และมีกระบวน 
การคิดที่ซับซ้อนขึ้น ส้ามืาริถนำาความืริู ้จากป็ริะส้บการิณ  ์

มืาป็ริะยุกต์ใช้ในช่วิตป็ริะจำาวัน 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู ้บริหารมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษา	 
มื่การิป็ริะส้านความืริ่วมืมืือำริะหว่างผู ้บริิหาริการิศึกษา คริู  
และบุคลากริที่างการิศึกษา ในการิจัดกิจกริริมืเป็็นอำย่างด่  
และมืก่าริตริวจตดิตามืที่ั�งจากคณะกริริมืการิภายในและภายนอำก 
หน่วยงานอำย่างส้มืำ�าเส้มือำ

	 การบรูณาการความร่วมมอื โดย อำบต.พริหมืณ ่จดัโคริงการิฝึกอำบริมื
พัฒนาส้มืริริถภาพเพื�อำเพิ�มืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพการิป็ฏิิบัติงานบุคลากริ
ที่างการิศึกษา เพื�อำให้บุคลากริที่างการิศึกษา คริู/ ผู้ช่วยครูิ 
ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก (ทัี่กษะ) ได้รัิบความืรู้ิความืเข้าใจม่ืการิพัฒนา
ส้มืริริถภาพเพื�อำเพิ�มืป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพการิป็ฏิิบัติงาน 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางสาวเจษฎา	เอี่ยมอาจหาญ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลพรหมณี

วิสัยทัศน์ 

“เศรษฐกิจดี	สังคมดี	สิ่งแวดล้อมดี	คุณภาพชีวิตต้องดี”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
92.78	ตร.กม.	 19,466	คน	 89,159,152	บาท

โทรศัพท์ 0	3734	9752	 www.prommanee.go.th
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 

ด  เทศบาลตำาบลบางกระทก อำาเ อสามพราน จัง วัดนครป ม

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับ 
การประเมินคุณภาพทางการศึกษา ขอำงเที่ศบาลตำาบล 
บางกริะที่ึก มื่การิกำาหนดขั�นตอำนอำย่างเป็็นริะบบ ม่ืการิแต่งตั�ง 
คณะกริริมืการิดำาเนินงาน คณะกริริมืการิติดตามืตริวจส้อำบ 
และป็ริะเมืินคุณภาพ มื่การิกำาหนดมืาตริฐานการิศึกษาขอำง 
ส้ถานศึกษา 

	 การจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษา การิดำาเนินงานกิจกริริมื/โคริงการิที่่�ส้อำดคล้อำงกับ
มืาตริฐานการิศึกษา จำานวนโคริงการิที่่�ได้ดำาเนินการิมืากกว่า 
40 โคริงการิต่อำป็ีการิศึกษา มื่การิจัดริะบบบริิหาริส้าริส้นเที่ศ  
มื่การิดำาเนินงานตามืแผนพัฒนาการิศึกษาขอำงส้ถานศึกษา  
และการิติดตามืตริวจส้อำบคุณภาพการิศึกษา 

	 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา การิจัดที่ำาริายงานป็ริะเมืินคุณภาพภายในป็ริะจำาป็ี 
และจดัใหม้ืก่าริพฒันาคณุภาพการิศกึษาอำยา่งตอ่ำเนื�อำง เพื�อำริอำงริบั
การิป็ริะเมืินจากส้ำานักริับริอำงมืาตริฐานและป็ริะเมิืนคุณภาพ 
การิศกึษา (ส้มืศ.) โดยการิริบัการิป็ริะเมืนิคณุภาพภายนอำกริอำบส้่� 
(พ.ศ. 2559 - 2563) ริะดับป็ฐมืวัย โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตำาบลบางกริะที่ึกผ่านการิป็ริะเมืินอำยู่ในริะดับด่มืาก

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำาบลบางกระทึกมีการบริหารงาน 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	 เด็กมื่คุณภาพ การิศึกษาได้
มืาตริฐานตามืเป็า้หมืายที่่�ตั�งไว้ เป็น็ไป็ตามืมืาตริฐานส้ถานพฒันา
เด็กป็ฐมืวัยแห่งชาติ เกิดความืริ่วมืมืือำและการิม่ืส่้วนร่ิวมืขอำง 
ทีุ่กภาคส้่วนในการิจัดการิศึกษา และส้ริ้างความืมืั�นใจได้ว่าส้ถาน
ศึกษาจัดการิศึกษาได้มื่คุณภาพมืาตริฐานอำย่างมื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 เด็ก	ๆ	ที่ประชาชนส่งมาเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก	 ม่ืการิเจริิญเติบโตและม่ืพัฒนาการิส้มืวัย เป็็นเด็กด่  
ม่ืพัฒนาการิด้านการิเคลื�อำนไหว ด้านอำาริมืณ์ จิตใจ ส้ติป็ัญญา 
เริ่ยนริู้และส้ริ้างส้ริริค์ ม่ืพัฒนาการิด้านภาษาและการิส้ื�อำส้าริ  
มื่มืาริยาที่ มื่สุ้ขนิส้ัยที่่�เหมืาะส้มื มื่ที่ักษะช่วิต

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การกำาหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจและยุทธศาสตร์	นำามืาพัฒนางาน
อำย่างเป็็นริะบบ และนำาไป็สู้่การิป็ฏิิบัติงานอำย่างแที่้จริิง 

	 กลไกในการทำางานร่วมกันที่เป็นระบบ บุคลากริในอำงค์กริ  
มื่ความืริู้ความืส้ามืาริถและมื่ความืรัิบผิดชอำบ ม่ืการิพัฒนา 
ความืริู้อำย่างต่อำเนื�อำง เข้ารัิบการิฝึกอำบริมืเพื�อำแลกเป็ล่�ยนเริ่ยนริู้ 
มื่การิถ่ายที่อำดความืริู้ ความืเข้าใจและป็ริะส้บการิณ์ให้กัน 
ภายในริะหว่างบุคลากริ

	 การบริหารงานมีการรับฟังความคิดเห็นจากภายนอก  
มื่การิติดตามืและป็ริะเมืินผลโคริงการิต่าง ๆ เพื�อำนำามืาป็ริับป็ริุง
และพัฒนางานอำยู่เส้มือำ เป็ิดโอำกาส้ให้ป็ริะชาชนเข้ามืามื่ส้่วนริ่วมื
ในกจิกริริมืหริอืำโคริงการิตา่ง ๆ  และมืก่าริบรูิณาการิความืร่ิวมืมือืำ
กับหน่วยงานภายนอำกอำย่างต่อำเนื�อำง

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายราชัน	มีป้อม	 
นายกเทศมนตรีตำาบลบางกระทึก

วิสัยทัศน์ 

“บริหารงานอย่างสร้างสรรค์	ยึดมั่นธรรมาภิบาล	 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต	เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”	

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
12.847	ตร.กม.		 13,171	คน	 113,920,456	บาท	

โทรศัพท์ 0	2482	7214	 www.bangkrateuk.go.th
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โครงการ ปฐมวัยคุณภาพท่ีสร้างได้ 
ด  เทศบาลเมองนครพนม อำาเ อเมองนครพนม จัง วัดนครพนม

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ 
และยั่งยืนนั้นด ้วยกระบวนการพัฒนาแบบก้าวกระโดด 
โดยทำางานยึดหลัก	PDCAI	(Plan	Do	Check	Act	Integrate) 
ดำาเนินการิ 5 ริะบบ ป็ริะกอำบด้วย 1) ริะบบการิบริิหาริจัดการิ 
คือำ “Coaching and Wor sho ” 2) ริะบบการิจัดการิ 
ส้ิ�งแวดล้อำมื คือำ “แหล่งเร่ิยนรูิ้ เส้ริิมืพัฒนาการิ ส้ริ้างป็ัญญา”  
3) ริะบบการิจัดการิหลักสู้ตริและการิจัดป็ริะส้บการิณ์ 
การิเริ่ยนริู้ คือำ “คิด ที่ำา นำาไป็ใช้ ส้ริ้างส้ริริค์ตามืจินตนาการิ”  
4) ริะบบการิดูแลสุ้ขภาพ คือำ “ส้ริ้างสุ้ขภาพส้ริ้างความืส้ดใส้”  
และ 5) ริะบบด้านการิมื่ส้่วนริ่วมืขอำงคริอำบคริัวและชุมืชน  
คือำ “ส้ัมืพันธิ์ไมืตริ่เริิ�มืที่่�พูดคุย” 

	 การจัดสถานีการเรียนรู ้ในสถานศึกษา	 เพื�อำให้ส้อำดคล้อำง 
กับมืาตริฐานส้ถานพัฒนาเด็กป็ฐมืวัย 9 ส้ถาน่การิเริ่ยนริู้ ดังน่� 

สถ�นีก�รเรียนรู้ นวัตกรรม

1. ริับคุณหนู กอำดแก้วตาดวงใจ

2. กิจกริริมื BBL EF ส้ริ้างด้วย BBL

3. ห้อำงเริ่ยนคุณหนู เริ่ยนป็นเล่นส้ริ้างส้ริริค์พัฒนาการิ

4. เส้ริิมืป็ัญญา ขอำงเล่นเส้ริิมืพัฒนาการิส้ริ้างป็ัญญา

5. สุ้ขอำนามืัยคุณหนู สุ้ขภาพส้ริ้างได้ด้วยมืือำเริา

6. ห้อำงพยาบาลคุณหนู ใส้่ใจดูแล

7. ห้อำงอำาหาริคุณหนู อำาหาริส้ริ้างพลัง

8. แหล่งเริ่ยนริู้คุณหนู หน้าบ้านส้วยหลังบ้านส้วน

9. การิบริิหาริจัดการิ Coaching and Wor sho

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาครบองค์รวม	 (ร่างกาย	อารมณ์	 สังคม	
สติปัญญา)	ที่ำาให้คริูและผู้เริ่ยนได้ค้นพบความืส้ามืาริถเฉพาะตัว
ขอำงผู้เริ่ยน จึงได้ส้่งเส้ริิมืและต่อำยอำดกิจกริริมืที่่�เป็็นการิเส้ริิมื
พัฒนาการิขอำงเด็กให้สู้งขึ�นตามืศักยภาพและตามือัำจฉริิยภาพ 
ขอำงแต่ละบุคคล  

	 ชุมชน/ผู ้ปกครอง มื่ความืมืั�นใจในการิจัดป็ริะส้บการิณ์ 
การิเริ่ยนริู้ขอำงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับบุตริหลาน เกิดความื
ส้ัมืพันธิ์์อำันด่ริะหว่างแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับโริงเริ่ยน และ 
มื่การิจัดกิจกริริมืริ่วมืกัน เช่น การิฝึกอำบริมื ฝึกอำาช่พ เป็็นต้น

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 Coaching	 and	 orkshop คือำ เป็ิดใจ เข้าใจ เข้าถึง 
เริ่ยนริู้ริ่วมืกันพัฒนาส้ริ้างการิที่ำางานเป็็นที่่มื 

	 จัดให้มี	 AAR	 (Action	 A ter	 Review)	 ทุี่กครัิ�งหลังการิที่ำา
กิจกริริมื/โคริงการิ

	 สร้าง	Team	Learning	จากการิที่ำา TOT (Training O  Trainer)
	 ครูมีพลังบวกในการทำางาน ที่ำาให้เกิดการิเริ่ยนริู้และพัฒนางาน

อำย่างส้มืำ�าเส้มือำ 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายนิวัต	เจียวิริยบุญญา		 
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

วิสัยทัศน์ 

“ชุมชนน่าอยู่	คู่สังคมเอื้ออาทร	 
เมืองนครพนมพัฒนา	สู่ประชาคมอาเซียน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
24.125	ตร.กม.	 26,250	คน	 381,794,330	บาท

โทรศัพท์  0	4251	2005	 www.lovenkp.com
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ พัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย ตามโปรแกรม
การมีส่วนร่วมของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลท่า กั อำาเ อเมองนครศร รรมรา  จัง วัดนครศร รรมรา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 กระบวนการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็ก	 พัฒนาคริู 
ศูนย์เด็กป็ฐมืวัยด้านการิเล่�ยงดู (ECD Pro essionals and  
Parenting Program) เพื�อำพัฒนาศักยภาพคริูและผู้ดูแลเด็ก 
ขอำงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำบต.ที่่าซัก ให้ เป็็นคริูต้นแบบ 
และคริูได้ริับการิริับริอำง ส้ามืาริถเป็็นวิที่ยากริถ่ายที่อำดความืริู้ 
ให้กับผู้ส้นใจได้

	 การมีส่วนร่วมของพ่อ	 แม่	 ผู้ปกครอง	 และภาคีเครือข่าย	 
มีืการิจัดฝึกอำบริมืให้กับผู้ป็กคริอำง ดำาเนินการิคัดเลือำกเด็ก
ที่่�ค่อำนข้างมื่ป็ัญหา เช่น พ่อำแมื่วัยรุ่ินวัยใส้ เด็กด้อำยโอำกาส้  
ที่่�มื่ฐานะที่างบ้านยากจน พ่อำแมื่แยกที่าง เด็กที่่�มื่พัฒนาการิช้า  
เดก็ที่่�ไมืไ่ดอ้ำาศยักบัพอ่ำ แม่ื และผูป้็กคริอำงที่่�ใหค้วามืส้นใจกิจกริริมื 
โดยคริูต้นแบบและภาค่เคริือำข่ายริ่วมืเป็็นวิที่ยากริ

	 ระบบช่วยเหลือนักเรียน	ช่วยส้ริ้างความืส้ัมืพันธิ์์ที่่�ด่ริะหว่างบ้าน 
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วยให้ผู้ป็กคริอำง นักเริ่ยน และคริู  
ได้ที่ริาบริายละเอำ่ยดเก่�ยวกับตัวนักเริ่ยนอำย่างลึกซึ�ง ช่วยให้ 
เห็นส้ภาพขอำงนักเริ่ยนแต่ละคนได้ในทีุ่กมืิติและมื่ข้อำมืูล 
เชิงป็ริะจักษ์เก่�ยวกับพัฒนาการิด้านต่าง ๆ ทัี่กษะที่่�ต้อำงส้่งเส้ริิมื
เพิ�มืเติมื

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 นกัเรยีนไดร้บัการพฒันาสมรรถนะ พฒันาส้ตปิ็ญัญา บคุลกิภาพ 
พฤติกริริมืที่างส้ังคมื ม่ืความืส้ามืาริถในการิเริ่ยนรู้ิ มื่การิอำบริมื
เล่�ยงดูและบริิการิที่่�เหมืาะส้มืกับแต่ละคนอำย่างเท่ี่าเท่ี่ยมืกัน 
เพื�อำเติบโตเป็็นผู้ใหญ่ที่่�มื่คุณภาพ 

 	บุคลากรมีความรู้	 ความสามารถ	 มีทักษะ	 และประสบการณ์	
เก่�ยวกบัแนวที่างการิส้ง่เส้ริมิืส้มืริริถนะเดก็ป็ฐมืวยัเพื�อำการิพฒันา
ริอำบด้านตามืวัย ม่ืภาค่เคริือำข่ายในการิอำบริมืเล่�ยงดูเด็กป็ฐมืวัย 
เด็กนักเริ่ยนด้อำยโอำกาส้ได้ริับการิเอำาใจใส้่ ผู้ป็กคริอำงมื่ส้่วนริ่วมื  
มื่ความืริู้ความืเข้าใจ ในการิเล่�ยงดูเด็กและการิส้ริ้างวินัยเชิงบวก

	 แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย  
ด้วยการิส้ร้ิางกริะบวนการิเริ่ยนรู้ิที่่�พัฒนาคุณภาพเด็กป็ฐมืวัย 
อำย่างมื่ส้่วนริ่วมืกับเคริือำข่ายพ่อำ แมื่ ผู้ป็กคริอำง และชุมืชน

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 นโยบายและวิสัยทัศน์ผู้บริหาร	 มุ่ืงเน้นให้ป็ริะชาชนมื่คุณภาพ
ช่วิตที่่�ด่ โดยส้่งเส้ริิมืส้นับส้นุนด้านการิศึกษา เพื�อำพัฒนาคุณภาพ
ช่วิตอำย่างที่ั�วถึงและมื่คุณภาพ

	 บุคลากร	 พ่อ	 แม่	 ผู้ปกครอง	 ม่ืความืพร้ิอำมืให้ความืริ่วมืมืือำ 
พริ้อำมืริับการิเป็ล่�ยนแป็ลง ผู้ป็กคริอำงมื่ความืเชื�อำมืั�นต่อำบุคลากริ
และหน่วยงาน 

	 ภาคเีครอืข่ายมีความพรอ้ม มืค่วามืริู ้ความืส้ามืาริถ ป็ริะส้บการิณ ์
และม่ืป็ริะส้ิที่ธิิ์ภาพ พริ้อำมืให้การิส้นับส้นุน อำาทิี่ กริมืส่้งเส้ริิมื 
การิป็กคริอำงที่้อำงถิ�น อำงค์การิยูนิเซฟิ ป็ริะเที่ศไที่ย และมืูลนิธิ์ิ 
ริักษ์ไที่ย นคริศริ่ธิ์ริริมืริาช

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายเกรียงศักดิ์	ศรีไสย 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าซัก

วิสัยทัศน์ 

“ท่าซักเมืองน่าอยู่	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 
มีสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์	ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”	

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
45.080	ตร.กม.		 11,638	คน	 81,860,604	บาท	

โทรศัพท์ 0	7531	8920	 www.tasak.go.th
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โครงการ บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบล ม่วงก์ อำาเ อ ม่วงก์ จัง วัดนครสวรรค์

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ส ่ ง เส ริมกระบวนการเรียนรู ้ 	 และส้ ่ ง เส้ ริิมืพัฒนาการิ 
ที่ั�ง 4 ด้าน ตลอำดจนพัฒนาเด็กให้ม่ืคุณลักษณะที่่�พึงป็ริะส้งค์  
และส้มืริริถนะตามืวัยโดยอำงค์ริวมืผ่านการิเล่นและกิจกริริมื 
ที่่�เหมืาะส้มืตามืวัย

	 แบ่งเบาผู้ปกครองในการอบรมเล้ียงดู ให้ม่ืความืส้อำดคล้อำง 
กับวิถ่ช่วิตขอำงเด็กเล็ก ตามืบริิบที่และวัฒนธิ์ริริมืขอำงที่้อำงถิ�น

	 ส่งเสริมความรักความเอื้ออาทร	 ขอำงส้ถาบันคริอำบคริัวชุมืชน 

และส้ังคมืที่้อำงถิ�น

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มื่การิส้่งเส้ริิมืให้ส้ถานศึกษา
เป็็นอำงค์กริแห่งการิเริ่ยนริู้ ภายใต้คำาขวัญที่่�ว่า “เริาอำยากให้ 
การิเริย่นริูเ้ป็็นเริื�อำงขอำงทีุ่กคน”

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสำาราญ	พันธ์มหา 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่วงก์

วิสัยทัศน์ 

“ประชาชนอยู่ดีมีสุขและมีส่วนร่วมในการบริหาร”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
105	ตร.กม.	 9,536	คน	 42,747,533	บาท

โทรศัพท์ 0	5623	8076	 www.maewong.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เป็็นบุคคลที่่�มื่มืาตริฐาน 
และม่ืคุณภาพ ได้รัิบการิคัดเลือำกให้เป็็น “ครูิผู้ดูแลเด็กด่เด่น”  
ป็ริะจำาปี็ 2555, 2557, 2558 และ 2560 จากกริมืส่้งเส้ริิมื 
การิป็กคริอำงท้ี่อำงถิ�น 

	 คว้ารางวลั อำบต.แม่ืวงก์ ได้ริบัริางวลัอำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�น 
ที่่�จัดที่ำาแผนพัฒนาการิศึกษาด่เด่น ป็ริะจำาป็ี พ.ศ. 2560  
(ได้ริับเงินริางวัล 25,000 บาที่), พ.ศ. 2561 (ได้ริับเงินริางวัล 
35,000 บาที่) และ พ.ศ. 2562 (ได้ริับเงินริางวัล 30,000 บาที่) 
จากกริมืส้่งเส้ริิมืป็กคริอำงที่้อำงถิ�น

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	 3	 แห่ง	 ได้ริับริางวัลการิป็ริะกวด
ส้ถานศึกษาที่่�มื่การิจัดที่ำาแผนพัฒนาการิศึกษาด่เด่น ดังน่� 

 พ.ศ. 2558 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำาบลแมื่วงก์ ได้ริับเงิน
ริางวัล 40,000 บาที่ 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้ริะหลวง 
ได้ริับเงินริางวัล 40,000 บาที่ 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไริ่
ไที่ริที่อำงพริะยาลับแล ได้ริับเงินริางวัล 40,000 บาที่ 

 พ.ศ. 2559 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำาบลแมื่วงก์ ได้ริับเงิน
ริางวัล 40,000 บาที่ 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้ริะหลวง 
ได้ริับเงินริางวัล 40,000 บาที่ 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านไริ่ไที่ริที่อำงพริะยาลับแล ได้ริับเงินริางวัล 40,000 บาที่

 พ.ศ. 2560 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้ริะหลวง ได้ริับเงิน
ริางวัล 25,000 บาที่ 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไริ่ไที่ริที่อำง
พริะยาลับแล ได้ริับเงินริางวัล 25,000 บาที่ 3) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตำาบลแมื่วงก์ ได้ริับเงินริางวัล 15,000 บาที่

 พ.ศ. 2562 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้ริะหลวง ได้ริับเงิน
ริางวัล 30,000 บาที่ 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไริ่ไที่ริที่อำง
พริะยาลับแล ได้ริับเงินริางวัล 40,000 บาที่ 3) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตำาบลแมื่วงก์ ได้ริับเงินริางวัล 40,000 บาที่
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ นวัตกรรมกี าสร้างป า ลานเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย 

ด  เทศบาลตำาบลอิสาณ อำาเ อเมองบรรัม ์ จัง วัดบรรัม ์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 นวัตกรรมกี าสร ้างป ัญญา	 เกิดขึ�นจากจังหวัดบุ ร่ิ รัิมืย ์ 
เป็็นเมืือำงแห่งก่ฬา จึงต้อำงมื่การิป็ลูกฝังให้นักเริ่ยนมื่หัวใจ 
เป็็นนักก่ฬา (S ort Heart) โดยเที่ศบาลตำาบลอำิส้าณ มื่นโยบาย 
ในการิส้่งเส้ริิมืให้เด็กได้พัฒนาที่ักษะพื�นฐานด้านริ่างกาย 
และก่ฬาอำย่างส้มืำ�าเส้มือำและต่อำเนื�อำง จึงได้อำอำกแบบและพัฒนา
ลานกิจกริริมืก่ฬาส้ร้ิางปั็ญญา ซึ�งพฒันามืาจากการิละเล่นขอำงไที่ย 
ที่่�ส้ืบที่อำดต่อำกันมืาที่่�มื่ชื�อำว่า “ตาหัวกะโหลก” ให้มื่ความืที่ันส้มืัย 
น่าส้นใจ ดึงดูดใจส้ำาหริับเด็ก ๆ ในการิที่ำากิจกริริมื 

	 การออกแบบ	 ปรับปรุง	 พัฒนาและต่อยอด	 กิจกรรม 
การกระโดด	 หรือการละเล่นแบบพื้นบ้าน	 เพื�อำช่วยพัฒนา 
กล้ามืเนื�อำและส้มืริริถภาพที่างกาย และส่้งเส้ริิมืการิพัฒนา 
กล้ามืเนื�อำมืัดเล็กมืัดใหญ่ ซึ�งเป็็นป็ัจจัยพื�นฐานในการิพัฒนา 
ดา้นอำื�น ๆ  ที่ำาใหผู้เ้ริย่นมืส่้ขุภาพที่่�แขง็แริงส้มืส้ว่น ที่ั�งริา่งกาย จติใจ  
ส้ติป็ัญญา และการิเข้าส้ังคมื

	 การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เที่ศบาลตำาบล 
อำิส้าณ ได้จัดที่ำา MOU ร่ิวมืกับ อำป็ที่.แห่งอำื�น ๆ ในพื�นท่ี่� 
ใกล้เค่ยง เพื�อำแลกเป็ล่�ยนป็ริะส้บการิณ์ด้านการิเส้ริิมืส้ริ้าง
ส้มืริริถภาพที่างกาย เช่น การิริ่วมืกับ อำบต.บ้านยาง และเที่ศบาล
ตำาบลบา้นบวั ในการิเผยแพริแ่ละนำาลานกจิกริริมืกฬ่าส้ร้ิางป็ญัญา
ไป็ใช้ในการิจัดป็ริะส้บการิณ์ เพื�อำให้เกิดการิพัฒนาอำย่างต่อำเนื�อำง
และหลากหลาย 

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ  
ได้ริับริางวัลอำงค์การิป็กคริอำง
ส้่วนที่้อำงถิ�นที่่� ม่ืผลการิป็ฏิิบัติ
งานด่เด่น ป็ริะจำาป็ี พ.ศ. 2562 
ด้ านการิศึ กษา  จนที่ำ า ให้ มื่  
ผู้มืาศึกษาดูงานเป็็นจำานวนมืาก 
และได้นำานวัตกริริมืก่ฬาส้ริ้าง
ปั็ญญานำาไป็ใช้กับศูนย์พัฒนา
เดก็เลก็และโริงเริย่นในส้งักดัขอำง 
ตนเอำง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 เกิดลานกิจกรรมที่สามารถเคล่ือนย้าย	 พกพา	 เพื่อนำาไปฝึก 
ในสถานที่ต่าง	 ๆ	 ได้ตามความเหมาะสม	 ไมื่ใช่ลานกิจกริริมื 
ที่่�จะฝึกได้เพ่ยงที่่�ใดที่่�หนึ�งเที่่านั�น ป็ริะโยชน์ขอำงลานกิจกริริมื
นวัตกริริมืก่ฬาส้ร้ิางปั็ญญาท่ี่�ส้ามืาริถเคลื�อำนย้าย หรืิอำพกพาได้ ที่ำาให้
ผู้ป็กคริอำง ส้มืาชิกในคริอำบคริัว หริือำชุมืชนส้ามืาริถที่ำากิจกริริมื
ริ่วมืกันได้ นอำกจากจะเป็็นการิอำอำกกำาลังกาย หริือำพัฒนา 
กล้ามืเนื�อำส้่วนต่าง ๆ ยังที่ำาให้เกิดความืส้นุกส้นาน และ 
ความืส้ามืัคค่ในคริอำบคริัวอำ่กด้วย

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การนำาภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือการละเล่นพ้ืนบ้านมาพัฒนา 
ต่อยอด การิอำาศัยความืคิดริิเริิ�มืส้ริ้างส้ริริค์ไป็จนถึงวิส้ัยทัี่ศน์ 
ขอำงผู้นำา การิที่ำางานเป็็นที่่มื การิส้ริ้างการิม่ืส้่วนริ่วมืในชุมืชน  
และการิจัดที่ำา MOU ริ่วมืกัน อำป็ที่. แห่งอำื�น ๆ ในพื�นที่่�ใกล้เค่ยง 

	 กลยุทธ์การสร้างเมืองกี า การิส้ริ้างจังหวัดบุริ่รัิมืย์ให้เป็็น 
เมืือำงก่ฬา เริิ�มืต้นจากการิส้่งเส้ริิมืให้เด็ก ๆ ในวัยเร่ิยนได้ริับการิ
พัฒนาที่ักษะพื�นฐานด้านริ่างกายและก่ฬาอำย่างส้มืำ�าเส้มือำ 
นอำกจากน่�การิที่่�จังหวัดบุริ่รัิมืย์มื่ส้นามืฟิุตบอำลและส้นามืแข่งริถ
ริะดับโลก ก็เป็็นอำ่กป็ัจจัยที่่�ที่ำาให้เด็ก ๆ ได้ส้ัมืผัส้ คุ้นเคยกับก่ฬา 
เป็ ็นการิป็ลูกฝังให ้นักเริ่ยนริักก่ฬา ริักการิอำอำกกำาลังกาย  
และมื่ เจตคติที่่�ด่ กับก่ฬา เป็ ็นผลด่ในการิส้ ่งเส้ริิมืพัฒนา 
การิด้านริ่างกาย อำาริมืณ์ ส้ังคมื ส้ติป็ัญญาขอำงตัวนักเริ่ยนเอำง

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสุพจน์	สวัสดิ์พุทรา 
นายกเทศมนตรีตำาบลอิสาณ

วิสัยทัศน์ 

“ตำาบลน่าอยู่	เชิดชูคุณธรรม	นำาการพัฒนา	ประชาชนเป็นสุข”	

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
39.899	ตร.กม.		 20,460	คน	 129,500,000	บาท	

โทรศัพท์  0	4461	7579	 www.isan.go.th
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โครงการ กองทุนเงินบริจาค  สถานประกอบการ 
ในตำาบลบางกะดี 
ด  เทศบาลตำาบลบางกะดี อำาเ อเมองปทม านี จัง วัดปทม านี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 พื้นที่ตำาบลบางกะดี มื่โริงงานอำุตส้าหกริริมืในพื�นที่่�มืากกว่า  
60 แห่ง ป็ริะกอำบกับแต่ละแห่งมื่การิดำาเนินกิจกริริมื CS   
(Cor orate Social es onsibility) เพื�อำคืนป็ริะโยชน์ต่อำส้ังคมื 
เที่ศบาลตำาบลบางกะด ่จงึได้จดัป็ริะชมุืร่ิวมืกับส้ถานป็ริะกอำบการิ
เพื�อำหาแนวที่างในการิริ่วมืกันที่ำากิจกริริมืคืนกำาไริสู้ ่ส้ังคมื  
ส้่งผลให้เกิด “กอำงทีุ่น CS  ส้ถานป็ริะกอำบการิในตำาบล 
บางกะด่” ขึ�น ตั�งแต่ พ.ศ. 2553 เพื�อำช่วยเหลือำและแส้ดงอำอำกถึง
ความืริับผิดชอำบต่อำส้ังคมื 

	 กอง ทุน	 C R	 สถานประกอบการในตำ าบลบางกะ ดี  
ได้ส้ริ้างป็ริะโยชน์ต่อำป็ริะชาชนและพื�นที่่�เที่ศบาลตำาบลบางกะด่
อำย่างต่อำเนื�อำง เป็ิดโอำกาส้ให้เยาวชนในพื�นที่่�ได้รัิบการิศึกษา 
ในริะดับอำุดมืศึกษา (ป็ริิญญาตริ่) ยกริะดับคุณภาพที่างการิศึกษา
ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื�นที่่� ผู ้ได้ริับทุี่นการิศึกษากลับมืา 
มื่ส้่วนริ่วมืในการิพัฒนาที่้อำงถิ�นขอำงตน

	 หลกัเกณ ใ์นการให้ทนุการศกึษา จะมืก่าริแต่งตั�งคณะกริริมืการิ
พจิาริณาคดัเลอืำกผูร้ิบัที่นุการิศกึษา และมืก่าริกำาหนดหลกัเกณฑ์์
การิพิจาริณาให้ทีุ่นการิศึกษาที่่�ชัดเจน โป็ริ่งใส้ และเป็็นธิ์ริริมื

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 สถานประกอบการ	 และผู้แทนชุมชน ม่ืส้่วนริ่วมืในการิดำาเนิน
กิจกริริมืต่าง ๆ ขอำงเที่ศบาลตำาบลบางกะด่ ส้ามืาริถให  ้
ความืช่วยเหลือำป็ริะชาชนในพื�นที่่�ในกิจกริริมืต่าง ๆ ที่่�นอำกเหนือำ
จากอำำานาจหน้าที่่�ขอำงเที่ศบาล   

	 ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กและ
เยาวชน โดยเด็กและเยาวชนท่ี่�ได้ริับทีุ่นการิศึกษามื่ผลการิเริ่ยน
อำยู่ในเกณฑ์์ด่ (ไมื่ตำ�ากว่า 2.00) คริอำบคริัวม่ืช่วิตความืเป็็นอำยู่ 
ที่่�ด่ขึ�น และเมืื�อำจบการิศึกษาแล้ว ส้ถานป็ริะกอำบการิในพื�นท่ี่� 
ยังรัิบเข้าที่ำางานต่อำเนื�อำง ผู้ได้รัิบทุี่นการิศึกษาม่ืโอำกาส้กลับมืา 
แลกเป็ล่�ยนป็ริะส้บการิณ์และส้ร้ิางแริงบันดาลใจให้กับน้อำง ๆ  
ในโคริงการิอำ่กด้วย

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การสร้างความเชื่อมั่น	 โดยคณะผู้บริิหาริมื่การิกำาหนดวิส้ัยที่ัศน์
การิพฒันาที่่�ชดัเจน ม่ืการิจดัที่ำา MOU ร่ิวมืกับส้ถานป็ริะกอำบการิ
ต่าง ๆ เพื�อำให้การิส้นับส้นุนงบป็ริะมืาณดำาเนินการิทุี่กป็ี  
การิบริิหาริกอำงทีุ่น CS  ม่ืคณะกริริมืการิดำาเนินการิ 3 ฝ่าย 
รัิบผิดชอำบริ่วมืกัน ได้แก่ ผู้แที่นฝ่ายเที่ศบาลตำาบลบางกะด่  
ผู้แที่นส้ถานป็ริะกอำบการิ และผู้แที่นจากคณะกริริมืการิชุมืชน  
ในการิดำาเนินกิจกริริมื ม่ืการิเป็ิดเผยข้อำมูืลการิดำาเนินกิจกริริมื 
ให้ส้มืาชิกที่ริาบ ทีุ่ก ๆ 2 เดือำน 

	 การบูรณาการความร่วมมือ ยึดหลักการิบริิหาริแบบมื่ส้่วนริ่วมื
ขอำงป็ริะชาชน ม่ืกริะบวนการิที่่�เชื�อำมืโยงริะหว่างภาคริัฐ และ 
ภาค่เคริือำข่ายอำื�น ๆ เช่น ธิ์ุริกิจ เอำกชน ป็ริะชาชน ชุมืชน และ
อำงค์กริต่าง ๆ ให้เข้ามืามื่ส้่วนริ่วมื เพื�อำนำาไป็สู้่การิพัฒนาที่่�ยั�งยืน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายธวัชชัย	อึ้งอัมพรวิไล 
นายกเทศมนตรีตำาบลบางกะดี

วิสัยทัศน์ 

“สังคมต้องได้รับการพัฒนา	การกี าต้องได้รับการส่งเสริม	 
สิ่งที่เร่งเพิ่มคือการศึกษา ปัญหาใหญ่คือคุณภาพชีวิต”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
8.3	ตร.กม.	 14,199	คน	 224,179,456	บาท

โทรศัพท์ 0	2019	6030	 www.bangkadi.go.th
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ ปลูก งวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด  เทศบาลตำาบลนาดี อำาเ อนาดี จัง วัดปราจนบร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็็นป็ริัชญาที่่�ช่�ถึงแนวที่าง
การิดำาริงอำยู่และป็ฏิิบัติตนขอำงคนไที่ย เพื�อำให้ก้าวที่ันต่อำ 
ยุคโลกาภิวัตน์ เพื�อำให้เกิดความืก้าวหน้าไป็พริ้อำมืกับความืส้มืดุล 
และพร้ิอำมืรัิบต่อำการิเป็ล่�ยนแป็ลงที่่�ริวดเริ็วและกว้างขวาง 
ที่ั�งด้านวัตถุ ด้านส้ังคมื ด้านส้ิ�งแวดล้อำมื และด้านวัฒนธิ์ริริมื 

	 โรงเรียนเป็นสถานที่ในการผลิตพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ 
เป็็นแหล่งเริ่ยนริู้ พัฒนาที่างด้านส้ติป็ัญญา ที่างด้านร่ิางกาย  
ที่างด้านอำาริมืณ์ และด้านส้ังคมื ป็ัจจุบันมื่ความืเจริิญและ 
พัฒนาการิที่างด้านเที่คโนโลย่อำยู่มืาก แต่การิพัฒนาด้านจิตใจ 
คุณธิ์ริริมืและจริิยธิ์ริริมืยังมื่น้อำย 

	 โครงการปลูกฝังวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง เมืื�อำนักเริ่ยน
ป็ฏิิบัติตามืหลักป็ริัชญาขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยงแล้ว จะที่ำาให้ 
มื่ผลการิเร่ิยนที่่�ด่ขึ�น มื่ความืเข้าใจมืากขึ�น และบริริลุตามื 
จุดมืุ่งหมืายขอำงหลักสู้ตริการิศึกษาแห่งชาติที่่�ว่า นักเริ่ยน 
เป็น็ผู้เริย่นที่่�ด ่เก่ง มืค่วามืส้ขุในการิเริย่นริู ้และดำาริงช่วติในส้งัคมื
เป็็นพลเมืือำงที่่�มื่คุณภาพขอำงป็ริะเที่ศชาติต่อำไป็

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
	 นักเรียนทุกคน	 ได้ริับการิพัฒนาที่างด้านร่ิางกาย ส้ติปั็ญญา 

อำาริมืณ์ ส้ังคมื และมื่ส้มืาธิ์ิป็ัญญาตามืแนวเศริษฐกิจพอำเพ่ยง 
	 ชุมชนให้การยอมรับโรงเรียนมากขึ้น ก่อำให้เกิดความืร่ิวมืมืือำ

ริะหว่าง อำป็ที่. ส้ถานศึกษา และชุมืชนในการิจัดการิศึกษา  
และจัดป็ริะส้บการิณ์ให้กับผู้เริ่ยนได้อำย่างป็ริะส้บความืส้ำาเริ็จ

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ บูรณาการเข้ากับ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการิป็ลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนริูจ้กัการิใชช้ว่ติท่ี่�พอำเพย่ง เหน็คณุคา่ขอำงที่ริพัยากริตา่ง ๆ  
ฝกึการิอำยูร่่ิวมืกบัผูอ้ำื�นอำยา่งเอำื�อำเฟิ้อ้ำเผื�อำแผแ่ละแบง่ป็นั มืจ่ติส้ำานกึ
ริักส้ิ�งแวดล้อำมื และเห็นคุณค่าขอำงวัฒนธิ์ริริมื ค่านิยมื เอำกลักษณ์
และความืเป็็นไที่ย

	 การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ป็ริะกอำบด้วย ส้่วนที่่� 1 การิบริิหาริส้ถานศึกษาในด้านต่าง ๆ  และ 
ส้่วนที่่� 2 การิจัดการิเร่ิยนริู้ขอำงผู้เร่ิยน ที่ั�งการิส้อำดแที่ริกส้าริะ
เศริษฐกิจพอำเพ่ยงในหลักสู้ตริและส้าริะเริ่ยนรูิ้ในห้อำงเริ่ยน และ
การิป็ริะยกุตห์ลกัป็ริชัญาขอำงเศริษฐกจิพอำเพย่งในการิจัดกจิกริริมื
พัฒนาผู้เริ่ยนนอำกห้อำงเริ่ยน

	 ครูเป็นบุคลากรที่สำาคัญในการถ่ายทอดความรู้	 และปลูกฝัง
หลักคิดต่าง	ๆ 	ให้แก่เด็ก	โดยคริูต้อำงเข้าใจอำย่างถูกต้อำง ส้ามืาริถ
วิเคริาะห์ และเป็็นแบบอำย่างที่่�ด่ในการิดำาเนินช่วิตแบบพอำเพ่ยง
ขยายผลให้ถึงคริอำบคริัวและชุมืชน

	 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ 
ด้านการศึกษา	 การิพัฒนาที่่�ตั�งอำยู่บนพื�นฐานขอำงที่างส้ายกลาง 
และความืไ ม่ืป็ริะมืาที่ โดยคำ านึ งถึ งความืพอำป็ริะมืาณ  
ความืม่ืเหตุผล การิส้ริ้างภูมิืคุ้มืกันที่่�ด่ในตัว ตลอำดจนใช้ความืริู้ 
ความืริอำบคอำบ และคุณธิ์ริริมืป็ริะกอำบการิวางแผน การิตัดส้ินใจ 
และการิกริะที่ำา

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายเทวัน	เสียงเจริญ 
นายกเทศมนตรีตำาบลนาดี

วิสัยทัศน์ 

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่การจัดการศึกษา 
แบบมีส่วนร่วม	รวบรวมองค์ความรู้	เชิดชูคุณธรรม	จริยธรรม	
และร่วมกันพัฒนา	ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
13	ตร.กม.		 8,007	คน	 58,410,000	บาท	

โทรศัพท์ 0	3728	9086	 www.tessabannadi.go.th
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ด้านการศก า1
ด้านที่

22 23

โครงการ กอบรมการจัดการเรียนการสอน 
ในศตวรรษท่ี  ของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา
ด  องค์การบร ารส่วนจัง วัดปตตานี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี	 21 ขอำง
โริงเริ่ยนสั้งกัด อำบจ.ป็ัตตาน่ ด้วยนวัตกริริมืการิศึกษาชั�นเริ่ยน 
(Lesson Study) และวิธิ์่การิแบบเป็ิด (O en A roach)  
ที่่�ส้่งเส้ริิมืให้นักเร่ิยนเป็็นศูนย์กลาง คริูเป็ล่�ยนบที่บาที่จากผู้พูด 
มืาเป็็นผู ้ สั้งเกตมืากขึ�น นักเร่ิยนเกิดการิคิดวิเคริาะห์ผ ่าน 
การิแก้ปั็ญหาด้วยตนเอำง เป็็นคู ่หริอืำกลุม่ื มืแ่นวคดิเป็็นขอำงตนเอำง 
กล้านำาเส้นอำแนวคิดมืากขึ�น

	 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ	(Pro essional	Learning	
Community	 :	 PLC)	 คริูริ่วมืกันอำอำกแบบบที่เร่ิยนริ่วมืกับ 
เพื�อำนคริู เป็ล่�ยนวัฒนธิ์ริริมืการิที่ำางานขอำงคริูที่่�ที่ำางานแบบเด่�ยว 
ให้เป็็นที่่มืมืากขึ�น มื่ที่่มืศึกษาชั�นเริ่ยน แลกเป็ล่�ยนแนวคิดและ
ส้ะที่้อำนผลริ่วมืกัน เกิดการิเริ่ยนริู้ซ้อำนที่ับกันหลายวง ตั�งแต ่
ริะดับในชั�นเร่ิยนขอำงตนเอำง โริงเร่ิยน และริะหว่างโริงเร่ิยน  
การิบริิหาริเป็็นแนวริะนาบ ผู้บริิหาริริ่วมืเริ่ยนริู้กับคริู 

	 การบูรณาการความร่วมมือ กับคณะศึกษาศาส้ตร์ิ มืหาวิที่ยาลัย
ส้งขลานคริินที่ริ์ วิที่ยาเขตป็ัตตาน่ จัดฝึกอำบริมืเชิงป็ฏิิบัติการิ 
และการิจดัที่ำาแผนการิจดัการิเริย่นริู ้การินเิที่ศ ตดิตามืการิจดัการิ
เริ่ยนการิส้อำน การิศึกษาดูงานการิจัดการิเริ่ยนการิส้อำน 
ขอำงโริงเริย่นเคริอืำข่าย และกจิกริริมืเปิ็ดชั�นเริย่น โดยม่ืผูเ้ช่�ยวชาญ
ด้านการิจัดการิเร่ิยนการิส้อำนด้วยนวัตกริริมืการิศึกษาชั�นเริ่ยน 
และวิธิ์่การิแบบเป็ิดจากมืหาวิที่ยาลัยให้คำาป็รึิกษาและแนะนำา
ตลอำดโคริงการิ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับชุมชน	 
ลดความืเหลื�อำมืลำ�าในการิจัดการิศึกษา 

	 นกัเรยีนมทีกัษะและคณุลกัษณะอันพงึประสงค์ในศตวรรษที	่21 
นักเริ่ยนกล้าคิด ม่ืแนวคิดเป็็นขอำงตนเอำง ส้ามืาริถคิดวิเคริาะห ์
ได้อำย่างเป็็นริะบบ อำธิ์ิบายอำย่างเป็็นเหตุเป็็นผล 

 	ครู	 และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด
และแนวทางการจดัการเรยีนการสอนในศตวรรษที	่21	ส้ามืาริถ
นำาความืริู้และเที่คนิควิธ่ิ์การิส้อำนด้วยการิจัดการิเริ่ยนการิส้อำน 
โดยใช้การิศกึษาชั�นเริย่น และวธิิ์ก่าริแบบเปิ็ด มืาพัฒนาการิจดัการิ
ศึกษาให้มื่คุณภาพ และพัฒนาวิชาช่พคริู

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การสนับสนุนจากผู ้บริหาร	 ที่่มืวิที่ยากริท่ี่� ม่ืความืริู ้และ
ป็ริะส้บการิณ์ ความืริ่วมืมืือำขอำงผู้บริิหาริส้ถานศึกษา คริู และ
นักเริ่ยน ในการิพัฒนาคุณภาพการิจัดการิเริ่ยนการิส้อำน 
ในศตวริริษที่่� 21 ขอำงโริงเริ่ยน

	 เครือข่ายความร่วมมือ	 การิแลกเป็ล่�ยนอำงค์ความืริู้ริ่วมืกันจาก
การิเป็ิดชั�นเริ่ยนขอำงโริงเริ่ยนในเคริือำข่ายที่่�จัดการิเริ่ยนการิส้อำน
ด้วยนวัตกริริมืการิศึกษาชั�นเริ่ยนและวิธิ์่แบบเป็ิด และเกิดความื
ริ่วมืมืือำในการิพัฒนาวิชาช่พคริูริะหว่างโริงเริ่ยนเคริือำข่าย

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายเศรษฐ์	อัลยุฟรี	 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

วิสัยทัศน์ 

“สร้างปัตตานีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม	 
มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	มีจิตอาสา	 
ดำารงอยู่บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
1,940.35	ตร.กม.	 718,544	คน	 396,239,050	บาท

โทรศัพท์	0	7334	9789	 www.pattanipao.go.th
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ 

ด  องค์การบร ารส่วนตำาบล ม่ลาว อำาเ อเ ี งคำา จัง วัดพะเ า

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 โครงการศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กคุณภาพประจำาปี 	 2562 
ที่ำาให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำาบลแมื่ลาวมื่ส้ถิติฟิันผุลดลง

	 เด็กปฐมวัยมีสถิติฟันผุที่ลดลง	
 • ป็ีการิศึกษา 2561 ฟิันผุ คิดเป็็นริ้อำยละ 42
 • ป็ีการิศึกษา 2562 ฟิันผุ คิดเป็็นริ้อำยละ 16.5

 ผู้ปกครองมีระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น	
 • ปี็การิศึกษา 2561 ม่ืริะดับความืพึงพอำใจ  

 คิดเป็็นร้ิอำยละ 75
 • ป็ีการิศึกษา 2562 มื่ริะดับความืพึงพอำใจ  

 คิดเป็็นริ้อำยละ 84.73
	 นำาเด็กส่งต่อเข้ารับการรักษาฟันผุ	เพิ่มขึ้น	

 • ป็ีการิศึกษา 2561 นำาเด็กส้่งต่อำเข้าริับการิริักษาฟิันผุ  
 คิดเป็็นริ้อำยละ 50

 • ป็ีการิศึกษา 2562 นำาเด็กส้่งต่อำเข้าริับการิริักษาฟิันผุ 
 คิดเป็็นริ้อำยละ 80

	 เด็กเกิดทักษะในการแปรงฟัน	ส้ามืาริถนำาไป็ฏิิบัติในช่วิตป็ริะจำาวันได้
	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำาบลแม่ลาวผ่านการประเมินศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กคุณภาพระดับดีเยี่ยม จากการิป็ริะกวด ศูนย์พัฒนา 
เดก็เลก็คณุภาพยอำดเย่�ยมืริะดบัจงัหวดัพะเยา ป็ริะจำาป็ ี2561 และ
ได้ริับริางวัลชนะเลิศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพยอำดเย่�ยมืริะดับ
จังหวัดพะเยา ป็ริะจำาป็ี 2561

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 พ่อแม่ผู้ปกครอง ได้ให้ความืส้ำาคัญ เอำาใจใส้่ต่อำปั็ญหาโริค 
ในชอ่ำงป็ากมืากขึ�น มืค่วามืริูใ้นการิดแูลส้ขุภาพฟินัเดก็ป็ฐมืวยัจาก
เจ้าหนา้ที่่�ที่นัตกริริมืและนสิ้ติที่นัตแพที่ย ์จากมืหาวทิี่ยาลยัมืหดิล

	 เด็กมีวินัยในการแปรงฟัน	แบบ	2	:	2	:	2	และสนุกสนานกับ
กิจกรรม	สูตรการแปรงฟัน	222	คือำ แป็ริงฟิันอำย่างน้อำยวันละ  
2 คริั�ง ตอำนเช้าและก่อำนเข้านอำน แป็ริงฟิันนานอำย่างน้อำย 2 นาที่่ 
และหลังการิแป็ริงฟิัน 2 ชั�วโมืง ไมื่ควริริับป็ริะที่านอำาหาริ ริวมืถึง 
ริูจ้กัเลอืำกริบัป็ริะที่านอำาหาริที่่�ม่ืป็ริะโยชนน์ำาไป็สู้ก่าริแกไ้ขป็ญัหา
ฟิันผุที่่�ต้นตอำขอำงป็ัญหา

	 ความร่วมมือ	 จากภาค่เคริือำข่ายผู้ที่่�มื่ส้่วนเก่�ยวข้อำงทีุ่กภาคส้่วน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็็นที่่�ยอำมืริับขอำงชุมืชนและหน่วยงานต่าง ๆ

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 เด็กมีความสุขและสนุกสนาน กับการิแป็ริงฟิันป็ริะกอำบเพลง 
คริูผู้ดูแลเด็กมื่ความืริู้ความืเข้าใจ และติดตามืผลสุ้ขภาพฟิันเด็ก
อำย่างต่อำเนื�อำง

	 พอ่แมผู่ป้กครองใหค้วามรว่มมอื และส้นบัส้นนุส้ง่ตอ่ำบุตริหลาน
เข้าริับการิริักษาฟิันอำย่างถูกวิธิ์่

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับงบประมาณ	 ในการิส้นับส้นุน 
ในด้านวัส้ดุอุำป็กริณ์ เพื�อำส่้งเส้ริิมืการิแป็ริงฟิันให้กับเด็กจาก 
ทีุ่กภาคส้่วน

	 ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ให้การิส้นับส้นุนในการิที่ำางาน
	 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความอนุเคราะห์ในด้าน 
ต่าง	 ๆ	 	 อำาทิี่	 ส้นับส้นุนบุคลากริที่่�มื่ความืริู้ความืส้ามืาริถ 
ให้ความืริู้แก่พ่อำแมื่ผู้ป็กคริอำงเด็กเป็็นอำย่างด่

	 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กำาลังใจ ริ่วมืวางแผน
กำาหนดวิธิ์่การิและส้นับส้นุนงบป็ริะมืาณในการิดำาเนินงาน 
อำย่างเต็มืที่่�

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายชัยวัฒน์	กิตติศักดิ์กำาจร 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่ลาว 

วิสัยทัศน์ 

“ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า	พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพิ่มขีดความสามารถ	สร้างโอกาสสู่ประชาคมอาเซียน”	

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
112	ตร.กม.		 6,445	คน	 45,363,711	บาท	

โทรศัพท์ 0	5488	3239	 www.maelaolocal.go.th
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โครงการ โรงเรียน o e er ne ต้านยาเสพติด 

ด  เทศบาลตำาบลจองถนน อำาเ อเ า ั สน จัง วัดพัทลง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การวางแผนพัฒนาสถานศึกษา	 เพื่อดำาเนินการโครงการ	
“โรงเรียน	 To	 Be	 Number	 ne	 ต้านยาเสพติด” 
และจัดวางแผนริะบบดูแลช่วยเหลือำนักเร่ิยนที่่�มื่พฤติกริริมื 
เบ่�ยงเบนและเป็็นกลุ่มืเส้่�ยงต่อำการิเข้าไป็ยุ่งเก่�ยวกับยาเส้พติด 

	 พัฒนาครู 	 ผู้บริหาร	 และบุคลากรทางการศึกษา ให้มื่ 
อำงค์ความืรู้ิและที่ักษะการิป็ฏิิบัติงานด้านการิป็้อำงกันยาเส้พติด 
มืาอำย่างต่อำเนื�อำงจนถึงป็ัจจุบัน

	 สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในโรงเรียนและชุมชน	 
ในการิป็อ้ำงกนั เฝา้ริะวงั และแก้ไขปั็ญหายาเส้พตดิในส้ถานศึกษา
กำากับ ติดตามื ป็ริะเมืินผลการิดำาเนินงาน และมื่การิริายงานผล 
ส้่งผลให้โริงเริ่ยนได้ริับริางวัลต่าง ๆ เช่น ริางวัลส้ถานศึกษาด่เด่น
ขอำงอำงคก์ริป็กคริอำงส้ว่นที่อ้ำงถิ�น จังหวัดพทัี่ลุง ป็ริะจำาป็กีาริศกึษา 
2561 - 2563 ได้รัิบพริะริาชที่านเก่ยริติบัตริ พริ้อำมืโล่ริางวัล 
การิแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand 
Cham ionshi  ริะดบัป็ริะเที่ศ ป็ริะจำาป็กีาริศกึษา 2557 - 2561 
จากทีู่ลกริะหม่ือำมืหญิงอุำบลรัิตนริาชกัญญา สิ้ริิวัฒนาพริริณวด่ 
ริางวัลชนะเลิศ โริงเริ่ยนสุ้ขบัญญัติ โริงเริ่ยนส้าริวัตรินมื และ
โริงเริ่ยน อำย.น้อำย ริะดับจังหวัด ป็ริะจำาป็ีการิศึกษา 2557 - 2561

	 ขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม ไป็สู้่ส้ถาบันคริอำบคริัว ชุมืชน ที่ำาให้
เกิดความืสุ้ขอำย่างยั�งยืนในพื�นที่่� 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้	 ส้ริ้างภูมืิคุ้มืกัน ให้พ้นจาก 
ยาเส้พติด

	 เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง	 มื่ที่ักษะในการิดูแลตนเอำง ริู้จัก 
เลือำกดื�มื เลือำกบริิโภคขอำงที่่�มื่ป็ริะโยชน์

	 เยาวชนมีความสามารถ	 อำย่างส้ริ้างส้ริริค์และหลากหลาย 
ก้าวสู้่ความืเป็็นที่่� 1 โดยไมื่พึ�งยาเส้พติด

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ความมุ่งมั่นในการดำาเนินงาน จากการิดำาเนินโคริงการิ 
อำย่างต่อำเนื�อำง ที่ำาให้ไม่ืพบป็ัญหาการิแพร่ิริะบาดขอำงยาเส้พติด 
เกิดขึ�นในพื�นท่ี่�ตำาบลจอำงถนน เยาวชนในพื�นที่่�มื่ภูมิืคุ้มืกัน 
ตวัเอำงอำยา่งเขม้ืแขง็ หา่งไกลยาเส้พตดิ นำาศกัยภาพความืส้ามืาริถ
ไป็ส้ร้ิางส้ริริค์ผลงานตามืความืถนัด และก้าวสู้่ความืเป็็นท่ี่� 1  
โดยไมื่พึ�งพายาเส้พติด

	 การบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เที่ศบาลตำาบล 
จอำงถนนและโริงเริย่นเที่ศบาลจอำงถนน (วดับางแกว้) ไดบ้รูิณาการิ 
ในด้านอำงค์ความืรู้ิและงบป็ริะมืาณในการิดำาเนินโคริงการิ 
“โริงเริ่ยน To Be Number One ต้านยาเส้พติด” จากหลาย
หน่วยงาน ที่ั�งภาคริัฐและเอำกชน ริวมืถึงการิริับฟิังความืเห็น และ
ข้อำเส้นอำแนะจากผู้ป็กคริอำงในพื�นที่่�ตำาบลจอำงถนนอำย่างต่อำเนื�อำง 
ที่ำาให้เกิดแนวป็ฏิิบัติที่่�ชัดเจนในการิดำาเนินโคริงการิจนบริริลุ 
เป็้าหมืายได้ในที่่�สุ้ด

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายพิณโย	ขวัญเซ่ง 
นายกเทศมนตรีตำาบลจองถนน 

วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาการศึกษา	ป้องกันยาเสพติด	 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน”	

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
18	ตร.กม.	 3,657	คน	 48,246,744	บาท

โทรศัพท์  0	7467	5559	 www.jongthanon.go.th
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ 

ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลคลองคณ อำาเ อตะพาน ิน จัง วัดพจตร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด	 อบต.คลองคูณ มื่กริะบวนการิ 
จัดบริิการิที่่�ได้มืาตริฐาน 6 ด้าน
1. ด้านการิเจริิญเติบโต อำนามืัยในช่อำงป็ากและการิจัดอำาหาริ

ถูกหลัก และการิจัดสุ้ขาภิบาล 
2. ด้านพัฒนาการิและการิเริ่ยนริู้ตามืช่วงวัย 
3. ด้านการิจัดส้ภาพแวดล้อำมืภายในและภายนอำก 
4. ด้านการิป็้อำงกันและควบคุมืโริคติดต่อำ
5. ด้านบุคลากริมื่สุ้ขภาพริ่างกายและจิตใจที่่�ด่ ม่ืความืริู้ 

พื�นฐานที่่�จำาเป็็นส้ำาหริับการิเล่�ยงดูเด็ก
6. ด้านการิมื่ส่้วนร่ิวมืขอำงผู้ป็กคริอำง ชุมืชน ที่้อำงถิ�นและ 

หน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อำง 
	 การพฒันา	“ศนูย์พฒันาเดก็เลก็นา่อยู่”	ใชก้ริะบวนการิส้ริา้งการิ 

มื่ส้่วนริ่วมืขอำงภาค่ เคริือำข่าย เพื�อำให้ม่ืการิพัฒนาทัี่�งเด็ก 
บุคลากริ มื่การิดำาเนินงานศูนย์ส้ิ�งแวดล้อำมืในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ซึ�งนอำกจากช่วยส้่งเส้ริิมืให้เด็กได้รัิบบริิการิส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพ
คริอำบคลุมืทีุ่กด้าน อำยู่ ในส้ิ�งแวดล้อำมืที่่�ส้ะอำาด ป็ลอำดภัย 
เอำื�อำต่อำการิม่ืสุ้ขภาพกายและใจที่่�ด่แล้ว ยังช่วยให้เด็กได้ริับ
การิป็ลูกฝังพฤติกริริมืสุ้ขภาพ ทัี่�งด้านการิดูแลสุ้ขภาพ ตนเอำง 
และดูแลความืส้ะอำาดขอำงสิ้�งแวดล้อำมื เด็กได้เริ่ยนริู้ตามืช่วงวัย 
ส้ง่เส้ริมิืใหเ้ดก็ม่ืพฒันาการิส้มืวยั คริ/ูผูด้แูลเดก็ไดร้ิบัการิฝกึอำบริมื 
เพิ�มืพูนความืริู้และที่ักษะต่าง ๆ ผู้ป็กคริอำงและชุมืชนเข้าริ่วมื
ส้นับส้นุนกิจกริริมือำย่างต่อำเนื�อำง เส้ริิมืส้ร้ิางการิเร่ิยนรู้ิให้แก่ 
ผู้ป็กคริอำงและชุมืชน ไป็จนถึงเกิดความืสั้มืพันธิ์์ที่่�ด่ริะหว่าง
บุคลากริ ที่ำาให้เกิดความืริ่วมืมืือำ และริ่วมืใจริะหว่างศูนย์เด็กเล็ก 
ชุมืชน อำป็ที่. และหน่วยงานภาค่ต่าง ๆ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ประชาชนในพืน้ที ่มืค่วามืเชื�อำมืั�นในศกัยภาพศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
ว่ามื่คุณภาพก่อำนเข้าสู้่ริะบบการิศึกษาขั�นพื�นฐาน

	 เด็กปฐมวัย	 ได้รัิบการิส่้งเส้ริิมืกริะบวนการิเร่ิยนรู้ิท่ี่�ส้นอำงต่อำ 
ธิ์ริริมืชาติขอำงพัฒนาการิเด็ก

	 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน	 เพื�อำริ่วมืกันพัฒนาการิบริิหาริ 
จัดการิการิศึกษาป็ฐมืวัย

	 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ	 ในริะบบการิดูแลสุ้ขภาพและ 
การิจัดการิเร่ิยนการิส้อำนขอำงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส้ังกัดอำงค์การิ
บริิหาริส้่วนตำาบลคลอำงคูณ

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้บริหาร	 อบต.คลองคูณ ให้ความืส้ำาคัญกับการิพัฒนา 
ด้านการิศึกษาที่้อำงถิ�นอำย่างต่อำเนื�อำง

	 นโยบายหรือแผนพัฒนาการศึกษา ได้ริับการินำาไป็ป็ฏิิบัติ 
อำย่างมื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ

	 การดำาเนินงานเป็นไปตามเกณ ์มาตรฐาน	 การิดำาเนิน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอำงอำงค์กริป็กคริอำงส้่วนที่้อำงถิ�น มื่การิส้ริ้าง 
และพัฒนานวัตกริริมืการิเริ่ยนการิส้อำนเพื�อำพัฒนาทัี่กษะ 
ขอำงผู้เริ่ยนอำย่างต่อำเนื�อำง

	 ยึดหลักการทำางานแบบมีส่วนร่วม มืาใช้ในการิดำาเนินงาน 
ขอำงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสมหมาย	ขันทศึกษา 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลคลองคูณ

วิสัยทัศน์ 

“ทรัพยากรนำ้าดี	มีการพัฒนาเกษตรกรรม	 
นำาหลักธรรมาภิบาล	สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง”	

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

37.09	ตร.กม.		 4,053	คน	 28,802,685	บาท	

โทรศัพท์  0	5661	9991	 www.klongkoon.go.th
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โครงการ หลักสูตรท้องถิน “ไข่เค็มกะทิ” 
 ด  เทศบาลเมองอรั ิก อำาเ อเมองพ ณ ลก จัง วัดพ ณ ลก

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 เทศบาลเมืองอรัญญิก มืุ่งเน้นการิพัฒนาคนให้ม่ืความืพริ้อำมื 
ส้ามืาริถริับมืือำ กับภัยคุกคามืและภัยพิบั ติ ได้ทีุ่กริูป็แบบ  
โดยมื่แนวคิดพื�นฐานคือำ “ต่อำยอำดอำด่ต” “ป็รัิบปั็จจุบัน”  
“ส้ริ้างคุณค่าใหมื่ในอำนาคต” ให้ความืส้ำาคัญในการิพัฒนาคน 
ในทุี่กมืิติและทุี่กช่วงวัยให้เป็็นคนด่ คนเก่ง และมื่คุณภาพ  
ซึ�งการิพัฒนาเด็กป็ฐมืวัยถือำได้ว่าเป็็นริากฐานขอำงการิศึกษาที่่�ด่
ในอำนาคต 

	 หลักสูตรท้องถิ่น	 “ไข่เค็มกะทิ” เป็็นหลักสู้ตริที่่� เน้นการิ 
ตอ่ำยอำดอำดต่ ส้ริา้งคณุคา่ใหมืใ่นอำนาคต โดยเที่ศบาลเมือืำงอำริญัญกิ  
ได้ส้ืบค้นและเผยแพริ่ข้อำมืูลด้านวัฒนธิ์ริริมืภูมืิป็ัญญาที่้อำงถิ�น
ตำาบลอำริัญญิก ซึ�งหนึ�งในภูมิืปั็ญญาที่่�ส้ืบค้นได้มืาคือำ ภูมืิป็ัญญา
การิที่ำาไข่เค็มืกะทิี่ โริงเริ่ยนอำนุบาลเมืือำงอำริัญญิก (โคกช้าง) 
ได้จัดที่ำาหลักสู้ตริท้ี่อำงถิ�น “ไข่เค็มืกะที่ิ” เพื�อำเป็็นการิต่อำยอำด
ภูมืิป็ัญญาที่้อำงถิ�นขอำงตำาบลอำริัญญิกให้คงอำยู่ต่อำไป็

	 การจัดการเรียนรู้โดยการลงมือกระทำา	 (Active	 Learning) 
นักเริ่ยนได้ เริ่ยนริู้อำย่างเป็็นริะบบ ผ่านการิลงมืือำกริะที่ำา  
การิที่ดลอำงที่่�ได้ส้ัมืผัส้กับสื้�อำขอำงจริิงจากป็ริาชญ์ชุมืชน ส้่งเส้ริิมื
และอำนุริักษ์ภูมืิป็ัญญาที่้อำงถิ�นให้คงอำยู่

	 คว้ารางวัล	 ส้ถานศึกษาที่่�มื่นวัตกริริมื และแนวป็ฏิิบัติใน
การิจัดการิศึกษาป็ฐมืวัยที่่� เป็็น Best Practice ป็ริะจำาป็ี 
การิศึกษา 2562 จากศึกษาธิ์ิการิจังหวัดพิษณุโลก

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ตอ่ยอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และส้ง่เส้ริมิือำนรุิกัษภ์มูืปิ็ญัญาท้ี่อำงถิ�น
ขอำงตำาบลอำริัญญิกให้อำยู่ตลอำดไป็

	 เพิ่มโอกาสและขีดความสามารถ	ในการิเริ่ยนริู้ขอำงเด็กเยาวชน

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคน โดยการิส้ริ้างหลักสู้ตริและ 
การิส้อำนที่่�มืุ่งเน้นการิแก้ไขป็ัญหาจากการิขยายตัวขอำงเมืือำง  
ซึ�งที่ำาให้วัฒนธิ์ริริมืดั�งเดิมืถูกกลืนและได้ริับผลกริะที่บ 

	 วิสัยทัศน์ผู้นำา	 การมีส่วนร่วม	 การรับฟังความคิดเห็นและ 
การประสานความร่วมมือของชุมชน	 ในการิร่ิวมืมืือำกันแก้ไข
ป็ัญหาด้านส้ังคมืและวัฒนธิ์ริริมืที่่�เกิดขึ�นในชุมืชน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายนรินทร์	วัฒนกุลชัย	 
นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก 

วิสัยทัศน์ 

“อรัญญิก	เมืองน่าอยู่	สิ่งแวดล้อมดี	 
ประชาชนอยู่ดีมีความสุข”	

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
30.78	ตร.กม.	 30,699	คน	 155,433,788	บาท

โทรศัพท์  0	5537	7730	 www.muangaranyik.go.th
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ มหาวิชชาลัยนานาชาติวัย น 

ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลนาพันสาม อำาเ อเมองเพ รบร จัง วัดเพ รบร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 มหาวิชชาลัยนานาชาติวัยซน เป็็นแหล่งเร่ิยนรู้ิส้ำาหรัิบเด็ก
ป็ฐมืวัยในเขตตำาบลนาพันส้ามื โดยมื่อำาคาริส้ถานท่ี่�ที่่�ที่ันส้มัืย  
มื่วัส้ดุอุำป็กริณ์ที่่�ส้่งเส้ริิมืการิเร่ิยนรู้ิให้กับเด็กป็ฐมืวัย ม่ืบุคลากริ
ที่่�มื่ความืริู้ความืส้ามืาริถเฉพาะในการิส้่งเส้ริิมืการิเริ่ยนริู้ 
ให้กับเด็กป็ฐมืวัย

	 โรงเรียนจำาลองด้านวินัยจราจร ได้นำาริูป็แบบการิเริ่ยนการิส้อำน
จากป็ริะเที่ศญ่�ป็ุ่นมืาป็ริับใช้โดยคริูจะเป็็นผู้ป็ลูกฝังให้เด็กได้รูิ้ 
กฎจริาจริอำย่างง่าย มื่การิจำาลอำงส้ัญญาณไฟิจริาจริ ที่างมื้าลาย 
ป็้ายจริาจริ 

	 ห้องดาราศาสตร์ เด็กจะได้เริ่ยนริู้เก่�ยวกับริะบบสุ้ริิยจักริวาล 
กาแล็กซ่ป็ริากฏิการิณ์ที่างธิ์ริริมืชาติและดวงดาวต่าง ๆ ริู้จัก 
การิส้ังเกตเป็ริ่ยบเที่่ยบที่ดลอำง มื่พัฒนาการิด้านส้ติป็ัญญา 
มื่ความืคิดริิเริิ�มืส้ริ้างส้ริริค์ 

	 ห้องภาษาอังกฤษ เด็กจะได้เริ่ยนริู้ภาษาอัำงกฤษจากเจ้าขอำง
ภาษาโดยตริง ที่ำาให้เด็กกล้าคิด กล้าแส้ดงอำอำก ไมื่ริู้ส้ึกกลัวเมืื�อำได้ 
พบเจอำชาวต่างชาติ ห้องดนตรี	 ช่วยพัฒนาอำาริมืณ์ให้เด็กม่ื 
ความืเพลิดเพลิน ส้นุกส้นาน ริ่าเริิง เด็กจะส้ามืาริถป็ริับตัวเข้ากับ
ส้ังคมื ลดป็ัญหาที่างด้านอำาริมืณ์และจิตใจ

	 ห้องคอมพิวเตอร์ ปั็จจุบันความืเจริิญก้าวหน้าด้านเที่คโนโลย่
เป็็นไป็อำย่างริวดเร็ิว จึงได้จัดที่ำาห้อำงคอำมืพิวเตอำริ์เพื�อำให้เด็กได้
เริ่ยนริู้ในการิปู็พื�นฐานเบื�อำงต้น ห้องสุขศึกษา เพื�อำให้เด็กได้
เร่ิยนริู้เก่�ยวกับโริคภัยไข้เจ็บ อำวัยวะส้่วนต่าง ๆ ขอำงร่ิางกาย  
ที่ั�งภายในและภายนอำก โดยมื่การิเร่ิยนริู้จากรูิป็ภาพ และ
หุ่นจำาลอำง เด็กจะส้นุกส้นานกับการิเริ่ยนการิส้อำนอำย่างมืาก  
ห้อง	 T P ได้เริ่ยนริู้เก่�ยวกับผลิตภัณฑ์์ต่าง ๆ ที่่�มื่อำยู่ในตำาบล 
นาพันส้ามื โดยศึกษาจากโมืเดลจำาลอำงท่ี่�เล่ยนแบบขอำงจริิง  
มืก่ารินำาขอำงใช้โบริาณที่่�เดก็ไมืเ่คยเห็นมืาให้เริย่นริูแ้ละส้มัืผสั้จริงิ 

	 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ม่ืการิจัดที่ำาแป็ลงนา
ส้าธิ์ติเพื�อำใหเ้ดก็ ผูป้็กคริอำง ตวัแที่นชมุืชน มืาชว่ยกนัส้อำนเก่�ยวกบั 
ขั�นตอำนการิที่ำานา เพื�อำให้ริู้จักวิถ่ช่วิตและอำัตลักษณ์ขอำงชุมืชน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ครอบครัวมีความอบอุ่น โดยพ่อำแมื่ พ่�น้อำง ป็ู่ย่าตายาย ส้ามืาริถ 
มืาริบัส้ง่และดแูลได้ตลอำดเวลา ป็ริะหยดังบป็ริะมืาณในการิส้ง่เขา้
ศึกษาโริงเริ่ยนในตัวเมืือำง ป็ริะหยัดค่าริถ ค่าใช้จ่าย และไมื่ต้อำง 
เส้่ยเวลาในการิที่ำางาน 

	 เด็ก	ๆ	ได้อยู่ในสถานที่เรียนที่มีคุณภาพ มื่ส้ิ�งแวดล้อำมืที่่�ด่

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การบูรณาการร่วมมือ โดย อำบต.นาพันส้ามืได้บูริณาการิความืร่ิวมืมืือำ 
ที่ั�งในด้านอำงค์ความืรู้ิและงบป็ริะมืาณในการิดำาเนินโคริงการิ 
มืหาวิชชาลัยนานาชาติวัยซนจากหลายหน่วยงาน ทัี่�งภาคริัฐ 
เอำกชน ป็ริะชาชนในที่้อำงถิ�น ในการิจัดอำงค์ความืริู้ให้กับเด็ก
ป็ฐมืวัย เข้าถึงป็ัญหาขอำงชุมืชน และนำาป็ัญหา และข้อำจำากัด 
มืาป็ริับป็ริุง 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายประสิทธิ์	รวมสิน 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลนาพันสาม

วิสัยทัศน์ 

“ตำาบลนาพันสามเป็นชุมชนน่าอยู่	ควบคู่ทรัพยากรธรรมชาติ	
การคมนาคมสะดวก	สาธารณูปโภคครบครัน	มีการบริหาร
จัดการที่โปร่งใส	ชุมชนมีส่วนร่วม	ก้าวนำาเศรษฐกิจ”	

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

25.04	ตร.กม.		 3,841	คน	 27,596,810	บาท	

โทรศัพท์  0	3259	8177	 www.napansam.co.th
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โครงการ หลักสูตรแนวใหม่ ลดความเหล่ือมล้ำา  
เสริมสร้างป า พัฒนาเด็กปฐมวัย 
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลดอนกลาง อำาเ อ กสมพสั  จัง วัดม าสารคาม

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 เด็กได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น	 ควบคู ่ไป็กับแนวการิส้อำนแบบตะวันตก  
เป็็นท่ี่�มืาขอำงคำาว่า “จากที่้อำงถิ�น สู้ ่ดวงดาว (บ่ลืมืกำาพืด)”  
เด็กมื่ความืส้ามืาริถที่างด้านภาษา คณิตศาส้ตริ์ และความืฉลาด
ที่างอำาริมืณ์ มืั�นใจ กล้าคิด กล้าที่ำา กล้าแส้ดงอำอำกและมืพ่ฤตกิริริมื
ที่่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ในที่างที่่�ด่ขึ�น เช่น มื่ริะเบ่ยบวินัย ป็ฏิิบัต ิ
ตามืกฎกตกิา มืค่วามืริบัผดิชอำบ มืน่ำ�าใจ ริูจั้กแบ่งปั็นช่วยเหลอืำผูอ้ำื�น 
ที่ำาให้เด็กมื่ป็ฏิิส้ัมืพันธิ์์เชิงบวกกับผู้อำื�นได้

	 ครเูป็นผูส้ร้างความไว้วางใจให้กบัเดก็ เพื�อำให้เด็กได้ลงมือืำกริะที่ำา
กจิกริริมืหริอืำชิ�นงานตามืความืส้นใจขอำงตนเอำง ม่ืความืส้นกุส้นาน
ในการิเริ่ยนรูิ้ การิลงมืือำที่ำา ฝึกให้เด็กวางแผนการิที่ำางานอำย่าง 
เป็็นขั�นตอำนเป็็นริะบบ เด็กได้ฝึกส้มืาธิ์ิที่ำาให้เกิดป็ัญญา ฝึกความื
มื่ริะเบ่ยบวินัย ฝึกการิคิดอำย่างมื่ความืหมืาย ผลท่ี่�ตามืมืาคือำ 
ความืส้ำาเร็ิจในการิที่ำางานที่่�ได้ป็ฏิิบัติด้วยตนเอำง ได้เร่ิยนรูิ้และ 
มื่ความืสุ้ขในการิที่ำางาน ตลอำดจนการิที่่�เด็กได้ส้ริ้างป็ฏิิส้ัมืพันธิ์ ์
ที่่�ด่ริะหว่างเด็ก ผู้ป็กคริอำง ผู้สู้งอำายุ ป็ริาชญ์ชาวบ้าน ได้เข้าวัด 
เพื�อำพัฒนาจิตใจ และได้ริับการิส้่งเส้ริิมืพัฒนาการิขอำงเด็กได ้
คริบทีุ่กด้าน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 เด็กมีพัฒนาการสมวัยครบทั้ง	 4	 ด้าน ริ่างกายเจริิญเติบโต 
ตามืวัย สุ้ขภาพด่และมื่ความืสุ้ข มื่ทัี่กษะช่วิต ส้ริ้างป็ฏิิส้ัมืพันธิ์ ์
กับบุคคลริอำบตัว ม่ืที่ักษะการิใช้ภาษาส้ื�อำส้าริ และส้นใจเริ่ยนริู ้
ส้ิ�งต่าง ๆ 

	 ผู ้ปกครองมีความพึงพอใจในพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ในทางที่ดีขึ้นของบุตรหลาน เช่น เด็กกล้าแส้ดงอำอำก มื่วินัย 
แตกต่างจากเดิมื มื่ความืริับผิดชอำบต่อำตนเอำง 

	 ชุมชนมีโอกาสเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	ที่่�กำาลังจะสู้ญหาย 
ให้คงอำยู่ส้ืบไป็ ผู้สู้งอำายุได้ลดช่อำงว่างริะหว่างวัย มื่ป็ฏิิส้ัมืพันธิ์์ที่่�ด่
ริะหว่างเด็กกับผู ้สู้งอำายุ และผู ้สู้งอำายุได้ริับความืใส้่ใจจาก 
คนในชุมืชน

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 วิสัยทัศน์ผู้บริหาร การิส้ริ้างที่่มืงาน การิส้่งเส้ริิมืพัฒนาการิเด็ก
ตามืหลักวิชาการิจากแนวการิส้อำนแบบไฮส้โคป็ การิจัดกิจกริริมื
ให้เดก็ได้รู้ิจกัแก้ปั็ญหาด้วยตวัเอำงตามืฐานต่าง ๆ  ในส้นามืเดก็เล่น
ส้ริ้างป็ัญญา ควบคู่ไป็กับการิอำนุรัิกษ์และสื้บส้านภูมิืป็ัญญา 
วัฒนธิ์ริริมื ป็ริะเพณ่อำันด่งามืขอำงที่้อำงถิ�นให้คงอำยู่ส้ืบไป็ 

	 อบต.ดอนกลาง	 ได ้รับความร ่วมมือจากชุมชน ตั� งแต  ่
กริะบวนการิส้ริ้างส้นามืเด็กเล่นส้ริ้างป็ัญญา การิมื่ส้่วนริ่วมื 
ในกริะบวนการิป็ริะชาคมืเพื�อำเส้นอำความืต้อำงการิ และริ่วมืเป็็น 
ครูิภูมืิป็ัญญาที่้อำงถิ�น เป็็นป็ริาชญ์ด้านต่าง ๆ พริ้อำมืทัี่�งการิดูแล 
ผู ้สู้งอำายุ และการิเข้าวัดเพื�อำพัฒนาจิตใจและส้ริ้างจิตอำาส้า 
ในการิพัฒนาชุมืชน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายวิบูลย์	ดรอินทร์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลดอนกลาง 

วิสัยทัศน์ 

“ชุมชนเข้มแข็ง	สร้างเสริมแหล่งท่องเที่ยว	 
อนุรักษ์วัฒนธรรม	นำาการศึกษา	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 
ต้านยาเสพติด	ชีวิตเป็นสุข	เศรษฐกิจพอเพียง”	

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
55.93	ตร.กม.	 6,153	คน	 38,678,476	บาท

โทรศัพท์  0	4399	7521	 www.tamboldonklang.com
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการทักษะทางสมอง (E ) 

ด  องค์การบร ารส่วนตำาบล นองบัว อำาเ อดง ลวง จัง วัดมกดา าร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 “1	 ศพด.	 1	 อบต.” อำบต.หนอำงบัว ร่ิวมืกับทีุ่กภาคส้่วน 
ในตำาบลหนอำงบัว ดำาเนินการิบริิหาริจัดการิศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่่�มื่อำยู่จำานวน 4 แห่ง มืาริวมืเป็็น 1 แห่ง ส้ามืาริถบริิหาริคน วัส้ดุ
อำุป็กริณ์ ส้ถานที่่� จนบริิหาริให้ป็ริะส้บความืส้ำาเริ็จ

	 “เรียนรู้ ไ ม่ มีที่ ส้ินสุด”  คณะผู้บริิหาริและบุคลากริขอำง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนอำงบัว มื่ความืมืุ่งมืั�นในการิจัดการิศึกษา
ให้มื่คุณภาพ โดยการิเร่ิยนรู้ิแลกเป็ล่�ยนเร่ิยนริู้ที่่�ศูนย์ส้าธิ์ิต 
ส้ง่เส้ริมิืพัฒนาการิที่กัษะส้มือำงเดก็ป็ฐมืวยั ณ ศนูยอ์ำนามัืยเขต 10 
จังหวดัอำบุลริาชธิ์าน ่ม่ืการิเริย่นการิส้อำนโดยมืก่าริจดัพื�นที่่�อุำป็กริณ์
ต่าง ๆ ให้เด็กได้เร่ิยนรู้ิฝึกป็ฏิิบัติ และม่ืการิแลกเป็ล่�ยนเริ่ยนริู้ 
ที่่�โริงเริย่นอำนบุาลเที่ศบาลเมือืำงนคริพนมื (ยงใจยทุี่ธิ์) อำำาเภอำเมือืำง 
จังหวัดนคริพนมื ซึ�งมื่ความืโดดเด่นในด้านอำาคาริส้ถานที่่�  
และหลักสู้ตริในการิจัดการิเริ่ยนการิส้อำน

	 ศูนย ์พัฒนาเด็กเล็กต ้นแบบ	 ( ) เป็ ็นการิจัดการิเร่ิยน 
การิส้อำน E ecutive Functions : EF เพื�อำส้่งเส้ริิมืพัฒนาการิ 
ที่ักษะที่างส้มือำง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนอำงบัว ได้ริ่วมืมืือำกับ 
ศูนย์อำนามืัยเขต 10 จังหวัดอุำบลริาชธิ์าน่ และหน่วยงาน
ส้าธิ์าริณสุ้ขอำำาเภอำ ริพ.ส้ต.บ้านเหล่า ในการิพัฒนาเด็ก มื่การิจัด
ห ้ อำ งป็ริะส้บการิณ ์ ให ้ เ ด็ ก ได ้ เ ร่ิ ยน รูิ ้ ต ามืแนวที่าง  EF  
ส้่งเส้ริิมืการิเริ่ยนริู้ ผ่านการิเล่น การิอำอำกกำาลังกาย โดยการิจัด 
ส้ริ้างส้นามืเด็กเล็กส้ริ้างป็ัญญา และส้ริะว่ายนำ�า เพื�อำให้เด็กได้มื่
พัฒนาการิส้มืวัย

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในฝัน	 เป็็นส้ถานศึกษาท่ี่�ม่ืความืพร้ิอำมื 
ตอำบส้นอำงต่อำความืคาดหวังขอำงผู้ป็กคริอำงในการิส้่งบุตริหลาน 
เข้ามืาเริ่ยน ซึ�งถือำว่าเป็็นวัยที่่�ส้ำาคัญที่่�สุ้ดในการิพัฒนาการิที่ักษะ
ที่างส้มือำง ที่่�เจริิญเติบโตอำย่างริวดเริ็ว เด็กเริ่ยนริู้อำย่างมื่คุณภาพ 
เป็็นคนที่่�มื่คุณภาพขอำงป็ริะเที่ศ

	 ครอบครัวอบอุ่น การิได้เห็นผู้ป็กคริอำงมืาส่้งบุตริหลาน 
มืาเร่ิยนที่่�ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม่ืความืส้ัมืพันธ์ิ์ริะหว่างผู้บริิหาริ 
ข้าริาชการิ คริู และผู้ป็กคริอำง มื่ความืภาคภูมืิใจ ริู้ส้ึกเป็็นเจ้าขอำง 
มืค่วามืริกับา้นเกดิ มืก่าริริว่มืคดิ ริว่มืที่ำา และริว่มืริบัผลป็ริะโยชน์
จากการิพัฒนาชุมืชนไป็ด้วยกัน

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้นำาและการทำางานเป็นทีม	 เน้นด้านการิศึกษาต้อำงมืาก่อำน  
เป็น็การิส้ริา้งริากฐานขอำงป็ริะเที่ศในริะยะยาว ป็ริะเที่ศจะพฒันา
ป็ริะชาชนต้อำงมื่คุณภาพ จึงที่ำาให้คณะผู้บริิหาริ ข้าริาชการิ ครูิ 
และทีุ่กภาคส่้วนได้ร่ิวมืแริงร่ิวมืใจกัน เพื�อำให้บริริลุเป้็าหมืาย 
ในการิพัฒนาเด็กตามืที่่�ได้วางแผนไว้

	 การผนึกกำาลังร่วมกัน การิที่ำางานที่่�ป็ริะส้บความืส้ำาเริ็จได้  
เพริาะทีุ่กภาคส่้วนได้มื่เป็้าหมืายอำันเด่ยวกัน ท่ี่�จะที่ำาให้เด็ก 
ในตำาบลหนอำงบัว ได้ริับการิดูแล อำบริมื บ่มืเพาะ ให้เป็็นคนด่ 
ม่ืคุณภาพ และเจริิญเติบโตม่ืพัฒนาการิส้มืวัย ก่อำเกิดเป็็นพลัง 
ที่่�เข้มืแข็งในการิพัฒนาเด็ก เป็็นต้นแบบให้แก่ อำป็ที่. แห่งอำื�น ๆ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายจามลี	ประทุมลี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองบัว

วิสัยทัศน์ 

“สังคมอยู่เย็นเป็นสุข	ด้วยการดำารงชีวิต	 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
52	ตร.กม.		 4,626	คน	 31,422,878	บาท	

โทรศัพท์ 0	4204	1089	 www.nongbualocal.go.th
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ด้านการศก า1
ด้านที่
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โครงการ พัฒนาทักษะวิชาการ 
และยกระดับผลสัม ทธิ์ผู้เรียน 
ด  องค์การบร ารส่วนจัง วัด ม่ ่องสอน

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 โรงเรียน	 อบจ.บ้านจองคำา ยึดแนวคิด “มืนุษย์ที่่�ส้มืบูริณ์ 
ต้อำงมื่ความืส้มืบูริณ์ที่ั�งป็ัญญาภายในและปั็ญญาภายนอำก”  
ในการิจัดการิศึกษา จึงได้ดำาเนินโคริงการิพัฒนาทัี่กษะวิชาการิ
และยกริะดับผลสั้มืฤที่ธิิ์�ผู้เร่ิยน โดยส่้งเส้ริิมืให้ครูินำานวัตกริริมื 
“จติศกึษา” พฒันาป็ญัญาภายใน ผา่นกริะบวนการิจดัการิเริย่นริู ้
Active Learning พัฒนาป็ัญญาภายนอำกผ่านกริะบวนการิ PLC 
(Pro essional Learning Community) ริวมืถึงเน้นพัฒนา
คุณภาพการิบริิหาริจัดการิส้ถานศึกษาที่ั�งริะบบ

	 ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม เริิ�มืตั�งแต่การิวิเคริาะห์ป็ัญหา 
กำาหนดแนวที่างแก้ไข ป็ฏิิบัติการิตามืแผนที่่�กำาหนด ป็ริะเมืินผล  
วิเคริาะห์ผล และกำาหนดแนวที่างในการิพัฒนาอำย่างต่อำเนื�อำง 
โดยอำาศัย “วงจริเด็มืมืิ�ง PDCA” 

	 ดำาเนินโครงการคู่ขนานกับการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน	 
ใช้กระบวนการการทบทวนหลังทำางาน	 หรือหลังปฏิบัติ	 
หรือหลังกิจกรรม	(A ter	Action	Review-AAR)	และแนวคิด
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 (Pro essional	 learning	 
community)	 เน้นการินิเที่ศติดตามืหนุนเส้ริิมืเพื�อำการิพัฒนา 
และแก้ป็ัญหาตลอำดการิดำาเนินกิจกริริมื 

	 การจดัทำา	 	ภายใตโ้ครงการ	T 	(Teams	 or	 ducation) 
กับส้ำานักงานศึกษาธิ์ิการิจังหวัดแมื่ฮ่อำงส้อำน เพื�อำส้ริ้างเคริือำข่าย
การิพัฒนาคุณภาพการิศึกษาขอำงจังหวัดแมื่ฮ่อำงส้อำนในภาพริวมื

	 มีผลคะแนนสอบโอเน็ต	 ในปีการศึกษา	 2562	 ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3 
เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย คริูผู้ส้อำนมื่กริะบวนการิที่่�หลากหลาย 
ในการิจัดการิเร่ิยนรู้ิ และส้ถานศึกษามื่การิพัฒนาคุณภาพ 
ทัี่�งริะบบอำย่างต่อำเนื�อำง ส่้งผลให้ได้รัิบริางวัลชนะเลิศอัำนดับ 
ท่ี่� 1 ริะดับจังหวัด และริะดับภาค จากส้ำานักงานป็ลัดกริะที่ริวง
ศึกษาธิ์ิการิ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 มีสถานศึกษาในท้องถิ่น	ที่่�มื่คุณภาพได้มืาตริฐานเป็็นที่างเลือำก 
ให้กับบุตริหลาน

	 การนำานวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น	มืาช่วยจัด
ป็ริะส้บการิณ์เริ่ยนริู้ และพัฒนาคุณภาพการิจัดการิศึกษา 

	 เยาวชนมีความพร้อม	ที่ั�งด้านความืริู้ ที่ักษะ ส้มืริริถนะพื�นฐาน 
และเจตคติที่่�ด่ เพื�อำการิศึกษาในริะดับที่่�สู้งขึ�นในอำนาคต

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 โรงเรียน	อบจ.บ้านจองคำา นำานวัตกริริมืต่าง ๆ  มืาใชใ้นการิพัฒนา
และยกริะดับคุณภาพการิศึกษาอำย่างต่อำเนื�อำง 

	 ผู้บริหาร	 อบจ.แม่ฮ่องสอน ให้ความืส้ำาคัญกับการิจัดการิศึกษา
ที่้อำงถิ�น และให้การิส้นับส้นุนอำย่างต่อำเนื�อำง

	 เครอืขา่ยทางการศกึษามคีวามเขม้แขง็	ส้ง่ผลใหเ้กดิการิริว่มืคดิ
ริ่วมืที่ำา เพื�อำพัฒนาคุณภาพการิศึกษาในภาพริวมื

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายอัครเดช	วันไชยธนวงศ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

วิสัยทัศน์ 

“แม่ฮ่องสอนก้าวหน้า	การศึกษาสร้างคน	 
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง	เมืองแห่งวัฒนธรรม”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
12,681.159	ตร.กม.	 243,526	คน	 391,191,277	บาท

โทรศัพท์  0	5361	1385	 www.mhs-pao.go.th
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ h ldren  oet  odel  (ต้นแบบเดก มวัยตำาบลเดิด) 
ด  เทศบาลตำาบลเดิด อำาเ อเมอง ส ร จัง วัด ส ร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 Ch i ld ren	 Doet 	 odel	
(ต้นแบบเด็กปฐมวัยตำาบลเดิด) 
เป็็นผลงานการิจัดการิศึกษาริะดับ
ป็ฐมืวัยที่่�ป็ริะส้บความืส้ำ า เริ็ จ 
อำย่างต่อำเนื�อำง ผู้ป็กคริอำงให้ความื 
ไว้วางใจ มื่ความืเชื�อำมืั�นในการิจัด
กิ จ ก ริ ริ มื ก า ริ เ ร่ิ ย น ก า ริ ส้ อำ น 
ตามืมืาตริฐานการิศึกษาที่่�กำาหนด 

	 เป็นแหล่งเรียนรู้ความสำาเร็จการจัดการศึกษาปฐมวัย	 ขอำง 
ที่้อำงถิ�น มื่การิพัฒนาอำย่างต่อำเนื�อำงและส้มืำ�าเส้มือำ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 เด็กปฐมวัยอายุ	 2-5	ขวบ ได้ริับป็ริะโยชน์ด้านการิศึกษาริะดับ
ป็ฐมืวัยตามืมืาตริฐานที่่�กำาหนด ด้วยความืไว้วางใจในการิจัด 
การิศึกษาในริะดับที่้อำงถิ�น

	 บุคลากรได้รับการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
ป็ริะชาชนให้ความืไว้วางใจ และให้ความืริ่วมืมืือำในการิบริิหาริ 
จัดการิศึกษาด้านการิศึกษาป็ฐมืวัย

	 ผู้ปกครองมีเวลาในการประกอบอาชีพ บุตริหลานม่ืส้ถานที่่� 
เริ่ยนด่ ๆ ใกล้บ้าน ลดภาริะค่าใช้จ่าย เพิ�มืริายได้ ใช้ช่วิต 
อำย่างพอำเพ่ยง

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การขับเคล่ือนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส้อำดคล้อำงกับ
นโยบาย 4 ด่ ขอำงผู้ว่าริาชการิจังหวัดยโส้ธิ์ริ (นายนิกริ สุ้กใส้)  
ได้แก่  1. คนด่  2. การิศึกษาด่  3. สุ้ขภาพด่  และ 4. ริายได้ด่

	 การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลเดิด อำย่างจริิงจัง 
ต่อำเนื�อำง และส้มืำ�าเส้มือำ

	 การมีส ่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	 หน่วยงานภายในและ 
ภายนอำกให้การิส้นับส้นุนการิจัดกิจกริริมืต่าง ๆ ขอำงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเที่ศบาลตำาบลเดิดอำย่างต่อำเนื�อำง

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายวิจิตร	ทองแก้ว		 
นายกเทศมนตรีตำาบลเดิด

วิสัยทัศน์ 

“ท้องถิ่นก้าวไกล	เด็กไทยก้าวหน้า	 
พัฒนาตำาบลเดิด	ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำาหนด”	

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
35.80	ตร.กม.		 11,359	คน	 58,932,683	บาท	

โทรศัพท์  0	4558	2572	 www.doet.go.th
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โครงการ แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัด  
ระดับภาคและระดับประเทศ 
ด  องค์การบร ารส่วนจัง วัด ะลา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวด
แขง่ขันทกัษะดา้นวชิาการในระดบัจงัหวดั	ระดบัภาคและระดบั
ประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื�อำส้่งเส้ริิมืส้ติป็ัญญา และความืส้ามืาริถ 
ขอำงนกัเริย่น นำาไป็สู้ก่าริยกริะดบัผลส้มัืฤที่ธิ์ิ�ที่างการิเริย่นใหส้้งูขึ�น 

	 สร้างโอกาสให้แก่นักเรียนและครู	ได้แส้ดงศักยภาพที่างวิชาการิ
สู้ค่วามืเป็น็เลศิดา้นวชิาการิ วชิาชพ่ และมืส่้นุที่ริย่ภาพดา้นดนตริ ่
ก่ฬา ศิลป็ะการิแส้ดง ริวมืถึงการิป็ริะดิษฐ์คิดค้นนวัตกริริมืใหมื่ ๆ  
ในการิเตริย่มืพริอ้ำมืใหผู้เ้ริย่นเป็น็ผูท้ี่่�มืค่วามืพริอ้ำมืดว้ยคณุลกัษณะ
อำันพึงป็ริะส้งค์ 

	 เผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาของโรงเรียน และแลกเป็ล่�ยน 
เริย่นริูเ้ก่�ยวกับการิจดัการิศกึษากับ อำป็ที่. แหง่อืำ�น ๆ  นำาป็ริะส้บการิณ ์
มืาพัฒนาการิจัดการิศึกษาให้ ม่ืคุณภาพได้มืาตริฐานและ
ป็ริะชาสั้มืพันธิ์์ผลการิจัดการิศึกษาขอำงโริงเริ่ยนลำาพะยา 
ป็ริะชานุเคริาะห์ให้เป็็นที่่�ป็ริะจักษ์ต่อำส้าธิ์าริณชน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้แสดงศักยภาพทางด้านความรู้ 
ความสามารถ ความืคิดส้ริ้างส้ริริค์ ได้ริับการิส่้งเส้ริิมืให้ได้
เลือำกเริ่ยนตามืความืถนัดและความืส้นใจ ริวมืถึงได้ริับการิ 
ส้ง่เส้ริมิืใหน้ำาความืริูท้ี่่�เริย่นไป็ใชใ้หเ้กดิป็ริะโยชนใ์นชว่ติป็ริะจำาวนั

	 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและได้รับการส่งเสริม 
ด้านการศึกษา	 เพื�อำเตร่ิยมืพร้ิอำมืที่่�จะนำาความืรู้ิ ความืส้ามืาริถ
ไป็ใช้ในการิพัฒนาป็ริะเที่ศ เป็็นกำาลังส้ำาคัญต่อำการิขับเคลื�อำน
ป็ริะเที่ศไที่ยในอำนาคต และเพิ�มืพูนที่ักษะในการิดำาริงช่วิต 
ในส้ังคมืได้อำย่างมื่ความืสุ้ข 

	 ครูผู้สอนมีทักษะการพัฒนางานวิชาการ	 เพื�อำจัดกิจกริริมื 
การิเริ่ยนรู้ิสู้่ความืเป็็นเลิศได้อำย่างมื่ป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ เกิดการิ 
แลกเป็ล่�ยนเริ่ยนริู้ในการิพัฒนาการิจัดการิศึกษา

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ความมุ่งมั่นในการฝึกฝน นักเริ่ยน คณะคริูและบุคลากริที่าง 
การิศึกษา มื่ความืตั�งใจฝึกฝน ทีุ่่มืเที่ที่ั�งแริงกายและแริงใจ 
ในการิฝึกซ้อำมื ฝึกส้อำน และอำำานวยความืส้ะดวกในการิดำาเนิน
โคริงการิและเข้าริ่วมืกิจกริริมืการิแข่งขันที่ักษะอำย่างเต็มื 
ความืส้ามืาริถ 

	 คว้ารางวัล นักเริ่ยนและคริูที่่�เข้าริ่วมืแข่งขันที่ักษะที่างวิชาการิ
ริะดบัภาคใต ้คริั�งท่ี่� 15 “ชมุืที่างทีุ่ง่ส้งวชิาการิ” ณ  เที่ศบาลเมือืำงทุ่ี่งส้ง 
จังหวัดนคริศริ่ธิ์ริริมืริาช ได้ริับริางวัลริะดับเหริ่ยญที่อำง  
ในการิแข่งขัน การิงานอำาช่พและเที่คโนโลย่ การิป็ริะดิษฐ์ส้ิ�งขอำง
จากวัส้ดุเหลือำใช้ มื.1 - มื.3 และการิแข่งขันป็ริะกวดส้ื�อำนวัตกริริมื
ที่างการิศึกษา (คริู) การิงานอำาช่พและเที่คโนโลย่ ไมื่กำาหนด
ช่วงชั�น ได้เป็็นตัวแที่นริะดับภาคใต้ไป็แข่งขันที่ักษะวิชาการิ 
ในมืหกริริมืการิจัดการิศึกษาที่้อำงถิ�นขอำง อำป็ที่. ริะดับป็ริะเที่ศ 
คริั�งที่่� 11 ป็ริะจำาป็ีการิศึกษา 2562 ณ เที่ศบาลเมืือำงริ้อำยเอำ็ด 
จังหวัดริ้อำยเอำ็ด 

	 ผู้บริหารของ	 อบจ.ยะลา มีนโยบายด้านการศึกษาที่ชัดเจน	 
ให้ความืส้ำาคัญในด้านการิศึกษาขั�นพื�นฐาน ส้นับส้นุนทัี่�งด้าน 
งบป็ริะมืาณและส้่งเส้ริิมืให้นักเริ่ยน เยาวชน และบุคลากริ 
ที่่�เก่�ยวข้อำงได้พัฒนาศักยภาพและแส้ดงศักยภาพที่างวิชาการิ 
สู้่ความืเป็็นเลิศด้านวิชาการิ วิชาช่พ ริวมืถึงส้่งเส้ริิมืการิใช้
นวัตกริริมืใหมื่ ๆ ที่่�เก่�ยวข้อำงกับการิจัดการิศึกษา 

	 การทำางานเป็นทีมของนักเรียน	 คณะครู	 และบุคลากรทาง 
การศึกษาทุกคน ที่่�ริ่วมืกันกำาหนดขั�นตอำน การิดำาเนินงาน 
ป็ริะส้านงานริ่วมืกันตั� งแต่ริะดับโริงเริ่ยน ริะดับกอำงการิ
ศึกษาไป็จนถึงริะดับผู้บริิหาริขอำงอำงค์กริที่่�คอำยให้คำาแนะนำา
และร่ิวมืกันแก้ไขป็ัญหา มื่การิเริ่ยนริู้และป็ฏิิบัติงานริ่วมืกัน  
เพื�อำเพิ�มืป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพการิดำาเนินงานตามืโคริงการิให้บริริลุ 
ตามืวัตถุป็ริะส้งค์ที่่�กำาหนดไว้ 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายมุขตาร์	มะทา 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาองค์กร	พัฒนาเศรษฐกิจ	 
เสริมสร้างเครือข่าย	เพื่อคุณภาพชีวิตมั่นคง”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
4,521.07	ตร.กม.	 527,295	คน	 361,480,574	บาท

โทรศัพท์  0	7320	3610	 www.yalapao.go.th
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ ส่งเสริมการลดขยะเปียกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การทำาถังขยะอินทรีย์ มือน้อยสร้างขยะอินทรีย์  
ลดโลกร้อน แปลงร่างเปนปุยไร้สารเคมี 

ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลดอนกระเบอง อำาเ อ พ าราม จัง วัดรา บร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 “มือน้อยสร้างขยะอินทรีย์	 ลดโลกร้อน	 แปลงร่างเป็นปุย 
ไร ้สารเคมี”  หนึ� งในกิจกริริมืขอำง อำบต.ดอำนกริะเบื�อำง  
เ พื�อำขับเคลื�อำนการิบริิหาริจัดการิขยะในหน ่วยงานและ 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการิคัดแยกขยะตามืหลัก 3 s  
นำาขยะมืาเพิ�มืมืูลค่าด้วยการินำากลับมืาใช้ใหมื่ให้เกิดป็ริะโยชน์
ส้อำดริับกับการิดำาเนินงานตามืแผนป็ฏิิบัติการิ “จังหวัดส้ะอำาด”  
ขอำงรัิฐบาล กริะที่ริวงมืหาดไที่ย และกริมืส้่งเส้ริิมืการิป็กคริอำง 
ที่้อำงถิ�น

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 อบต.ดอนกระเบ้ือง	บูริณาการิจัดการิขยะ
ตามืหลัก 3 s ผ่านแผนการิจัดป็ริะส้บการิณ์ ให้เด็กเกิดการิ 
ริับริู้ ยอำมืริับ จดจำา ที่ำาตามื และถ่ายที่อำดสู้่ผู้ป็กคริอำง จนเกิดการิ 
ขยายผลการิจดัที่ำาถงัขยะเปี็ยกจากศนูย์พฒันาเด็กเลก็สู้ค่ริอำบคริวั

	 การจัดประสบการณ์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการิ 
คัดแยกขยะก่อำนที่ิ�ง การิจัดการิเศษอำาหาริท่ี่�เหลือำจากการิ 
ริับป็ริะที่านอำาหาริกลางวันขอำงเด็กด้วยตัวเอำง เด็กได้มื่ส้่วนริ่วมื 
ในการิจดัที่ำาถงัขยะเปี็ยก ที่ำาให้เดก็เกดิความืคดิริวบยอำดต่อำเนื�อำง 
จดจำาส้ิ�งท่ี่�ตนเอำงได้ลงมืือำป็ฏิิบัติ เมืื�อำกลับบ้านก็บอำกเล่าส้่งต่อำ 
แนวความืคิดสู้่ผู ้ป็กคริอำง ชักชวนให้ผู ้ป็กคริอำงเข้าริ่วมืจัดที่ำา 
ถังขยะเป็ียกภายในคริัวเริือำน ช่วยลดป็ริิมืาณขยะ แป็ริส้ภาพ 
ขอำงขยะให้กลับมืาใช้ป็ริะโยชน์ได้อ่ำก เป็็นการิขยายผลสู้่ชุมืชน
อำย่างยั�งยืน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ถังขยะเปียก เป็็นอำ่กหนึ�งที่างเลือำกขอำงการิจัดการิขยะภายใน 
คริวัเริอืำน ส้ามืาริถแป็ริส้ภาพขอำงขยะท่ี่�ไร้ิค่าให้เป็็นส้ิ�งมืป่็ริะโยชน์
ต่อำคริัวเริือำน ชุมืชน และเป็็นมืิตริต่อำส้ิ�งแวดล้อำมื

	 ประชาชนให้ความสำาคัญกับการจัดการขยะภายในครัวเรือน 
ริ่วมืกันป็ลูกฝังวัฒนธิ์ริริมืในการิคัดแยกขยะก่อำนทิี่�งให้ติดตัว 
ตั�งแต่ยงัเดก็ บคุคลในคริอำบคริวั เริย่นริู ้ป็ริบัพฤตกิริริมื ส้ร้ิางวนิยั 
ให้เกิดขึ�นในตนเอำง ริ่วมืกันจัดที่ำาถังขยะเป็ียกริอำงริับเศษอำาหาริ 
ผัก ผลไมื้ ฯลฯ ที่่�เหลือำที่ิ�ง แป็ริส้ภาพขยะให้เกิดมืูลค่า ไมื่เป็็นพิษ 
ต่อำส้ิ�งแวดล้อำมื

	 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ให้มืาศึกษาวิธ่ิ์การิจัดที่ำาถังขยะเป็ียก  
เกิดการิแลกเป็ล่�ยนเริ่ยนริู้ซึ�งกันและกันในชุมืชน

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การถ่ายทอดวิธีการจัดทำาถังขยะเปียกให้แก่เด็ก	 ๆ ที่ำาให้เกิด 
การิต่อำยอำด เกิดการิถ่ายที่อำดแนวคิดการิบริิหาริจัดการิขยะ 
ไป็สู้่ผู้ป็กคริอำง มื่การินำาขยะมืาแป็ริส้ภาพเป็็นขอำงด่มื่ป็ริะโยชน์ 
ส้ามืาริถใช้ซำ�าได้อำ่กภายในคริัวเริือำน 

	 ก า ร บู รณาก า ร ค ว าม ร ่ ว มมื อ  ศู น ย ์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก  
ได้ริับการิส้นับส้นุนจาก อำบต.ดอำนกริะเบื�อำง ในด้านงบป็ริะมืาณ 
ด้านอำงค์ความืรูิ้ ไป็จนถึง ผู้ป็กคริอำงบ้านต้นแบบการิจัดที่ำา 
ถงัขยะเปี็ยกในคริวัเรืิอำน จาก 1 คริวัเริอืำน ขยายผลสู่้ 30 คริวัเริอืำน 
ในตำาบลดอำนกริะเบื�อำง

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสงกรานต์	ทรัพย์สิน 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลดอนกระเบื้อง

วิสัยทัศน์ 

“สิ่งแวดล้อมดี	มีชุมชนเข้มแข็ง	เกษตรก้าวหน้า	 
การคมนาคมสะดวก”	

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
9.2	ตร.กม.		 4,216	คน	 31,929,615	บาท	

โทรศัพท์  0	3224	0670	 www.donkrabueang.go.th
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โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต  
elon  earn n  ตำาบลบ้านกลาง  

ด เทศบาลตำาบลบ้านกลาง อำาเ อเมองลำาพน จัง วัดลำาพน

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การพัฒนาการเรียนรู้ระดับก่อนวัยเรียน โดยจัดตั�งศูนย์เจริิญวัย 
(เนิริ์ส้เซอำริ่�) เที่ศบาลตำาบลบ้านกลาง เป็็นพื�นที่่�ส้ำาหริับริับเล่�ยง 
เด็กเล็กที่่�มื่อำายุตั�งแต่ 2 เดือำน - 2 ป็ี เพื�อำแบ่งเบาภาริะขอำง
ผู้ป็กคริอำงที่่�เป็็นผู้ใช้แริงงานในนิคมือุำตส้าหกริริมืภาคเหนือำ
ช่วยส้่งเส้ริิมืพัฒนาการิ ส้ริ้างการิเริ่ยนริู้แก่เด็กเล็ก ไป็จนถึง 
การิจัดตั�งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเที่ศบาลตำาบลบ้านกลาง รัิบเล่�ยง 
เดก็เลก็ในชว่งอำาย ุ3 - 5 ป็ ีโดยจดัการิเริย่นการิส้อำนตามืหลกัสู้ตริ
การิศึกษาป็ฐมืวัย

	 การพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย	และมัธยมศึกษา	โดยจัดตั้ง	
โรงเรยีนเทศบาล	1	บ้านกลาง เป็น็โริงเร่ิยนป็ริะถมืศกึษาขนาดใหญ ่
เพื�อำส้ร้ิางโอำกาส้ที่างการิศกึษาใหแ้ก่นกัเริย่นในที่อ้ำงถิ�นไดเ้ขา้เร่ิยน
ในโริงเริ่ยนที่่�มื่คุณภาพ ใกล้บ้าน ป็ริะหยัดค่าใช้จ่ายผู้ป็กคริอำง 
ลดภาวะการิเส้่�ยงในการิเดินที่างเข้าไป็ศึกษาต่อำในตัวเมืือำง
โริงเริ่ยนตั�งอำยู่ในเขตนิคมือุำตส้าหกริริมืลำาพูน และหมู่ืบ้าน 
ใกล้เค่ยงริอำบตำาบลบ้านกลาง จัดการิศึกษา 3 ริะดับ คือำ ริะดับ 
ชั�นอำนุบาล ชั�นป็ริะถมืศึกษา และชั�นมืัธิ์ยมืศึกษาตอำนต้น  
มืโ่คริงการิโดดเดน่ อำาที่ ิการิมุ่ืงเนน้การิส้ง่เส้ริมิืคุณธิ์ริริมืจริยิธิ์ริริมื
นักเริ่ยน ป็ลูกฝังให้นักเร่ิยนขอำงโริงเร่ิยนเที่ศบาล 1 บ้านกลาง  
เป็็นคนด่ มื่คุณธิ์ริริมืจริิยธิ์ริริมื 

	 การพัฒนาการเรียนรู้ระดับวัยกลางคน ผ่านโครงการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตสตรีในโรงเรียนมัช ิมาลัย	เทศบาล
ตำาบลบ้านกลาง เพื�อำส่้งเส้ริิมืพัฒนาคุณภาพช่วิตผู้นำาและส้ตริ่
ในพื�นที่่�ตำาบลบ้านกลาง ที่ั�งในด้านสุ้ขภาพและนันที่นาการิ 
ด้านเศริษฐกิจและอำาช่พ ด้านส้ังคมืป็ริะเพณ่และวัฒนธิ์ริริมื  
จิตอำาส้า หน้าที่่�พลเมืือำงที่่�ด่ โดยได้จัดหลักสู้ตริการิเริ่ยน อำาที่ิ  
ด้านผู้นำา ส้ตริ่ และคริอำบคริัว วิชาสุ้ขภาพ วิชานันที่นาการิ  
วชิาบที่บาที่ส้ตริ ่วชิาอำาชพ่ริายได ้วชิาป็ริะเพณว่ฒันธิ์ริริมืที่อ้ำงถิ�น 

	 การพัฒนาการเรียนรู้ระดับผู้สูงอายุ ผ่านโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียน 
ปัจฉิมาลัย	 เทศบาลตำาบลบ้านกลาง เพื�อำส่้งเส้ริิมืพัฒนา

คุณภาพช่วิตผู้สู้งอำายุในพื�นที่่�ตำาบลบ้านกลาง ในด้านสุ้ขภาพ
และนันที่นาการิ ด้านภูมิืป็ัญญาและอำาช่พ ด้านเศริษฐกิจและ 
ส้งัคมื ดา้นป็ริะเพณ ่ศาส้นา วฒันธิ์ริริมื จัดหลกัส้ตูริการิเริย่น อำาทิี่ 
วิชาสุ้ขภาพและนันที่นาการิ วิชาภูมืิป็ัญญา วิชาอำาช่พ เศริษฐกิจ 
ริายได้ วิชาจิตอำาส้า หน้าที่่�พลเมืือำงที่่�ด่

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ประชาชนในพื้นที่ตำาบลบ้านกลาง	ประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง 
รวมถึงประชาชนท่ีใช้แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ตลอดทุกช่วงอายุ ได้รัิบการิเส้ริิมืส้ร้ิางและพัฒนาการิศึกษา 
ตลอำดช่วิต “Li elong Learning” ที่ั�งที่างด้านการิส้่งเส้ริิมื
คุณธิ์ริริมืจริิยธิ์ริริมื ส้ังคมื เศริษฐกิจ วิชาช่พ ศาส้นา ภูมืิป็ัญญา 
และวัฒนธิ์ริริมืที่้อำงถิ�น สุ้ขภาพอำนามืัยและนันที่นาการิ

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ความมุ่งม่ันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ	ทุกช่วงวัย 
ที่ั�งศูนยเ์จริญิวยั (เนริิส์้เซอำริ่�) เที่ศบาลตำาบลบ้านกลาง ศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็กเที่ศบาลตำาบลบ้านกลาง โริงเริ่ยนเที่ศบาล 1 บ้านกลาง  
ที่ั�งยังมื่การิพัฒนาและต่อำยอำดโคริงการิเพื�อำให้เยาวชนและ
ป็ริะชาชนทุี่กช่วงวัย เกิดการิพัฒนาความืริู้ ความืส้ามืาริถ 
เป็็นพลเมืือำงที่่�มื่คุณภาพ และเป็็นพลเมืือำงที่่�ด่ขอำงส้ังคมื

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายอภิชาติ	เทพชา	 
ปลัดเทศบาลตำาบลบ้านกลาง	 
ปฏิบัติหน้าที่	นายกเทศมนตรีตำาบลบ้านกลาง 

วิสัยทัศน์ 

“เมืองอุตสาหกรรมปลอดมลพิษ	เศรษฐกิจพัฒนา	 
การศึกษาชั้นนำา	วัฒนธรรมดีงาม	ธรรมาภิบาล 
เพื่อประชาชน	เปี่ยมล้นคุณภาพชีวิต”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
18.31	ตร.กม.	 11,422	คน	 156,916,146	บาท

โทรศัพท์  0	5309	0711	 www.banklanglp.go.th
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ อบรมเชิงป บัิติการจัดการช้ันเรียนผ่านชุมชน
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูสู่ยุค 0
ด  องค์การบร ารส่วนจัง วัดศรสะเก

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 อบจ.ศรีสะเกษ	 มีภารกิจในการดูแลสนับสนุนการศึกษา 
ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยม่ืส้ถานศึกษาในสั้งกัด จำานวน 39 แห่ง 
นักเริ่ยนจำานวน 14,579 คน ข้าริาชการิคริูและบุคลากริที่างการิ
ศึกษา จำานวน 1,187 คน มืก่าริจดัการิศกึษาในริะดับป็ริะถมืศกึษา 
จำานวน 2 แห่ง ขยายโอำกาส้ จำานวน 2 แห่ง และมืัธิ์ยมืศึกษา 
ตอำนต้นและตอำนป็ลาย จำานวน 35 แห่ง 

	 กระบวนการพฒันาครตูามแนวทางชมุชนการเรยีนรูเ้ชิงวชิาชพี	
(Pro essional	Learning	Community	 :	PLC)	สู่คุณภาพ	 
ไทยแลนด์	 4.0 เป็็นกริะบวนการิพัฒนาคริูโดยใช้โริงเร่ิยน 
เป็น็ฐาน ที่่�เกดิจากการิริว่มืมือืำกนัขอำงคริ ูผูบ้ริหิาริ และนกัการิศกึษา 
ในโริงเริ่ยน เพื�อำพัฒนาการิเริ่ยนริู้ขอำงผู้เริ่ยนเป็็นส้ำาคัญ เพื�อำไมื่ให้ 
เป็็นการิเพิ�มืภาริะให้กับคริูและไมื่ให้เกิดการิใช้เวลาไป็กับการิฝึก
อำบริมืมืากเกินไป็

	 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 (PLC) ม่ืหลักการิ
ส้ำาคัญ ป็ริะกอำบด้วย 1) การิมื่บริริที่ัดฐานและค่านิยมืริ่วมืกัน  
2) การิริว่มืกนัริบัผดิชอำบตอ่ำการิเริย่นรู้ิขอำงนกัเริย่น 3) การิส้บืส้อำบ 
เพื�อำส้ะที่อ้ำนผลเชงิวชิาชพ่ 4) การิริว่มืมือืำริวมืพลงั 5) การิส้นบัส้นนุ
การิจัดลำาดับโคริงส้ร้ิางและความืสั้มืพันธิ์์ขอำงบุคลากริ โดยนำา
มืาบูริณาการิริ่วมืกับการิจัดการิชั�นเริ่ยน เพื�อำส่้งเส้ริิมืให้เกิดการิ
จัดการิเริ่ยนการิส้อำนอำย่างมื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพมืากยิ�งขึ�น

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ครแูละบคุลากรทางการศกึษา มืค่วามืริู ้ความืเขา้ใจ กริะบวนการิ
พัฒนาตนตามืแนวที่างชุมืชนการิเริ่ยนริู้ที่างวิชาช่พคริู (PLC)  
ส่้งผลให้เกิดเจตคติที่่�ด่ต่อำการิป็ฏิิบัติงาน และเกิดความืมัื�นใจ 
ในการิป็ฏิิบัติงาน 

	 ครแูละบคุลากรทางการศกึษา มืค่วามืริูส้้ามืาริถในดา้นการิพฒันา
หลักส้ตูริและวางแผนการิจดัการิเริย่นริู ้ดา้นการิส้ร้ิางเส้ริมิืเที่คนิค
การิจัดการิเริ่ยนริู้เพื�อำส้่งเส้ริิมืศักยภาพผู้เร่ิยน การิอำอำกแบบ
กิจกริริมืการิเริ่ยนริู้ กลยุที่ธ์ิ์และวิธิ์่การิส้อำน การิป็ริะเมิืนผล 
การิเริ่ยนริู้

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การวางแผนท่ีดี ม่ืการิจัดที่ำาแผนงานขอำงโคริงการิล่วงหน้า  
โดยการินำาเคริื�อำงมืือำ Plan Do Chec  Act มืาใช้เป็็นเคริื�อำงมืือำ 
ในการิบริิหาริจัดการิด้านคุณภาพขอำงโคริงการิให้บริริลุผล

	 การจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม่ืการิป็ริะชุมืเพื�อำหาข้อำส้ริุป็
เก่�ยวกับวตัถปุ็ริะส้งค ์เป็า้หมืายขอำงโคริงการิที่่�จะต้อำงที่ำาให้ส้ำาเริจ็ 
ริวมืถึงกลุ่มืผู้มื่ส้่วนได้ส้่วนเส้่ย ขนาดขอำงพื�นที่่� ที่่�ต้อำงดูแลภายใต้
การิดำาเนนิงานขอำงโคริงการิน่� ไป็จนถงึผลลพัธิ์ท์ี่่�คาดหวงัที่่�จะไดร้ิบั 
จากการิดำาเนนิงานในครัิ�งน่� เพื�อำให้เขา้ใจไดอ้ำยา่งถอ่ำงแที่ก้อ่ำนลงมือืำ
ดำาเนินการิวางแผนงานโคริงการิทีุ่กคริั�ง   

	 การมีระบบวัดประสิทธิภาพที่ดี	 ม่ืการิส้ริ้างเคริื�อำงมืือำส้ำาหริับ
ใช้วัดป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพท่ี่�ด่ในการิที่ำางานขอำงโคริงการิ เพื�อำใช้ใน 
การิตริวจส้อำบขอ้ำผดิพลาดที่่�เกดิขึ�นในริะหวา่งการิดำาเนินโคริงการิ  
เชน่แผนภมูื ิGantt, Networ  Logic, PE T Chart และ โคริงส้ริา้ง 
การิแบง่งาน (Wor  Brea down Structure) ซึ�งเคริื�อำงมือืำเหลา่น่�  
มื่ความืหมืายและวิธิ์่การิใช้งานที่่�แตกต่างกัน  

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายวิชิต	ไตรสรณกุล 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

วิสัยทัศน์ 

“สร้างสังคมมีสุข	ส่งเสริมการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว	
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่นได้มาตรฐาน”	

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
8,839.93	ตร.กม.		 1,472,859	คน	 1,493,754,877	บาท	

โทรศัพท์  0	4581	4673	 www.pao-sisaket.go.th
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โครงการ สนามเด็กเล่นสร้างป า 
เคร่ืองมือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ด เทศบาลตำาบลปรก อำาเ อสะเดา จัง วัดสง ลา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เป็็นส้ถานที่่�จัดกิจกริริมืเส้ริิมื
ป็ริะส้บการิณน์อำกหอ้ำงเริย่นใหก้บันกัเริย่น เพื�อำส้ง่เส้ริมิืที่กัษะชวิ่ต 
ที่ักษะการิเริ่ยนริู้ ส้่งเส้ริิมืพัฒนาการิที่ั�ง 4 ด้านขอำงนักเร่ิยน 
ให้เหมืาะส้มืตามืวัย มื่คุณลักษณะที่่�พึงป็ริะส้งค์ เพื�อำเติบโตขึ�น 
เป็็นเยาวชนที่่�ด่ มื่คุณภาพขอำงส้ังคมื และป็ริะเที่ศชาติต่อำไป็

	 เป็นพื้นที่บริการสาธารณะให้กับประชาชน	 นำาบุตริหลาน 
มืาที่ำากิจกริริมื และเป็็นส้ถานที่่�พักผ่อำนหย่อำนใจ โดยไม่ืต้อำง 
เส้่ยค่าใช้จ่าย ซึ�งส้อำดคล้อำงกับส้ภาพเศริษฐกิจในป็ัจจุบัน

	 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง	 อปท.	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และชมุชน ในการิริว่มืมือืำกนัพฒันาชมุืชนที่อ้ำงถิ�นใหม้ืค่วามืเจริญิ
กา้วหนา้ โดยป็ริะชาชนมืส่้ว่นริว่มืในการิจดัที่ำาดแูลส้นามืเดก็เลน่
ทีุ่กคนมื่ความืริัก ความืหวงแหน และมื่ความืเป็็นเจ้าขอำงริ่วมืกัน

	 เปน็แหลง่แลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั	ริะหวา่ง อำป็ที่. ในเขตอำำาเภอำ 
จังหวัด และริะดับป็ริะเที่ศในการิพัฒนาเด็กป็ฐมืวัย มื่คณะศึกษา
ดูงานเข้าเย่�ยมืชมืการิดำาเนินงานอำย่างต่อำเนื�อำง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 เด็กปฐมวัย ได้รัิบความืส้นุกส้นานเพลิดเพลินจากการิเล่น  
เกิดการิเริ่ยนรู้ิ ลอำงผิดลอำงถูก ฝึกการิแก้ป็ัญหา ใช้จินตนาการิ  
ใช้ความืคิดส้ร้ิางส้ริริค์ นำาไป็สู้่พัฒนาการิขอำงส้มือำงทีุ่กด้าน  
ที่ั�งที่างด้าน ร่ิางกาย อำาริมืณ์ จิตใจ ส้ังคมื ส้ติป็ัญญา ความืริู้ 
และคุณธิ์ริริมื

	 ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะครู ให้มื่ที่ักษะ วิธ่ิ์การิ 
ในการิจัดกริะบวนการิเริย่นริูท้ี่่�มืุง่ใหเ้ดก็ไดเ้ริย่นริูผ้า่นกริะบวนการิ
เล่นท่ี่�มื่แบบแผน มื่ความืริู้ความืเข้าใจในการิจัดบริริยากาศ 
การิเริ่ยนริู้และป็ริะโยชน์ขอำงการิเริ่ยนริู้นอำกห้อำงเร่ิยนในเด็ก
ป็ฐมืวัยมืากยิ�งขึ�น 

	 ผู้ปกครอง	 ชุมชน	 และประชาชน	 ม่ืพื�นที่่�บริิการิส้าธิ์าริณะ 
ให้ใช้เป็็นส้ถานที่่�พักผ่อำนหย่อำนใจ อำอำกกำาลังกายและพบป็ะกัน 
ช่วยป็ริะหยัดค่าใช้จ่ายในการินำาเด็กไป็เล่นในส้ถานท่ี่�ต่าง ๆ  
อ่ำกที่ั�งส้ร้ิางโอำกาส้และความืเส้มือำภาคในการิเข้าถึงการิศึกษา 
ที่่�มื่คุณภาพอำย่างเที่่าเที่่ยมืกัน

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การจดัประสบการณก์ารเรยีนรูค้รูผูส้อน	คำานงึถงึความืเหมืาะส้มื 
กับวัยขอำงนักเร่ิยนแต่ละริะดับชั�น ตั�งเป็้าส้่งเส้ริิมืความืส้ามืาริถ
ขอำงผู้เร่ิยนให้ม่ืความืกริะตือำรืิอำร้ิน อำยากเร่ิยนรู้ิ อำยากค้นหา  
อำยากที่ดลอำง ฝึกการิส้ังเกต และจดจำาจากส้ิ�งท่ี่�ตนเริ่ยนริู้  
เพื�อำส้่งเส้ริิมืให้นักเริ่ยนเกิดการิเริ่ยนริู้และมื่ป็ริะส้บการิณ์ที่่�ด่ 

	 การสร้างมิ ติ ใหม่ของการขับเค ล่ือนนโยบายด้านการ
จัดการศึกษาของเทศบาลตำาบลปริก ให้ม่ืการิศึกษาท่ี่�ยั�งยืน 
ผ่านกริะบวนการิเริ่ยนริู้ในส้นามืเด็กเล่นส้ริ้างป็ัญญา เพื�อำนำามืา
ป็ริับป็ริุงและพัฒนาให้เด็กป็ฐมืวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	 ความมุ่งมั่นในการสร้างพลเมืองที่ด ่ ส้่งเส้ริิมืให้เกิดการิเริ่ยนริู้ 
และพัฒนาที่ักษะที่างภาษา ริวมืที่ั�งส้่งเส้ริิมืการิส้ริ้างจิตส้ำานึก
ป็ลูกฝังความืริับผิดชอำบ ส้ร้ิางส้ังคมืแห่งการิเริ่ยนริู้ ส้นอำงต่อำ 
ความืต้อำงการิขอำงเด็ก เยาวชน และป็ริะชาชน 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสุริยา	ยีขุน 
นายกเทศมนตรีตำาบลปริก 

วิสัยทัศน์ 

“เศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยเรียงวิถีชุมชน
คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา	ประชาสังคมสันติสุข”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
4.8	ตร.กม.	 6,433	คน	 140,049	บาท

โทรศัพท์  0	7429	8300	 www.tonprik.go.th
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ เ าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลบ้านควน อำาเ อเมองสตล จัง วัดสตล

นายกูดานัน	หลังจิ	 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านควน

วิสัยทัศน์ 

“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา	การศึกษาทั่วถึง	 
ประชาสังคมสันติสุข	สู่เศรษฐกิจและการเกษตรที่ยั่งยืน”	

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
44.73	ตร.กม.		 10,757	คน	 67,638,198	บาท	

โทรศัพท์ 0	7477	0084	 www.bankhuan.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 อาหารถอืวา่เปน็สิง่สำาคญัตอ่การเจรญิเตบิโตของเดก็ในทกุดา้น 
และที่่�ส้ำาคัญเด็กในวัย 0 - 72 เดือำน นับเป็็นช่วงวัยที่อำง 
ขอำงการิเจริิญเติบโต ที่ั�งด้านอำาริมืณ์ ส้ติปั็ญญา และพัฒนาการิ
ที่างด้านร่ิางกาย การิริับป็ริะที่านอำาหาริเช้าท่ี่�มื่ป็ริะโยชน์ถือำเป็็น 
เรืิ�อำงส้ำาคัญ เพริาะการิรัิบป็ริะที่านอำาหาริเชา้จะชว่ยเตมิืที่อ้ำงที่่�วา่ง
มืาที่ั�งคืน ที่ำาให้เริาม่ืพลังท่ี่�จะที่ำางานต่าง ๆ อำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ 

	 โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็ก  
ศูน ย์พัฒนาเ ด็ก เล็กบ้ านทุี่่ งวิมืานชัยพัฒน์  มื่ เป็้ าหมืาย 
เพื�อำส้่งเส้ริิมืด้านโภชนาการิให้เด็กอำิ�มืที่้อำงก่อำนเริ่ยน ซึ�งที่่�ผ่านมืา
พบวา่ เดก็ส้ว่นใหญไ่มืร่ิบัป็ริะที่านอำาหาริเช้า โดยผู้ป็กคริอำงจะซื�อำ 
ขนมืกรุิบกริอำบให้ที่านในตอำนเช้า ที่ำาให้เด็กม่ืภาวะโภชนาการิ 
ที่่�ไมื่ส้มืวัย ได้ริับส้าริอำาหาริไมื่คริบ 5 หมืู่

	 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น จัดที่ำา MOU  
ริ่วมืกับโริงเริ่ยนในชุมืชน วิที่ยาลัยชุมืชนส้ตูล และเข้าริ่วมื 
โคริงการิกับ ส้ส้ส้. โคริงการิส้ื�อำ 3 ด่ พื�นที่่�ด่ ส้ื�อำด่ และภูมิืด่  
เพื�อำส้่งเส้ริิมืพัฒนาการิขอำงเด็กต่อำไป็

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ศนูยต์น้แบบในเรือ่งการจดัการอาหารเชา้ ส้ริา้งขอ้ำตกลงริว่มืกัน 
ริะหว่างผู้ป็กคริอำงกับคริู ส่้งผลให้เด็กเล็กทีุ่กคนมื่อำาหาริเช้า 
ริับป็ริะที่านและลดขนมืกริุบกริอำบ 

	 แหล่งเรียนรู ้ด ้านการจัดการขยะที่ต ้นทาง และธิ์นาคาริ 
นำ�าใต้ดิน 

	 ศูนย์การเรียนรู้เรื่องเกษตรตามรอยพ่อ โดยเน้นฝึกทัี่กษะ
นักเร่ิยนให้ม่ืความืรู้ิพื�นฐานในด้านการิเกษตริ เพื�อำเป็็นบุคคล 
ที่่�มื่คุณภาพในส้ังคมื

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้ปกครองให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการดำาเนิน
โครงการ โดยม่ืการิคัดกริอำงโภชนาการิเด็ก นำ�าหนัก ส้่วนสู้ง  
มื่การิต่อำยอำดโคริงการิ โดยการินำาขยะมืาแลกอำาหาริเช้า 
เน้นการิจัดการิขยะที่่�ต้นที่าง ป็ลูกฝังการิจัดการิขยะอำย่างยั�งยืน  
ตามืแผนป็ฏิิบัติการิจัดการิขยะมืูลฝอำยชุมืชน “จังหวัดส้ะอำาด”

  

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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โครงการ ภาษาอังก ษออนทัวร์ ( n o r) ในชุมชน  

ด  เทศบาลตำาบล พรก า อำาเ อเมองสมทรปราการ จัง วัดสมทรปราการ

นายมาชัย	ไพศาลธนสมบัติ	 
ปลัดเทศบาลตำาบลแพรกษา	 
ปฏิบัติหน้าที่	นายกเทศมนตรีตำาบลแพรกษา 

วิสัยทัศน์ 

“เมืองอุตสาหกรรม	นำาเศรษฐกิจ	 
ชีวิตมีคุณภาพ	สร้างชาติด้วยการศึกษา”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
10.34	ตร.กม.	 25,550	คน	 292,083,060	บาท

โทรศัพท์ 	0	2342	9700	 www.praksa.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 เทศบาลดำาเนินโครงการต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว	 เพิื่อให้เด็ก
และเยาวชนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวิถีชีวิตประจำาวัน	 
ให้ส้ามืาริถเร่ิยนรู้ิได้อำย่างต่อำเนื�อำง ตามืโอำกาส้ ตามืความืพร้ิอำมื 
และตามืศักยภาพขอำงเด็กและเยาวชนเพื�อำให้มื่ความืริู้และ 
พัฒนาที่ักษะการิใช้ภาษาอำังกฤษในการิติดต่อำส้ื�อำส้าริ 

	 โอกาสในการเรยีนรู้ เดก็และเยาวชนในเขตเที่ศบาลบางคริอำบคริวั
มืฐ่านะยากจน มืร่ิายไดไ้มืเ่พย่งพอำที่่�จะไป็เริย่นคอำร์ิส้ภาษาอำงักฤษ
เพื�อำให้เด็กและเยาวชนได้มื่โอำกาส้เร่ิยนและฝึกฝนที่ักษะการิใช้
ภาษาอำังกฤษจากวิที่ยากริที่่�มื่ป็ริะส้บการิณ์ เที่ศบาลจึงส่้งเส้ริิมื 
ส้นับส้นุนการิจัดการิศึกษาตามืหลักการิพัฒนาอำย่างยั�งยืน 

	 สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา	เป็นโครงการที่มีวิธีการ	รูปแบบ 
กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่	 โดย
ใช้ภาษาเป็็นฐานในการิเริ่ยนริู้ผ่านเกมืและกิจกริริมืที่างภาษา  
จัดการิเริ่ยนการิส้อำนให้เข้าถึงเด็กและเยาวชนในชุมืชน โดยให้
วทิี่ยากริลงพื�นที่่�เพื�อำจดัการิเริย่นการิส้อำนตามืส้ถานที่่�ท่ี่�ที่างชมุืชน
ได้จัดเตริ่ยมืไว้ให้ นับว่าเป็็นการิพัฒนาการิศึกษาสู่้ความืยั�งยืน
ตามืพริะริาชดำาริัส้ขอำงพริะบาที่ส้มืเด็จพริะบริมืชชนกาธิิ์เบศริ 
มืหาภูมืิพลอำดุลยเดชมืหาริาช บริมืนาถบพิตริ ว่า “เข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนา”

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	 มื่ความืริู้และมื่ที่ักษะในการิใช้
ภาษาอำังกฤษได้ในช่วิตป็ริะจำาวัน

	 เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	 มื่ป็ริะส้บการิณ์จากการิ 
แลกเป็ล่�ยนเร่ิยนริู้ การิฝึกฝนการิใช้ภาษาอัำงกฤษจากวิที่ยากริ 
ที่่�มื่ป็ริะส้บการิณ์

	 เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	มื่พัฒนาการิด้านภาษาอำังกฤษ 
ด่ขึ�น จากการิใช้เวลาว่างให้เกิดป็ริะโยชน์และไม่ืเข้าไป็ยุ่งเก่�ยว 
กับยาเส้พติด

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 วิสัยทัศน์ผู้นำา	 การทำางานเป็นทีมและการสร้างการมีส่วนร่วม
กบัชมุชน จดุเน้นอำยูท่ี่่�การิป็ริะส้านความืริว่มืมือืำกบัชมุืชน เพื�อำให ้
ได้โคริงการิที่่�ป็ริะชาชนต้อำงการิและพึงพอำใจมืากที่่�สุ้ด โดยการิ
ริับฟิังความืคิดเห็น ความืต้อำงการิขอำงป็ริะชาชน กำาหนดขั�นตอำน
การิแก้ไขป็ัญหา ร่ิวมืกันแก้ไขปั็ญหา ม่ืการิเร่ิยนรู้ิและป็ฏิิบัติ 
ริว่มืกนั ยดึหลกันำาความืเหน็ขอำงป็ริะชาชนชว่ยเพิ�มืป็ริะส้ทิี่ธิ์ภิาพ
การิดำาเนินงาน

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือผู้ใช้บริการอุทยาน 
การเรียนรู้สมุทรสาคร (  ar ) 

ด  องค์การบร ารส่วนจัง วัดสมทรสาคร

นายมณ ล	ไกรวัตนุสสรณ์	 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

วิสัยทัศน์ 

“เมืองน่าทำางาน	บ้านน่าอยู่อาศัย	 
ก้าวไกลด้วยการศึกษา	พัฒนาอย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
872.3	ตร.กม.		 577,964	คน	 	866,950,466	บาท

โทรศัพท์ 	0	3441	1714	 www.samutsakhonpao.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร	 ( 	 Park) เป็็นแหล่งเริ่ยนริู้ 
ที่นัส้มืยั มืก่ารินำาเที่คโนโลยม่ืาใชใ้นการิใหบ้ริกิาริ และเป็น็ส้ื�อำกลาง 
ในการิเริ่ยนริู้ขอำงที่้อำงถิ�น มืุ่งเน้นการิป็ลูกฝังและส้่งเส้ริิมืนิสั้ย 
ริักการิอำ่าน การิเริ่ยนริู้ และแส้วงหาความืรู้ิอำย่างส้ร้ิางส้ริริค์ 
ตลอำดช่วิตให้กับคนทีุ่กช่วงวัย

 	“ treet	 Library amutsakhorn” โดยนำาตู้เย็นเก่าที่่� 
ไมื่ใช้งานแล้วมืาอำอำกแบบตกแต่งให้เป็็นตู้หนังส้ือำเคลื�อำนที่่�และ 
นำาไป็ให้บริิการิในพื�นที่่�ต่าง ๆ ในจังหวัดส้มืุที่ริส้าคริอำย่างที่ั�วถึง 
อำาที่ิ โริงพยาบาลบ้านแพ้ว โริงพยาบาลกริะทีุ่่มืแบน ที่่�ว่าการิ
อำำาเภอำกริะทีุ่่มืแบน และส้นามืก่ฬาจังหวัดส้มืุที่ริส้าคริ เพื�อำเพิ�มื
แหล่งเริ่ยนริู้ และส้ถานที่่�ในการิอำ่านหนังส้ือำให้มืากขึ�นในชุมืชน 

	 กจิกรรม	“หนงัสอืหมนุเวยีนเปลีย่นกนัอา่น” โดยการินำาหนงัส้อืำ
ไป็หมืนุเวย่นใหบ้ริกิาริแกผู่ใ้ชบ้ริกิาริ แหลง่เริย่นริูใ้นพื�นที่่�เคริอืำขา่ย 
และแหล่งเร่ิยนรู้ิอืำ�น ๆ เป็็นการิเส้ริิมืส้ร้ิางนิส้ัยริักการิอำ่านและ
พัฒนาการิอ่ำานให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดส้มุืที่ริส้าคริ  
เพื�อำกริะจายโอำกาส้แก่ผู้อำ่านในพื�นที่่�เคริือำข่ายและแหล่งเริ่ยนรู้ิ 
และเพื�อำให้มื่นิส้ัยริักการิศึกษาเริ่ยนริู้ตลอำดช่วิต

	 รางวลัที	่1	ถว้ยรางวลัพระราชทาน	สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 	 สยามบรมราชกุมารี
ประเภทองค์กรหรือกลุ่มบุคคลส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	 
(ระดบัชมุชน/ทอ้งถิน่)	ประจำาป	ี2562	ในโคริงการิยกย่อำงบคุคล
อำงค์กริด่เด่นในการิส้่งเส้ริิมืวัฒนธิ์ริริมืการิอำ่าน ป็ริะจำาป็ี 2562 
จากกริมืส้่งเส้ริิมืวัฒนธิ์ริริมื

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 เดก็	เยาวชนและประชาชนในจงัหวดัสมทุรสาคร ไดใ้ชเ้วลาวา่ง
ให้เป็็นป็ริะโยชน์ ได้ริับความืบันเที่ิง และใช้เป็็นส้ถานที่่�พักผ่อำน
หย่อำนใจ จากมุืมืข่าวส้าริและบันเทิี่ง มุืมือิำนเที่อำร์ิเน็ต มุืมืส้นามืส้นุก 
ลานส้านฝัน การิดูหนังโริงเล็ก การิฟิังเพลง ริวมืถึงความืริู้ที่่�ได้ริับ
จากการิมืาใช้บริิการิและเย่�ยมืชมืนวัตกริริมืต่าง ๆ 

	 เด็ก	 เยาวชนและประชาชน	 ที่เข้ามาใช้บริการปีละประมาณ	
50,000	คน ไดร้ิบัป็ริะโยชนจ์ากการิจดักจิกริริมืและการิใหบ้ริกิาริ
ขอำงอำุที่ยานการิเริ่ยนริู้ส้มืุที่ริส้าคริ (S  Par )

	 สังคมแห่งการเรียนรู้และรักการอ่าน ต่อำยอำดป็ริะส้บการิณ์ด้วย
กิจกริริมืการิเร่ิยนรู้ิแบบบูริณาการิที่่�จะเส้ริิมืส้ริ้างและพัฒนา
ที่ักษะเด็กแบบอำงค์ริวมื

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 วิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหาร ความืทีุ่่มืเที่ขอำงบุคลากริ 
ในส้ังกัด และการิมื่ส้่วนร่ิวมืขอำงชุมืชน เพื�อำให้เกิดเป็็นเครืิอำข่าย 
ในการิพัฒนาชุมืชนให้เกิดความืยั�งยืนในด้านการิเริ่ยนริู้ต่อำไป็

	 อบจ.สมุทรสาคร	 ได้จัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
“สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ชุมชน”	 ร่วมกับ
สำานักงานอุทยานการเรียนรู้	 สำานักงานบริหารและพัฒนา 
องค์ความรู้	 (องค์การมหาชน)	 (T 	 park)	 เพื�อำแลกเป็ล่�ยน 
อำงค์ความืรู้ิในด้านการิบริิหาริจัดการิและการิดำาเนินกิจกริริมื
ส้่ ง เส้ริิมืการิอำ่ านการิ เร่ิยนริู้ ให้ ม่ืความืหลากหลายและ 
ม่ืป็ริะส้ิที่ธิิ์ภาพ ซึ�งที่าง T  ar  ได้เป็็นพ่�เล่�ยง ให้คำาป็ริึกษา  
ให้กับ S  Par  ตั�งแต่เริิ�มืดำาเนินการิ จนกริะที่ั�งเป็ิดให้บริิการิ
เต็มืริูป็แบบ
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โครงการ ยกระดับการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่สิน 

ด  องค์การบร ารส่วนตำาบล ม่สิน อำาเ อศรสั นาลั  จัง วัดส ทั

นายศรีลัง	เจริญ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่สิน 

วิสัยทัศน์ 

“อาชีพม่ันคง	รณรงค์สุขภาพ	ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
646.80	ตร.กม.	 13,571	คน	 80,580,304	บาท

โทรศัพท์  0	5591	1967	 www.tambonmaesin.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ปีการศึกษา	 2560 อำบต.แมื่ส้ิน ได้ที่ำาการิขยายชั�นเริ่ยน 
ริะดับชั�นอำนุบาลป็ีที่่� 1 - 3 ตามืความืป็ริะส้งค์ขอำงผู้ป็กคริอำง 
ที่่�ไมื่อำยากให้บุตริหลานไป็เร่ิยนในตัวอำำาเภอำศร่ิส้ัชนาลัย ซึ�งอำยู่ 
ห่างไกลจากตำาบลแมื่ส้ินป็ริะมืาณ 25 กิโลเมืตริ 

	 ปีการศึกษา	 2562	 อำบต.แมื่ส้ิน ได้ดำาเนินการิขยายชั�นเริ่ยน 
การิส้อำนริะดับการิศึกษาขั�นพื�นฐาน เนื�อำงจากผู้ป็กคริอำง 
ส่้วนใหญ่มื่ความืป็ริะส้งค์อำยากให้โริงเริ่ยนได้ดำาเนินการิขยาย 
ชั�นเริย่นริะดบัป็ริะถมืศกึษาเพิ�มื เพริาะโริงเริย่นมืก่าริจดัการิเริย่น
การิส้อำนที่่�ด่ ผู้เริ่ยนมื่ความืกริะตือำริือำริ้นในการิเริ่ยนริู้ด้วยตนเอำง 
การิไดล้งมือืำป็ฏิิบตัจิริิง ป็จัจบุนัม่ืจำานวนนกัเริย่น ดงัน่� ศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ตำาบลแมืส่้นิ จำานวน 33 คน อำนบุาลป็ทีี่่� 1 - 3 จำานวน 101 คน 
และป็ริะถมืศึกษาป็ีที่่� 1 - 2 จำานวน 66 คน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ประชาชนในพื้นที่ตำาบลแม่สิน ได้ส้่งบุตริหลานเข้าเร่ิยน 
ในโริงเริ่ยนอำนุบาล อำบต.แมื่ส้ิน ลดภาริะค่าใช้จ่ายขอำงผู้ป็กคริอำง
ที่่�นำานักเริ่ยนไป็เริ่ยนในอำำาเภอำศริ่ส้ัชนาลัย

	 ผู้เรียนร้อยละ	80 มื่พัฒนาการิเริ่ยนการิส้อำนที่่�มืากขึ�น
	 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการิเร่ิยนการิส้อำนได้อำย่างม่ื

ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ด้านบุคลากร ผู้บริิหาริ อำบต.แม่ืส้ิน ให้การิส้นับส้นุนคริู 
และบคุลากริที่างการิศึกษา โดยส้ง่เขา้ริบัการิฝกึอำบริมื เส้ริมิืส้ริา้ง
ที่ักษะความืริู้ ความืส้ามืาริถเฉพาะที่าง เพื�อำให้คริูมื่ความืมุื่งมืั�น  
ตั�งใจส้อำนนักเริ่ยน เพื�อำผลักดันให้นักเริ่ยนได้เป็็นคนด่ คนเก่ง  
ขอำงส้ังคมื ม่ืความืซื�อำส้ัตย์ สุ้จริิต ส้ามืาริถนำาส้ิ�งที่่�คุณคริูส้อำน 
ในโริงเริ่ยนไป็ป็ริับใช้ในช่วิตป็ริะจำาวันได้

	 ด้านงบประมาณ ผู้บริิหาริ อำบต.แมื่ส้ิน ให้การิส้นับส้นุน 
ในเริื�อำงขอำงงบป็ริะมืาณในการิจัดการิศึกษา อำาคาริเริ่ยนส้ถานที่่� 
วสั้ดอุำปุ็กริณท์ี่่�ใชใ้นการิเริย่นการิส้อำน อำยา่งเพย่งพอำและเหมืาะส้มื

	 ด้านการจัดการเรียนการสอน เน้นกิจกริริมืการิเริ่ยนการิส้อำน  
โดยให้นักเริ่ยนได้ลงมืือำป็ฏิิบัติจริิง ม่ืการิใช้ภาษาต่างป็ริะเที่ศ 
ในการิเร่ิยนการิส้อำน เช่น ภาษาอัำงกฤษ ภาษาจ่น ส้่งเส้ริิมื 
ให้นักเริ่ยนใช้ภาษาต่างป็ริะเที่ศในการิส้ื�อำส้าริกับคุณคริู เป็็นต้น 

	 คว้ารางวัล	 อำาทิี่	 ริางวัลชนะเลิศการิแข่งขันฉ่กตัดป็ะกริะดาษ 
ป็ฐมืวัย การิแข่งศิลป็หัตถกริริมืนักเริ่ยนคริั�งท่ี่�  64 ริะดับ 
กลุ่มืเคริือำข่าย อำป็ที่.สุ้โขที่ัย เขต 2, ริางวัลริะดับเหริ่ยญที่อำง  
กิจกริริมืเกมืที่ายซิอำะไริเอำ่ย ริะดับป็ฐมืวัย การิแข่งขันทัี่กษะ 
ที่างวิชาการิ ริะดับภาคเหนือำ คริั�งที่่� 17 ป็ริะจำาป็ี 2562

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ วิจัยเพ่ือพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในการเรียนรวม 
ระหว่างเด็กปกติกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

ด  เทศบาลเมองสพรรณบร อำาเ อเมองสพรรณบร จัง วัดสพรรณบร

นายเอกพันธุ์	อินทร์ใจเอื้อ	 
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
9.013	ตร.กม.	 25,600	คน	 432,800,000	บาท	

โทรศัพท์  0	3551	1021	 www.suphancity.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จากการิ 
กริะจายอำำานาจการิจัดการิศึกษาสู่้ที่้อำงถิ�นในมืาตริาที่่� 39 และ
การิกริะจายอำำานาจการิบริิหาริและการิจัดการิศึกษา เพื�อำให้เกิด
ความืคล่อำงตัว และมื่อำิส้ริะในการิบริิหาริจัดการิที่่�มื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ 
และเกดิป็ริะส้ทิี่ธิ์ผิล ส้ง่ผลใหก้าริจดัการิศกึษาขอำงอำงคก์ริป็กคริอำง
ส้่วนที่้อำงถิ�นป็ริะส้บผลส้ำาเริ็จ เพริาะเด็กส้่วนใหญ่ก็เป็็นเด็ก 
ที่่�ด้อำยโอำกาส้ ขาดการิดูแลเอำาใจใส้่อำย่างต่อำเนื�อำง

	 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 	 ให ้บริิการิในการิจัดการิศึกษา 
แก่ป็ริะชาชนอำย่างที่ั�วถงึและมืป่็ริะส้ทิี่ธิ์ภิาพ ให้มืท่ี่่�เริย่นที่่�ใกล้บ้าน
อำย่างม่ืคุณภาพ มื่โริงเริ่ยนในส้ังกัดเที่ศบาลเมืือำงสุ้พริริณบุร่ิ  
จำานวน 5 แห่ง มืน่กัเร่ิยนตั�งแต่ริะดบัชั�นก่อำนป็ฐมืวยัถึงมืธัิ์ยมืศึกษา 
ตอำนป็ลาย จำานวน 3,126 คน เด็กส้่วนใหญ่ที่่�มืาเริ่ยนในโริงเริ่ยน
ส้ังกัดเที่ศบาลเมืือำงสุ้พริริณบุร่ิ ป็ริะมืาณริ้อำยละ 80 จะเป็็นเด็ก 
ท่ี่�ด้อำยโอำกาส้ คริอำบคริัวแตกแยก ฐานะยากจน ผู้ป็กคริอำง 
ม่ืการิศึกษาและริายได้ตำ�า และม่ืเด็กท่ี่�ม่ืความืต้อำงการิพิเศษ 
เร่ิยนริวมือำยู่ด้วย

	 โรงเรียนเทศบาล	 2	 วัดปราสาททอง	 เป็ิดโอำกาส้ให้เด็ก 
ทีุ่กคนมื่ส้ิที่ธิ์ิ�เที่่าเที่่ยมืกัน ส้ามืาริถเริ่ยนในโริงเริ่ยนใกล้บ้าน 
ได้เต็มืตามืศักยภาพขอำงตนเอำง มื่การิดำาเนินโคริงการิวิจัย 
เพื�อำพัฒนาโริงเริ่ยนต้นแบบในการิเริ่ยนริวมืริะหว่างเด็กป็กติ 
กบัเดก็ที่่�มืค่วามืตอ้ำงการิพิเศษ มืานานกวา่ 12 ปี็ เพื�อำใหเ้ดก็เหลา่น่�  
มื่โอำกาส้ที่่�ด่ ได้ริับการิศึกษาที่่�มื่คุณภาพเที่่ยบเที่่ากับโริงเริ่ยน 
ในส้ังกัดอำื�น และส้ามืาริถอำยู่ในส้ังคมืได้อำย่างมื่ความืสุ้ข

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 นักเรียนได้เรียนรู้ พัฒนาตนเอำงตามืศักยภาพด้วยวิธิ์่การิ 
ที่่�ถูกต้อำงได้อำย่างเหมืาะส้มื

	 นกัเรยีนไดร้บัการศกึษาทีด่	ีมืค่วามืส้ขุ บริริลวุสิ้ยัที่ศัน ์“เที่ศบาล
เมืือำงสุ้พริริณบุริ่เป็็นเมืือำงน่าอำยู่อำย่างยั�งยืน” 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ที่ั�งภาคริัฐบาลและภาคเอำกชน  
ผู้บริิหาริทีุ่กริะดับให้ความืส้นใจ จัดส้ริริงบป็ริะมืาณ ส้ื�อำ วัส้ดุ
อำุป็กริณ์ และให้การิส้นับส้นุนในทีุ่ก ๆ ด้าน 

	 ครูและบุคลากร เข้าริับการิอำบริมืเพื�อำให้เกิดความืริู้ความืเข้าใจ 
และนำามืาป็ริับใช้ นำาส้ื�อำการิเริ่ยนการิส้อำนมืากริะตุ้นให้เกิด 
ความืส้นใจในการิเริ่ยน ริวมืถึงม่ืรูิป็แบบที่่�หลากหลายเพื�อำให้
เหมืาะส้มืกับเด็กที่่�มื่ความืต้อำงการิพิเศษ 

	 ผู้ปกครอง ให้ความืร่ิวมืมืือำในการิจัดการิศึกษาส้ำาหริับนักเริ่ยน 
ที่่�มื่ความืต้อำงการิพิเศษ 

	 นักเรียนให้ความร่วมมือ ช่วยกันดูแล เอำื�อำอำาที่ริต่อำเพื�อำน 
ที่่�เป็็นเด็กท่ี่�มื่ความืต้อำงการิพิเศษ ไมื่ล้อำเล่ยน ไมื่กลั�นแกล้ง  
และไมื่ริังแกเพื�อำน 

	 การดำาเนินการในทุกขั้นตอนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล	
พริะริาชบัญญัติการิศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเที่ศบาล และ
ความืส้อำดคล้อำงกับแผนพัฒนาการิศึกษาขอำงโริงเร่ิยนเที่ศบาล 2 
วัดป็ริาส้าที่ที่อำง และบริริลุผลตามืเป็้าหมืาย

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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โครงการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการ” 

ด  เทศบาลเมองท่า า้ม อำาเ อพนพน จัง วัดสรา ร์ านี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ	 “วชิรวิชาการ”  
โดยบูริณาการิความืริ่วมืมืือำกับ อำบจ.สุ้ริาษฎริ์ธิ์าน่ เขตพื�นที่่� 
การิศึกษาป็ริะถมืศกึษาส้รุิาษฎริธ์ิ์าน ่เขต 1, 2, 3 เขตพื�นที่่�การิศกึษา 
มืัธิ์ยมืศึกษา เขต 11 จัดการิแข่งขันที่ักษะที่างวิชาการิภายใต้ชื�อำ 
“วชิริวิชาการิ สุ้ริาษฎริ์ธิ์าน่” 

	 การแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย เน้นพัฒนาการิตามืวัย 
ด้านริ่างกาย ส้ังคมื อำาริมืณ์และส้ติป็ัญญา จำานวน 10 กิจกริริมื
การิแข่งขันที่ักษะวิชาการิริะดับป็ริะถมืศึกษา เน้นด้านวิชาการิ 
วิชาช่พ สุ้นที่ริ่ยภาพด้านดนตริ่ - นาฏิศิลป็ ก่ฬา ศิลป็ะการิแส้ดง 
และส้ิ�งป็ริะดิษฐ์ จำานวน 62 กิจกริริมื 

	 การแข่งขันทักษะวิชาการระดับมัธยมศึกษา เน้นด้านวิชาการิ 
วิชาช่พ สุ้นที่ริ่ยภาพด้านดนตริ่ - นาฏิศิลป็ ก่ฬา ศิลป็ะการิแส้ดง 
และส้ิ�งป็ริะดิษฐ์ จำานวน 68 กิจกริริมื 

	 เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้นทุกสังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน 
บริิหาริโคริงการิตามืขั�นตอำนขอำง PDCA ใช้หลักการิม่ืส้่วนริ่วมื 
และการิดำาเนินงานตามืหลักธิ์ริริมืาภิบาล 

	 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มขึ้นทุกปี	จากจำานวน 7,000 คน 
จนกริะที่ั�งในป็กีาริศกึษา 2561 มืจ่ำานวนนกัเริย่นเขา้ริว่มืโคริงการิ 
มืากกว่า 11,000 คน ส้ะท้ี่อำนว่าผู้บริิหาริส้ถานศึกษา บุคลากริ
ที่างการิศึกษา นักเร่ิยน ตลอำดจนผู้ป็กคริอำง ให้ความืส้นใจ 
ด้านการิศึกษามืากขึ�น

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 เด็กและเยาวชน ได้แส้ดงอำอำกซึ�งศักยภาพและสุ้นที่ริ่ยภาพ 
กิจกริริมืส้ร้ิางส้ริริค์ ตลอำดจนครูิและบุคลากริที่างการิศึกษา 
ได้ใช้ความืริู้ ความืส้ามืาริถ ในการิพัฒนาการิเริ่ยนริู้ริ่วมืกัน

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การกำาหนดบทบาทและหน้าที่ 	 และความืเชื�อำมืโยงขอำง 
หน่วยงานภาครัิฐ เอำกชน อำงค์กริป็กคริอำงส่้วนที่้อำงถิ�น และ
ป็ริะชาชน เพื�อำส้นับส้นุนการิม่ืส้่วนร่ิวมืและนำาไป็สู้่การิบริิหาริ
จัดการิที่่�มื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ

	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยตริง และโดยอ้ำอำมื ในการิริ่วมืคิด 
ริ่วมืที่ำา ริ่วมืตัดส้ินใจ เพื�อำการิบริิหาริจัดการิที่่�ม่ืป็ริะส้ิที่ธิิ์ภาพ 
เกิดป็ริะโยชน์สู้งสุ้ด

	 การบริหารโครงการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
ตามืพริะริาชบัญญัติการิศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ�มืเติมื  
(ฉบบัที่่� 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที่่� 3) พ.ศ. 2553 โดยยดึหลกัการิ 
ม่ืส้่วนริ่วมืเป็็นส้ำาคัญ ซึ�งได้บัญญัติไว้ในหลักการิจัดการิศึกษา
ป็ริะการิหนึ�งว่า “ให้ส้ังคมืม่ืส่้วนร่ิวมืในการิจัดการิศึกษา”  
โดยยดึเริื�อำงขอำงการิม่ืส้ว่นริว่มืขอำงบคุคล คริอำบคริวั ชมุืชน อำงคก์ริ
ป็กคริอำงส้่วนที่้อำงถิ�น เอำกชน อำงค์กริวิชาช่พ ส้ถาบันศาส้นา  
ส้ถานป็ริะกอำบการิ และส้ถาบันอำื�น ๆ ที่่�จัดการิศึกษา ทัี่�งการิ 
ริ่วมืคิด ริ่วมืป็ฏิิบัติ ริ่วมืส้นับส้นุนและริ่วมืติดตามืผล

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายอนุวัตร์	รจิตานนท์ 
นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม 

วิสัยทัศน์ 

“สังคมแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	 
ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
14.10	ตร.กม.	 19,347	คน	 190,958,617	บาท

โทรศัพท์  0	7731	2833	 www.takhamcity.go.th
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ ก ้อมผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันนิทรรศการ 
ทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเ ียงเหนือ 
และระดับประเทศ 

ด  เทศบาลตำาบลวัด าต อำาเ อเมอง นองคา  จัง วัด นองคา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 	เทศบาลตำาบลวัดธาตุ	จัดโคริงการิฝึกซ้อำมืผู้เริ่ยนเข้าริ่วมืแข่งขัน
นทิี่ริริศการิที่างวชิาการิริะดบัภาคตะวนัอำอำกเฉย่งเหนอืำและริะดบั
ป็ริะเที่ศโดยส่้งเส้ริิมืให้เด็กนักเร่ิยนมื่ป็ริะส้บการิณ์และม่ืที่ักษะ 
ในการิเริ่ยนริู้ ที่่�ผ่านมืาคว้าริางวัลเป็็นที่่�ป็ริะจักษ์ ดังน่�

	 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

 พ.ศ.	2562	ได้รับรางวัลดังนี้
 • การิแข่งขันตัวต่อำเส้ริิมืที่ักษะ ริะดับป็ฐมืวัย    

 ได้ริับริางวัลเหริ่ยญที่อำง
 • การิแข่งขันโคริงงานมืหัศจริริย์ต้นอำ่อำนที่านตะวัน   

 ได้ริับริางวัลเหริ่ยญที่อำง
 • การิแข่งขันวาดภาพริะบายส้่ ริะดับป็ฐมืวัย    

 ได้ริับริางวัลเหริ่ยญเงิน
 • การิแข่งขันที่ายซิเส้่ยงอำะไริเอำ่ย ริะดับป็ฐมืวัย   

 ได้ริับริางวัลชมืเชย

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ส่งเสริมด้านการจัดการศึกษา	 เพื�อำให้ผู้เริ่ยนมื่คุณภาพและดูแล
ส้ริ้างเส้ริิมืพัฒนาการิที่างด้านริ่างกาย อำาริมืณ์ ส้ังคมื จิตใจ และ
ส้ติป็ัญญาขอำงเด็กนักเริ่ยนในส้ังกัดเที่ศบาลตำาบลวัดธิ์าตุ

	 สร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กนักเรียน ให้ม่ืความืส้ามืาริถ
ป็ริับตัวเข้ากับส้ังคมืและมื่ที่ักษะที่างป็ัญญาเหมืาะส้มืตามืวัย

	 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มื่การิพัฒนาการิเริ่ยนการิส้อำน 
ให้มื่คุณภาพเต็มืตามืศักยภาพและมื่การิจัดป็ริะส้บการิณ์ 
การิเริ่ยนการิส้อำนที่่�หลากหลายและพัฒนาฝึกฝนเด็กนักเร่ิยน 
จนป็ริะส้บความืส้ำาเริ็จ

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ส้่งเส้ริิมืและส้นับส้นุน  
ในการิจัดการิเริ่ยนการิส้อำนและการิจัดป็ริะส้บการิณ์การิเริ่ยนริู้ 
พร้ิอำมืที่ั�งตดิตามืการิดำาเนนิงานและกจิกริริมืต่าง ๆ  ที่่�ส้ถานศกึษา
จัดขึ�นอำย่างส้มืำ�าเส้มือำ พริ้อำมืให้คำาแนะนำาติชมืเพื�อำนำาไป็ป็ริับป็ริุง
แก้ไขพัฒนาการิเริ่ยนการิส้อำนได้อำย่างมื่คุณภาพ

	 กองการศึกษาดูแลและให้คำาปรึกษา	 การิฝึกซ้อำมืและ 
การิจัดป็ริะส้บการิณ์ในกิจกริริมืต่าง ๆ เพื�อำให้มื่ความืพริ้อำมืที่่�จะ 
นำาไป็สู้่การิแข่งขันวิชาการิที่ั�งในภาคตะวันอำอำกเฉ่ยงเหนือำและ 
ริะดับป็ริะเที่ศ

	 ผู้ บ ริหารสถาน ศึกษาและคณะค รูมี ความพร้ อมและ 
มปีระสบการณ์		ในการิฝกึซ้อำมืเดก็นกัเริย่นเขา้ริว่มืแขง่ขนัวิชาการิ 
ตามืเกณฑ์์และหลักการิแข่งขันในแต่ละกิจกริริมื โดยมื่การิจัด 
การิเริย่นการิส้อำนเพื�อำคดัเลอืำกเดก็ที่่�มืค่วามืส้ามืาริถและม่ืคณุภาพ  
ใหเ้ป็น็ตวัแที่นในการิแขง่ขนั ใหม้ืค่ณุภาพและป็ริะส้บความืส้ำาเริจ็
ในการิเข้าริ่วมืแข่งขันทีุ่กป็ี

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายปราโมทย์	สุขสวัสดิ์	 
นายกเทศมนตรีตำาบลวัดธาตุ

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลตำาบลวัดธาตุน่าอยู่	แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม	 
บึงหนองคายงามลำ้า	ก้าวนำาการศึกษา	มุ่งพัฒนาสู่อาเซียน”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

59.20	ตร.กม.	 10,263	คน	 63,127,658	บาท	

โทรศัพท์  0	4241	4758	 www.wattat.go.th
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โครงการ นวัตกรรม กิน กอด เล่น เล่า เพ่ือพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

ด  เทศบาลตำาบลเมอง ก อำาเ อท่าตม จัง วัดสรนทร์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 กิจกรรมการกิน	 ส้ริ้างคริัวกลางควบคุมืคุณภาพการิผลิตอำาหาริ
กลางวันเพ่ยงจุดเด่ยว โดยโป็ริแกริมื Thai School Lunch  
ผู้ป็กคริอำงม่ืความืริู้ ความืเข้าใจ ให้ความืส้ำาคัญในการิจัดเตริ่ยมื
อำาหาริ ที่ำาให้ภาวะโภชนาการิขอำงเด็กป็ฐมืวัยอำยู่ในเกณฑ์์ด่มืาก

	 กิจกรรมการกอด	 เส้ริิมืส้ร้ิางความืส้ัมืพันธิ์์ผู้ป็กคริอำง ให้หันมืา 
เอำาใจใส้่ดูแลบุตริหลานมืากขึ�น ตั�งแต่การิเร่ิยนรู้ิพัฒนาการิ
แต่ละช่วงวัยขอำงเด็กเล็ก คัดกริอำงพัฒนาการิ E ,  ริ่วมืกัน 
ให้ผู้ป็กคริอำงตริะหนักถึงการิให้เวลาคุณภาพ ส้ริ้างความือำบอำุ่น
และการิส้ื�อำส้าริที่างบวกให้กับบุตริหลาน

	 กิจกรรมการเล่น	ที่บที่วนแผนการิจัดป็ริะส้บการิณ์ในชั�นเริ่ยน
เป็ล่�ยนการิส้อำนขอำงคริูตามืริูป็แบบเดิมืมืาเป็็นการิอำอำกแบบ 
ให้เด็กได้เล่นจากขอำงจริิงแบบอำิส้ริะไมื่จำากัดเวลา ครูิเป็็นผู้ที่่� 
ที่ำ าหน้ าที่่� อำำ านวยความืส้ะดวกใ ห้ เด็ก ได้ เล่นแบบอำิส้ริะ  
เด็กได้ที่ดลอำงส้ัมืผัส้เริ่ยนริู้อำย่างส้นุกส้นาน

	 กิจกรรมการเล่า	 เด็กในริะดับป็ฐมืวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ได้ริับการิเล่านิที่านริะหว่างการิเริ่ยนการิส้อำนกับคริูวันละ 4 ริอำบ  
ในช่วงเยน็เดก็ไดฟ้ิงันทิี่านเพิ�มืเตมิืจากพ่�เยาวชนที่่�นำานทิี่านไป็อำา่น
ใหฟั้ิงที่่�บา้น ผูป้็กคริอำงยมืืนทิี่านจากคริศูนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ไป็อ่ำาน
ให้บุตริหลานฟิังเพื�อำเพิ�มืความืผูกพัน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
	 ด้านเศรษฐกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกริะจายอำยู่  5 ชุมืชน  

ช่วยลดภาริะค่าใช้จ่ายการิดูแลเด็กขอำงผู้ป็กคริอำง การิส้ริ้าง 
ความืส้ัมืพันธ์ิ์ที่่�ด่ ป็ริับมุืมืมือำงและที่ัศนคติ ที่ำาให้ผู้ป็กคริอำงมื่ 
ความืเชื�อำมืั�นในการิดูแลบุตริหลาน มื่การิส้ริ้างคริัวกลาง 
ใช้ผลิตภัณฑ์์ขอำงชุมืชนท่ี่�เป็็นอำาหาริป็ลอำดส้าริพิษ ส้ามืาริถส้ริ้าง
ริายได้คืนกลับให้แก่เกษตริกริ

	 ด้ าน สังคม  ชุ มืชนให้ความืส้ำ า คัญ กับการิ ดูแล เ ด็ก เล็ ก  
ใส้่ใจตั�งแต่พัฒนาการิด้านอำาหาริการิกินขยับไป็สู้่การิส้ริ้าง 
ความืส้ัมืพันธ์ิ์กับผู้ป็กคริอำงให้หันมืาดูแลบุตริหลาน ผู้ป็กคริอำง 
ใหค้วามืริว่มืมือืำในการิเตร่ิยมืวสั้ดกุาริส้อำนที่่�คริขูอำในแตล่ะสั้ป็ดาห์  
ป็ริาชญ์ชาวบ้านเข้าริ่วมืถ่ายที่อำดอำงค์ความืริู้ ส้ร้ิางค่านิยมื 
ในการิเริ่ยนริู้วัฒนธิ์ริริมืป็ริะเพณ่ การิส้ริ้างพ่�นักอ่ำาน การิเริ่ยนริู้
ในการิดูแลเด็กเล็กริ่วมืกัน

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การแสวงหาเครือข่ายพันธมิตรให้มาร่วมดูแลเด็ก มื่การิริะดมื 
ผู้ชำานาญการิจากหลายภาคส้่วน ค้นหาป็ัญหาด้านสุ้ขภาพ  
ให้ความืริู้ด้านโภชนาการิและการิผลิตอำาหาริกลางวัน การิติดตามื
ป็ริะเมิืนผล ริวมืถึงการิส้ริ้างความืตริะหนักให้ผู้ป็กคริอำง

	 การพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็ก ป็ริับป็ริุงเติมืความืริู้ 
และป็ รัิบที่ัศนค ติขอำงค รูิ  ที่ำ าอำย่ า ง ไริ ท่ี่� จะ ใ ห้ลู กหลาน
ที่่�ริับมืาดูแลเป็็นเด็กท่ี่�มื่พัฒนาการิด่เย่�ยมืก่อำนเข้าอำนุบาล  
คริูถูกฝึกที่ั�งความืริู้และที่ักษะในการิดูแลเด็ก ตั�งแต่การิอำอำกแบบ
หลกัส้ตูริ การิตดิตามืป็ริะเมืนิผลหลงัการิที่ำากจิกริริมื เพื�อำที่ริาบถงึ 
ความืเป็ล่�ยนแป็ลงขอำงตัวเด็ก

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายจักรกฤษณ์	พาณิชย์กิจเจริญ 
นายกเทศมนตรีตำาบลเมืองแก

วิสัยทัศน์ 

“ตำาบลเมืองแกน่าอยู่	แหล่งนำ้าสมบูรณ์	 
การคมนาคมสะดวก	เศรษฐกิจดี	ใช้วิถีเกษตรอินทรีย์ 
มีชุมชนเข้มแข็ง	แหล่งการศึกษา	พัฒนาอย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

58	ตร.กม.	 9,976	คน	 65,191,576	บาท

โทรศพัท์  0	4459	1020	 www.muangkae-thatum.go.th
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ การพัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ด  เทศบาลตำาบล นนสงเปลอ  อำาเ อศรบ เรอง จัง วัด นองบัวลำา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 เทศบาลตำาบลโนนสูงเปลือย มื่ภาริกิจด้านการิศึกษา ในการิ 
ส้ง่เส้ริมิืและพฒันาเตริย่มืความืพริอ้ำมืขอำงเดก็ป็ฐมืวยัอำายรุิะหวา่ง 
2-5 ป็ี เพื�อำให้เด็กเจริิญเติบโตและมื่ความืพริ้อำมืก่อำนเข้าสู้่ 
การิศึกษาภาคบังคับ เพื�อำเป็็นการิพัฒนาสุ้ขภาวะขอำงเด็กป็ฐมืวัย 
จึงเข้าร่ิวมืโคริงการิพัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกริะโดด โดยร่ิวมืกับ 
โคริงการิส้ริ้างเส้ริิมืศักยภาพภูมิืป็ัญญาที่้อำงถิ�นเพื�อำสุ้ขภาวะ 
เด็กป็ฐมืวัย (Ca acity o  a Community treasure : COACT)  
ซึ�งได้ริับการิส้นับส้นุนโดยส้ำานักงานกอำงทีุ่นส้นับส้นุนการิ 
ส้ริ้างเส้ริิมืสุ้ขภาพ (ส้ส้ส้.) เมืื�อำ พ.ศ. 2559 

	 การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น จัดที่ำา MOU 
กับโคริงการิ COACT, มืหาวิที่ยาลัยเช่ยงใหมื่, มืหาวิที่ยาลัย
มืหิดล, มืหาวิที่ยาลัยศริ่นคริินที่ริวิโริฒ, ส้มืาคมืดับบ้านดับเมืือำง 
ในการิร่ิวมืกันพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็็นศูนย์เริ่ยนริู้ด้าน
เด็กป็ฐมืวัย และได้ริ่วมืมืือำกับหน่วยงานในพื�นที่่�ให้การิส้นับส้นุน
เจ้าหน้าที่่�ในการิเฝ้าริะวัง คัดกริอำง และส้่งเส้ริิมืพัฒนาการิเด็ก 
อำบริมืให้ความืริู้ เก่�ยวกับสุ้ขภาวะเด็กป็ฐมืวัย และจัดเวที่่
ป็ริะชาคมืเพื�อำริับฟิังความืคิดเห็นและข้อำเส้นอำแนะ ป็ริะชุมืช่�แจง 
ที่ำาความืเข้าใจกับผู้ป็กคริอำง คณะกริริมืการิบริิหาริศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก คณะกริริมืการิส้ถานศึกษา ตลอำดจนผู้มื่ส้่วนได้ส้่วนเส้่ย  
เพื�อำริับที่ริาบและกำาหนดนโยบายริ่วมืกัน

	 คว้ารางวัล  อำาที่ิ  ริางวัลศูนย์ เริ่ยนริู้ด้านเด็กป็ฐมืวัยที่่�มื่ 
ความืเป็็นเลิศที่ั�ง 5 ริะบบ เมืื�อำ พ.ศ. 2561 ริางวัลอำงค์กริป็กคริอำง
ส่้วนที่้อำงถิ�นที่่�มื่ผลการิป็ฏิิบัติงานด่เด่น ป็ริะจำาป็ี พ.ศ. 2561 
(ดา้นการิศกึษา) ริางวลัผูบ้ริหิาริอำงคก์ริป็กคริอำงส้ว่นที่อ้ำงถิ�นดเ่ดน่ 
ด้านการิศึกษา ป็ริะจำาป็ี พ.ศ. 2561 และริางวัลผู้อำำานวยการิ 
กอำงการิศึกษาด่เด่น ป็ริะจำาป็ี พ.ศ. 2561 

	 การขยายเครือข่ายโครงการ	 C ACT โดยมื่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเข้าร่ิวมืเป็็นเครืิอำข่ายเพื�อำพัฒนาให้เป็็นศูนย์เริ่ยนริู้  
เมืื�อำ พ.ศ. 2562 จำานวน 12 แห่ง และขยายเคริือำข่ายไป็ยัง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่่�ผ่านการิป็ริะเมืิน ส้มืศ. ในริะดับที่่�ต้อำง
ป็ริับป็ริุงเริ่งด่วน จำานวน 14 แห่ง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมอย่างเต็ม
ศักยภาพ	 ในส้ภาพแวดล้อำมืที่่� เหมืาะส้มืและเอืำ�อำต่อำการิ 
จัดป็ริะส้บการิณ์การิเริ่ยนริู้

	 ผู้ปกครอง	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 และชุมชน	 จำานวน	 7	 ชุมชน	 
มื่ส้่วนริ่วมืในการิขับเคลื�อำนและการิพัฒนาริะบบการิพัฒนา
คุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการิหาแนวที่างแก้ไขปั็ญหา
อำย่างเป็็นริะบบ ชุมืชนให้การิการิส้นับส้นุนวัส้ดุ อุำป็กริณ์  
ในการิป็ริับป็ริุงภูมืิที่ัศน์โดยริอำบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	 ครู 	 ผู้ ดูแลเด็ก	 ผู้ปกครอง	 และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
เห็นความืส้ำาคัญขอำงการิคัดกริอำงและตริวจสุ้ขภาพเด็กป็ฐมืวัย

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การชี้แจงทำาความเข้าใจ ให้กับคณะผู้บริิหาริขอำงเที่ศบาล  
ส้มืาชิกส้ภาเที่ศบาล คณะกริริมืการิบริิหาริศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
คณะกริริมืการิส้ถานศึกษา ผู้ป็กคริอำง และผู้ม่ืส้่วนได้ส้่วนเส้่ย
ตั�งแต่เริิ�มืต้นโคริงการิ ที่ำาให้ผู้ม่ืส้่วนเก่�ยวข้อำงเห็นความืส้ำาคัญ 
ขอำงการิพัฒนาเด็กป็ฐมืวัย

	 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง	 ครอบครัว	 ชุมชน	 และวัด  
ริ่วมืให้การิส้นับส้นุนวัส้ดุอำุป็กริณ์ในการิป็ริับป็ริุงและพัฒนา 
แหล่งเริ่ยนริู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม่ืการิริะดมืทีุ่นที่างส้ังคมื
เข้ามืาม่ืส้่วนร่ิวมืในการิพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ริวมืถึงได้ริับ 
การิส้นับส้นุนการิพัฒนาบุคลากริภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จากโคริงการิ COACT ที่ำาใหเ้กดิเคริอืำข่ายที่่�มืก่าริแลกเป็ล่�ยนขอ้ำมืลู
และส้่งต่อำดูแลอำย่างเป็็นริะบบ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายจรูญ	เกลียวทอง	 
นายกเทศบาลตำาบลโนนสูงเปลือย

วิสัยทัศน์ 

“เศรษฐกิจพอเพียง	สร้างเมืองให้น่าอยู่	มุ่งสู่ธรรมาภิบาล	 
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	Ready	to	A AN	Community”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
3.40	ตร.กม.		 4,872	คน	 	61,200,000	บาท 

โทรศัพท์   0	4235	3954	 www.nsp.go.th
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โครงการ กลยุทธ์ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ 

ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลอินทประมล อำาเ อ พ ิทอง จัง วัดอ่างทอง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 กลยุทธ์ในการพัฒนา เน้นการิมื่ส้่วนริ่วมืและบูริณาการิริ่วมืกับ
หนว่ยงานอำื�นภายใตก้าริกำากบัดแูลขอำงผูน้ำาที่่�มืส่้มืริริถนะใน 4 ดา้น 
คือำ บริิหาริความืคิด บริิหาริคน บริิหาริงาน และการิป็ริะส้านงาน  
ไป็จนถึ งการิกำ าหนดนโยบายหริื อำแผนป็ฏิิบั ติ การิขอำง  
อำบต.อำินที่ป็ริะมืูล ที่่�ชัดเจน

	 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น	 อำาที่ิ โริงเริ่ยน 
ในเขตตำาบลอิำนที่ป็ริะมูืล โริงพยาบาลส่้ง เส้ ริิมืสุ้ขภาพ 
ตำาบล ชมืริมื อำส้มื. ชมืริมืผู้สู้ งอำายุ  กำานัน ผู้ ใหญ่บ้าน  
กลุ่มืภูมืิป็ัญญาที่้อำงถิ�น การิศึกษานอำกริะบบและการิศึกษา 
ตามือัำธิ์ยาศัยอำำาเภอำโพธิ์ิ�ที่อำง ส้ำานักงานการิท่ี่อำงเที่่�ยวและ
ก่ฬาจังหวัดอ่ำางที่อำง มืูลนิธิ์ิ  จังหวัดอำ่างที่อำง เคริือำข่าย 
ผู้ป็กคริอำงเด็กเล็ก ส้ถาน่ตำาริวจภูธิ์ริโพธิิ์�ที่อำง ชุมืชน ป็ริะชาชน
และผู้มื่ส้่วนได้ส้่วนเส้่ย โดยส้ริ้างการิมื่ส่้วนร่ิวมื เป็ิดโอำกาส้ 
ใหเ้ขา้มืาริว่มืคดิ ริว่มืที่ำา ริว่มืพฒันา และริบัผดิชอำบตอ่ำการิพฒันา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 อบต.อินทประมูล	 เป็็นศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กท่ี่�น่าอำยู่ เด็กเล็กมืาเริ่ยนอำย่างมื่ความืสุ้ข ผู้ป็กคริอำง 
มื่ความืพึ งพอำใจ เป็็นศูนย์พัฒนา เด็ ก เล็ ก ต้นแบบให้ กับ 
หน่วยงานอำื�น ๆ ได้เดินที่างมืาศึกษาดูงานเพื�อำนำาไป็เป็็น 
แบบอำย่างและป็ริับใช้ในการิดำาเนินงานต่อำไป็ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 มีคุณภาพ	 น่าอยู่	 น่าเรียน	 ใกล้บ้าน  
ผูป้็กคริอำงมืค่วามืเชื�อำมัื�นและไมืต่อ้ำงส่้งบตุริหลานไป็เริย่นใน ศพด.
ที่่�มื่ริะยะที่างห่างไกล ลดภาริะค่าใช้จ่ายในคริอำบคริัว

	 เครือข่ายและการบูรณาการร่วมกัน ทัี่�งภาครัิฐและเอำกชน 
โดยได้ริับความืริ่วมืมืือำจากทีุ่กภาคส้่วนในการิขับเคลื�อำน 
การิพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	 เด็กเล็กได้รับการพัฒนา	 และส้่งเส้ริิมืการิเริ่ยนริู้ในหลายด้าน 
โดยเฉพาะการิพฒันาที่กัษะท่ี่�เหมืาะส้มืตามืวยัไป็จนถงึการิเริย่นริู ้
ภูมืิป็ัญญาที่้อำงถิ�นที่่�ส้ำาคัญขอำงชุมืชน 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 วิสัยทัศน์ผู้นำา	 การทำางานเป็นทีม	 การมีส่วนร่วมกับชุมชน 
และหน่วยงานอื่น	 มื่การินำาความืคิดเห็น ความืต้อำงการิ 
ขอำงป็ริะชาชน มืาเพิ�มืป็ริะส้ทิี่ธิ์ภิาพในการิดำาเนนิงาน กำาหนดแผน/ 
ขั�นตอำน ริ่วมืกันแก้ไขป็ัญหา และริ่วมืกันดำาเนินกิจกริริมื 
ที่่�ก่อำให้ เกิดป็ริะโยชน์แก่เด็กเล็กและผู้ป็กคริอำงให้ ได้ริับ 
ความืพึงพอำใจมืากที่่�สุ้ด 

	 กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เน้นการิม่ืส้่วนริ่วมื 
ขอำงป็ริะชาชนในชุมืชน ที่ำาหน้าที่่�ส้่งเส้ริิมื ส้นับส้นุนและ 
ริับผิดชอำบในการิจัดการิศึกษาความืริู้เก่�ยวกับกริะบวนการิ
พัฒนาเด็กที่่� ถูก ต้อำงและเหมืาะส้มืตามืเกณฑ์์มืาตริฐาน 
ศูนย์เด็กเล็กน่าอำยู่  โดยมื่เคริือำข่ายที่่� เกื�อำหนุนช่วยพัฒนา 
การิดำาเนินงานให้ป็ริะส้บผลส้ำาเริ็จยั�งยืน 

	 แหลง่เรยีนรูด้า้นการศกึษา	และส้ามืาริถยกฐานะจากศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็กเป็็นโริงเริ่ยนอำนุบาลต่อำไป็ได้ในอำนาคต

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายโกศล	ทิมบ่อแร่	 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลอินทประมูล 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นอู่ข้าว	ชุมชนน่าอยู่	การศึกษาลำ้าหน้า	ปราศจากมลพิษ	
คุณภาพชีวิตดี	ประชาชนมีส่วนร่วม	ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
10	ตร.กม.	 2,284	คน	 29,758,375	บาท

โทรศัพท์  0	3561	0669	 www.intapramul.go.th
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร  

	 ตั้งเป้าหมาย เพื�อำเส้ริิมืส้ริ้างให้เด็กป็ฐมืวัยได้ริับการิพัฒนา 
ในทีุ่ก ๆ  ด้านอำย่างเต็มืศักยภาพโดยนำาแหล่งเริ่ยนริู้ในเขตพื�นที่่� 
อำบต.เช่ยงพิณ มืาบูริณาการิเข้ากับหลักสู้ตริส้ถานศึกษา จัดเป็็น 
หน่วยการิเริ่ยนริู้ ให้เด็กได้เริ่ยนริู้จากส้ถานท่ี่�จริิง เพื�อำป็ลูก 
จิตส้ำานึกให้เด็กได้เกิดความืรัิก และความืหวงแหนที่่�จะร่ิวมืกัน
บำาริุงริักษาส้ถานที่่�  และอำาช่พที่่�ส้ำาคัญในที่้อำงถิ�นให้คงอำยู่ส้ืบไป็  

	 การจัดประสบการณ์ โดยจัดให้ม่ืส้ื�อำและนวัตกริริมืต่าง ๆ  
เพื�อำนำาเส้นอำเนื�อำหาที่่�เก่�ยวข้อำงกับแหล่งเริ่ยนริู้ มื่การินำามืา 
แต่งเป็็นบที่เพลงอำอำนซอำนเช่ยงพิณพริ้อำมืบันที่ึกเส้่ยง ป็ัจจุบัน
ใช้เป็็นเพลงให้สั้ญญาณแที่นเส้่ยงริะฆังในการิจัดกิจกริริมื 
ตอำนเช้า เมืื�อำเด็กได้ยินเส้่ยงเพลงน่�เด็กจะเดินแถวเพื�อำเคาริพ
ธิ์งชาติได้อำย่างเป็็นริะเบ่ยบ  

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 อบต.เชียงพิณ นำาโคริงการิแหล่งเริ่ยนริู้ 
ในชุมืชนมืาจัดให้เด็กได้ศึกษาอำย่างต่อำเนื�อำงทีุ่กป็ีไมื่ตำ�ากว่า 
ป็ีการิศึกษาละ 5 แหล่งเริ่ยนริู้

 แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ นักเร่ิยนจะได้รัิบ
ฟิงัคำาบริริยายป็ริะวตัแิละความืเป็น็มืาความืส้มัืพนัธิ์ร์ิะหวา่ง
ไที่ยและเวย่ดนามื พริอ้ำมืชมืบริเิวณจำาลอำงการิดำาเนนิชว่ติใน
อำด่ตขอำงที่่านป็ริะธิ์านาธิ์ิบด่โฮจิมืินห์ป็ริะกอำบด้วย เล้าหมูื  
ห้อำงคริัว ยุ้งข้าวห้อำงที่ำางาน และบริิเวณจัดนิที่ริริศการิ  
เป็็นต้น 

 ศาลเจ้าปู่หนองจอก เป็็นส้ถานที่่�ศักดิ�ส้ิที่ธิ์ิ�เป็็นที่่�ยึดเหน่�ยว
จิตใจขอำงชาวตำาบลเช่ยงพิณ และพื�นที่่�ใกล้เค่ยง

 กลุม่ผักปลอดสารพษิ นกัเริย่นไดล้งศึกษาแหลง่เริย่นริูศ้กึษา
ลักษณะผักป็ลอำดส้าริพิษ และป็ริะโยชน์ขอำงผักแต่ละชนิด 
พริ้อำมืเดินชมืแป็ลงผักแต่ละชนิด

 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง	 นักเริ่ยนได้รัิบฟัิงคำาบริริยายความืริู้ 
เก่�ยวกบัขั�นตอำนการิที่อำผา้ การิเตริย่มืวสั้ดอุำปุ็กริณ ์การิที่อำผ้า 
และป็ริะโยชน์ขอำงผ้าแต่ละชนิด 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 เด็กกลุ่มเป้าหมาย	 อำายุ 3-5 ขวบ จำานวน 85 คน ผู้ป็กคริอำง
นักเร่ิยน คณะกริริมืการิบริิหาริศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำบต.เช่ยงพิณ 
ครูิ ม่ืความืรู้ิความืเข้าใจตามืวัตถุป็ริะส้งค์ ในโคริงการิศึกษา 
แหล่งเร่ิยนรู้ิในชุมืชน พร้ิอำมืที่ั�งให้ความืร่ิวมืมืือำในการิดำาเนิน 
โคริงการิเป็็นอำย่างด่ 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ความรว่มมอืของวทิยากรและแหลง่เรยีนรู	้เชน่ การิป็ริะส้านกบั
กลุ่มืต่าง ๆ ที่่�จะนำาเด็กอำอำกศึกษาเริ่ยนริู้ ได้เตริ่ยมืส้ถานที่่� และ
เตริ่ยมืวิที่ยากริ หริือำป็ริาชญ์ชาวบ้าน เพื�อำให้ความืริู้แก่เด็ก 

	 การส่ือสารและการถา่ยทอดความรู	้ใหเ้ดก็เขา้ใจดว้ยภาษาที่่�งา่ย 
มืก่าริเริย่นรู้ิจากส้ถานที่่�จริงิ และเกิดความืส้นกุส้นานในการิเร่ิยนริู้

	 ส่ือและนวัตกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง เช่น การิส้ริ้าง 
วินัยไร้ิริะฆังจากเพลงอำอำนซอำนเช่ยงพิณซึ�งม่ืการิเผยแพร่ิในรูิป็แบบ 
ว่ดิที่ัศน์ และเผยแพริ่ที่างช่อำงที่างอำินเที่อำริ์เน็ต โดยค้นหาข้อำมืูล
ด้วยคำาว่า “เพลงอำอำนชอำนเช่ยงพิณ”

โครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำาบลเชียงพิณ 

ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลเ ี งพณ อำาเ อเมองอดร านี จัง วัดอดร านี

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายวินัย	พิมพ์สาลี	 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเชียงพิณ

วิสัยทัศน์ 

“การบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล	 
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
67.68	ตร.กม.		 14,860	คน	 67,000,000	บาท 

โทรศัพท์   0	4226	3196	 www.chiangpinud.go.th
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โครงการ บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลลานสัก อำาเ อลานสัก จัง วัดอทั านี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ป็ริะกอำบด้วยบุคคลที่่�  
อำบต.ลานส้ัก พิจาริณาคัดเลือำกและแต่งตั�งโดยกำาหนดจำานวน 
ตามืความืเหมืาะส้มืจากชุมืชน ได้แก่ ผู้ที่ริงคุณวุฒิด้านการิศึกษา 
ผูน้ำาที่างศาส้นา ผูแ้ที่น อำบต.ลานส้กั ผู้แที่นชมุืชน ผูแ้ที่นผูป้็กคริอำง 
ผู้แที่นคริผููด้แูลเดก็ และมืห่วัหนา้ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เป็น็กริริมืการิ
และเลขานุการิ โดยมื่อำำานาจหน้าที่่�กำาหนดแนวที่างการิส้่งเส้ริิมื
และส้นบัส้นนุการิดำาเนนิงานขอำงศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ในดา้นต่าง ๆ  
เส้นอำแนะใหข้้อำคดิเหน็เก่�ยวกบัการิดำาเนนิงาน การิพฒันาคณุภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	 การพัฒนาบุคลากรในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง	 เพื�อำส้่งเส้ริิมืให้ 
ส้ถานศึกษาเป็็น “อำงค์กริแห่งการิเริ่ยนริู้” 

	 การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ม่ืการิป็ริับป็ริุง
อำาคาริศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป็ริับป็ริุงห้อำงสุ้ขาให้เหมืาะส้มืกับ 
เด็กป็ฐมืวัย มื่การิก่อำส้ริ้างริั�วเหล็กริอำบอำาคาริ ก่อำส้ริ้างเส้าธิ์ง 
ป็ริบัป็ริงุส้นามืเดก็เลน่กลางแจง้ และกอ่ำส้ริา้งอำา่งลา้งหนา้ส้ำาหริบั
ล้างหน้า แป็ริงฟิัน ริวมืถึงมืาตริการิป็้อำงกันความืป็ลอำดภัย

	 การบริหารงานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มื่การิ
กำาหนดนโยบายให้ครูิผู้ดูแลเด็กจัดที่ำาวิจัยในชั�นเร่ิยนอำย่างน้อำย  
ป็ีการิศึกษาละ 1 เริื�อำง เพื�อำพัฒนากริะบวนการิจัดกิจกริริมื 
การิเริ่ยนรู้ิหริือำพัฒนาพฤติกริริมืขอำงผู้เริ่ยนให้ม่ืคุณภาพตามื 
ที่่�กำาหนดในหลักสู้ตริหริือำที่่�ส้ังคมืคาดหวัง และมื่การิดำาเนินงาน
โภชนาการิอำย่างมื่มืาตริฐาน 

	 การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน การิบริิหาริ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้อำงคำานึงถึงการิม่ืส่้วนร่ิวมืทุี่กภาคส่้วน 
ในส้ังคมืเพื�อำให้เป็็นไป็ตามืกฎหมืาย และเป็็นการิใช้ต้นทุี่น 
ที่างส้ังคมืที่่�มื่อำยู่ในท้ี่อำงถิ�นให้เกิดป็ริะโยชน์สู้งสุ้ดต่อำการิพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 การสง่เสรมิกระบวนการเรยีนรู	้และส้ง่เส้ริมิืพฒันาการิทัี่�ง 4 ดา้น 
ด้านริ่างกาย ด้านอำาริมืณ์ ด้านส้ังคมื และด้านส้ติป็ัญญา

	 การพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ม่ืคุณลักษณะ
และส้มืริริถนะตามืวัยโดยอำงค์ริวมื ผ่านการิเล่นและกิจกริริมื 
ที่่�เหมืาะส้มืตามืวัย เด็กเล็กส้ามืาริถป็ฏิิบัติกิจวัตริป็ริะจำาวันและ 
อำยู่ริ่วมืกับผู้อำื�นในส้ังคมืได้อำย่างมื่ความืสุ้ขและมื่คุณภาพ

	 แบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการอบรมเล้ียงดู	 ให้ส้อำดคล้อำงกับ 
วิถ่ช่วิตขอำงเด็กเล็ก ตามืบริิบที่และวัฒนธิ์ริริมืที่้อำงถิ�น

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้บริหารท้องถิ่น	 ให้ความืส้ำาคัญกับการิบริิหาริจัดการิศึกษา 
ตลอำดจนให้ความืส้ำาคัญกับการิพัฒนาบุคลากริที่างการิศึกษา
ข้าริาชการิและเจ้าหน้าที่่�ผู้ริับผิดชอำบงาน ม่ืความืตั�งใจเอำาจริิง 
เอำาจัง มื่ความืเข้าใจและมืุ่งมืั�นในการิป็ฏิิบัติงาน

	 การนำาข้อมูลต่าง	 ๆ	 มาใช้เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหา	 กำาหนด
แนวที่างในการิที่ำางาน มื่การิป็ริะเมิืนผล ที่บที่วนแนวที่าง 
การิที่ำางานอำยู่ตลอำดเวลา

	 การมี ส่ วน ร่วม กับภา คี เค รือ ข่ายใน พ้ืนที่  บู ริณาการิ 
ความืร่ิวมืมือืำกบัหนว่ยงานอืำ�น เพื�อำริว่มืมือืำกนัในการิบริหิาริจดัการิ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการิริ่วมืคิดริ่วมืที่ำากันมืาอำย่างต่อำเนื�อำง

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายมานิตย์	รัตนมณีพันธ์	 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลลานสัก 

วิสัยทัศน์ 

“แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	เศรษฐกิจพอเพียง	 
วัฒนธรรมประเพณีเฟื่องฟู	แหล่งเรียนรู้หลากหลาย	 
การสื่อสารก้าวไกล	สู่ตำาบลสุขภาวะ”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
119	ตร.กม.	 10,708	คน	 59,822,880	บาท

โทรศัพท์  0	5653	7134	 www.lansak.go.th

PART 1-2 COATED  DIC2019 4C_63-06-067.indd   48 16/12/2563 BE   17:09



48 49

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ ตามหลักปรัช าของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด เทศบาลตำาบล สนส  อำาเ อวารน ำาราบ จัง วัดอบลรา านี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ช่วยช่�แนวที่างการิดำาเนนิชว่ติ 
และการิป็ฏิบิตัติวัขอำงป็ริะชาชนในทุี่กริะดบัตั�งแตร่ิะดบัคริอำบคริวั 
ริะดับชุมืชนจนถึงริะดับริัฐ ที่ั�งในการิพัฒนา และการิบริิหาริ
ป็ริะเที่ศให้เป็็นไป็ในที่างส้ายกลาง เป็ริ่ยบเส้มืือำนแส้งเที่่ยนที่่� 
ส้่อำงส้ว่างให้เห็นที่างที่่� ก้าวเดินต่อำไป็ เน้นการิเจริิญเติบโต 
ตามืศักยภาพที่่�มื่อำยู่อำย่างมื่เหตุมื่ผล เป็็นขั�นเป็็นตอำนด้วย 
ความืมืั�นคงและเตริ่ยมืความืพริ้อำมืด้วยความืไมื่ป็ริะมืาที่อำยู่เส้มือำ

	 เทศบาลตำาบลแสนสุข มื่ส้ถานศึกษาในส้ังกัด 2 แห่ง คือำ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเที่ศบาลตำาบลแส้นสุ้ขและโริงเริ่ยนเที่ศบาล
แส้นสุ้ข ซึ�งผู้บริิหาริขอำงเที่ศบาลได้เล็งเห็นถึงความืส้ำาคัญ 
ในการินอ้ำมืนำาหลกัป็ริชัญาขอำงเศริษฐกิจพอำเพย่ง ไป็ใชเ้ป็็นแนวคดิ
หลักในการิจัดกิจกริริมื และพัฒนาส้ถานศึกษาในส้ังกัด 

	 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โดยนักเร่ิยนจะได้
ศกึษา เริย่นริู ้ฝกึป็ฏิบิตัจิริงิในศนูยก์าริเริย่นริูภ้ายในโริงเร่ิยน และ
ส้ามืาริถนำาป็ริะส้บการิณ์ไป็ใช้ในช่วิตป็ริะจำาวันขอำงตนเอำงได้ 

	 การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น ที่่�ผ่านมืาได้ยกริะดับ 
เป็็นแหล่งเริ่ยนริู้ ในด้านเศริษฐกิจพอำเพ่ยงให้กับนักเริ่ยน 
ส้ถานศึกษาอำื�น ๆ  เยาวชนและป็ริะชาชนที่ั�วไป็ที่่�ส้นใจที่่�จะเริ่ยนริู้ 
เพื�อำนำาไป็ขยายผลสู่้ส้ถานศึกษาและชุมืชนอำย่างม่ืป็ริะส้ิที่ธิิ์ภาพ
และยั� งยืน ในป็ีการิศึกษา 2563 ไ ด้ดำ า เนินการิขอำริับ 
การิป็ริะเมืินเพื�อำจัดตั�งเป็็น ศูนย์การิเริ่ยนริู้หลักป็ริัชญาขอำง
เศริษฐกิจพอำเพ่ยง เพื�อำยกริะดับคุณภาพ และขยายผลแนวที่าง
การิพัฒนาตามืหลักป็รัิชญาขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยงให้กว้างขวาง
มืากยิ�งขึ�นต่อำไป็

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 เยาวชนได้รับความรู้และทักษะพื้นฐาน	 ในการิดำาริงช่วิตตามื 
หลักป็ริัชญาขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยง

	 เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า 
ในภูมืิป็ัญญาไที่ย นิยมืไที่ย ริักถิ�นฐาน ดำาริงซึ�งความืเป็็นไที่ย

	 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ช่วยขยายผลสู้่ชุมืชนอำย่างมื่
ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพและยั�งยืน

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
เที่ศบาลตำาบลแส้นส้ขุใหก้าริส้นบัส้นนุ โดยส้ง่บุคลากริท่ี่�เก่�ยวขอ้ำง
เข้าริับการิอำบริมืเพื�อำให้มื่ความืริู้ ความืเข้าใจและป็ฏิิบัติตน 
ตามืหลักป็รัิชญาขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยงที่ำาให้การิดำาเนินงาน 
ป็ริะส้บผลส้ำาเริ็จและส้ามืาริถนำามืาถ่ายที่อำดสู้่เยาวชน ป็ริะชาชน 
ให้มื่ความืริู้ ที่ักษะและดำาเนินช่วิตตามืหลักป็ริัชญาขอำงเศริษฐกิจ
พอำเพ่ยง 

	 ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำาบลแสนสุข	
ตลอดจนชุมชนภายในเขตเทศบาล ได้ดำาเนินช่วิตตามืหลัก
ป็ริัชญาขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยง โดยใช้โริงเริ่ยนเที่ศบาลแส้นสุ้ข 
เป็็นศูนย์การิเริ่ยนริู้ต้นแบบในการิขยายผล

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายทรงกรด	ไกรกังวาร 
นายกเทศมนตรีตำาบลแสนสุข

วิสัยทัศน์ 

“เมืองน่าอยู่	ชุมชนเข้มแข็ง	ร่วมแรงพัฒนา

ชาวประชาปลอดภัย	ก้าวไกลการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
32.45	ตร.กม.		 24,779	คน		 8,582,666	บาท	 

โทรศัพท์  0	4542	5048	 	www.saensukubon.go.th
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ด้านที่  
ด้านสาธารณสุข  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.
ที่มีผลก�รปฏิบัติง�นดีเด่น 2562

ด้านที่ 
ด้านสาธารณสุข
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.
ที่มีผลก�รปฏิบัติง�นดีเด่น 2562
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ด้านสา ารณส2
ด้านที่

52 53

โครงการ ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ
ด  เทศบาลตำาบลลำาทับ อำาเ อลำาทับ จัง วัดกระบี่

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยบูริณาการิความืริ่วมืมืือำ 
จากภาค่เคริือำข่ายหลายภาคส้่วนที่ั�งในและนอำกพื�นที่่� มื่การิส้่งต่อำ
ข้อำมืูลและส้ภาพป็ัญหาไป็ยังหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อำง เพื�อำร่ิวมืกัน
พัฒนาริะบบการิดูแลผู้สู้งอำายุในชุมืชนอำย่างเป็็นพลวัต

	 เน้นความครอบคลุมทุกมิติ ที่ั�งการิตริวจสุ้ขภาพริ่างกาย  
ตริวจคดักริอำงโริคและกลุม่ือำาการิที่่�พบบอ่ำยในผูส้้งูอำาย ุการิส้ง่เส้ริมิื 
สุ้ขภาพช่อำงป็าก การิคัดกริอำงและส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพโดยศาส้ตริ์
แพที่ย์แผนไที่ย การิส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพด้านร่ิางกาย การิให้สุ้ขศึกษา
ทัี่�งริายกลุ่มืและริายบุคคล การิส่้งเส้ริิมืสุ้ขภาพจิต และการิเย่�ยมื
เส้ริิมืพลังกลุ่มืผู้สู้งอำายุติดบ้านติดเต่ยง

	 การตรวจสุขภาพหรือการคัดกรองโรคหรือกลุ่มอาการต่าง	 ๆ	 
มื่แป็ลผลการิตริวจโดยการิจัดกลุ่มืแบบสั้ญญาณไฟิจริาจริ 
(Tra c light system) โดยผู้ที่่�มื่ผลการิตริวจป็กติจะได้รัิบ 
“ส้ัญลักษณ์ส่้เข่ยว” ผู้ที่่�มื่ผลการิตริวจอำยู่ในกลุ่มืเส่้�ยงจะได้รัิบ 
“ส้ัญลักษณ์ส้่ เหลือำง” ผู้ที่่�มื่ผลการิตริวจผิดป็กติจะได้ริับ 
“ส้ัญลักษณ์ส้่แดง” ติดไว้ในส้มุืดสุ้ขภาพป็ริะจำาตัว และติด 
ที่่�ต้นไมื้สุ้ขภาพซึ�งมื่พุ่มืส้ามืส่้ ตามืการิจัดกลุ่มืแบบส้ัญญาณไฟิ
จริาจริเช่นกัน เพื�อำส้ร้ิางแริงจูงใจในการิป็รัิบเป็ล่�ยนพฤติกริริมื
สุ้ขภาพ ควบคู่ไป็กับการิส้ริ้างความืมัื�นใจให้ผู้สู้งอำายุริับริู้ 
ความืส้ามืาริถขอำงตนเอำง ว่าส้ามืาริถป็รัิบเป็ล่�ยนสุ้ขภาพ 
ไป็สู้่เป็้าหมืายที่่�ตั�งไว้ริ่วมืกันได้ 

	 ให้ความสำาคัญกับความเป็นปัจเจกบุคคล	 เนื�อำงจากผู้สู้งอำายุ 
แต่ละคนมืข่อ้ำจำากัดและบริบิที่ขอำงชว่ติที่่�แตกต่างกัน การิใหค้วามืริู ้
หรืิอำคำาแนะนำาเพื�อำให้เกิดการิป็ริับเป็ล่�ยนพฤติกริริมืสุ้ขภาพ 
ที่่�ยั�งยืนจะต้อำงที่ำาตามืบริิบที่ขอำงผู้สู้งอำายุแต่ละคน “ไมื่ให้ 
คำาแนะนำาในลักษณะขอำงแพ็กเกจความืรู้ิ” แต่ “ให้คำาแนะนำา 
ตามืบริิบที่ขอำงช่วิตผู้สู้งอำายุแต่ละคน” ดังนั�น กิจกริริมื 
ที่่�เป็็นลักษณะขอำงการิให้สุ้ขศึกษาจึงมื่ที่ั�งริายบุคคลและริายกลุ่มื

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลแบบองค์รวม	 (Holistic	 Care) ได้ริับ 
การิดูแลตามืแนวที่าง 4 Smart ซึ�งป็ริะกอำบด้วย Smart Wal , 
Smart Brain  Emotional, Smart Slee  และ Smart Eat  
หรืิอำ “ไม่ืล้มื ไม่ืลืมื ไม่ืซึมืเศร้ิา กินข้าวอำร่ิอำย” ม่ืการิตริวจ 
คัดกริอำงและป็ริะเ มิืนกลุ่ มือำาการิที่่�พบบ่อำยในผู้ สู้ งอำายุ   
(Geriatric Syndromes) อำย่างต่อำเนื�อำง 

	 ผู้สูงอายุมีเป้าหมายและแรงจูงใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ ส้ามืาริถป็รัิบเป็ล่�ยนพฤติกริริมืสุ้ขภาพได้ตามืบริิบที่ 
ขอำงแต่ละคน

	 ผู้ สู งอายุ ไ ด้ รับการ เฝ้ าระวั งภาวะแทรกซ้อนจากโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง	 (NCDs)	 โดยเฉพาะโริคความืดันโลหิตสู้ง  
ซึ�งเป็็นโริคนำาริ่อำงในกลุ่มืที่่�เป็็นโริคความืดันโลหิตสู้งอำยู่แล้ว
ส้ามืาริถริักษาริะดับความืดันโลหิตให้อำยู่ ในเกณฑ์์ป็กติได้  
ส้่วนในกลุ่มืที่่�ริะดับความืดันโลหิตจัดอำยู่ ในกลุ่มืเส้่�ยงและ 
กลุ่มืผิดป็กติก็ส้ามืาริถป็รัิบเป็ล่�ยนพฤติกริริมืสุ้ขภาพจนริะดับ
ความืดันโลหิตอำยู่ในเกณฑ์์ป็กติได้

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ความมุ่งมั่น	 จริงจัง	 และต้ังใจของคณะทำางาน เพริาะการิ
ที่ำางานเก่�ยวกับการิป็ริับพฤติกริริมืขอำงมืนุษย์เป็็นส้ิ�งท่ี่�ที่ำาได้ยาก  
และต้อำงอำาศัยความืต่อำเนื�อำงในการิดำาเนินงาน

	 บูรณาการความร่วมมือในด้านขององค์ความรู้	 และทรัพยากร
บุคคล	 จากหน่วยงานภายนอำก อำาทิี่ ริพ.ลำาที่ับ ที่ั�งงานบริิการิ 
ป็ฐมืภูมืิและอำงค์ริวมื งานที่ันตกริริมื งานแพที่ย์แผนไที่ย อำส้มื.  
ส้ภาเด็กและเยาวชน ผู้นำาชุมืชน ป็ริะชาชนในที่้อำงถิ�น และ  
พมืจ.กริะบ่� เพื�อำใหผู้ส้้งูอำายไุดร้ิบัการิดแูลแบบอำงคร์ิวมืคริอำบคลมุื 
ในทีุ่กมืิติ ส้่งผลให้ผู้สู้งอำายุในพื�นที่่�มื่คุณภาพช่วิตที่่�ด่

	 การทำาให้ผู้ สู งอายุตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นรับรู้  
ถึงประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม	 
การิจัดกิจกริริมืลักษณะท่ี่�เป็็นการิให้ความืรู้ิ หรืิอำการิให้คำาแนะนำา 
ในการิป็รัิบเป็ล่�ยนพฤติกริริมืสุ้ขภาพ หรืิอำการิป็ฏิิบัติตัวในเรืิ�อำงใด ๆ   
ตามืแต่กริณ่ ต้อำงดูบริิบที่ขอำงผู้สู้งอำายุแต่ละคนเป็็นส้ำาคัญ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสุรศักดิ์	เพ็ชรสุก 
นายกเทศมนตรีตำาบลลำาทับ

วิสัยทัศน์ 

“ลำาทับเมืองน่าอยู่	มุ่งสู่ความเป็นเลิศ”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
8.11	ตร.กม.	 4,179	คน		 	 55,779,274	บาท

โทรศัพท์  0	7564	3507	 www.lamthapcity.go.th
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โครงการ วังศาลาก้าวไกล ทุกช่วงวัยสุขภาพดี วิถีสุขชีวา 
ชราอย่างสมศักด์ิศรี ปี 6  
ด  เทศบาลตำาบลวังศาลา อำาเ อท่าม่วง จัง วัดกา จนบร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 นำาความเหน็จากเวทปีระชาคมไปแกป้ญัหาในชมุชนใหต้รงจดุ 
ผลจากการิป็ริะชาคมืในด้านสุ้ขภาพที่ำาให้ได้รัิบที่ริาบป็ัญหา 
และความืต้อำงการิขอำงป็ริะชาชนในเริื�อำงสุ้ขภาพ หลังจากนั�น 
อำงค์กริภาค่สุ้ขภาพในพื�นที่่� จึงได้ริ่วมืกันจัดลำาดับความืส้ำาคัญ 
ขอำงป็ญัหา เพื�อำจดัลำาดบัในการิดำาเนนิการิกอ่ำนหลงั ใหส้้อำดคลอ้ำง
กับที่รัิพยากริที่่�มื่อำยู่อำย่างจำากัดในชุมืชน ที่ั�งน่�  เพื�อำให้เกิด
ป็ริะสิ้ที่ธิ์ิภาพในการิแก้ไขป็ัญหาสุ้ขภาพให้กับพ่�น้อำงป็ริะชาชน  
นำาไป็สู้่การิตั�งเป็้าหมืายและการิริิเริิ�มื “โคริงการิวังศาลาก้าวไกล
ทีุ่กช่วงวัยสุ้ขภาพด่ วิถ่สุ้ขช่วา ชริาอำย่างส้มืศักดิ�ศริ่ ป็ี 2562”

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ประชาชนในตำาบลวงัศาลาทกุครวัเรอืน มืส่้ขุภาวะที่่�ด ่มืค่ณุภาพ
ช่วิตที่่�ด่ขึ�น มื่สุ้ขภาพที่่�แข็งแริงที่ั�งริ่างกายและจิตใจ

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การกำาหนดนโยบายและแนวทางการดำาเนินงาน	 มุ่ืงหวัง 
ให้ทีุ่กภาคส้่วนตริะหนักว่าเป็็นหน้าที่่�ขอำงคนทีุ่กคนในการิแก้ไข
ป็ัญหาอำย่างเป็็นริูป็ธิ์ริริมืและยั�งยืน 

	 การบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 โดยอำาศัย 
พลังจิตอำาส้า และความืริ่วมืแริงริ่วมืใจในการิดำาเนินงาน

	 อาศัยความรู้และประสบการณ์	ที่่�ได้จากการิที่ำางาน มืาป็ริะยุกต์
ใช้ในการิแก้ป็ัญหา

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายปรีชา	บัวบาน 
นายกเทศมนตรีตำาบลวังศาลา

วิสัยทัศน์ 

“พื้นฐานมั่นคง	ส่งเสริมการศึกษา	 
พัฒนาสิ่งแวดล้อม	พร้อมสู่คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”	

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
39	ตร.กม.	 11,845	คน		 79,229,941	บาท

โทรศัพท์  0	3459	3240	 	www.wangsala.go.th	
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โครงการ คลินิกแพทย์แผนไทย
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลวัง ม อำาเ อคลอง ลง จัง วัดกำา พงเพ ร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ประเด็นปัญหา	 จากข้อำมูืลป็ริะชากริตำาบลวังแขมื พบช่วงอำายุ 
ท่ี่�ม่ืจำานวนป็ริะชากริมืากท่ี่�สุ้ดคือำ 40 - 60 ปี็ อำาช่พส้่วนใหญ่ 
คือำ เกษตริกริ ป็ัญหาสุ้ขภาพที่่�พบส้่วนใหญ่คือำกลุ ่มือำาการิ 
ป็วดเมืื�อำยกล้ามืเนื�อำเนื�อำงจากการิที่ำางาน และกลุ่มืผู้ป็่วยเริื�อำริัง  
(โริคเบาหวาน/ความืดนัโลหติ) ที่่�ต้อำงมืก่าริป็ริบัเป็ล่�ยนพฤตกิริริมื 
ในด้านการิบริิโภค การิบำาบัดริักษาริ่างกายด้วยตนเอำง เช่น  
การินวดป็ริะคบ หริือำการิแช่เที่้าในนำ�าส้มืุนไพริ ด้วยส้มุืนไพริ 
ที่่�มื่อำยู่ริอำบตัวขอำงผู้ป็่วย

	 จัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทย ที่่�ส้ถาน่อำนามืัยบ่อำที่อำง ในป็  ี
งบป็ริะมืาณ 2562 เพื�อำขยายพื�นที่่�ในการิให้บริกิาริด้านการิแพที่ย์
แผนไที่ยคริอำบคลุมืที่ั�งพื�นที่่�ตำาบลวังแขมื เป็็นแพที่ย์ที่างเลือำก 
ในการิดูแลสุ้ขภาพขอำงป็ริะชาชนตำาบลวังแขมืเพื�อำให้ผู้รัิบบริิการิ 
ได้ริับบริิการิที่่�ถูกต้อำง ป็ลอำดภัย ตามืมืาตริฐานวิชาช่พแพที่ย์ 
แผนไที่ยเพื�อำป็้อำงกันภาวะแที่ริกซ้อำนในผู้ป็่วยโริคเรืิ�อำรัิง เช่น  
โริคเบาหวาน ความืดัน และไต เนื�อำงจากการิใช้ยาแก้ป็วด

	 การให้บริการในเชิงรับ เช่น การิส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพ ป็้อำงกัน  
ริักษาและฟิ้ ้นฟิูส้ภาพ ด้วยการินวดริักษา ป็ริะคบส้มืุนไพริ  
อำบไอำนำ�าส้มืุนไพริ การิใช้ยาส้มืุนไพริ การิบริิบาลหญิงหลังคลอำด 
ในคลินิกแพที่ย์แผนไที่ย

	 การให้บริการในเชิงรุก	 เช่น การิอำอำกหน่วยให้บริิการิแพที่ย์ 
แผนไที่ยในเขตพื�นที่่� การิเย่�ยมืบ้านและการิดูแลริักษาริ่วมืกับ 
ที่่มืส้หวิชาช่พอำย่างส้มืำ�าเส้มือำ

	 โครงการศูนย์เรียนรู้สวนสมุนไพร	 เพื�อำส้่งเส้ริิมืให้ป็ริะชาชน 
ได้เริ่ยนริู้และนำาไป็ป็ริะยุกต์ใช้ในช่วิตป็ริะจำาวัน โดยการิป็ลูก 
และใช้ผลิตภัณฑ์์จากส้มืุนไพริพื�นบ้านในการิริักษาโริคเบื�อำงต้น 
เช ่น การิใช ้ขมืิ�นชันในการิริักษาอำาการิที่้อำงอำืด ที่้อำงเฟิ้อำ  
การิใช ้ลูกป็ริะคบส้มืุนไพริในการิริักษาอำาการิป็วดเมืื�อำย  
การิใช้ว่านหางจริะเข้ในการิริักษาแผลไฟิไหมื้ นำ�าริ้อำนลวก

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ประชาชน	 ในเขตพื�นที่่�ริับผิดชอำบขอำงส้ถาน่อำนามืัยวังแขมื  
จำานวน 8 หมืู่บ้าน ป็ริะชากริ จำานวน 3,769 คน เข้าถึงบริิการิ
ด้านการิแพที่ย์แผนไที่ย ม่ืผลตอำบริบัจากป็ริะชาชนผู้มืาริบับริกิาริ
คลินิกแพที่ย์แผนไที่ย ส้ถาน่อำนามืัยวังแขมืเป็็นอำย่างด่

	 ประชาชน ในเขตพื�นที่่�ริับผิดชอำบขอำงส้ถาน่อำนามัืยวังแขมื  
ริ้อำยละ 50% ขอำงผู้ป็่วยนอำกได้ริับบริิการิการิแพที่ย์แผนไที่ยและ
การิแพที่ย์ที่างเลือำกโดยการิส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพ ป็้อำงกัน ริักษาและ
ฟ้้ินฟิสู้ภาพ ด้วยการินวดริกัษา ป็ริะคบส้มืนุไพริ อำบไอำนำ�าส้มืนุไพริ 
การิใช้ยาส้มุืนไพริ การิบริิบาลหญิงหลังคลอำด การิอำอำกหน่วย 
ให้บริิการิแพที่ย์แผนไที่ยในเขตพื�นที่่�  ท่ี่�ถูกต้อำง ป็ลอำดภัย  
ตามืมืาตริฐานวิชาช่พแพที่ย์แผนไที่ย

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 สถานีอนามัยวังแขม ได้ริับความืริ่วมืมืือำจากคณะผู ้บริิหาริ  
ส้มืาชิกส้ภา อำบต.วังแขมื ส้่วนริาชการิ ตัวแที่นภาคป็ริะชาชน 
(อำส้มื.) เป็็นอำย่างด่ ได้รัิบการิส้นับส้นุนที่ั�งในด้านงบป็ริะมืาณ
บุคลากริ และวัส้ดุอำุป็กริณ์ ที่ำาให้การิดำาเนินงานต่าง ๆ เป็็นไป็ 
อำย่างริาบริื�น มืป่็ริะส้ทิี่ธิ์ภิาพ บริริลตุามืวตัถุป็ริะส้งค์ เกดิป็ริะโยชน์
แก่ป็ริะชาชนพื�นที่่�

	 สถานอีนามยัวงัแขม	ได้ริบัความืร่ิวมืมือืำจากส้ำานกังานส้าธิ์าริณส้ขุ
จังหวัดกำาแพงเพชริ ส้ำานักงานส้าธิ์าริณสุ้ขอำำาเภอำคลอำงขลุง 
และโริงพยาบาลคลอำงขลุง ในการิจัดตั�งคลินิกแพที่ย์แผนไที่ย 
และตริวจป็ริะเมืิน ติดตามืมืาตริฐานงานบริิการิด้านแพที่ย์ 
แผนไที่ย

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายชัยวัฒน์	พันธุ์วิทยากูล 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลวังแขม

วิสัยทัศน์ 

“การศึกษามีมาตรฐาน	ธรรมาภิบาลก้าวหน้า	 
พัฒนาคุณภาพชีวิต	ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 
เคียงคู่คุณธรรม	นำาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
107.2	ตร.กม.	 9,981	คน			 73,564,922	บาท

โทรศัพท์ 0	5574	6500	 www.wangkhaem.go.th
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โครงการ คนชัยภูมิ ไตวาย ไม่ตายไว  
ด้วยภาคีเครือข่ายคนชัยภูมิ 
ด  เทศบาลเมอง ั มิ ตำาบล นเมอง ั มิ อำาเ อเมอง ั มิ จัง วัด ั มิ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายบรรยงค์	เกียรติก้องชูชัย	 
นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

วิสัยทัศน์ 

“คุณภาพชีวิตที่ดี	สิ่งแวดล้อมน่าอยู่	 
สร้างเสริมรายได้	มุ่งสู่บริการที่เป็นเลิศ”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
30.78	ตร.กม.	 36,076	คน		 281,940,444	บาท

โทรศัพท์ 0	4481	1378	 www.chaiyaphummunicipality.com

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เที่ศบาลเมืือำงชัยภูมิืจัดส้ริริ 
งบป็ริะมืาณในการิป็ริับป็ริุ งส้ถานที่่� ส้ริ้ า ง ศูนย์ ไต เที่่ยมื  
และบูริณาการิความืร่ิวมืมืือำกับหน่วยงานอำื�น ๆ ที่ั�งภาคริัฐและ
เอำกชน ภายในศูนย์มื่หน่วยไตเที่่ยมืจำานวน 17 หน่วย ส้ามืาริถ
ฟิอำกเลือำดได้หน่วยละ 3 ริอำบต่อำวัน ริอำงริับผู้มืาฟิอำกเลือำด 
ด้วยเคริื�อำงไตเที่่ยมืได้จำานวนมืากถึง 51 ริายต่อำวัน

	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายในการดูแล 
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ริะหว่างอำงค์กริป็กคริอำงส้่วนที่้อำงถิ�นใน 
จังหวัดเพื�อำดูแลด้านสุ้ขภาพ ส้วัส้ดิการิและส้ิที่ธิิ์ป็ริะโยชน์ขอำง 
ผู้ป็่วย มื่การิจัดริถริับ - ส้่งผู้ป็่วยที่่�มืาริับบริิการิฟิอำกเลือำด

	 ช่องทางสื่อสารออนไลน์เพื่ออำานวยความสะดวกสำาหรับ 
ผู้ป่วย	 อำาที่ิ การินัดหมืาย การิแจ้งเตือำนนัด การิให้คำาป็ริึกษา 
ช่วยเหลือำ ข้อำมืูลการิให้บริิการิศูนย์ฟิอำกเลือำด นำาแอำป็พลิเคชัน 
“C D รัิกษ์ไต” ส้ำาหรัิบให้ป็ริะชาชนที่ั�วไป็ใช้บันที่ึกข้อำมูืลและ
ป็ริะเมืนิส้ขุภาพตนเอำง เพื�อำใหป้็ริะชาชนม่ืความืริอำบริูด้า้นส้ขุภาพ  
(Health Literacy)

	 ดแูลสขุภาพประชาชนครอบคลมุทกุมติ	ิมืศ่นูยบ์ริกิาริส้าธิ์าริณส้ขุ
เที่ศบาลเมืือำงชัยภูมืิ 3 แห่ง ให้บริิการิส้่งเส้ริิมื ป็้อำงกัน ริักษา  
และฟิ้้นฟิูส้มืริริถภาพป็ริะชาชน โดยที่่มืส้หวิชาช่พ

	 คว้ารางวัล	อำาที่ิ ริางวัลชมืเชย ป็ริะเภที่โดดเด่น อำป็ที่.ขนาดใหญ่ 
ในการิป็ริะกวดอำงคก์ริป็กคริอำงส้ว่นท้ี่อำงถิ�นที่่�มืก่าริบริหิาริจัดการิ 
ที่่�ด่ ป็ีงบป็ริะมืาณ พ.ศ. 2562 ได้ริับเงินริางวัล 2,000,000 บาที่ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ได้มาตรฐาน ผู้ป็่วย 
มื่คุณภาพช่วิตที่่�ด่ขึ�น จากแบบส้ำาริวจส้ถานะสุ้ขภาพทัี่�วไป็ 
9-THA  ผู้ป็่วยมื่คะแนนคุณภาพช่วิตด้านริ่างกายและจิตใจ 
อำยู่ในริะดับป็านกลางและด่ ริ้อำยละ 88 และ 87.1 ตามืลำาดับ

	 ลดรายจา่ย จากการิเดนิที่างและคา่ใชจ้า่ยแฝงอำื�น ๆ  ลดคา่ใชจ้า่ย
ได้ 2,000 - 4,000 บาที่/คน 

	 สร้างเสริมรายได้ ด้วยการิจัดตลาดนัดสุ้ขภาพให้ผู้ป่็วยและ 
ญาติ นำาผัก ผลไมื้ และส้ินค้าจากชุมืชนมืาจำาหน่าย ส้ริ้างริายได้ 
เดือำนละ 500 - 1,000 บาที่ 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 วิสัยทัศน์ของผู้นำา บริิหาริอำงค์กริโดยยึดหลักธิ์ริริมืาภิบาล  
มุ่ืงเน้นให้บริริลุเป็้าหมืายการิพัฒนาที่่�ยั�งยืนขอำงส้หป็ริะชาชาติ 
(SDGs) ส้ริ้างที่่มืที่ำางานแบบมืือำอำาช่พ

	 การมสีว่นรว่มของประชาชน ในการิส้ำาริวจป็ญัหาความืต้อำงการิ
ขอำงคนในชมุืชน นำาเส้นอำป็ญัหาและความืตอ้ำงการิริว่มืกบัผู้บริหิาริ 
พนักงาน และเจ้าหน้าที่่�เที่ศบาลเมืือำงชัยภูมิื เพื�อำบริริจุเข้าแผน
พัฒนาเที่ศบาล และมื่ส้่วนริ่วมืติดตามืป็ริะเมืินผลการิดำาเนินงาน 
โคริงการิ ป็ริะชาชนเป็็นจิตอำาส้าในการิดูแลและให้กำาลังใจ 
เพื�อำนบ้านที่่�มืาฟิอำกเลือำด
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โครงการ เย่ียมบ้านผู้ปวยโรคเร้ือรังแบบบูรณาการ
ด  เทศบาลเมอง มพร อำาเ อเมอง มพร จัง วัด มพร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การเยี่ยมบ้านแบบบูรณาการ เน้นให้บริิการิด้านการิดูแล
สุ้ขภาพท่ี่�บ้านแบบไริ้ริอำยต่อำ โดยไมื่คำานึงถึงขอำบเขตขอำงอำงค์กริ  
ส้ถาบันหรืิอำเขตป็กคริอำง ให้บริิการิสุ้ขภาพแบบบูริณาการิ  
เส้ริิมืส้ริ้างศักยภาพและการิมื่ส้่วนร่ิวมืขอำงป็ริะชาชน ยึดป็ัญหา
ขอำงผู้ป็่วยและคริอำบครัิวเป็็นศูนย์กลางในการิดูแลสุ้ขภาพ  
เพื�อำให้มื่คุณภาพช่วิตที่่�ด่ ส้ามืาริถป็ริะกอำบอำาช่พและใช้ช่วิต 
ได้อำย่างเป็็นป็กติสุ้ข 

	 ทีมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบบูรณาการ ศูนย์บริิการิ
ส้าธิ์าริณสุ้ขเที่ศบาลเมืือำงชุมืพริ ป็ริะกอำบด้วย แพที่ย์ พยาบาล 
เภส้ัชกริ นักโภชนาการิ นักกายภาพบำาบัด นักจิตวิที่ยา และ 
อำส้มื. ไมื่น้อำยกว่า 2 คน มื่แนวคิดในการิดูแล คือำ “ยึดผู้ป่็วย 
เป็็นศูนย์กลาง และที่ำาบ้านให้เส้มืือำนโริงพยาบาล” 

	 ใหก้ารดแูลแบบองคร์วม	ผูป้็ว่ยที่กุบา้นมื ่อำส้มื.ป็ริะจำาคริอำบคริวั
ดแูลตอ่ำ เพื�อำค้นหาป็ญัหาเชงิลกึและนำามืาตอ่ำยอำดวางแผนที่างการิ
พยาบาล จัดการิช่วยเหลือำตามืส้ภาพป็ัญหา ที่่มืส้หวิชาช่พ 
จะติดตามืเย่�ยมืผู้ป็่วยอำย่างต่อำเนื�อำง จนกว่าปั็ญหาขอำงผู้ป่็วย 
จะหมืดไป็ และผู้ป็่วยส้ามืาริถใช้ช่วิตในส้ังคมืได้อำย่างป็กติสุ้ข 

	 ตัวอย่างผลสำาเร็จ จากการิดำาเนินโคริงการิเย่�ยมืบ้านผู้ป็่วย
เริื�อำรัิงแบบบรูิณาการิ ไดม้ืก่าริตดิตามืเย่�ยมืผูป้็ว่ยมืะเร็ิงลำาไส้ใ้หญ ่
หลังการิผ่าตัด เป็็นผู้ป็่วยติดเต่ยงช่วยเหลือำตัวเอำงได้น้อำย  
ที่ม่ืส้หวิชาชพ่ตดิตามืเย่�ยมืตอ่ำเนื�อำง จนป็จัจบุนัผูป้็ว่ยกลบัมืาเดนิได ้
ช่วยเหลือำตัวเอำงและคริอำบคริัวได้อำ่กคริั�ง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้ป่วยโรคเรื้อ รัง	 ได้ริับการิดูแลช่วยเหลือำอำย่างต่อำเนื�อำง  
จำานวน 166 คน ม่ืความืเหมืาะส้มืกับส้ภาพขอำงโริค ส้ามืาริถ 
ลดภาวะแที่ริกซ้อำนจากการิดูแลที่่�ไมื่ถูกต้อำงได้

	 ผู้ป่วยมีกำาลังใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ลดงบป็ริะมืาณจาก
การิดแูล ที่ั�งในริะยะส้ั�นและริะยะยาวขอำงคริอำบคริวัและหนว่ยงาน 
ภาคริัฐในการิดูแลผู้ป็่วยโริคเริื�อำริัง

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 วิสัยทัศน์ของผู้บริหารท้องถ่ิน	 ที่่�ให้ความืส้ำาคัญกับการิดูแล 
ผู้ป็่วยที่่�บ้าน ซึ�งเกิดจากการิที่่�ผู้บริิหาริได้ลงเย่�ยมืเย่ยนผู้สู้งอำายุ
และผู้พิการิด้วยตนเอำงอำย่างต่อำเนื�อำง 

	 การบรูณาการความชว่ยเหลือจากทกุภาคสว่นแบบสหวชิาชพี	
ที่ั�งจากโริงพยาบาล เที่ศบาล ผู้นำาชุมืชน อำส้มื. ซึ�งมื่เป้็าหมืาย
เด่ยวกันในการิดูแลผู้ป็่วยให้มื่คุณภาพช่วิตที่่�ด่ ส้ามืาริถอำยู่ 
ในส้ังคมืได้อำย่างมื่ความืสุ้ข

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายศรีชัย	วีระนรพานิช 
นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร

วิสัยทัศน์ 

“ชุมพรเมืองน่าอยู่	สังคมอยู่ดีมีสุข	คุณภาพชีวิตที่ดี”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
21.10	ตร.กม.	 33,529	คน			 349,202,675	บาท

โทรศัพท์  0	7751	1024	 www.chumphontown.go.th
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นายรุ่งปรีชา	ปั๋นแก้ว	 
นายกเทศมนตรีตำาบลป่าแดด

วิสัยทัศน์ 

“สังคมก้าวหน้าพัฒนาบริการ	สืบสานวัฒนธรรม	น้อมนำา
เศรษฐกิจพอเพียง	โครงสร้างพื้นฐานดี	เน้นการมีส่วนร่วม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
25	ตร.กม.	 17,403	คน		 124,613,212	บาท
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โครงการ ดูแล น สมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ในศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำาบลปาแดดแบบบูรณาการ 
ด  เทศบาลตำาบลปา ดด อำาเ อเมองเ ี ง ม่ จัง วัดเ ี ง ม่

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง เน้นการิแก้ไขป็ัญหาให้ป็ริะชาชนแบบที่ันที่่วงที่่  
ให้บริิการิเชิงริุก ใช้ป็ริะโยชน์จากข้อำมืูลขอำงที่างริาชการิและ 
ริะบบดิจิที่ัลส้มืัยใหมื่ในการิจัดบริิการิส้าธิ์าริณะที่่�ตริงกับ 
ความืต้อำงการิขอำงป็ริะชาชน 

	 การพัฒนาแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ส้ร้ิางส้ังคมืเป็็นธิ์ริริมืและ 
เข้มืแข็ง ลดการิตายก่อำนวัยอำันควริจากโริคไมื่ติดต่อำและ 
การิมื่สุ้ขภาพจิตที่่�ด่ เพิ�มืโอำกาส้ในการิเข้าถึงบริิการิพื�นฐาน 
ที่างสั้งคมืขอำงภาคริฐั เนน้การิพฒันาใหเ้กดิความืยั�งยนื โดยยดึหลกั  
“เริาคือำคริอำบคริัวเด่ยวกัน” และเชื�อำว่า “สุ้ขภาพกาย สุ้ขภาพใจ 
ที่่�ด่ คือำจุดเริิ�มืต้นขอำงส้ังคมืคุณภาพ”

	 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีไม่เฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทอง 
แต่ขยายการิบริิการิไป็ยังทีุ่กส้ิที่ธิ์ิ�การิริักษาพยาบาลโดยไมื่จำากัด
เพศส้ภาพ 

	 ขยายเครือข่าย ไป็ยังโริงเริ่ยนจงริักษ์นวดแผนไที่ยท่ี่�ต้อำงการิ
ตอำบแที่นให้ส้ังคมื โดยการิให้นักศึกษาได้ฝึกป็ฏิิบัติจริิงกับ 
กริณ่ศึกษาขอำงผู้ป็่วย ที่่� ผ่านมืาได้ให้คนไข้ขอำงศูนย์ฟิ้้นฟิูฯ  
ไป็ใช้บริิการิที่่�โริงเร่ิยนโดยไมื่คิดค่าใช้จ่าย ม่ืการิขยายเคริือำข่าย 
การิดูแลโดยญาติผู้ป็่วย มื่ส้ภาเด็กและเยาวชนตำาบลป็่าแดด 
จดัการิอำบริมืใหค้วามืริูแ้กญ่าตผิูด้แูล ให้มืท่ี่กัษะในการิดแูลผูป้็ว่ย
ที่่�มื่ภาวะพึ�งพิง

	 นวัตกรรมอุปกรณ์กายภาพบำาบัด	 โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 
เชน่ การิใชผ้า้เช็ดตวัชว่ยดงึลกุ การิใชไ้มืไ้ผ/่ที่อ่ำพว่ซ่่ ที่ำาริางฝกึเดิน  
และการิป็ริะดิษฐ์ริอำกจากวัส้ดุในบ้าน เป็็นต้น

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 จำานวนผูร้บับรกิารเพิม่ข้ึน จาก พ.ศ. 2555 มืจ่ำานวน 5 คน ขณะที่่� 
พ.ศ. 2562 มื่จำานวน 37 คน

	 กลุ่มที่ 	 1 เคลื�อำนไหวได้บ้างและอำาจมื่ป็ัญหาการิกินหริือำ 
การิขับถ่าย แต่ไม่ืมื่ภาวะส้ับส้นที่างส้มือำง 10 คน ดำาเนินช่วิต
ป็ริะจำาวันได้ตามืป็กติ 5 คน

	 กลุ่มที่	 2	 เหมืือำนกลุ่มืท่ี่� 1 เคลื�อำนไหวได้บ้างและอำาจมื่ปั็ญหา 
การิกินหริือำการิขับถ่าย แต่มื่ภาวะส้ับส้นที่างส้มือำง 10 คน  
เป็ล่�ยนจากกลุ่มื 2 ไป็อำยู่กลุ่มื 1 จำานวน 1 คน

	 กลุ่มที่	 3 เคลื�อำนไหวเอำงไมื่ได้และอำาจมื่ป็ัญหาการิกินหริือำ 
การิขับถ่ายหรืิอำม่ือำาการิเจ็บป็่วยรุินแริง (ช่วยเหลือำตัวเอำงได้ 
น้อำยมืากและต้อำงพึ�งพิงผู้อำื�นในกิจวัตริป็ริะจำาวัน) 11 คน คงเดิมื 
แต่ไมื่มื่ภาวะแที่ริกซ้อำนริุนแริง

	 กลุ่มที่	 4 เหมืือำนกลุ่มืที่่� 3 และม่ือำาการิเจ็บป่็วยริุนแริงหริือำ 
อำยู่ในริะยะที่้ายขอำงช่วิต 3 คน เป็ล่�ยนจากกลุ่มื 4 ไป็อำยู่กลุ่มื 3  
จำานวน 1 คน

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 คณะผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำา ม่ืที่ริัพยากริบุคคล มื่งบป็ริะมืาณ 
ที่ำางานอำย่างเป็ิดกว้าง เป็ิดเผย และเชื�อำมืโยงกัน เน้นหลัก 
ความืโป็ริ่งใส้ ตริวจส้อำบได้ ส้ริ้างการิม่ืส้่วนริ่วมื ม่ืการิแบ่งปั็น
ข้อำมืูลซึ�งกันและกัน 

	 การดำาเนินโครงการโดยใช้มิติสังคมและวัฒนธรรม	 ใช้ชุมืชน 
เป็็นฐานในการิที่ำางานร่ิวมืกับกลุ่มืเป็้าหมืาย ให้ชุมืชนเข้ามืา 
มื่ส้่วนริ่วมืให้มืากที่่�สุ้ด ที่ั�งในขั�นตอำนการิวางแผน และการิลงมืือำ 
ป็ฏิิบัติจริิง 

	 ขบัเคลือ่นโดยภาคเีครอืขา่ยทีเ่ขม้แขง็ ที่ั�งที่ม่ืส้หวชิาชพ่ Care giver 
และ Care Manager ที่ั�งภาคเอำกชน เช่น ริพ.เช่ยงใหม่ื 
ใกล้หมือำ โริงเริ่ยนจงริักษ์นวดแผนไที่ย ริวมืถึงภาคป็ริะชาส้ังคมื 
ที่่�เข้ามืามื่ส้่วนริ่วมือำย่างต่อำเนื�อำง 

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
องค์การบริหารส่วนตำาบลนนทรีย์ 
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลนนทร ์ อำาเ อบ่อ ร่ จัง วัดตราด

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ลดรายจ่าย	 เพื�อำฟ้้ินฟูิวิถ่ช่วิตขอำงป็ริะชาชน ส้ริ้างวิถ่ช่วิต 
ที่่�พอำเพ่ยงโดยการิป็ลูกพืชผักส้วนคริัวริั�วกินได้ ลดการิได้รัิบ 
ส้าริเคมื่จากยาฆ่าแมืลงที่่�ป็นเป็้้อำนอำยู่ในผัก

	 เพิ่มรายได้	โดยแป็ริริูป็ผลผลิตเพื�อำเพิ�มืมืูลค่า มื่การิที่ำาผลิตภัณฑ์์
จากต้นคลุ้มื และจากวัส้ดุธิ์ริริมืชาติ

	 ดำารงชีวิตตามวิถีชุมชน	มื่การิส้ืบที่อำดป็ริะเพณ่ วัฒนธิ์ริริมืและ
ภูมืิป็ัญญาที่้อำงถิ�น

	 มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม่ืการิที่ำา
ปุ็ยอำินที่ริ่ย์ช่วภาพขึ�นใช้เอำง มื่การิเข้าร่ิวมืโคริงการิบ้านน่าอำยู่  
หน้าบ้านน่ามือำง เพื�อำพัฒนาคุณภาพช่วิตขอำงคนในชุมืชนให้ม่ื
สุ้ขภาพที่่�ด่

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 แก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ลดป็ัญหา
ส้ขุภาพขอำงคนในชมุืชน ที่ำาให้เกิดการิริวมืกลุม่ืขอำงผูส้้งูอำายุที่่�ไดม้ืา 
แลกเป็ล่�ยนเร่ิยนริู้ริ่วมืกัน และลดจำานวนผู้ป็่วยโริคไข้เลือำดอำอำก 
ในพื�นที่่�ตำาบลนนที่ริ่ย์ 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ประชาชน	 ภาครัฐ ม่ืส้่วนร่ิวมืในการิดำาเนินงานป็้อำงกันและ 
แก้ไขป็ัญหาสุ้ขภาพชุมืชน

	 ประชาชนมีแนวคิดริเริ่มในการหาแนวทางเพ่ือป้องกัน 
โรคไข้เลือดออก โดยใช้ภูมืิป็ัญญาที่้อำงถิ�นมืาส้ริ้างนวัตกริริมื
สุ้ขภาพ ม่ืการิเผยแพริ่นวัตกริริมืสุ้ขภาพชุมืชนในวงกว้าง  
ที่ั�งภายในชุมืชนเอำง และในพื�นที่่�ชุมืชนอำื�น ๆ ที่่�อำยู่ใกล้เค่ยง 

	 การถ่ายทำาสารคดีเชิงข่าว	 เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่
นวัตกรรมสุขภาพให้ประชาชนได้รับทราบ	 ผ่านริายการิ
เกษตริฮอำตนิวส้์ ช่วงเกษตริโลกเกษตริเริา อำอำกอำากาศที่าง
ช่อำง 3 และผ่านริายการิข่าวส้ำานักข่าวไที่ย อำอำกอำากาศที่าง 
ช่อำง 9 โมืเดิริ์นไนน์ที่่ว่

	 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ	อันดับที่	1	จากการประกวดนวัตกรรม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก	ระดับเขต	ประจำาปี	พ.ศ.	2559	ในงาน 
แลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ินวัตกริริมื (Best Practice) ด้านการิป้็อำงกัน 
โริคไข้เลือำดอำอำกจากการินำาเส้นอำผลงานวิชาการิ “ดอำกป็าล์มื 
ไล่ยุ ง”  ในงานจัดแส้ดงผลงานวิชาการิและนวัตกริริมื 
การิดำาเนินงานส้าธิ์าริณสุ้ขชายแดน อำำาเภอำบ่อำไริ่ จังหวัดตริาด
กับอำำาเภอำส้ำาโริด จังหวัดพริะตะบอำง ป็ริะเที่ศกัมืพูชา ที่ำาให้ 
คนในชุมืชนเกิดแริงบันดาลใจในการิพัฒนาต่อำยอำดผลงาน 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

ร้อยตำารวจโท	คมพัชญ์	ทักษิณ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลนนทรีย์

วิสัยทัศน์ 

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	สังคมเข้มแข็ง	การศึกษาได้มาตรฐาน	 
เสริมสร้างภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
พร้อมรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว 
ทางธรรมชาติ	รวมทั้งสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
116	ตร.กม.	 3,936	คน		 	 31,850,399	บาท
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โครงการ ประกวดผู้สูงอายุ 0  0 ปี นดี ปี 6
ด  เทศบาลนคร ม่สอด อำาเ อ ม่สอด จัง วัดตาก

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 “ปากคือประตูสู่สุขภาพ” เพื�อำส้ริ้างกริะแส้ให้ผู้สู้งอำายุและ
ป็ริะชาชนเห็นความืส้ำาคัญขอำงการิดูแลส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพช่อำงป็าก
อำย่างต่อำเนื�อำง พริ้อำมืที่ั�งป็ริะกาศเก่ยริติคุณ เชิดชูเก่ยริติผู้สู้งอำายุ
ตน้แบบในการิดแูลส้ขุภาพ ส้ขุภาพชอ่ำงป็ากขอำงตนเอำง คริอำบคริวั
และชุมืชน 

	 การมส่ีวนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ชมุชน	และ
หน่วยงานอืน่	ๆ 	ได้แก่ โริงพยาบาลแม่ืส้อำด ส้ำานกังานส้าธิ์าริณส้ขุ
จังหวัดตาก คลินิกชุมืชนอำบอำุ่นเที่ศบาลนคริแมื่ส้อำด อำาส้าส้มืัคริ
ส้าธิ์าริณส้ขุป็ริะจำาหมืูบ้่าน ป็ริะธิ์านชมุืชน ป็ริะธิ์านชมืริมืผูสู้้งอำายุ
ในเขตเที่ศบาลนคริแมื่ส้อำด ที่่�มืุ ่งเน้นการิส้ริ้างเส้ริิมืสุ้ขภาพ 
สุ้ขภาพช่อำงป็ากให้กับป็ริะชาชนในที่้อำงถิ�น ส้่งผลให้ป็ริะชาชน 
มื่ความืส้ามืาริถในดูแลสุ้ขภาพ สุ้ขภาพช่อำงป็ากที่่�ด่

	 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ นางตุ่น หมืื�นพินิจ อำายุ 92 ป็ี  
ริางวัลชนะเลิศผู้สู้งอำายุฟิันด่ ริะดับจังหวัดตาก ช่วงอำายุ 90 ป็ี  
นายบุญนาค ดิษฐคำาเหมืาะ อำายุ 80 ป็ี ริางวัลชนะเลิศผู้สู้งอำายุ
ฟิันด่ ริะดับจังหวัดตาก ช่วงอำายุ 80 ป็ี ริางวัลริอำงชนะเลิศ 
อัำนดับ 2 ผู้สู้งอำายุฟัินด่ ริะดับเขต และริางวัล 10 สุ้ดยอำดผู้สู้งอำายุ
ฟัินด่ 80 ปี็ ริะดับป็ริะเที่ศป็ริะจำาปี็ 2562

	 “ผูส้งูอายตุ้นแบบฟันด”ี เป็็นบคุคลที่่�ส้ามืาริถส้ร้ิางแริงบนัดาลใจ 
และเป็็น	 “ผู้นำาการเปล่ียนแปลงด้านสุขภาพช่องปากที่ดี”  
แก่บุคคลในคริอำบครัิว ชุมืชน ให้มื่ความืตริะหนัก ความืเข้าใจ  
มืท่ี่ศันคตทิี่่�ดเ่ก่�ยวกบัการิดแูลตนเอำงด้านส้ขุภาพ ส้ขุภาพช่อำงป็าก 
ในทีุ่กช่วงวัย ตั�งแต่วัยเด็ก วัยเร่ิยน วัยรุิ่น วัยที่ำางาน ริวมืที่ั�ง 
วัยผู้สู้งอำายุ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ยกย่องผู้สูงอายุต้นแบบฟันดี	 นำาแนวป็ฏิิบัติขอำงบุคคลต้นแบบ 
ที่่�ม่ืวิถ่สุ้ขภาพ สุ้ขภาพช่อำงป็ากท่ี่�ด่ มื่ช่วิตช่วา ไป็เป็็นต้นแบบ 
ให้แก่ป็ริะชาชนในพื�นที่่�ต่อำไป็

	 ประชาชนและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ก่อำให้เกิดพฤติกริริมื
สุ้ขภาพช่อำงป็ากที่่�ด่อำย่างยั�งยืนจนนำาไป็สู้่สุ้ขภาวะที่่�ด่ 

	 เสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ชุมชนอื่น	 ๆ เป็็นแหล่งเร่ิยนริู ้  
เป็็นพ่�เล่�ยงด้านการิป็ลูกฝังและป็ริับเป็ล่�ยนพฤติกริริมืสุ้ขภาพ 
ช่อำงป็ากให้แก่พื�นที่่�อำื�น ๆ ต่อำไป็ในอำนาคต

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ปัจ จัยภายใน  ผู้บริิหาริส้นับส้นุนและเห็นความืส้ำาคัญ 
การิที่ำางานริ่วมืกันเป็็นที่่มื ทัี่กษะและความืส้ามืาริถขอำงท่ี่มื 
เจา้หน้าที่่�ส้าธิ์าริณส้ขุ มืค่วามืมืุง่มืั�น กริะตอืำริอืำริน้ในการิดำาเนนิงาน 
เป็็นกิจกริริมืที่่�ดำาเนินการิต่อำเนื�อำงป็ริะจำาทีุ่กป็ี และผู้สู้งอำายุ 
ให้ความืส้ำาคัญ เข้าใจและมื่การิดูแลตนเอำงอำย่างต่อำเนื�อำง

	 ปัจจัยภายนอก หน่วยงานส้าธิ์าริณสุ้ขในพื�นท่ี่�ให้การิส้นับส้นุน
อำย่างต่อำเนื�อำง ได้แก่ โริงพยาบาลแม่ืส้อำด ส้าธิ์าริณสุ้ขจังหวัด
ตาก ม่ืเวที่่แลกเป็ล่�ยนเริ่ยนริู้ริะดับป็ริะเที่ศ มื่นโยบายภาคริัฐ 
ส้นับส้นุน ริวมืถึงได้ริับการิส้นับส้นุนจากชุมืชนและอำงค์กริ 
ภาคป็ริะชาชน ได้แก่ ผู้นำาชุมืชน ป็ริะธิ์านชมืริมืผู้สู้งอำายุป็ริะจำา
หมืู่บ้าน อำาส้าส้มืัคริส้าธิ์าริณสุ้ข ให้ความืส้ำาคัญ ส้นับส้นุน  
และให้ความืริ่วมืมืือำเป็็นอำย่างด่ 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายเทอดเกียรติ	ชินสรนันท์	 
นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

วิสัยทัศน์ 

“นครแม่สอดน่าอยู่	ประตูสู่อันดามันการท่องเที่ยวชายแดน	
สร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน	แหล่งการค้าอัญมณี	 
ประชาชนทุกคนได้รับการพัฒนาการศึกษา”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
27.2	ตร.กม.	 68,620	คน		 485,354,645	บาท

โทรศัพท์ 0	5554	7449	 www.nakhonmaesotcity.go.th	
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โครงการ ด้านการส่งเสริม ปองกันและ น สุขภาพ 
ของประชาชนในชุมชนให้อยู่ดี มีสุข 
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลเกาะ วา  อำาเ อปากพลี จัง วัดนครนา ก

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางมะลิวรรณ์	ยงกระสัน	 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเกาะหวาย

วิสัยทัศน์ 

“องค์การบริหารส่วนตำาบลเกาะหวาย	 
จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	ให้บริการอย่างมีคุณภาพ	 
ทันสมัย	ประทับใจ	ประชาชนมีส่วนร่วมและมีคุณภาพที่ดี	
ดำาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
25	ตร.กม.	 2,113	คน		 	 22,737,900	บาท

โทรศัพท์ 0	3739	9210	 www.kowai.go.th	

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน	 ๆ ม่ืการิจัดที่ำา 
MOU ในการิดำาเนินโคริงการิด้านสุ้ขภาพ โดย อำบต. เกาะหวาย 
ร่ิวมืกับคณะกริริมืการิกอำงทุี่นหลักป็ริะกันสุ้ขภาพฯ จัดที่ำาแผนงาน
ด้านส้าธิ์าริณสุ้ข เพื�อำดำาเนินโคริงการิด้านการิส่้งเส้ริิมื ป็้อำงกัน  
และฟิ้้นฟิูสุ้ขภาพขอำงป็ริะชาชนในชุมืชนให้อำยู่ด่ มื่สุ้ข 

	 ศูนย์การเรียนรู้ และดูแลสุขภาพผู้ สูงอายุระดับชุมชน  
โดยศูนย์อำนามืัยที่่� 4 ร่ิวมืกับโริงพยาบาลป็ากพล่ โริงพยาบาล 
ส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพชุมืชนตำาบลบ้านใหมื่ ลงพื�นที่่� เก็บข้อำมืูล 
ด้านสุ้ขภาพขอำงผู้สู้งอำายุในชุมืชน พริ้อำมืจัดตั�งคณะกริริมืการิ 
ขับเคลื�อำนงานโคริงการิศนูยก์าริเริย่นริูก้าริดแูลผูส้้งูอำายแุบบยั�งยนื 
เพื�อำแลกเป็ล่�ยนเริ่ยนริู้พัฒนาศักยภาพแกนนำาผู้สู้งอำายุ 

	 คว้ารางวัล ศูนย์การิเริ่ยนริู้การิดูแลผู้สู้งอำายุแบบยั� งยืน  
ด้านพฤติกริริมืสุ้ขภาพการิบริิโภคและการิอำอำกกำาลังกาย 

	 นโยบายการสร้างสุขภาพ	 และแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข  
ส้่งเส้ริิมืกิจกริริมืด้านส้าธิ์าริณสุ้ขให้คริอำบคลุมืทีุ่กช่วงวัย  
ต่อำยอำดการิพัฒนาในด้านสุ้ขภาพไป็สู้่เป็้าหมืายในด้านการิ 
ยกริะดับคุณภาพช่วิต ที่ั�งที่างสั้งคมื ภูมืิปั็ญญา เศริษฐกิจ  
โดยไมื่เป็็นภาริะต่อำส้ังคมืและคริอำบคริัว

	 การจัดทำาแผนโครงการล่วงหน้า มื่การิป็ริะชาสั้มืพันธ์ิ์ 
ให้ผู้ที่่�เก่�ยวข้อำงที่ริาบถึงการิจัดกิจกริริมื มื่การิแบ่งหน้าที่่�อำย่าง
ชดัเจนที่ำาใหใ้นขั�นตอำนขอำงการิลงมือืำป็ฏิบิตัดิำาเนินไป็อำยา่งริาบรืิ�น

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ประชาชนทุกกลุ่มวัยในชุมชน มื่ที่ักษะในการิดูแลสุ้ขภาพ 
ด้วยตนเอำง และมื่สุ้ขภาพที่่�ด่ขึ�น

	 ศูนย์การเรียนรู้และดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระดับชุมชน ที่ำาหน้าที่่�
ส้ง่เส้ริมิื ป็อ้ำงกนั และฟิ้น้ฟิสู้ขุภาพป็ริะชาชนในชมุืชนใหอ้ำยูด่ ่มืส่้ขุ

	 การขยายผลโครงการ	 ผ่านการิจัดตั� งศูนย์การิเร่ิยนริู้  
ด้านการิบริิหาริจัดการิขยะมืูลฝอำยในชุมืชนตำาบลเกาะหวาย 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 วิสัยทัศน์ผู้นำา	 และการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน มื่จุดเน้น
อำยู่ท่ี่�การิป็ริะส้านความืริ่วมืมืือำกับชุมืชน และเคริือำข่ายชุมืชน  
เพื�อำให้ได้โคริงการิท่ี่�ส้อำดคล้อำงกับส้ภาพความืต้อำงการิขอำง
ป็ริะชาชนตำาบลเกาะหวาย ส่้งผลให้การิดำาเนินงานตามืนโยบาย
การิส้ริ้างสุ้ขภาพ และการิแก้ไขป็ัญหาด้านส้าธิ์าริณสุ้ขดำาเนินไป็
อำย่างป็ริะส้บความืส้ำาเริ็จ 

	 ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 
ถือำเป็็นเป็้าหมืายหลักขอำงการิพัฒนาในทีุ่ก ๆ ด้านและเป็็น 
หลักการิที่่�ที่่มืคนที่ำางานริ่วมืกันยึดถือำ
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โครงการ มหกรรมสร้างคนไทยสุขภาพดีด้วยนมแม ่
และการบริโภคผัก ผลไม้
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลดอนนาง งส์ อำาเ อ าตพนม จัง วัดนครพนม

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ตำาบลดอนนางหงส์	 เป็็นพื�นที่่�เกษตริกริริมื ป็ลูกข้าว พืชผัก 
ในพื�นที่่�ลุ่มืนำ�า บริิเวณดินดอำนนำ�าที่่วมืไมื่ถึง หริือำริิมืชายฝั่งโขง 
และเขตสู้บนำ�าด้วยไฟิฟิ้า รูิป็แบบนาแป็ลงใหญ่ ผลิตข้าวอำินที่ริ่ย์ 
และโริงส้ข้่าวเกษตริอำนิที่ริย์่พลงังานแส้งอำาที่ติย์ เส้้นที่างคมืนาคมื
ขนส่้งส้ะดวก และศนูย์วสิ้าหกจิชมุืชนพึ�งตนเอำง  บ้านหนอำงส้ะโน 
1 ใน 9 หมืู่บ้าน  OTOP เพื�อำการิที่่อำงเที่่�ยว (OTOP illage) 

	 พระธาตุมรุกขนคร หนึ�งในเจ็ดพริะธิ์าตุบริิวาริขอำงพริะธิ์าตุพนมื  
มืค่วามืงดงามื เป็็นแหล่งท่ี่อำงเที่่�ยวที่างอำาริยธิ์ริริมืที่่�เก่าแก่ เชื�อำมืโยง 
นักที่่อำงเที่่�ยวที่่�ต้อำงการิกริาบไหว้พริะป็ริะจำาวันพุธิ์กลางคืน  
เดนิที่างมืาตลอำดที่ั�งปี็ มืช่นเผ่าไที่ยกะเลงิ ที่่�มืว่ฒันธิ์ริริมื ป็ริะเพณ่
ดง่ามื หลากหลาย เป็็นอำตัลกัษณ์ และม่ืภมิูืปั็ญญาท้ี่อำงถิ�น วถิช่ว่ติ 
ผส้มืผส้านกับส้มืัยใหมื่ มื่การิแกะส้ลักพริะธิ์าตุพนมืบนแผ่นที่อำง 
ฝีมืือำป็ริะณ่ต ที่ริงคุณค่า เกิดการิส้ริ้างริายได้ในชุมืชน 

	 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เช่น จัดที่ำา MOU  
ส้่งเส้ริิมืการิส้ริ้างคนไที่ยสุ้ขภาพด่ โดยการิเล่�ยงลูกด้วยนมืแมื่ 
และบริิโภคผักผลไมื้ให้ได ้ตามืเกณฑ์์ ริ ่วมืกับโริงพยาบาล 
ส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพตำาบลดอำนนางหงส้์ ริวมืทัี่�งการิส้ริ้างเคริือำข่าย
พฒันาส้ขุภาพ 5 กลุม่ืวยั เพื�อำดำาเนนิโคริงการิอำย่างต่อำเนื�อำง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ประชาชน	มคีวามรู	้ความเข้าใจ มืทั่ี่ศนคตทิี่่�ถกูต้อำง มืพ่ฤตกิริริมื
ส้นับส้นุนการิเล่�ยงลูกด้วยนมืแมื่ 

	 ศูนย ์การเรียนรู ้ เรื่องการเลี้ยงลูกด ้วยนมแม่ ม่ืต ้นแบบ 
แหล่งผลติและให้บริกิาริผกั ผลไม้ื เพื�อำการิบริโิภคท่ี่�ป็ลอำดภยั และ 
ให้ได้ตามืเกณฑ์์มื่แนวโน้มืสู้งขึ�น และมื่การิส้ริ้างส้ภาพแวดล้อำมื 
ให้ส้อำดคล้อำงกับการิเป็็นตำาบลป็ลอำดนมืผง และตำาบลคนกินผัก 

	 ส ่ง เสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
ในชุมชน	 ด้วยหลักป็ริัชญาขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยง และส้่งเส้ริิมื 
ข่ดความืส้ามืาริถขอำงชุมืชนในทีุ่กป็ริะเภที่ ทีุ่กริะดับ ทีุ่กช่วงวัย 
ให้ม่ืความืสุ้ข ความืมัื�นคง ยั�งยืน ที่่�เชื�อำมืโยงในการิเส้ริิมืส้ริ้าง
เศริษฐกิจ สั้งคมื ส้ิ�งแวดล้อำมื วัฒนธิ์ริริมืและความืส้มืดุล 
ในการิพัฒนาที่้อำงถิ�น ส้อำดคล้อำงกับเป็้าหมืายการิพัฒนาที่่�ยั�งยืน 
(SDGs)

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การดแูลสขุภาพโดยการมส่ีวนร่วมของภาคเีครือข่าย	บรูิณาการิ 
ความืริู้ดั�งเดิมื วิถ่ช่วิต ให้เกิดสุ้ขภาวะที่่�ด่ เน้นการิส้ริ้างสุ้ขภาพ
แที่นการิริักษาโริค หริือำการิป็ฏิิบัติตนเพื�อำให้ป็ริาศจากโริคภัย 
ด้วยตนเอำง เป็ล่�ยนแป็ลงสุ้ขภาพจากเชิงริับเป็็นเชิงริุก ให้เกิด 
ความืส้มืบูริณ์ขอำงริ่างกาย จิตใจ ส้ังคมื และจิตวิญญาณ ขอำงคน 
ในทีุ่กช่วงวัย ให้เกิดความือำยู่เย็นเป็็นสุ้ข แบบอำงค์ริวมื

	 วิสัยทัศน์ผู้นำา	 การทำางานเป็นทีม	 การสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน การิป็ริะส้านความืริ่วมืมืือำกับชุมืชน เพื�อำให้ได้โคริงการิ 
ที่่�ป็ริะชาชนต้อำงการิ เกิดป็ริะโยชน์สู้งสุ้ด และพึงพอำใจมืากที่่�สุ้ด 
โดยการิริับฟิ ังความืเห็น ความืต ้อำงการิขอำงป็ริะชาชน  
กำาหนดขั�นตอำนในการิแก้ไขป็ัญหาริ่วมืกัน มื่การิเริ่ยนริู ้และ 
ป็ฏิิบัติริ ่วมืกัน ยึดหลักนำาความืเห็นขอำงป็ริะชาชนช่วยเพิ�มื
ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพการิดำาเนินงาน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายศุภกฤต	แสงวงศ์	 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลดอนนางหงส์

วิสัยทัศน์ 

“ดอนนางหงส์เมืองน่าอยู่	เคียงคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต	
ขยายผลผลิตเศรษฐกิจชุมชน	ประชาชนปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน	ขจัดสิ้นยาเสพติด	อย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
21.40	ตร.กม.	 6,675	คน		 42,416,423	บาท

โทรศัพท์ 0	4205	3060	 www.donnanghong.go.th	
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ด้านสา ารณส2
ด้านที่

62 63

โครงการ จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สำาหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่งพิง 
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลทับก  อำาเ อ ม สง จัง วัดนครสวรรค์

โครงการ 
สำ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสมชาย	ปลั่งสุวรรณ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลทับกฤช

วิสัยทัศน์ 

“ชุมชนน่าอยู่	เคียงคู่เศรษฐกิจ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต	อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”	

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
126.95	ตร.กม.	 6,859	คน			 41,626,775	บาท

โทรศัพท์  0	5628	9299	 www.tubkrich.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ตั้งเป้าหมายดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ค้นหาป็ริะเมืิน ADL  
ผู้สู้งอำายุริายใหมื่อำยู่เส้มือำ ส้่งเส้ริิมืกริะบวนการิม่ืส้่วนริ่วมืตามื 
ความืเหมืาะส้มื ให้ป็ริะชาชนในพื�นที่่�เข้ารัิบการิฝึกอำบริมื ส้ามืาริถ
ดแูลคนในคริอำบครัิวและผูส้้งูอำายใุนชมุืชนขอำงตนเอำงได้

	 จดัหาอาสาสมัครเข้ารบัการฝึกอบรมหลกัสตูรผูช่้วยเหลอืผูส้งูอายุ
ในระยะพึง่พิงให้ครบทกุหมู่บ้าน จดัหาอำาส้าส้มืคัริบริบิาลท้ี่อำงถิ�น 
ตามืริะเบย่บกริะที่ริวงมืหาดไที่ยว่าด้วยอำาส้าส้มืคัริบริบิาลท้ี่อำงถิ�น
ขอำง อำป็ที่. และการิเบกิค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562

	 การบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานอืน่	โดย อำบต.ที่บักฤช จดัที่ำา MOU 
ริ่วมืกับส้ำานักงานหลักป็ริะกันสุ้ขภาพแห่งชาติ และโริงพยาบาล 
ส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพบ้านที่ับกฤช ในการิดูแลสุ้ขภาพขอำงผู้สู้งอำาย ุ
แบบคริบวงจริ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู ้สูงอายุที่ในพ้ืนที่	 อบต.ทับกฤช ได้ริับการิป็ริะเมิืน ADL  
ที่กุริาย ซึ�งผูส้้งูอำายทุ่ี่�มืภ่าวะพึ�งพงิจำานวน 30 ริายในปี็งบป็ริะมืาณ 
2562 จะได้ริบัการิดแูลริะยะยาวด้านส้าธิ์าริณส้ขุส้ำาหริบัผูส้้งูอำาย ุ
ที่่�มื่ภาวะพึ�งพิง ตามืชุดส้ิที่ธิ์ิป็ริะโยชน์ที่่� เป็ ็นการิให้บริิการิ 
ในครัิวเรืิอำนโดยบุคลากริท่ี่�เก่�ยวข้อำงและผู้ช่วยเหลือำดูแลผู้สู้งอำายุ 
ท่ี่�ม่ืภาวะพึ�งพิง (Caregiver)

	 มกีารประเมนิ	ADL	 เป็นประจำาหลงัจากการให้บรกิาร	9	 เดอืน
เพื�อำดูแลต่อำเนื�อำงพริ้อำมืที่ั�งป็ริะเมืินผู้สู้งอำายุในพื�นที่่�อำย่างต่อำเนื�อำง 
เป็็นป็ริะจำาที่กุปี็ 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การตดิตามเยีย่มผูส้งูอายอุย่างสมำา่เสมอ ที่ำาให้เกิดความืใกล้ชดิ  
มืค่วามืส้มัืพนัธ์ิ์อำนัด ่ ผูส้้งูอำายใุนริะยะพึ�งพิงเกดิความืไว้เนื�อำเชื�อำใจ 
ต่อำผู้ช่วยเหลือำดูแลผู้สู้งอำายุ (CG) ที่ำาให้การิแนะนำาในการิดูแล 
ง่ายขึ�น ผูส้้งูอำายุในริะยะพึ�งพงิยนิดป่็ฏิิบตัติามืด้วยความืส้มืคัริใจ 

	 Caregiver	มคีวามรบัผิดชอบ	มีจิตอาสาและมกีารพฒันาตนเอง
อยู่เสมอ ม่ืการินัดป็ริะชุมืเป็็นป็ริะจำาทีุ่กเดือำน เพื�อำนำาป็ัญหา 
จากการิป็ฏิบิติังานมืาป็รึิกษาเจ้าหน้าที่่�ส้าธิ์าริณส้ขุ

	 เปิดช่องทางใหม่	 ๆ	 ในการปรึกษาปัญหาสุขภาพ	การิส้ื�อำส้าริ 
ในปั็จจบุนัมืค่วามืส้ะดวกและริวดเริว็ การิเย่�ยมืผูส้้งูอำายใุนที่กุคริั�ง
จะมืก่าริริายงานผ่านที่างช่อำงที่าง Line และมืก่าริป็ริกึษาเจ้าหน้าท่ี่�
ส้าธิ์าริณสุ้ขส้ำาหรัิบผู้สู้งอำายุที่่�ม่ือำาการิผิดป็กติผ่านช่อำงที่างน่� 
เช่นเดย่วกนั

	 มกีารค้นหาประเมนิ	ADL	ผู้ส้งูอำายรุิายใหม่ือำย่างต่อำเนื�อำง
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

62 63

โครงการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กตำาบลจวบ 
 ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลจวบ อำาเ อเจาะ อร้อง จัง วัดนรา ิวาส

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 จากแนวคิดสู่การลงมือปฏิบัติ	 การิส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพเริิ�มืตั�งแต่ 
ตั�งคริริภ์ มืาริดาต้อำงมื่ความืพริ้อำมืและมื่สุ้ขภาพที่่�ส้มืบูริณ์ 
แข็งแริงที่ั�งร่ิางกายและจิตใจ ซึ�งแมื้จะดำาเนินการิได้ด้วยตนเอำง  
ที่ว่าภาคริฐักค็วริส้ง่เส้ริิมืส้นบัส้นนุ ใหป้็ริะชาชนริูจั้กการิส้ริา้งเส้ริมิื 
ส้ขุภาพ การิป็อ้ำงกนัโริค และการิริกัษา โดยเฉพาะการิตริวจการิดแูล
ตั�งแต่อำยู่ในคริริภ์ขอำงมืาริดา ซึ�งเป็็นจุดเริิ�มืต้นขอำงการิมื่สุ้ขภาพ 
ที่่�ด่ ที่ั�งขอำงมืาริดาและบุตริ 

	 ตระหนกัถงึความจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งรณรงคแ์ละสง่เสรมิ	การิตริวจ
และการิดูแลสุ้ขภาพในขณะตั�งคริริภเ์พื�อำใหม่้ืการิคลอำดที่่�ป็ลอำดภัย
ที่ั�งมืาริดาและบุตริ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
	 หญิงตั้งครรภ์	 ได้รัิบการิฝากคริริภ์และคลอำดในส้ถานพยาบาล 

ได้อำย่างป็ลอำดภัย มื่ความืริู้เก่�ยวกับการิตั�งคริริภ์ การิคลอำด  
และภาวะเส้่�ยงในหญิงตั�งคริริภ์และหญิงหลังคลอำด

	 กลุ่มแม่และเด็ก	ในตำาบลจวบมื่คุณภาพช่วิตที่่�ด่
	 ไมพ่บอตัราการเสยีชวีติ	ขอำงมืาริดาและที่าริกในพื�นที่่�ตำาบลจวบ
	 หน่วยงานสาธารณสุขมีการจัดระบบบริการมารดาและทารก
ที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการคุณภาพ ตั�งแต่ริะยะตั�งคริริภ์ 
ริะยะคลอำด ริะยะหลังคลอำด การิเล่�ยงดูบุตริอำายุแริกเกิด - 5 ป็ี 
โดย ชุมืชนและหน่ วยงานที่่� เ ก่� ย ว ข้อำง เข้ ามืา ม่ื ส่้ วน ร่ิวมื  
มื่เป็้าหมืายให้มืาริดาและที่าริกป็ลอำดภัยจากการิตั�งคริริภ์ 
และการิคลอำด 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ให้ความืส้ำาคัญกับ 
การิแก้ไขป็ัญหาให้ส้ำาเริ็จเป็็นริูป็ธิ์ริริมื 

	 การประสานความรว่มมอืแบบภาคเีครอืขา่ย ริะหวา่ง อำบต.จวบ 
อำส้มื. โริงพยาบาล ในการิดูแลสุ้ขภาพอำนามัืยแม่ืและเด็ก 
ในชุมืชน จนคว้าริางวัลชนะเลิศอำันดับ 1 การิป็ริะกวดผลงาน 
อำนามืัยแมื่และเด็ก

	 การส่งเสริมความรู้และการสร้างทัศนคติที่ดี ซึ�งเป็็นหลักคิด 
ในการิแก้ไขป็ัญหาเริื�อำงต่าง ๆ ในชุมืชนให้ส้ำาเริ็จ 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายมหามะยูฮารี	ลาเต๊ะนือริง 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลจวบ

วิสัยทัศน์ 
“พัฒนาคุณภาพชีวิต	ส่งเสริมอาชีพชุมชน	 
สนับสนุนเกษตรผสมผสาน	ยกระดับการศึกษา	 
รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
50.604	ตร.กม.	 11,634	คน		 63,682,741	บาท

โทรศัพท์  0	7365	4464	 www.juab.go.th
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โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำาบลเจดีย์ชัย 
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลเจดี ์ ั  อำาเ อปว จัง วัดน่าน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสมาน	วังแสง	 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเจดีย์ชัย

วิสัยทัศน์ 

“ตำาบลน่าอยู่	การคมนาคมสะดวก	 
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	แหล่งนำ้าอุดมสมบูรณ์	 
มีการบริหารจัดการ	โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	 
วัฒนธรรมประเพณียั่งยืน”	

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

46.56	ตร.กม.	 6,811	คน			 20,739,546	บาท

โทรศัพท์  0	5468	8560	 www.jedeechai.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 หลักการทำางานแบบ	 5อ.	 5ก.	 มาใช้ในการดำาเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 5อำ. ป็ริะกอำบด้วย 1. การิส่้งเส้ริิมือำาช่พ
ผู้สู้งอำายุ 2. อำาหาริส้ำาหรัิบผู้สู้งอำายุ 3. การิส่้งเส้ริิมืการิอำอำกกำาลังกาย 
ผู้สู้งอำายุ 4. การิอำอำมืเพื�อำผู้สู้งอำายุ และ 5. ฝึกอำบริมือำาส้าส้มัืคริ 
และอำาส้าส้มัืคริเย่�ยมืบ้าน ส่้วน 5 ก. ป็ริะกอำบด้วย 1. การิป้็อำงกัน
และลดอุำบัติเหตุในผู้สู้งอำายุ 2. การิตั�งและพัฒนาโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุ  
3. การิพัฒนาชมืริมืผู้สู้งอำายุ 4. การิดูแลต่อำเนื�อำงท่ี่�บ้าน 5. การิบริิการิ
กายอุำป็กริณ์หรืิอำการิม่ืศูนย์อุำป็กริณ์ช่วยเหลือำและฟ้้ินฟูิสุ้ขภาพ 
ขอำงผู้สู้งอำายุ 

	 ใช้ทุนทางสังคม ท่ี่�เป็็นทุี่นบุคคลท่ี่�ม่ืภูมิืปั็ญญา ทุี่นที่างที่รัิพยากริ 
ธิ์ริริมืชาติท่ี่�เอืำ�อำต่อำการิเป็็นแหล่งเร่ิยนรู้ิ ความืสั้มืพันธ์ิ์ขอำง 
คนท่ี่�ม่ืความืเป็็นพ่�น้อำงฉันเครืิอำญาติ และม่ืความืหลากหลาย 
ที่างวัฒนธิ์ริริมื 

	 การสานต่อนโยบาย	ประสานภาคีเครือข่ายภายใน	และเครือข่าย
ภายนอก หน่วยงานริาชการิต่าง ๆ ได้เข้ามืาร่ิวมืหนุนเส้ริิมืที่ำาให้
ชาวตำาบลเจด่ย์ชัย เกิดการิจัดการิตนเอำงทัี่�งในริะดับคริอำบครัิว และ
ชุมืชน ม่ืการิพัฒนาศักยภาพแกนนำาให้ได้ต่อำยอำดความืรู้ิ จนเกิดเป็็น
รูิป็ธิ์ริริมืในการิจัดการิพื�นท่ี่�ริะดับหมู่ืบ้าน การิจัดส้ริริงบป็ริะมืาณ
ส้นับส้นุนในรูิป็ขอำงโคริงการิท่ี่�เป็็นป็ริะโยชน์ต่อำการิพัฒนาคุณภาพ
ช่วิตป็ริะชาชน 

	 เพ่ิมรายได้และเพ่ิมทักษะอาชีพ พัฒนากริะบวนการิผลิต  
และม่ืการิต่อำยอำดงานต่าง ๆ ขอำงผู้สู้งอำายุให้เข้มืแข็ง ส้ามืาริถ 
ขยายผลการิที่ำางานทัี่�งในพื�นท่ี่�และนอำกพื�นท่ี่�ได้

	 แหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดประสบการณ์	 สู่้กริะบวนการิ
แลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิ จนเกิดเป็็นริะบบการิขับเคลื�อำนตำาบลสุ้ขภาวะ
ส้ำาหรัิบผู้สู้งอำายุ ถ่ายที่อำดอำงค์ความืรู้ิและป็ริะส้บการิณ์ในการิ 
แลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิร่ิวมืกับเครืิอำข่ายต่าง ๆ ทัี่�งในพื�นท่ี่�อำำาเภอำปั็ว 
และจังหวัดน่าน ตลอำดจนเครืิอำข่ายต่างจังหวัด นำาไป็สู่้การิพัฒนา
ศักยภาพผู้สู้งอำายุตำาบลเจด่ย์ชัยอำย่างยั�งยืน 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
	 ผู้สูงอายุตำาบลเจดีย์ชัย จำานวน 1,224 คน ม่ืสุ้ขภาพร่ิางกาย 

แข็งแริงส้มืบูริณ์ ม่ืส้ภาพจิตใจท่ี่�เข้มืแข็ง ส้ามืาริถที่ำากิจกริริมื 
ที่างสั้งคมืร่ิวมืกันได้ด่ ม่ืขวัญกำาลังใจ ม่ืทัี่ศนคติท่ี่�ด่ต่อำการิดูแล
สุ้ขภาพให้ส้ามืาริถดำาริงอำยู่ในสั้งคมือำย่างม่ืคุณค่า ริวมืถึงไม่ืม่ื 
ผู้สู้งอำายุกริะที่ำาอัำตวินิบาตกริริมื ส้ามืาริถแลกเป็ล่�ยนป็ริะส้บการิณ์
ความืคิดเห็น ริวมืถึงทัี่ศนะต่าง ๆ ร่ิวมืกัน

	 การพัฒนาแกนนำา จิตอาสา	 (อผส.) 	 ใ ห้ม่ืความื รู้ิและ 
ความืส้ามืาริถในการิดูแลผู้สู้งอำายุได้ถูกวิธ่ิ์

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ตำาบลเจดีย์ชัยมีทุน	 ทัี่�งท่ี่�เป็็นแกนนำา ผู้นำา ทัี่�งริะดับบุคคล  
กลุ่มือำงค์กริ แหล่งเร่ิยนรู้ิ ข้อำมูืลชุมืชนทุี่กริะดับท่ี่�ได้จากการิ
ป็ฏิิบัติจริิง ส้ามืาริถจัดการิปั็ญหาขอำงตนเอำงได้ ด้วยการิม่ืผู้นำา 
ท่ี่�ม่ืความืส้ามืาริถ ม่ืการิเร่ิยนรู้ิร่ิวมืกันอำย่างต่อำเนื�อำง บนพื�นฐาน
วัฒนธิ์ริริมื ความืเชื�อำ คุณค่าดั�งเดิมืศาส้นา และเศริษฐกิจชุมืชน 
ท่ี่�พึ�งพาเอืำ�อำเฟ้้ิอำกันและกัน ส่้งเส้ริิมืและส้ร้ิางความืเข้มืแข็ง 
ขอำงชุมืชนโดยอำาศัยกริะบวนการิม่ืส่้วนร่ิวมืกับป็ริะชาชน 
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โครงการ นวดแผนไทยกับการดูแลสุขภาพประชาชน   
ในชุมชนแบบบูรณาการ 
 ด  เทศบาลเมองบรรัม ์ อำาเ อเมองบรรัม ์ จัง วัดบรรัม ์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ความเป็นมา เดิมืเป็็นส้ถานพยาบาลริะดับส้ถาน่อำนามัืยส้ังกัด
เที่ศบาลเมือืำงบรุิร่ิมัืย์ ต่อำมืาใน พ.ศ. 2553 ได้เข้าร่ิวมืเป็็นเคริอืำข่าย
ขอำงโริงพยาบาลบุร่ิรัิมืย์ จัดบริิการิด้านส้าธิ์าริณสุ้ขตริวจริักษา
พยาบาลขอำงการิป้็อำงกนัและควบคมุืโริคตดิต่อำส้าธิ์าริณส้ขุมืลูฐาน
ได ้อำย ่างมื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพจนคว ้าริางวัลชนะเลิศนวัตกริริมื 
การิส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพกอำงทุี่นตำาบล จังหวัดบุริ่ริัมืย ์ ริางวัล 
ศูนย์บริิการิส้าธิ์าริณสุ้ข หน่วยงานภาครัิฐ บริิการิเป็็นเลิศ  
ริะดับด่เด่น ขอำงส้ำานักงาน ก.พ.ริ.

	 หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ	150	ชั่วโมง	และหลักสูตร
นวดฝ่าเท้าเพือ่สขุภาพ	60	ชัว่โมง ท่ี่�ได้การิรัิบริอำงมืาตริฐานจาก
กริมืส้นับส้นุนบริิการิสุ้ขภาพ กริะที่ริวงส้าธิ์าริณสุ้ข ตั�งแต่  
พ.ศ. 2549 มื่ผู้เข้าริับการิอำบริมืแล้วกว่า 1,000 คน

	 กลุ่มบริการนวดแผนไทยชุมชน	 ให้บริิการิสุ้ขภาพนวดแผนไที่ย
บริเิวณริมิืละลมืแก่ผูท้ี่่�มืาอำอำกกำาลงักายในตอำนเยน็ทุี่กวนั เป็็นการิ
ส้่งเส้ริิมืการิที่่อำงเที่่�ยวในเขตเที่ศบาลเมืือำงบุร่ิรัิมืย์ นอำกจากน่� 
กลุ ่มืบริิการินวดแผนไที่ยชุมืชนยังใช้ความืริู ้ความืส้ามืาริถ 
ต่อำยอำดริับการิอำบริมืเป็็นผู้ดูแลผู้สู้งอำายุและผู้ป็่วยในชุมืชน  
(Caregiver) ท่ี่�เป็็นผู้ป่็วยติดบ้านติดเต่ยงในชุมืชนจนม่ืการิพัฒนา
บริิการิจนถึงป็ัจจุบัน  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้ป่วย	 ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ในทีุ่กคริัวเริือำนได้ริับการิเย่�ยมื 
แบบบูริณาการิโดยคริบถ้วน

	 กลุ่มบริการนวดแผนไทย	 ม่ือำาช่พ ม่ืริายได้ทุี่กวัน เช่น จากการิ 
ให้บริิการินักท่ี่อำงเท่ี่�ยวท่ี่�ส้นามืแข่งริถ และส้นามืไอำโมืบาย 

	 นักเรียน	 นักศึกษา ได้รัิบความืรูิ้จากแหล่งศึกษาดูงานท่ี่�ได้
มืาตริฐาน

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 บุคลากรท่ีทำางานด้านสาธารณสุข	 ม่ืพื�นฐานความืเส้่ยส้ละ 
ความืริับผิดชอำบ และตั�งใจที่ำางานด้วยความืมืุ่งมืั�น

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายกมล	เรืองสุขศรีวงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

วิสัยทัศน์ 
“เมืองแห่งความร่มร่ืน	ประชาชนอยู่ดีมีวความสุข”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
6	ตร.กม.	 27,159	คน		 750,703,933	บาท

โทรศัพท์ 	0	4460	1917	 www.buriramcity.go.th
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โครงการ ศูนย์บริการการแพทย์ กุเ นิ  
ด  เทศบาลเมองลำาสาม ก้ว อำาเ อลำาลกกา จัง วัดปทม านี

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายบุญไกร	บุญคุ้ม 
นายกเทศมนตรีเมืองลำาสามแก้ว

วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาคุณภาพคนและสังคม	มีชุมชนที่เข้มแข็ง	 
มีระบบเศรษฐกิจเมืองที่ดี	บริการศึกษาทุกระบบ	 
มุ่งสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ให้เป็นเมืองน่าอยู่และยั่งยืน”	

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

12.5	ตร.กม.	 66,003	คน		 380,643,839	บาท

โทรศัพท์  0	2987	6001	 www.lamsamkaeo.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 นโยบายการดำาเนินงาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแล 
ด้านสุขภาพให้มี คุณภาพชีวิต ท่ีดี ข้ึน  การิตริะหนักถึง 
ความืจำา เ ป็็นในการิจัดตั� ง ศูน ย์บ ริิการิการิแพที่ย์ฉุกเ ฉิน  
เที่ศบาลเมืือำงลำาส้ามืแก้วจึงเข้าร่ิวมืริะบบบริิการิการิแพที่ย์ฉุกเฉิน
ขอำงจังหวัดป็ทุี่มืธิ์าน่ เพื�อำให้ได้มืาตริฐานในการิบริิการิป็ริะชาชน 
ท่ี่�ได้รัิบอุำบัติเหตุ เจ็บป่็วยฉุกเฉินในเขตพื�นท่ี่�เที่ศบาลเมืือำงลำาส้ามืแก้ว 
ม่ืการิป็ฐมืพยาบาลเบื�อำงต้น ณ จุดเกิดเหตุอำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ 

	 การเตรียมความพร้อมตลอด	 24	 ช่ัวโมง การิจัดริะบบบริิการิ
การิแพที่ย์ฉุกเฉินท่ี่�ให้บริิการิป็ริะชาชนด้านอุำบัติเหตุและ 
การิเจ็บป่็วยฉุกเฉิน ตลอำด 24 ชั�วโมืง ได้อำย่างริวดเร็ิวและป็ลอำดภัย 
ลดอัำตริาการิเส่้ยช่วิตและความืพิการิท่ี่�จะเกิดขึ�น

	 การเพ่ิมขีดความสามารถ	 ในการิพัฒนาริะบบการิดำาเนินงาน 
ขอำงศูนย์บริิการิการิแพที่ย์ฉุกเฉิน การิพัฒนาศักยภาพขอำงบุคลากริ 
อุำป็กริณ์และเครืิ�อำงมืือำในการิป็ฏิิบัติงานและริะบบการิดำาเนินงาน 
ให้ม่ืคุณภาพและป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ เพื�อำให้ได้มืาซึ�งการิบริิการิท่ี่�ด่  
ส่้งผลให้ป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�ม่ืคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่ขึ�น

	 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ	 ศูนย์บริิการิการิแพที่ย์ฉุกเฉิน เที่ศบาล
เมืือำงลำาส้ามืแก้วได้รัิบริางวัลการิแพที่ย์ฉุกเฉินขอำงอำงค์กริป็กคริอำง
ส่้วนท้ี่อำงถิ�นด่เด่น ป็ริะจำาปี็ 2558 เพื�อำเป็็นพื�นท่ี่�เร่ิยนรู้ิและ 
ศึกษาดูงานการิแพที่ย์ฉุกเฉิน ริางวัลริถบริิการิการิแพที่ย์ฉุกเฉิน
ด่เด่นขั�นพื�นฐาน ป็ริะจำาปี็ 2559 จากส้ถาบันการิแพที่ย์ฉุกเฉิน 
แห่งชาติ และริางวัลชุดป็ฏิิบัติการิฉุกเฉินด่เด่นริะดับจังหวัด ป็ริะเภที่ชุด
ป็ฏิิบัติการิฉุกเฉินเบื�อำงต้น (F ) ป็ริะจำาปี็ จากส้ถาบันการิแพที่ย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ ซึ�งถือำเป็็นริางวัลแห่งความืส้ำาเร็ิจในการิดำาเนินงาน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 หน่วยบริการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและดูแล
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตลอด	24	ช่ัวโมง ให้บริิการิ
ป็ริะชาชนในเขตเที่ศบาลเมืือำงลำาส้ามืแก้วท่ี่�ป็ริะส้บ
อุำบัติเหตุและเจ็บป่็วยฉุกเฉิน โดยการิป็ฐมืพยาบาล 
ณ จุดเกิดเหตุให้ได้รัิบความืช่วยเหลือำท่ี่�ริวดเร็ิว 
ป็ลอำดภัย และถูกต้อำงตามืมืาตริฐาน

	 ลดความสูญเสียและความพิการแก่ผู้บาดเจ็บ  
ช่วยให้ผู้ป่็วยท่ี่�ได้รัิบบาดเจ็บม่ืความืป็ลอำดภัยก่อำนถึงโริงพยาบาล  
ลดอัำตริาการิตายจากการิบาดเจ็บและป่็วยฉุกเฉิน ลดความืพิการิ
จากการิบาดเจ็บ ลดความืเจ็บป็วดทัี่�งที่างด้านร่ิางกายและจิตใจ
ขอำงผู้ป่็วยและคริอำบครัิว

	 ประชาชนได้รับความช่วยเหลือและงานบริการด้านสังคม  
เช่น การิอำอำกตริวจส้อำบเหตุฉุกเฉิน การิขอำบริิการิริถพยาบาล 
แก่ผู้ป่็วย การิเย่�ยมืบ้านผู้ป่็วย ริวมืไป็ถึงการิอำอำกหน่วยบริิการิดูแล 
การิป็ฐมืพยาบาลเบื�อำงต้น เตร่ิยมืความืพร้ิอำมืในกริณ่เกิดเหตุฉุกเฉิน
ให้แก่ป็ริะชาชนในเขตพื�นท่ี่�

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การบูรณาการความร่วมมือและวิสัยทัศน์ผู้นำา การิม่ืส่้วนร่ิวมื 
ขอำงภาคป็ริะชาชน ผู้นำาชุมืชน คณะผู้บริิหาริ และบุคลากริอืำ�น ๆ 
ท่ี่�เข้ามืาม่ืบที่บาที่ในการิบริิหาริศูนย์บริิการิการิแพที่ย์ฉุกเฉิน และ
การิให้ความืส้ำาคัญขอำงคณะผู้บริิหาริ โดยการิจัดส้ริริงบป็ริะมืาณ
ส้ำาหรัิบการิดำาเนินงานด้านการิแพที่ย์ฉุกเฉิน เพื�อำยกริะดับคุณภาพ
ช่วิตขอำงป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�

	 การให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	 การิช่วยเหลือำเบื�อำงต้น  
ณ จุดเกิดเหตุในเขตพื�นท่ี่� เป็็นท่ี่�ยอำมืรัิบว่า “ให้บริิการิได้ริวดเร็ิว  
ได้มืาตริฐานและให้บริิการิตลอำด 24 ชั�วโมืง” 

ช่วยให้ผู้ป่็วยท่ี่�ได้รัิบบาดเจ็บม่ืความืป็ลอำดภัยก่อำนถึงโริงพยาบาล 

อุำบัติเหตุและเจ็บป่็วยฉุกเฉิน โดยการิป็ฐมืพยาบาล 
ณ จุดเกิดเหตุให้ได้รัิบความืช่วยเหลือำท่ี่�ริวดเร็ิว 
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โครงการ ศูนย์บริการสาธารณสุขมาตรฐานประชาชนสุขใจ 
 ด  เทศบาลตำาบลกบินทร์ อำาเ อกบินทร์บร จัง วัดปราจนบร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ศูนย์บริการสาธารณสุข	เทศบาลตำาบลกบินทร์	ดูแลป็ริะชาชน
ในเขตเที่ศบาลตำาบลกบินที่ริ์ 7 ชุมืชน จำานวน 3,868 คน  
โดยมื่แพที่ย์ พยาบาล และเจ้าหน้าท่ี่�ป็ริะจำาการิ ตริวจริักษา  
ทีุ่กวันจันที่ร์ิ - วันศุกร์ิ เวลา 08.30 -16.30 น. ริวมืถึงมื่ริะบบ 
ส้่งต่อำผู้ป็่วยฉุกเฉินป็ริะจำา 24 ชั�วโมืงอำ่กด้วย

	 บริการสาธารณสุขครบทั้ง	 4	 มิติ คือำ ด้านการิป็้อำงกัน
ควบคุมืโริค ด้านการิส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพ ด้านการิริักษาพยาบาล  
และด้านการิฟิ้้นฟิูส้ภาพ

	 แนวคิด	 “สุขภาพแบบองค์รวม”	 (Holistic	 Health)  
เป็็นหน่วยบริิการิที่่�มื่การิจัดอำงค์ป็ริะกอำบคริบถ้วนที่ั�งบุคลากริ  
วัส้ดุอำุป็กริณ์ และริะบบการิที่ำางานตามืหลักเกณฑ์์ ม่ืการินำา
ส้มืุนไพริมืาใช้ริ่วมืในการิริักษากับแพที่ย์แผนป็ัจจุบัน 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
	 ประชาชน	 ได้ริับบริิการิด้านส้าธิ์าริณสุ้ขคริบที่ั� ง 4 มิืติ  

ลดค่าใช้จ่ายในการิเดินที่างไป็ริักษาที่่�โริงพยาบาล เกิดความืริู้ 
ความืเข้าใจ และเกิดการิป็ริับเป็ล่�ยนพฤติกริริมืสุ้ขภาพในที่างท่ี่�
เหมืาะส้มื

	 การบรูณาการรว่มกนัอยา่งเขม้แขง็	กบัภาคเ่คริอืำขา่ยที่่�เก่�ยวขอ้ำง 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้บริหารให้ความสำาคัญกับการพัฒนาด้านสาธารณสุข	 
และการบู รณาการความร่ วมมื อจากภาคี เ ครื อข่ าย  
เช่น โริงพยาบาลกบินที่ร์ิบุริ่ ส้ำานักงานส้าธิ์าริณสุ้ขอำำาเภอำ
กบินที่ริ์บุริ่อำาส้าส้มัืคริส้าธิ์าริณสุ้ขป็ริะจำาหมู่ืบ้าน (อำส้มื.)  
ส้ง่ผลใหก้าริดำาเนนิงานป็ริะส้บผลส้ำาเร็ิจ และป็ริะชาชนมืค่ณุภาพ
ช่วิตที่่�ด่

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายรังสรรค์	บุตรเนียร 
นายกเทศมนตรีตำาบลกบินทร์

วิสัยทัศน์ 
“เทศบาลตำาบลกบินทร์	เมืองน่าอยู่	มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
4.48	ตร.กม.	 3,952	คน		 129	ล้านบาท

โทรศัพท์ 	0	3745	2689	 www.kabin.go.th
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โครงการ ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่งพิง 
ด้านสาธารณสุขระยะยาว 
ด  เทศบาลเมองปตตานี อำาเ อเมองปตตานี จัง วัดปตตานี

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายพิทักษ์	ก่อเกียรติพิทักษ์	 
นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี

วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาเมืองให้น่าอยู่	 
เพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิต	พัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา	
เพื่อประชาชนมีสุขและชุมชนเข้มแข็งแบบยั่งยืน”	

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

5.584	ตร.กม.	 51,144	คน		 266,440,858	บาท

โทรศัพท์ 0	7333	6057	 www.pattanicity.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การ ช่วยเห ลือ ด้านสังคม	 เ ป็็นการิใ ห้ความืช่วยเหลือำ 
ในรูิป็แบบขอำงการิส้ร้ิางความืร่ิวมืมืือำริะหว่างภาครัิฐกับ 
ภาคเอำกชนในการิส้งเคริาะห์ช่วยเหลือำผู้ด้อำยโอำกาส้ในเขต 
พื�นท่ี่�เที่ศบาลเมืือำงปั็ตตาน่ เช่น การิรัิบงบป็ริะมืาณส้นับส้นุน 
จากส้ำานักงานหลักป็ริะกันสุ้ขภาพแห่งชาติ การิช่วยเหลือำเป็็น 
สิ้�งขอำงและเงินส้ร้ิางอำาช่พจาก ศอำ.บต. การิส้นับส้นุนอุำป็กริณ์
ที่างการิแพที่ย์จากส้มืาคมืแม่ืบ้านกอำงทัี่พบก การิส้งเคริาะห์
เป็็นเงินช่วยเหลือำจากพัฒนาสั้งคมืและความืมัื�นคงขอำงมืนุษย์ 
จังหวัดปั็ตตาน่ การิท่ี่�ภาคเอำกชน ภาคป็ริะชาชนร่ิวมืบริิจาค
ส้งเคริาะห์ช่วยเหลือำ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ม่ืคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่ ลดภาริะขอำงคริอำบครัิว 
แบ่งเบาภาริะการิดูแลขอำงญาติ และลดค่าใช้จ่ายในการินำาผู้ป่็วย 
ไป็โริงพยาบาล

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 เทศบาลเมืองปัตตานี	มีหน่วยบริการจัดระบบบริการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวด้านสาธารณสุขสำาหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง	 (LTC)	 
ท่ีมีประสิทธิภาพ ดูแลคริอำบคลุมืแบบบูริณาการิ 4 มิืติ  
โดยท่ี่มืหมือำคริอำบครัิวริะดับจังหวัด ม่ืฐานข้อำมูืลผู้สู้งอำายุ 
เขตเที่ศบาลเมืือำงปั็ตตาน่และส้ามืาริถจัดแบ่งความืส้ามืาริถ 
ในการิดำาเนินช่วิตป็ริะจำาวันตามืดัชน่บาร์ิเธิ์ลเอำด่แอำล

	 กลยุทธ์การดำาเนินงาน	:	PIRAB
 P	:	Partner พันธิ์มิืตริ และภาค่เครืิอำข่าย 
 I	:	 Invest	 ทุี่นส้นับส้นุน งบป็ริะมืาณ ส้ป็ส้ช. อำป็ที่. 

 ภาคป็ริะชาชนและภาคเอำกชน
 R	:	Regulations การิใช้กฎหมืาย และริะเบ่ยบท่ี่�เก่�ยวข้อำง
 A	:	Advocate สื้�อำส้าริผ่านเว็บไซต์ Line และป็ริะชุมืติดตามื  

B	:	Capacity	 Building พัฒนาศักยภาพ พื�นท่ี่�ต้นแบบ  
 พื�นท่ี่�ศึกษาดูงาน

PART 1-2 COATED  DIC2019 4C_63-06-067.indd   68 16/12/2563 BE   17:07



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

68 69

โครงการ โรคพิษสุนัขบ้า 
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลวัง ม่ อำาเ อปาบอน จัง วัดพัทลง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 โรคพิษสุนัขบ้า เป็็นโริคริะบาดที่่�อำงค์การิอำนามืัยโลกและ 
อำงค์กริควบคุมืโริคริะบาดสั้ตว์ริะหว่างป็ริะเที่ศ กำาหนดให้ 
ป็ริะเที่ศที่่�มื่อำุบัติการิณ์ขอำงโริคพิษสุ้นัขบ้า ดำาเนินการิควบคุมืโริค 
ให้หมืดไป็ภายใน พ.ศ. 2563 อำบต.วังใหมื่ ให้ความืส้ำาคัญ 
กับการิป็้อำงกันโริคริะบาด จึงดำาเนินโคริงการิสั้ตว์ป็ลอำดโริค 
ค น ป็ ล อำ ด ภั ย จ า ก โริ ค พิ ษ สุ้ นั ข บ้ า  ต า มื พ ริ ะ ป็ ณิ ธิ์ า น  
ศาส้ตริาจาริย์ ดริ.ส้มืเด็จเจ้าฟ้ิา ฯ กริมืพริะศริ่ส้วางควัฒน  
วริขัตติยริาชนาริ่ 

	 บูรณาการความร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอ่ืน	 ๆ 
จัดที่ำา MOU ริ่วมืกับป็ศุส้ัตว์อำำาเภอำป็่าบอำน ป็ศุส้ัตว์จังหวัดพัที่ลุง  
เพื�อำที่ำาหมืันสุ้นัขและแมืว ผนึกกำาลังริ่วมืกับ อำส้มื. ส้ำาริวจข้อำมืูล
สุ้นัขและแมืว ให้ความืรู้ิเก่�ยวกับโริคพิษสุ้นัขบ้าไป็จนถึงริณริงค์ 
ฉ่ดวัคซ่นป็้อำงกันโริคพิษสุ้นัขบ้าในชุมืชน

	 พัฒนาระบบฐานข้อมูลในแต่ละหมู่บ้าน	 เพื่อขับเคลื่อน 
ตำ าบลสุ ขภาวะด้ านการดู แลสุ ขภาพชุมชน  ริณริง ค์  
ส้ริ้างจิตส้ำานึกส้าธิ์าริณะให้ป็ริะชาชนมื่ความืริับผิดชอำบ  
นำาส้ัตว์เล่�ยงขอำงตนไป็ริับการิฉ่ดวัคซ่นป็้อำงกันโริคพิษสุ้นัขบ้า
และให้ความืริู้ความืเข้าใจเริื�อำงโริคพิษสุ้นัขบ้าให้เพิ�มืมืากขึ�น 
ในชุมืชนที่ำาให้ชาวบ้านส้ามืาริถป็้อำงกันตนเอำง และส้ัตว์เล่�ยง 
จากโริคพิษสุ้นัขบ้าได้

	 เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น	 ๆ ในการิจัดที่ำาแผนเฝ้าริะวัง
ป้็อำงกัน และควบคมุืโริคพิษส้นุขับ้าร่ิวมืกับหนว่ยงานอืำ�น ๆ  ในพื�นที่่�  
มื่การิพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่่� มื่การิป็ริะชาส้ัมืพันธ์ิ์เผยแพริ่ 
ให้ป็ริะชาชนได้รัิบที่ริาบข้อำมืูล และหน้าที่่�ความืริับผิดชอำบ  
พริ้อำมือำอำกข้อำบัญญัติที่้อำงถิ�นเพื�อำควบคุมืการิเล่�ยงและป็ล่อำยส้ัตว์

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 สนุขัและแมวไดร้บัวคัซนีปอ้งกนัโรคพิษสุนขับา้ และมืภ่มูืคิุม้ืกนั
ในริะดับที่่�ป็้อำงกันโริคพิษสุ้นัขบ้าได้

	 ประชาชนมีความเข้าใจเร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความืส้ำาคัญ 
ในการิป็้อำงกันโริคในส้ัตว์และคน มื่ความืริู้ ริับผิดชอำบและ 
ส้ามืาริถป็้อำงกันตนเอำงจากโริคพิษสุ้นัขบ้า 

	 ประชาชน มื่จิตส้ำานึกส้าธิ์าริณะ ม่ืความืริับผิดชอำบในการิดูแล 
ส้ัตว์เล่�ยงขอำงตนเอำง

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 บูรณาการทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการและ
องค์กรชุมชนในพื้นที่	 ที่ั�งในการิวางแผนและการิดำาเนินงาน 
โดยมื่ อำบต.วังใหมื่ เป็็นหน่วยงานหลักในการิจัดส้ริริงบป็ริะมืาณ
และกำาลังเจ้าหน้าที่่�ป็ฏิิบัติงานจนที่ำาให้การิดำาเนินโคริงการิ 
เกดิผลส้ำาเริจ็เป็น็ริปู็ธิ์ริริมืแกป้็ญัหาโริคพษิส้นุขับา้ในชมุืชนไดจ้ริงิ 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางจิราวรรณ	เพชรตีบ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลวังใหม่ 

วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	คู่การศึกษาก้าวไกล	 
ใส่ใจคุณภาพชีวิต	คิดอย่างมีส่วนร่วม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
50.915	ตร.กม.		 6,224	คน	 39,836,712	บาท

โทรศัพท์ 0	7467	3908	 www.wangmai.go.th
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โครงการ ปองกันและแก้ไขป หายาเสพติดในชุมชน
ด  เทศบาลตำาบลทับคล้อ อำาเ อทับคล้อ จัง วัดพจตร

 ข้อมูลพื้นฐ�น

ว่าท่ี	ร.ต.	บัญญัติ	ศศิวิมลกาล 
รองปลัดเทศบาลตำาบลทับคล้อ 
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำาบลทับคล้อ 
ปฏิบัติหน้าที่	นายกเทศมนตรีตำาบลทับคล้อ

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลก้าวไกล	ใส่ใจการศึกษา	 
แก้ปัญหาชุมชน	บนพื้นฐานความพอเพียง”	

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

1.72	ตร.กม.	 4,501	คน			 55,256,643	บาท

โทรศัพท์  0	5664	1033	 ww.thabklo.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การดำาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในชุมชน นับได้ว่าเป็็นการิดำาเนินงานท่ี่�ม่ืความืท้ี่าที่าย อัำนเนื�อำง 
มืาจากอำิที่ธิ์ิพล และภาวะความืหวาดกลัวการิคุกคามื ที่ั�งจาก 
ผู้ค้าและผู้เส้พ

	 แนวคิดในการดำาเนินงาน เน้นบูริณาการิจากทุี่กภาคส่้วน 
อำย่างเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื ทัี่�งหน่วยงานเที่ศบาล หน่วยงานริาชการิในพื�นท่ี่�  
และกลุ่มือำงค์กริต่าง ๆ ในชุมืชน 

	 การออกแบบกระบวนการท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 
ให้เหมืาะส้มืกับบริิบที่ ความืพร้ิอำมื และที่ำาให้เกิดความืมัื�นใจ 
ในการิริว่มืกริะบวนการิ มืก่าริบรูิณาการิงบป็ริะมืาณ และกจิกริริมื
ให้ส้อำดคล้อำงกับแผนงานที่่�ได้ริ่วมืกันอำอำกแบบ 

	 การจดักจิกรรมทีต่อ่เนือ่ง	และเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของกลุม่	/ 
ชมรมต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่	 และได้ผลป็ริะโยชน์ริ่วมืที่ั�งริาชการิ  
และชุมืชน การิจัดกริะบวนพัฒนาเส้ริิมืพลังเชิงป็ฏิิบัติการิ  
กลุ่มืและชมืริมืในพื�นที่่� ให้ได้ริับการิพัฒนา โดยการิส้ริ้างโอำกาส้ 
ในการิเป็็นแกนนำาขอำงกลุ่มืต่าง ๆ ท่ี่�อำยู่ในชุมืชน ในวิถ่ที่าง 
ที่่�ตริงกับช่วิตป็ริะจำาวันมืากที่่�สุ้ด

	 ประเมินผลการดำาเนินงานเป็นระยะ	 ทัี่�งแบบเป็็นที่างการิ  
และไม่ืเป็็นที่างการิ เพื�อำนำาไป็สู่้การิพัฒนา ม่ืการิส้รุิป็บที่เร่ิยน  
และเผยแพร่ิสู่้ช่อำงที่างต่าง ๆ เพื�อำให้ชุมืชนและผู้ส้นใจได้รัิบรู้ิ 
และเร่ิยนรู้ิร่ิวมืกัน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็็นการิวางแผนงาน
แบบม่ืส่้วนร่ิวมื ทัี่�งในส่้วนขอำงความืมัื�นคง ความืป็ลอำดภัยในช่วิต 
และที่รัิพย์สิ้น ริวมืถึงจุดอัำนตริายต่าง ๆ

	 กลุ่มองค์กรท่ีมีจุดยืนชัดเจน	 ในการิเป็็นแนวร่ิวมืเพื�อำป้็อำงกัน 
ยาเส้พติดในชุมืชน 

	 การพัฒนาท่ีเกิดจากความต้องการ ริวมืถึงการิม่ืเวท่ี่แส้ดงอำอำก 
ขอำงกลุ่มืต่าง ๆ ในชุมืชน

	 สถิติการแจ้งเหตุและการแจ้งเบาะแส ให้เจ้าหน้าท่ี่�ตำาริวจเพิ�มืขึ�น

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 นโยบายและแนวคิดของผู้บ ริหาร  ที่่� เน้นกริะบวนการิ 
มื่ส้่วนริ่วมื และส้ามืาริถเชื�อำมืโยงกับวิถ่ช่วิตจริิงขอำงคนในชุมืชน

	 ระบบการจัดการ	 ทัี่�งงบป็ริะมืาณ กริะบวนการิ การิพัฒนา 
ท่ี่มืงานท่ี่�ตริงกับศักยภาพขอำงกลุ่มืและอำงค์กริชุมืชนแบบเปิ็ดกว้าง

	 บทบาทและการสนับสนุนของหน่วยงานราชการ	 ท่ี่�ส้ามืาริถ 
บูริณาการิให้เข้ากับกลุ่มืท่ี่�ม่ืในชุมืชน

	 การพัฒนางานและการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านอืำ�น ๆ 
ควบคู่กับการิดำาเนินกิจกริริมืป้็อำงกันและแก้ไขปั็ญหายาเส้พติด  
โดยได้รัิบการิส้นับส้นุนจากส่้วนริาชการิ และภาค่เครืิอำข่ายท่ี่�
เก่�ยวข้อำงอำย่างเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื 
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โครงการ เสริมพลังหมอครอบครัว อาวุโส โอเค  
เสน่ห์ผู้สูงวัย ตำาบลร่องกาศ 
 ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลร่องกาศ อำาเ อสงเม่น จัง วัด พร่

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว ม่ือำงค์ป็ริะกอำบตามืแนวที่าง
ส้ามืเหล่�ยมืเขยื�อำนภูเขา คือำ รัิฐมื่นโยบาย ภาคป็ริะชาชน 
มื่ความืพริ้อำมื และภาคที่้อำงถิ�น/ภาคป็ริะชาสั้งคมืม่ืส่้วนร่ิวมื  
ส้่งผลให้คุณภาพช่วิตขอำงผู้สู้งอำายุด่ขึ�น 

	 ตำาบลร่องกาศมีจุดแข็ง	 คือ	 คน ป็ริะกอำบด้วย คลังส้มือำง, 
เจ้าหน้าที่่�  อำบต. ,  ริพ.ส้ต. ,  เค รืิอำข่าย อำส้มื. ,  แกนนำา 
ผู้ สู้ งอำายุ ในพื�นท่ี่� ,  ชมืริมืผู้สู้ งอำายุ  และท่ี่มื Careg iver  
ที่่�ผ่านการิอำบริมื เงนิ จากแผนงาน/โคริงการิ จำานวน  33,550 บาที่  
ของ	 จากส้ำานักส้งฆ์ตำาบลร่ิอำงกาศ, กอำงทุี่นเงินล้านในหมู่ืบ้าน
แต่ละหมืู่บ้าน, กิจกริริมืขยะฮอำมืบุญแต่ละหมืู่บ้าน, การิบริิจาค
จากงานผ้าป็่า, งานศพ และ อำส้มื. 

	 ทีมหมอครอบครัว บูริณาการิงานสุ้ขภาพเชิงริุกร่ิวมืกับภาค่ 
เคริือำข่ายในชุมืชน เช่น กลุ่มืคลังส้มือำง (ข้าริาชการิที่่�เกษ่ยณอำายุ)  
ผู้สู้งวัย ริ่วมืกับที่่มื อำส้มื. จิตอำาส้า ป็ริะจำาหมู่ืบ้านแต่ละหมูื่ 
จำานวน 11 ที่่มื ที่่มืละ 8 คน ป็ริะกอำบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน/กำานัน  
ส้มืาชิกอำงค์การิบริิหาริส้่วนตำาบล อำส้มื. จิตอำาส้า หมืู่ละ 5 คน  
อำาส้าดูแลผู้สู้งอำายุ 3 คน โดยการิพัฒนาความืรู้ิให้ผู้สู้งอำายุ  
การิอำอำกเย่�ยมืเส้ริิมืพลังผู้สู้งอำายุติดบ้าน ติดเต่ยงในชุมืชน  
จะชว่ยใหผู้ส้้งูอำาย ุกลุม่ืตดิบา้น ตดิเตย่ง ญาต ิมืก่ำาลงัใจ มืค่วามืส้ขุ

	 ผู้สูงอายุ	 กลุ่มติดบ้าน	 กลุ่มติดสังคม	 ผู้ป่วยที่มีโรคประจำาตัว	 
ได้รับการเยี่ยมบ้านจากทีมหมอครอบครัวครบทุกหลังคาเรือน	
มื่การิริวมืกลุ่มืขอำงผู้สู้งอำายุ มื่การิใช้เวลาว่างให้เกิดป็ริะโยชน์ 
ริ่วมืกัน เช่น ที่ำาดอำกไมื้ ที่ำาตะกริ้าจากเศษวัส้ดุเหลือำใช้

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
 ผู้ สูงอายุมีช่องทางการส่ือสารและขอคำาปรึกษาเพิ่มข้ึน 

คริอำบคริัวส้ามืาริถป็ริะส้านงานเริื�อำงการิส้่งต่อำผู้ป็่วยไป็ 
โริงพยาบาลได้ริวดเริ็ว ที่ันที่่วงที่่

	 ทีมหมอครอบครัวให้การดูแลผู้สูงอายุในแต่ละครอบครัว 
อย่างทั่วถึง	 ครอบคลุมและต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะในกลุ่มืผู้สู้งอำายุ 
ผู้ป็่วยติดบ้าน ติดเต่ยง ช่วยลดป็ัญหาโริคริ้ายแริงต่าง ๆ จากการิ
ตริวจคัดกริอำงโริคที่ำาให้พบป็ัญหาสุ้ขภาพเริ็วขึ�น

	 เพิ่มคุณภาพต่อยอด จากการิป็ฏิิริูป็ริะบบบริิการิสุ้ขภาพ

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้บริหาร ให้ความืส้ำาคัญในเริื�อำงผู้สู้งอำายุและมื่นโยบายที่่�ชัดเจน
	 การบริหารจัดการทรัพยากร อำย่างคุ้มืค่า ที่ั�งคน เงิน ขอำง
	 ความเขม้แข็ง	ขอำงที่ม่ืหมือำคริอำบคริวั อำาวุโส้ โอำเค ชมืริมืผูส้้งูอำายุ

และภาค่เคริือำข่ายที่่�เก่�ยวข้อำง

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสมคิด	ยอดสาร 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลร่องกาศ

วิสัยทัศน์ 
“อาชีพมั่นคง	ชุมชนเข้มแข็ง 
สุขภาพแข็งแรง	สืบสานวัฒนธรรม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
17.42	ตร.กม.	 7,019	คน		 48	ล้านบาท

โทรศัพท์  0	5462	5267	 www.rongkat.go.th
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โครงการ  จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สำาหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่งพิง 
ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 
ด  เทศบาลเมองม าสารคาม อำาเ อเมองม าสารคาม จัง วัดม าสารคาม

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสายยันต์	ภิรมย์กิจ 
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ปฏิบัติหน้าที่	นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

วิสัยทัศน์ 

“องค์กรคุณภาพ	การศึกษาเด่น	 
เป็นเมืองน่าอยู่	สู่สังคมเป็นสุข”	

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

24.14	ตร.กม.	 56,180	คน	 508,049,157	บาท

โทรศัพท์ 	0	4372	5573	 www.mkm.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	 ส้ำาหริับผู้สู้งอำายุท่ี่�ม่ืภาวะ 
พึ�งพงิในชุมืชนเที่ศบาลเมืือำงมืหาส้าริคามื ภายใตแ้นวคดิ “ใกลบ้้าน 
ใกลใ้จ คนส้าริคามืเอำื�อำอำาที่ริ ไมืท่ี่อำดที่ิ�งกนั” เพื�อำเป็น็ศนูยก์าริเริย่นริู ้
ในการิดูแลผู้สู้งอำายุที่่�มื่ภาวะพึ�งพิงให้กับหน่วยงานอำื�น

	 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข	 อำาส้าส้มัืคริดูแล 
ผู้สู้งอำายุในการิส้ง่เส้ริมิืส้ขุภาพผูส้้งูอำายอุำย่างเป็น็ริปู็ธิ์ริริมื พยาบาล
วิชาช่พได้ริับการิอำบริมืเป็็นผู้จัดการิดูแลผู้สู้งอำายุในหน่วยบริิการิ 
(Care Manager) และอำบริมือำาส้าส้มืัคริผู้ดูแลผู้สู้งอำายุในชุมืชน 
ที่ำาใหก้าริป็ฏิบิตังิานบริกิาริส้าธิ์าริณส้ขุแกผู่ส้้งูอำายทุี่่�ม่ืภาวะพึ�งพงิ 
มื่คุณภาพ ม่ืมืาตริฐาน บริริลุตามืตัวช่�วัดที่่�กำาหนด ผู้ป็่วยและ 
ญาติม่ืความืมัื�นใจ ม่ืความืพึงพอำใจกับริะบบบริิการิท่ี่�พัฒนาจากเดิมื  

	 การบูรณาการของภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุจาก 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 มื่การิจัดที่ำา MOU ส้ริ้างเคริือำข่าย 
ในการิดำาเนินงาน ได้แก่ พมืจ. มืหาวิที่ยาลัยมืหาส้าริคามื ส้ธิ์อำ. 
ส้ธิ์จ. วิที่ยาลัยพยาบาลศริ่มืหาส้าริคามื ส้ป็ส้ช. และภาคเอำกชน  
ป็ริะกอำบด้วย ห้างส้ริริพส้ินค้า ธิ์นาคาริ มืูลนิธิ์ิเที่ส้โก้โลตัส้   
ภาคป็ริะชาชน ป็ริะกอำบดว้ย อำส้มื./อำผส้. และคณะกริริมืการิชมุืชน
และชมืริมืผู้สู้งอำายุตักส้ิลานคริ มื่การิแบ่งบที่บาที่หน้าที่่�ที่่�ชัดเจน  
มื่การิแลกเป็ล่�ยนเริ่ยนริู้ป็ริะส้บการิณ์ ที่ำาให้การิดำาเนินโคริงการิ 
เป็็นไป็อำย่างมื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพและต่อำเนื�อำง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้ สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน	 ตริงตามืแผนการิดูแล (Care Plan) ท่ี่�ริวดเริ็ว
ที่ันต่อำป็ัญหาสุ้ขภาพ ที่ำาให้ป็ริะหยัดงบป็ริะมืาณในการิดูแล 
ในริะยะยาว จากการิดำาเนินงานที่ำาให้ผู้สู้งอำายุม่ืสุ้ขภาพด่ขึ�น  
จำานวน 12 คน คงเดิมื 63 และเส้่ยช่วิต 12 คน 

	 เปดิโอกาสใหญ้าต	ิและผูด้แูลมเีวลาสว่นตวั	ลดริะดบัความืเคริย่ด
ขอำงผูป้็ว่ยเริื�อำริงัและญาตท่ิี่�ดแูล ส้ง่ผลใหเ้กิดความือำบอำุน่ มืก่ำาลงัใจ 
ที่่�จะมื่ช่วิตอำยู่อำย่างป็กติสุ้ข

	 เกิดความรู้สึกเอื้ออาทร	 มื่การิดูแลกันอำย่างเป็็นริะบบ  
ด้วยความืเข้าใจ เข้าถึง อำย่างต่อำเนื�อำง ที่ั�งในส้มืาชิกคริอำบคริัว 
ชุมืชน และหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อำง

	 รู ป แบบกา รดำ า เ นิ น ง านที่ ชั ด เจนแล ะ เ ป็ น รู ป ธ ร รม  
โดยยึดหลัก 3 Home (Home isit, Home Health Care,  
Home Word) มื่การิวางแผนการิดำาเนินงานอำย่างเป็็นริะบบ

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 มีจิตอาสา	 และมีความมุ่งมั่นต้ังใจทำางาน	ที่่มืงานเข้มืแข็งและ 
มื่การินิเที่ศก์ติดตามืผลการิดำาเนินงานอำย่างต่อำเนื�อำง 

	 การฝึกอบรมความรู้	และฝึกป็ฏิิบัติอำย่างต่อำเนื�อำง 
	 ผู้รับบริการและผู้สูงอายุ ม่ืความืไว้วางใจในการิดำาเนินงาน 

ขอำง Caregiver
	 ใช้กระบวนการกองทุนกองบุญเอื้ออาทร	 คนส้าริคามื 

ไมื่ที่อำดที่ิ�งกัน มืาส้นับส้นุนส้่งเส้ริิมืการิจัดบริิการิทีุ่กมืิติ 
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โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยการสร้างวินัย 
เชิงบวกโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบล วัเมอง อำาเ อม า นะ ั  จัง วัด ส ร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	 ผ่านการิเล่นโดยการิม่ืส้่วนริ่วมืขอำง 
ผูป้็กคริอำง ไม่ืเน้นเนื�อำหาวชิาการิในการิจดักจิกริริมื แต่ส้อำดแที่ริก
ส้ายสั้มืพนัธ์ิ์ขอำงคริอำบคริวัผ่านการิกอำด ส้มัืผสั้ และการิเริย่นรู้ิเริื�อำง
กฎกติกาผ่านการิเล่น ที่ำาให้เด็กเกิดความืส้นุกส้นานและ 
มื่การิเริ่ยนริู้ได้ด่ขึ�น

	 เด็กเกิดความม่ันใจมากขึ้น	 เมืื�อำมื่การิที่ำากิจกริริมือำย่างต่อำเนื�อำง 
ส้มืำ�าเส้มือำ และเมืื�อำมื่ผู้ป็กคริอำงเข้าริ่วมืในการิที่ำากิจกริริมื

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
	 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน มื่ริะดับส้ติป็ัญญา 

ในเกณฑ์์ป็กติ
	 ผู ้ปกครองมีทักษะในการส่งเสริมพัฒนาการ	 ผ่านการิเล่น 

ที่ำาให ้ เกิดส้ายส้ัมืพันธิ์ ์ ในคริอำบคริัว และเป็ ็นภูมืิคุ ้มื กัน 
ในการิดำาเนินช่วิตเด็ก 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การมี ส่วนร่วมของครอบครัว	 ในการิดูแลและส่้งเส้ริิมื 
พฒันาการิเด็ก ซึ�งเป็็นบุคคลที่่�ม่ืความืเข้าใจและใกล้ชิดกับเด็ก 
มืากที่่� สุ้ ด  ส้ ามืาริถป็ริะ เมืิ นพฤติ ก ริ ริมืที่่� ผิ ดป็กติ และ  
ส้่งเส้ริิมืพัฒนาการิได้อำย่างเหมืาะส้มื และส้่งต่อำให้เจ้าหน้าท่ี่�
ส้าธิ์าริณสุ้ขได้อำย่างริวดเริ็ว กริณ่ที่่�เด็กมื่พัฒนาการิผิดป็กติ

	 เด็กได ้รับการส ่งเสริมพัฒนาการผ ่านกระบวนการเล ่น  
โดยมื่ผู้ป็กคริอำงคอำยให้กำาลังใจและส้นับส้นุนอำยู่ข้าง ๆ ที่ำาให้เด็ก
เกิดความืมืั�นใจมืากขึ�น

	 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือและส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก	ป็ริะกอำบด้วย คริอำบคริัว ชุมืชน ศูนย์ดูแลเด็ก 
ก่อำนเกณฑ์์ โริงเริ่ยน โริงพยาบาลส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพตำาบล  
โริงพยาบาลชุมืชน อำบต.หัวเมืือำงและภาค่เคริือำข่ายต่าง ๆ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายนิกร	ศิริศักดิ์สกุล 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหัวเมือง

วิสัยทัศน์ 
“โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจดี	เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า	
พัฒนาการศึกษา	เพิ่มอาชีพประชาชน	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
49	ตร.กม.	 7,204	คน		 50,056,097	บาท

โทรศัพท์  0	4575	6836	 www.huamuang.go.th
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โครงการ บูรณาการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยแบบครบวงจร
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลมะบ้า อำาเ อท่งเ า ลวง จัง วัดร้อ เอด

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การดแูลสขุภาพแบบครบวงจร โดยนำาป็ญัหาส้ขุภาพ พฤตกิริริมื 
และวิถ่ช่วิตขอำงพ่�น้อำงป็ริะชาชนแต่ละคน มืาวิเคริาะห์ถึงป็ัญหา
และอำอำกแบบวิธ่ิ์การิป็รัิบเป็ล่�ยนพฤติกริริมื วิธ่ิ์การิดูแลสุ้ขภาพ  
ให้ม่ืความืเหมืาะส้มืกับส้ภาพริ่างกายขอำงแต่ละคน ที่ำาให้เกิดการิ 
บูริณาการิในการิดูแลสุ้ขภาพขอำงพ่�น้อำงป็ริะชาชนทีุ่กกลุ่มืวัย 
แบบคริบวงจริ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ประชาชนในพ้ืนที่	 เข้าถึงบริิการิด้านส้าธิ์าริณสุ้ขได้อำย่างที่ั�วถึง  
มื่คุณภาพและคริบที่ั�งวงจริ

	 เกิดภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพภายในตำาบล 
และนอกตำาบล อำาที่ิ วัด โริงเริ่ยน ส้ภาเด็กและเยาวชน พมืจ.  
โริงพยาบาลทีุ่่งเขาหลวง ชมืริมื อำส้มื.

	 ลดการเกิดโรคภัยเงียบที่มาจากวิถีชีวิต อำาที่ิ โริคเบาหวาน  
โริคความืดัน โริคมืะเริ็ง

	 ความร่วมมือที่เข้มแข็ง	 ริะหว่าง อำบต.มืะบ้า ภาครัิฐ และ
ป็ริะชาชนในตำาบลมืะบ้า

	 ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองตามแนวทาง 
นโยบาย	6อ. ไดแ้ก ่อำอำกกำาลงักาย อำาหาริป็ลอำดภยั อำาริมืณ์แจม่ืใส้ 
อำนามืัยส้ิ�งแวดล้อำมื อำโริคยา และลดละเลิกอำบายมืุข

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การทำางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยการิ 
ป็ริะส้านความืริ่ วมื มืือำกั บผู้ นำ า ชุ มืชน  อำส้มื .  ริพ .ส้ต .  
มื่การิเตริ่ยมืความืพริ้อำมื การิอำบริมื พัฒนาอำงค์ความืริู้ ส้ริ้างการิ 
มื่ส้่วนริ่วมืและความืพึงพอำใจให้แก่บุคลากริ 

	 การวางแผนใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	 มื่การิจัด
บริิการิสุ้ขภาพให้กับป็ริะชาชนกลุ่มืเป็้าหมืายให้ส้อำดคล้อำง 
กับความืต้อำงการิขอำงป็ริะชาชนในชุมืชน

	 เป็นต้นแบบให้กับตำาบลใกล้เคียง มืาเริ่ยนริู้นำาไป็ป็รัิบใช้
และขยายผลเป็็นผู้นำาการิบูริณาการิดูแลสุ้ขภาพทุี่กกลุ่มืวัย 
แบบคริบวงจริ

	 บุคคลทุกกลุ่มวัยทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม	 กำาหนด
ที่ิศที่างในการิพัฒนาริะบบการิดูแลสุ้ขภาพที่่�ส้อำดคล้อำงกับบริิบที่ 
ขอำงพื�นที่่�อำย่างเป็็นริูป็ธิ์ริริมื

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายแสนคม	อุ่นเจริญ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลมะบ้า	

วิสัยทัศน์ 

“มะบ้า	ตำาบลน่าอยู่	เชิดชูคุณธรรม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
19.8	ตร.กม.		 4,540	คน	 	 32,457,681	บาท

โทรศัพท์ 0	4365	7633	 www.maba.go.th	
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โครงการ ขับเคลื่อนธรรมนู สุขภาพ  
เพื่อสุขภาพประชาชนตำาบลน้ำาคอก 
ด  เทศบาลตำาบลนำาคอก อำาเ อเมองระ อง จัง วัดระ อง

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายณรงค์	ขาวนวล 
นายกเทศมนตรีตำาบลนำ้าคอก

วิสัยทัศน์ 

“บรหิารตามหลกัธรรมาภบิาล	พฒันาคณุภาพชีวติตามแนวทาง
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง	สืบสานวฒันธรรมสูป่ระชาคมอาเซียน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
10	ตร.กม.	 6,074	คน		 58,883,840	บาท

โทรศัพท์ 0	3887	4980	 www.namkhokcity.go.th	

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ธรรมนญูสขุภาพ	หรอืกตกิาชมุชน เป็็นเคริื�อำงมือืำในการิร่ิวมืกนั 
ส้ร้ิางนโยบายส้าธิ์าริณะ เป็็นการิริวมืตวัขอำงคนในชมุืชน ที่กุอำงค์กริ 
เคริอืำข่ายภาคริฐั ท้ี่อำงท่ี่� ท้ี่อำงถิ�น มืาพบป็ะพดูคยุกัน ให้เกดิการิริะดมื
ความืคดิเหน็แบบมืส่่้วนร่ิวมื เพื�อำแก้ไขปั็ญหาในพื�นที่่� และร่ิวมืกนั
พฒันาส้ร้ิางส้ริริค์สิ้�งที่่�ดใ่ห้แก่ชมุืชน 

	 เทศบาลตำาบลนำ้าคอก ให้ความืส้ำาคัญกับการิดูแลสุ้ขภาพและ 
ส้่งเส้ริิมืคุณภาพช่วิตขอำงป็ริะชาชน โดยทีุ่กภาคส้่วนเข้ามืา 
มื่ส้่วนริ่วมืตามืแนวคิดส้ามืเหล่�ยมืเขยื�อำนภูเขา ตั�งแต่เริิ�มืต้น
กริะบวนการิ ในการิร่ิวมืคดิ ร่ิวมืที่ำา ร่ิวมืริบัป็ริะโยชน์ ร่ิวมืตดิตามื
ป็ริะเมิืนผล โดยใช้หลักป็ริะชาธิิ์ป็ไตยชุมืชน เป็็นฉันที่ามืติ  
เพื�อำการิอำยูร่่ิวมืกันอำย่างสั้นติ และถักที่อำส้ายใย กติกา ข้อำตกลงร่ิวมื
ให้เป็็นธิ์ริริมืนูญสุ้ขภาพตำาบลสู่้นโยบายส้าธิ์าริณะเพื�อำการิพัฒนา
ท้ี่อำงถิ�นอำย่างเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื

	 เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลกัในทกุข้ันตอน โดยจดัที่ำา 
ป็ริะชาพิจาริณ์ ที่ั�งริะดับหมืู่บ้านและริะดับตำาบล และป็ริับป็รุิง
เพื�อำให้เป็็นที่่�ยอำมืริับขอำงป็ริะชาชนส้่วนใหญ่ในการิริ่วมืกันป็ฏิิบัติ 
มื่การิป็ริะกาศใช้ธิ์ริริมืนูญสุ้ขภาพ เพื�อำป็ริะกาศให้ป็ริะชาชน 
ได้ริับที่ริาบถึงการิมื่ข้อำตกลงริ่วมืกันเพื�อำส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพขอำง 
คนในตำาบล ไป็จนถึงการิจัดที่ำาแผนป็ฏิิบัติการิเพื�อำมือำบหมืาย 
ผู ้ริับผิดชอำบ มื่เจ ้าภาพหลักในการิขับเคลื�อำน เพื�อำให้เกิด
ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพสู้งสุ้ด และความืยั�งยืนขอำงธิ์ริริมืนูญสุ้ขภาพ 

	 พลเมืองต่ืนรู้	 ร่ิวมืกันส้ร้ิางส้ริริค์กิจกริริมืส้าธิ์าริณป็ริะโยชน์ 
อำย่างหลากหลาย เช่น ชวนน้อำงนักเริ่ยน เล่น เต้น ริำา เพื�อำสุ้ขภาพ 
อำส้มื.ริุ ่นพ่�ถ่ายที่อำดอำงค์ความืริู ้แก่เด็กเยาวชน อำส้มื.รุิ่นน้อำง 
กิจกริริมืจับคู่ดูแลสุ้ขภาพ เพื�อำเป็็นต้นแบบที่่�ด่ จิตอำาส้าพัฒนาวัด 
และอำื�น ๆ อำ่กมืากมืาย

	 ต้นกล้าสวนครัวปันสุข ได้ต่อำยอำดและขยายผลธิ์ริริมืนูญสุ้ขภาพ
ตำาบลนำ�าคอำก สู้ธ่ิ์ริริมืนญูส้ขุภาพป้็อำงกัน ควบคมุืแก้ไขโริคโควดิ-19 
ฟิ้ ้นฟูิคุณภาพช่วิตตามืหลักภาวะวิถ่ใหมื่ ส้ริ้างความืมัื�นคง 
ที่างอำาหาริ พริ้อำมืฟิ้้นฟิูจิตใจด้วยต้นกล้าส้วนคริัวป็ันสุ้ข โดยการิ
ป็ลูกผักส้วนคริัวเพื�อำบริิโภคในคริัวเริือำนและแจกจ่ายแบ่งป็ัน 
ให้แก่คริัวเริือำนอำื�นต่อำไป็

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 สุขภาวะทางกาย ป็ริะชาชนให้ความืส้ำาคัญกับการิดูแลสุ้ขภาพ
ขอำงตนเอำง ให้ความืริ่วมืมืือำ ป็ฏิิบัติตามืข้อำตกลงต่าง ๆ เพื�อำให้
ตนเอำงและคริอำบคริัวมื่สุ้ขภาพริ่างกายที่่�แข็งแริง 

	 สุขภาวะทางจิต ป็ริะชาชนม่ืจิตใจที่่�เบิกบาน ป็ริับตัวเข้ากับ 
ส้ังคมืและส้ิ�งแวดล้อำมืได้อำย่างมื่ความืสุ้ข

	 สขุภาวะทางสงัคม	ที่ั�ง 4 ชมุืชนมืค่วามืริกัความืส้ามืคัค ่เป็็นส้งัคมื
เอำื�อำเฟิ้้อำเผื�อำแผ่ซึ�งกันและกัน มื่ความืส้ัมืพันธิ์์ที่่�ด่ริะหว่างบุคคล

	 สุขภาวะทางปัญญา ป็ริะชาชนม่ือำงค์ความืริู้ ริู้จักคิดวิเคริาะห์ 
แยกแยะ มื่เหตุผล 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 วิสัยทัศน ์ของผู ้นำาท ้องถิ่นและท ้องที่ ที่่� ให ้ความืส้ำาคัญ 
ในเริื�อำงสุ้ขภาพ ป็ริะชาชนทีุ่กฝ่ายให้ความืริ่วมืมืือำเป็็นอำย่างด่  
มื่ความืเข้าใจในการิขับเคลื�อำนธิ์ริริมืนูญสุ้ขภาพ

	 การพัฒนาให้ย่ังยืนต้องสร้างคนให้มีความรู ้ความสามารถ  
โดยเที่ศบาลจัดฝึกอำบริมืพัฒนาอำงค์ความืริู ้ให้แก่ป็ริะชาชน 
อำย่างต่อำเนื�อำง เพื�อำให้การิดำาเนินโคริงการิเป็็นไป็อำย่างริาบริื�น 
และเกิดความืยั�งยืนในชุมืชน 

	 สร ้างทัศนคติใหม ่ให ้ประชาชนมีจิตสำานึกรักบ ้านเกิด  
เน้นความืเป็็นเจ้าขอำงตำาบลริ่วมืกัน ริ่วมืมืือำกันส้ริ้างส้ริริค์  
ริ่วมืกันพัฒนา เพริาะไมื่ส้ามืาริถให้คนตำาบลอำื�นมืาช่วยพัฒนา
ตำาบลขอำงเริาได้ด่เที่่ากับคนนำ�าคอำกเอำง 
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โครงการ ศูนย์บริบาลสัตว์ นวัตกรรมการบริหาร 
จัดการโรคพิษสุนัขบ้า
ด  เทศบาลเมองเ าสาม อด อำาเ อเมองลพบร จัง วัดลพบร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 วิเคราะห์ปัญหา นำาปั็ญหาและอุำป็ส้ริริคจากการิดำาเนินงาน  
ในปี็ท่ี่�ผ่านมืาไป็ใช้วิเคริาะห์ป็รัิบป็รุิง เป็ล่�ยนแป็ลงเพื�อำให้เกิด
ป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพในการิที่ำางาน และเกิดป็ริะโยชน์สู้งสุ้ดกับป็ริะชาชน

	 ประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานภาครัิฐ ภาคเอำกชนและ 
ภาคป็ริะชาชนเพื�อำบูริณาการิโคริงการิกิจกริริมืส้ร้ิางพื�นท่ี่�ป็ลอำด 
โริคพิษสุ้นัขบ้าอำย่างต่อำเนื�อำง เป็็นรูิป็ธิ์ริริมื เกิดป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ 
ในการิที่ำางาน และเกิดป็ริะโยชน์สู้งสุ้ดกับป็ริะชาชน 

	 สานต่อพระปณิธาน	 ศาส้ตริาจาริย์ ดริ.ส้มืเด็จเจ้าฟ้ิา ฯ  
กริมืพริะศร่ิส้วางควัฒน วริขัตติยริาชนาร่ิ ท่ี่�มื่พริะป็ณิธิ์าน 
ให้โริคพิษสุ้นัขบ้าหมืดไป็ภายใน พ.ศ. 2563 

	 มุ่งกำาจัดโรคพิษสุนัขบ้า จัดที่ำาแผนการิดำาเนินงานโคริงการิ 
และกิจกริริมืส้ร้ิางพื�นท่ี่�ป็ลอำดโริคพิษสุ้นัขบ้าอำย่างต่อำเนื�อำง 
และเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื

	 สร้างพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	โดยการิให้ความืรู้ิ ส้ร้ิางความืเข้าใจ 
กับป็ริะชาชนในพื�นท่ี่� ที่ำาให้เกิดการิยอำมืรัิบนำาไป็สู่้ความืร่ิวมืมืือำ 
จากป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�

	 พัฒนาสู่ความย่ังยืน	 บูริณาการิความืริ่วมืกับเคริือำข่าย 
หน่วยงานภาครัิฐ ภาคเอำกชนและภาคป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�   
มื่การิขยายผลให้ เ กิดความืยั� งยืนในการิบริิหาริจัดการิ 
โริคพิษสุ้นัขบ้าในชุมืชน และเป็็นต้นแบบให้กับ อำป็ที่. แห่งอำื�น ๆ  
เข้ามืาศึกษาดูงาน เพื�อำนำาไป็ป็ริับใช้ในพื�นที่่�ขอำงตนเอำงต่อำไป็

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นท่ีตำาบลเขาสามยอด	 ได้ริับบริิการิ 
ดูแลสุ้ขภาพขอำงส้ัตว์เล่�ยงเป็็นอำย่างด่ 

	 พระสงฆ์และแม่ชี ในพื้นที่ตำาบลเขาสามยอด	 ม่ืความืริู้ 
ความืเข้าใจเริื�อำงการิดูแลส้ัตว์ เล่�ยง การิเฝ้าริะวังป็้อำงกัน 
โริคพิษสุ้นัขบ้าและโริคติดต่อำส้ัตว์สู้่คน 

	 การมี ส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า	 
และการจัดสวัสดิภาพสัตว ์ ที่ำาให้ไม่ืพบผู้เส้่ยช่วิตจากโริคพิษ
สุ้นัขบ้าในพื�นที่่�เที่ศบาลเมืือำงเขาส้ามืยอำด ถือำเป็็นพื�นที่่�ป็ลอำดโริค 
พิษสุ้นัขบ้า และเป็็นต้นแบบส้ำาหริับใช้ขยายผลต่อำไป็

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 วสิยัทศันข์องผูบ้รหิารเทศบาลเมอืงเขาสามยอด	ที่่�ใหค้วามืส้ำาคญั
ในการิส้ริา้งพื�นที่่�ป็ลอำดโริคพษิส้นุขับา้ โดยดำาเนนิการิอำยา่งตอ่ำเนื�อำง 
ในการิส้ร้ิางกริะบวนการิและพัฒนาริะบบการิบริิหาริจัดการิ 
โริคพิษสุ้นัขบ้าอำย่างเป็็นริูป็ธิ์ริริมื

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางสายใจ	เลิศวิริยะประภา 
นายกเทศบาลเมืองเขาสามยอด

วิสัยทัศน์ 

“4	ปี	ต่อไปนี้	คุณภาพชีวิตจะดีทุกด้าน 
การศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นเลิศ”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี	 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
32.50	ตร.กม.		 49,991	คน	 158,309,865	บาท

โทรศัพท์ 0	3677	6205	 www.khaosamyod.net
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โครงการ ตำาบลหนองล่องปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
ด เทศบาลตำาบล นองล่อง อำาเ อเว ง นองล่อง จัง วัดลำาพน

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การผนึกกำาลังและการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาท 
ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในตำาบลหนองล่อง	 
โดยภาคเ่คริอืำข่าย ที่ั�งเที่ศบาลตำาบลหนอำงล่อำง ส้ำานกังานป็ศสุ้ตัว์
อำำาเภอำเว่ยงหนอำงล่อำง เครืิอำข่ายบริิการิสุ้ขภาพเว่ยงหนอำงล่อำง 
ส้ำานักงานส้าธิ์าริณสุ้ขอำำาเภอำเว่ยงหนอำงล่อำง โริงพยาบาล 
เว่ยงหนอำงล่อำง โริงพยาบาลส่้งเส้ริมิืส้ขุภาพตำาบลหนอำงล่อำง กำานนั 
ผู้ใหญ่บ้าน อำาส้าป็ศุส้ัตว์ อำาส้าส้มืัคริส้าธิ์าริณสุ้ขป็ริะจำาหมืู่บ้าน
ตำาบลหนอำงล่อำง ริ่วมืกันส้่งเส้ริิมืและส้นับส้นุนให้สุ้นัขและแมืว 
ได้ริบัการิฉด่วัคซน่คริอำบคลมุืไม่ืน้อำยกว่าร้ิอำยละ 80 

	 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง 
ความสำาคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส้่งเส้ริิมืการิดำาเนิน
มืาตริการิควบคมุืที่างกฎหมืาย และส้ร้ิางกลไกการิเฝ้าริะวงัป้็อำงกนั
โริคพษิส้นุขับ้าในชมุืชน 

	 เทศบาลตำาบลหนองล่อง	 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมกัน
ดำาเนนิงานควบคุมโรคพิษสนุขับ้าอย่างต่อเนือ่งเป็นประจำาทกุปี 
ป็ริะกอำบกับนโยบายภาครัิฐท่ี่�ให ้มื่การิดำาเนินงานป็้อำงกัน 
และควบคุมืโริคพิษสุ้นัขบ้าคริอำบคลุมืทีุ่กพื�นที่่� ตามืโคริงการิ 
สั้ตว์ป็ลอำดโริค คนป็ลอำดภยั จากโริคพษิส้นุขับ้า ตามืพริะป็ณธิิ์าน  
ศาส้ตริาจาริย์ ดริ.ส้มืเด็จเจ้าฟิ้า ฯ กริมืพริะศร่ิส้วางควัฒน  
วริขัตติยริาชนาริ่ ที่ำาให้ส้ามืาริถควบคุมืโริคพิษสุ้นัขบ้าในเขต
เที่ศบาลตำาบลหนอำงล่อำงได้ส้ำาเริ็จ โดยไมื่ม่ืริายงานผู้เส้่ยช่วิต 
ด้วยโริคพษิส้นุขับ้า และไม่ืพบเชื�อำพิษส้นุขับ้าในส้ตัว์อำย่างต่อำเนื�อำง 

	 ตำาบลหนองล่องได้รบัการประกาศให้เป็น	 “เขตพืน้ทีป่ลอดโรค 
พษิสนุขับ้าแห่งแรกในจงัหวดัลำาพนู” ส้ะท้ี่อำนให้เหน็ถึงคณุภาพ
ช่วิตที่่�ด่ขอำงป็ริะชาชนในพื�นที่่�อำันเนื�อำงมืาจากการิดำาเนินป็้อำงกัน 
และควบคมุืโริคพษิส้นุขับ้าอำย่างมืป่็ริะสิ้ที่ธิ์ภิาพ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ลดปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในตำาบลหนองล่อง	 
โดยให้บริกิาริฉด่วคัซน่ป้็อำงกนัโริคพษิส้นุขับ้าในส้ตัว์อำย่างคริอำบคลมุื 
ที่ั�วถงึ และมืก่าริเกบ็ข้อำมืลูท่ี่�เก่�ยวข้อำงอำย่างเป็็นริะบบ 

	 เกิดกลไกการเฝ ้าระวังป ้องกันโรคพิษสุนัขบ ้าในชุมชน 
อำย่างมืป่็ริะส้ทิี่ธิ์ภิาพ และคริอำบคลมุืทุี่กหมู่ืบ้าน

	 ประชาชนและภาคี เครือข ่าย	 มื่บที่บาที่และม่ืส้ ่วนริ ่วมื 
ในการิดำาเนินงาน ส้่งผลให้ตำาบลหนอำงล่อำงเป็็นพื�นท่ี่�ป็ลอำดโริค 
พษิส้นัุขบ้าอำย่างยั�งยืน 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผูบ้รหิารให้ความสำาคญั และพร้ิอำมืให้การิส้นบัส้นนุผูป้็ฏิบิตังิาน 
ในการิดำาเนนิงานควบคมุืป้็อำงกนัโริคพษิส้นัุขบ้าอำย่างเต็มืที่่�

	 ทีมงานมีความตั้งใจ	 มุ ่งมั่น	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ในการิพฒันางานให้เกดิความืส้ำาเร็ิจ ไม่ืย่อำท้ี่อำต่อำอุำป็ส้ริริค

	 เครอืข่ายความร่วมมอืมคีวามเข้มแขง็ เกดิความืร่ิวมืแริงร่ิวมืใจ 
และบูริณาการิการิที่ำางานริ่วมืกันอำย่างเข้มืแข็ง จนที่ำาให้ตำาบล 
หนอำงล่อำงป็ลอำดโริคพษิส้นุขับ้าได้ส้ำาเร็ิจ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายเพลิน	วรพงศ์วัฒนา	 
นายกเทศมนตรีตำาบลหนองล่อง

วิสัยทัศน์ 

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	บริหารงานแบบมีส่วนร่วม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
17.92	ตร.กม.	 5,694	คน		 52,417,306	บาท

โทรศัพท์ 0	5350	5048	 www.nonglong.go.th	
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โครงการ พัฒนาระบบการปองกันและแก้ไข 
ท้องไม่พร้อมเพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษอย่างยั่งยืน
ด  เทศบาลเมองศรสะเก  อำาเ อเมองศรสะเก  จัง วัดศรสะเก

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การตั้งครรภ์ในวัย รุ่น	 เกิดจากวัยริุ่นขาดความืริู้ ในเริื�อำง
เพศวิ ถ่ ศึกษาและทัี่กษะช่วิต มื่ เพศส้ัมืพันธิ์์ โดยไม่ื ตั� ง ใจ 
และขาดการิป็้อำงกัน

	 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ	 ส้ร้ิางริะบบการิป้็อำงกันและแก้ไข
ปั็ญหาวัยรุ่ินตั�งคริริภ์ โดยเพิ�มืป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพการิจัดการิเริ่ยนริู้ 
เริื�อำงเพศศึกษาริอำบด้านแก่เด็กและเยาวชน ผ่านคริูเพศวิถ่
ศึกษาริอำบด้าน ให้คริูริ่วมืกันให้ความืริู้ในเรืิ�อำงเพศวิถ่ศึกษา 
เพื�อำป็้อำงกันป็ัญหาการิตั�งคริริภ์ และมื่ริะบบการิดูแลช่วยเหลือำ 
เด็กและเยาวชนในกลุ่มืที่่�เกิดการิตั�งคริริภ์

	 องค์ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้านเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ที่่�เป็็นเด็ก เยาวชน นักเริ่ยน และนักศึกษาถึง 32,426 คน 
ในส้ถานศึกษาสั้งกัดเที่ศบาล 21 แห่ง จากนักเร่ิยนที่ั�งหมืด  
44,163 คน ในส้ถานศึกษาส้ังกัดเที่ศบาล 27 แห่ง คิดเป็็น 
ริ้อำยละ 73.42 

	 อัตราการต้ังครรภ์ลดลงอย่างต่อเน่ือง จาก พ.ศ. 2559 ลดลงจาก 
13.47, 10.94 และ 6.69 ใน พ.ศ. 2561 ต่ำาสุ้ดเมืื�อำเป็ร่ิยบเท่ี่ยบกับ
จังหวัดศร่ิส้ะเกษท่ี่�ร้ิอำยละ 26.74 และป็ริะเที่ศไที่ยท่ี่�อัำตริา 39.60 
และ พ.ศ. 2562 ม่ือัำตริาเพิ�มืเป็็น 9.7 แต่เป็็นเยาวชนในโริงเร่ิยน
และส้ถานศึกษา เพ่ยง 1 ใน 3 เท่ี่านั�น

	 ลดผลกระทบของการตั้งครรภ์	 การิติดเชื�อำ H  ติดโริคที่าง 
เพศส้มัืพนัธิ์ ์การิที่ำาแที่ง้เถื�อำนที่่�มืค่า่ใชจ้า่ยถงึริายละ 30,000 บาที่ 
หากนำาไป็สู่้การิคลอำดก็จะม่ืการิเล่�ยงดูเด็กที่่�ด้อำยคุณภาพและม่ื 
ค่าใช้จ่ายในการิเล่�ยงดูเด็ก 1.3 ล้านบาที่ต่อำคน เมืื�อำอำยู่เป็็น
คริอำบคริวัวยัรุ่ินมืกัเกดิความืรินุแริง หยา่ริา้ง อำอำกจากส้ถานศกึษา
กลางคัน มื่คุณภาพช่วิตที่่�ด้อำยลง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ครูในโรงเรียนและสถานศึกษาเขตเทศบาลทุกแห่ง	 ได้รัิบการิ
พฒันาใหเ้ป็น็คริเูพศวถิศ่กึษาริอำบดา้น ใหส้้ามืาริถจดักริะบวนการิ
การิเริ่ยนการิส้อำนเพศวิถ่ศึกษาริอำบด้านได้อำย่างมื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ

	 เด็กและเยาวชน	ได้ริับความืริู้ด้านเพศวิถ่ศึกษาและมื่ที่ักษะช่วิต 
ริวมืที่ั�งได้รัิบการิดูแลช่วยเหลือำและคุ้มืคริอำงอำย่างเป็็นริะบบ 
เมืื�อำป็ริะส้บป็ัญหา

	 ครอบครัวและแกนนำาผู้ปกครอง มื่ที่ัศนคติเชิงบวกและ 
ส้ามืาริถส้ื� อำส้าริเริื� อำง เพศกับบุตริหลานเพื� อำ ป้็อำงกันและ 
แก้ไขป็ัญหาวัยริุ่นตั�งคริริภ์ได้

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ	 ได้เป็็นเจ้าภาพหลักในการิจัดการิ
ความืริู้เริื�อำงเพศวิถ่ศึกษาริอำบด้านให้แก่วัยริุ่น พริ้อำมืจัดที่ำา 
MOU และส้นับส้นุนงบป็ริะมืาณแก่ส้ถานศึกษาทุี่กแห่ง 
ในเขตเที่ศบาล ซึ�งเป็็นกลไกส้ำาคัญและเป็็นเครืิ�อำงมืือำในการิ
ที่ำางานขอำงที่อ้ำงถิ�นริว่มืกบัเคริอืำขา่ยส้ถานศกึษา เกดิการิเส้ริมิืพลงั 
และขับเคลื�อำนการิที่ำางานอำย่างมื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ

	 ครูเพศวิถีศึกษาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง	 กับการิ 
ป็ลูกฝังพฤติกริริมืด้านสุ้ขภาวะที่างเพศที่่�ป็ลอำดภัยให้ม่ืการิ  
Delay Se  และ Sa e Se  ให้กับนักเริ่ยน นักศึกษา

	 การทำางานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ เข้มแข็ง	 ที่ั� งภาคริัฐ 
เอำกชน และป็ริะชาส้ังคมื ตั� งแต่การิป็้อำงกันและแก้ ไข  
ในส้ถานศึกษา หากเกินศักยภาพ ในริายที่่�เกิดการิตั�งคริริภ์ 
หริือำยุติการิตั�งคริริภ์ ส้ามืาริถส่้งต่อำมืาท่ี่� ริพ.ศก. หริือำในริาย 
ที่่�ม่ืความืริุนแริงหริือำเกิดปั็ญหาท่ี่�ซับซ้อำน ส้่งต่อำไป็ท่ี่� OSCC 
หริือำบ้านพักเด็กและคริอำบคริัวได้ตลอำด 24 ชมื.

ดร.ฉัฐมงคล	อังคสกุลเกียรติ 
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

วิสัยทัศน์ 

“เมืองน่าอยู่	เมืองสุขภาพดี	 
ประชาชนมีการศึกษา	พึ่งพาตนเองได้”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
36.6	ตร.กม.		 41,000	คน		 454,088,279	บาท

โทรศัพท์  0	4562	0211	 www.musisaket.go.th	

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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โครงการ อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
และการช่วยชีวิตพื้นฐาน  
ด  เทศบาลตำาบลด่านสำา รง อำาเ อเมองสมทรปราการ จัง วัดสมทรปราการ

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้น 
เมื่อใด แมื ้บางคริั�งจะมื่มืาตริการิในเริื�อำงความืป็ลอำดภัย 
เป็็นอำย่างด่แล้วก็ตามื ซึ�งการิเกิดอำุบัติเหตุในหลาย ๆ คริั�ง  
อำาจที่ำาให้ผู้ป่็วยมืภ่าวะไม่ืหายใจและหวัใจหยดุเต้นอำย่างกะที่นัหนัได้ 
ที่ำาให้เกิดความืสู้ญเส้่ยต่อำช่วิต หากมื่ป็ริะชาชนผู้เห็นเหตุการิณ์มื่
ความืรูิ้ด้านป็ฐมืพยาบาลเบื�อำงต้น ก็ส้ามืาริถให้ความืช่วยเหลือำ 
ผู้บาดเจ็บได้ที่ันที่่วงท่ี่และถูกต้อำง ที่ำาให้ผู้บาดเจ็บฟิ้้นคืนช่พได้  
ดงันั�น การิจดัการิริะบบส่้งเส้ริมิืความืริูจ้งึเป็็นส้ิ�งส้ำาคญัในการิส้ร้ิาง
ความืป็ลอำดภัยขอำงป็ริะชาชน ที่ำาให้ผู้ช่วยเหลือำเข้าใจขั�นตอำน 
ในการิช่วยช่วิตพื�นฐานได้อำย่างถูกต้อำง 

 การฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำานาญและมั่นใจ จึงส้ามืาริถ
ช่ วย เหลื อำผู้ บ าด เ จ็บ ได้ อำย่ า งมื่ ป็ ริะส้ิ ที่ธิ์ิ ภ าพ  ถื อำ เป็็ น 
การิเพิ�มืป็ริิมืาณบุคลากรินอำกเหนือำจากบุคลากริที่างการิแพที่ย์ 
ให้ส้ามืาริถช่วยเหลือำผู้บาดเจ็บได้อำย่างถูกต้อำงและป็ลอำดภัย

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 สมาชิกสภาเทศบาล	พนักงานเทศบาล	ประชาชน	ครู	เยาวชน
และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ได้ริับการิอำบริมืคริบถ้วน 
ทีุ่กหัวข้อำการิอำบริมื มื่ความืรูิ้และฝึกป็ฏิิบัติการิ CP  ได้อำย่าง 
ถูกวิธิ์่ตามืเกณฑ์์ป็ริะเมืิน

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ผู ้ เข ้ า ร ่ วม โครงการ เ ห็นความสำ า คัญของวินาที ชี วิ ต 
และความืส้ำาคัญขอำงการิป็ฐมืพยาบาลเบื�อำงต้นว่าเป็็นส้ิ�งที่่�ส้ำาคัญ

 การติดตามประเมินผล	 ม่ืการิป็ฏิิบัติจริิ งกับเค รืิ�อำงมืือำ 
และชุดอำุป็กริณ์ฝึกภาคป็ฏิิบัติที่่�ได้มืาตริฐาน

 การขยายผลไปถึงชุมชนหรือสถานประกอบการต่าง	 ๆ ได้แก่ 
โริงงานอุำตส้าหกริริมื โริงแริมื อำะพาริ์ตเมืนต์ ผู้เข้ารัิบการิอำบริมื
ส้ามืาริถถ่ายที่อำดความืริู้ให้กับบุคคลในคริอำบคริัวและป็ริะชาชน
กลุ่มือำื�น ๆ ต่อำไป็ได้

 เพิ่มปริมาณและศักยภาพให้กับประชาชนกลุ่มต่าง	 ๆ 
ในด้านการิป็ฐมืพยาบาลและการิช่วยฟิ้้นคืนช่พ เพื�อำให้ส้ามืาริถ
ช่วยเหลือำผู้ป็ริะส้บเหตุได้อำย่างที่ันที่่วงที่่

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายนพคุณ	ดิลกภากรณ์ 
ปลัดเทศบาลตำาบลด่านสำาโรง	 
ปฏิบัติหน้าที่	นายกเทศมนตรีตำาบลด่านสำาโรง

วิสัยทัศน์ 

“สุขภาพดีถ้วนหน้า	ท้องถิ่นพัฒนา	ปวงประชามีส่วนร่วม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
7.35	ตร.กม.	 55,259	คน		 518,812,653	บาท

โทรศัพท์ 0	2759	2770	 www.dansumrong.go.th
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โครงการ คลินิกหมอครอบครัว เทศบาลเมืองสวรรคโลก
ด  เทศบาลเมองสวรรค ลก อำาเ อสวรรค ลก จัง วัดส ทั

นายสมชาติ	ลิมปะพันธุ์	 
นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก	

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลเมืองสวรรคโลกน่าอยู่	เปิดประตูเป็นเมืองท่องเที่ยว	
บริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
6.457	ตร.กม.		 15,738	คน		 330,709,690	บาท

โทรศัพท์  0	5564	1374	 www.sawankhalokcity.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การบูรณาการความร่วมกับหน่วยงานอื่น	 โดยจัดที่ำา MOU  
ในด้านการิจัดบริิการิส้าธิ์าริณสุ้ขริ่วมืกันริะหว่างเที่ศบาล 
เมืือำงส้วริริคโลกและโริงพยาบาลส้วริริคโลก มืก่าริดำาเนนิการิอำยา่ง
ต่อำเนื�อำงมืาแล้วกว่า 3 ป็ี 

	 การดำาเนินงานระบบการแพทย์ปฐมภูมิร่วมกัน	 โดยเที่ศบาล
เมืือำงส้วริริคโลก ได้ตริะหนักถึงบที่บาที่ หน้าที่่�และภาริกิจหลัก 
ในการิจัดบริิการิส้าธิ์าริณสุ้ขด้วยเวชศาส้ตริ์คริอำบคริัว ภายใต้
ที่ริัพยากริที่่�มื่อำยู่อำย่างคุ้มืค่า ยึดหลักแนวคิด “บริิการิทีุ่กอำย่าง  
ทีุ่กคน ทีุ่กที่่� ทีุ่กเวลา ด้วยเที่คโนโลย่”

	 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	 คือำ การิส้่งเส้ริิมื ป็้อำงกัน  
ริักษา ฟิ้้นฟูิ เพื�อำค้นหาป็ัญหาและส้่งต่อำข้อำมืูลให้กับหน่วยงาน 
ภาค่เคริือำข่ายขอำงริัฐในการิดำาเนินงานบูริณาการิแก้ไขป็ัญหา 
แบบอำงค์ริวมืโดยที่่มืส้หวิชาช่พ ให้ส้ามืาริถใช้ช่วิตป็ริะจำาวัน 
ได้อำย่างเป็็นป็กติ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ประชาชนเข้าถึงการรักษาจากแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  
โดยการิรัิกษาโริคที่ั�วไป็ทีุ่กวัน และคลินิกพิเศษ (โริคเริื�อำริัง 
ทีุ่กวันอำังคาริ คลินิกดูแลผู้ป็่วยริะยะสุ้ดที่้ายแบบป็ริะคับป็ริะคอำง
ทีุ่กวันศุกริ์)

	 ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณสุขเชิงรุก ม่ืการิติดตามื 
เย่�ยมืผู้ป็่วยทีุ่กกลุ่มืวัย ตามืหลักเวชศาส้ตริ์คริอำบคริัวโดยแพที่ย์
เวชศาส้ตริ์คริอำบคริัวและที่่มืส้หวิชาช่พ ม่ืการิส้่งต่อำการิริักษา 
ที่่� เกินข่ดความืส้ามืาริถได ้อำย ่างริวดเริ็ว มื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ  
และที่ันต่อำส้ถานการิณ์

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 วิสัยทัศน์ของผู้นำาที่กล้าคิด	 กล้าเปล่ียนแปลง	 และอุทิศตน
ในการทำางานเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ส้นับส้นุนงบป็ริะมืาณอำย่างเพ่ยงพอำเพื�อำให้เกิดความืคล่อำงตัว 
ในการิป็ฏิิบัติงาน ภายใต้ริะเบ่ยบการิบริิหาริงบป็ริะมืาณ 

	 เน้นการปฏิบัติงาน	 เข้าใจ	 เข้าถึง	 โดยยึดหลัก	 ให้บริการ
ทุกคน	 บริการทุกอย่าง	 บริการทุกที่ 	 บริการทุกเวลา 
ดว้ยเทคโนโลย	ีกริะบวนการิที่ำางานที่่�มืก่ลไกขับเคลื�อำนโดยอำาศยั 
การิที่ำางานเป็็นที่่มืและเน้นการิมื่ส้่วนริ่วมืจากทีุ่กภาคส้่วน

	 บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาความรู้	 ความสามารถทาง
วิชาการที่ทันสมัย	 และพัฒนาขอำงตนเอำงตลอำดเวลา ส้ามืาริถ 
นำามืาบริิหาริจัดการิให้ เกิดการิเชื� อำมืโยงการิที่ำางานกับ 
ริะบบสุ้ขภาพในริะดับอำำาเภอำได้ส้ำาเริ็จ

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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โครงการ ดูแลและส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
ด  เทศบาลตำาบลเ าดิน อำาเ อเดิมบางนางบว  จัง วัดสพรรณบร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 เทศบาลตำาบลเขาดินร่วมกับชุมชน ในการิจัดบริิการิส้าธิ์าริณะ
ด้านส้าธิ์าริณสุ้ขอำย่างบูริณาการิเพื�อำดูแลสุ้ขภาพขอำงป็ริะชาชน
อำย่างคริอำบคลุมืทีุ่กมืิติและมื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ

	 โครงการสมาธิบำาบัด เที่ศบาลตำาบลเขาดินริ่วมืกับโริงพยาบาล 
ส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพตำาบลเขาดิน ที่ั�ง 2 แห่ง ผู้นำาชุมืชน อำาส้าส้มืัคริ 
ส้าธิ์าริณสุ้ขป็ริะจำาหมืู่บ้านตำาบลเขาดิน (อำส้มื.) และป็ริะชาชน 
ริ่วมืฝึกส้มืาธิ์ิเพื�อำป็ริับเป็ล่�ยนพฤติกริริมื ในการิฝึกลมืหายใจ 
เข้าอำอำก โดยจากการิตริวจวัดความืดันขอำงผู้เข้าริ่วมืโคริงการิ  
ซึ�งป็ริะส้บป็ัญหาความืดันสู้ง พบว่าการิที่ำากิจกริริมืช่วยให้ 
ความืดันลดลงอำย่างเห็นได้ชัด

	 โครงการติดตามเย่ียมบ้านผู้ป่วย	 จัดกิจกริริมืและส้่งเส้ริิมื 
การิให้ความืรู้ิและการิป็ฏิิบัติตัว ในการิดูแลและเฝ้าริะวัง 
ส้ำาหริับผู้ป็่วย ผู้พิการิ ติดบ้าน ติดเต่ยง เป็็นการิเย่�ยมืเย่ยน  
และตริวจสุ้ขภาพ เพื�อำเป็็นการิติดตามืความืเป็็นอำยู่และ 
เป็็นการิกริะตุ้นให้ผู้ป็่วยได้ริู้จักการิดูแลตนเอำงอำย่างป็ลอำดภัย

	 โครงการกำาจัดขยะ	ด้วยถังกริ่นโคลน (Green Cone) ส้ามืาริถ
ลดป็ริิมืาณขยะได้ เ ดือำนละ 10 ตัน ช่วยลดงบป็ริะมืาณ 
ให้กับเที่ศบาลตำาบลเขาดิน ที่ำาให้ส้ามืาริถนำางบป็ริะมืาณ 
ไป็จัดบริิการิส้าธิ์าริณะด้านอำื�น ๆ ในพื�นที่่�ได้

	 โครงการเกาะโซนหมู่บ้าน เนื�อำงจากเที่ศบาลตำาบลเขาดิน  
มื่พื�นที่่�บริิเวณกว้าง จึงได้จัดที่ำาโคริงการิเกาะโซนหมืู่บ้าน  
1 เกาะโซนดูแล 15 - 20 คริัวเริือำน มื่หัวหน้าเกาะโซนเป็็นตัวแที่น 
แจ้งข่าวส้าริแก่ส้มืาชิกในเกาะโซน ในการิดำาเนินงานเก่�ยวกับ 
แผนพัฒนาหมืู่บ้านและด้านส้าธิ์าริณสุ้ขที่ำาให้ป็ริะชาชน 
ในเขตพื�นที่่�เที่ศบาลตำาบลเขาดินได้ริ่วมืขับเคลื�อำนการิดำาเนิน 
โคริงการิต่าง ๆ จนป็ริะส้บความืส้ำาเริ็จ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ชุมชนเกิดความตระหนัก มื่ส้่วนริ่วมืในการิแก้ป็ัญหา ก่อำให้เกิด
การิพัฒนาจนส้ามืาริถพึ�งพาตนเอำงแบบยั�งยืน 

	 การมี ส่วน ร่วมของภาคประชาชนในการดำ า เนินงาน 
ด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม ส้่งผลให้การิขับเคลื�อำนนโยบาย 
การิส้ริ้างสุ้ขภาพ และการิแก้ไขป็ัญหาส้าธิ์าริณสุ้ขดำาเนิน 
ไป็อำย่างป็ริะส้บผลส้ำาเริ็จ

	 ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำาบลเขาดิน เข้าถึงบริิการิ 
ด้านส้าธิ์าริณสุ้ข เกิดการิป็ริับเป็ล่�ยนพฤติกริริมื ชุมืชน 
มื่ส้ภาพแวดล้อำมืที่่�ด่ 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	 และการดูแลส่งเสริม 
สุขภาพของประชาชน	 ในเขตพื�นที่่� เที่ศบาลตำาบลเขาดิน 
คริอำบคลุมืทีุ่กมิืติ เป็็นการิบริิการิด้านสุ้ขภาพ ริ่างกาย และ 
ส้ิ�งแวดล้อำมื 

	 บูรณาการร่วมกันแบบองค์รวมระหว่างภาครัฐ	ภาคประชาชน	
ผูน้ำาชมุชนอยา่งตอ่เนือ่ง จนเป็น็การิดำาเนนิงานที่่�มืป่็ริะส้ทิี่ธิ์ภิาพ 
และเกิดป็ริะส้ิที่ธิ์ิผลอำย่างยั�งยืน

นางสาวสถิตาพร	สถาปิตานนท์ 
นายกเทศมนตรีตำาบลเขาดิน

วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาตำาบลน่าอยู่	สาธารณูปโภคครอบคลุม	 
สุขภาพชุมชนแข็งแรง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
31.78	ตร.กม.	 6,058	คน		 52,568,423	บาท

โทรศัพท์  0	3543	3572	 www.khaodin.go.th	

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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โครงการ เตียงพยาบาล 000 เตียงท่ีบ้าน
ด  เทศบาลนครสรา ร์ านี อำาเ อเมองสรา ร์ านี จัง วัดสรา ร์ านี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 โครงการนวัตกรรมปรับปรุงต่อยอด เพื�อำเข้าถึงป็ริะชาชน 
ในเชิงริุก (Home Health Care) และริอำงรัิบป็ริะชากริผู้สู้งวัย 
(Po ulation aging) ช่วยลดความืแอำอัำดในโริงพยาบาล  
ที่ั�งพบแพที่ย์ตามืนัด และการิป็่วยกลับเข้านอำนโริงพยาบาลซำ�า 
ป็้อำงกันการิติดเชื�อำกลับซำ�า หริือำติดเชื�อำดื�อำยา 

 	“เตียงผู ้ป ่วยที่บ ้านเสมือนเตียงผู ้ป ่วยในโรงพยาบาล”	 
ด้วยแพที่ย์เวชศาส้ตร์ิคริอำบคริวั 4 ท่ี่าน และส้หวชิาชพ่ดแูลผู้ป่็วย  
ในริูป็แบบนวัตกริริมืด้านสุ้ขภาพ 4 มิืติ คือำ ส่งเสริมสุขภาพ	
แนะนำาการิป็ฏิิบัติตัว	 การป้องกันและควบคุม	ภาวะแที่ริกซ้อำน 
เช่น แผลกดที่ับ การิติดเชื�อำ การิส้ำาลัก	การรักษาพยาบาลเชิงรุก	
ที่ำาหัตถการิ เช่น ฉ่ดยา เป็ล่�ยนส้ายส้วนป็ัส้ส้าวะ ใส้่ส้ายให้อำาหาริ 
ให้อำอำกซิเจน จ่ายยาผู้ป็่วยที่่�บ้าน ฟื้นฟูสภาพ	 แนะนำาการิที่ำา
กายภาพบำาบัด โดยไมื่ต้อำงเคลื�อำนผู้ป็่วยไป็โริงพยาบาล 

	 การมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง	ๆ 	ที่ั�งภาคเอำกชน ห้างริ้าน บริิษัที่ 
ส้ถานศึกษาและป็ริะชาชนที่ั�วไป็ ริ่วมืบริิจาคเต่ยง เก้าอ่ำ�ริถเข็น 
เครืิ�อำงผลิตอำอำกซิเจน ฯลฯ ให้ผู้ป็่วยยืมืใช้ที่่�บ้าน เพื�อำลดภาริะ 
ค่าใช้จ่ายในคริัวเริือำน  

	 การประเมินผู้ป่วยตามความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจำาวัน	 (ADL) ผู้ป็่วยป็ริะเภที่ 1 (พึ�งพาโดยส้มืบูริณ์)  
จำานวน 49.91% ลดลง 44.91%, ผู้ป่็วยป็ริะเภที่ 4 (ไม่ืม่ืภาวะ
พึ�งพา) จากเดมิื 25.50% เพิ�มืเป็็น 31.55%, การิป็ริะเมืนิส้ขุภาวะ 
โดยอำงค์ริวมื (Holistic Health) สุ้ขภาพที่างกาย ที่างส้ังคมื และ
จิตวิญญาณขอำงผู้ป็่วย คริอำบคริัว และส้ิ�งแวดล้อำมื การิเกิดภาวะ
แที่ริกซ้อำนลดลงจาก 84% เหลือำเพ่ยง 40%, การิ e-admit  
ลดลงจาก 68% เหลือำ 32%, ความืเคริ่ยดขอำงคริอำบคริัวลดลง 
จาก 100% เหลือำ 66%, ป็ัญหาสุ้ขภาพขอำงผู้ดูแล ลดลงจาก  
64% เหลือำเพ่ยง 32% และการิมื่ส้่วนริ่วมืขอำงป็ริะชาชน 
ในชุมืชน เพิ�มืขึ�นจาก 44% เป็็น 90%

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ต่อผู้ป่วย	 การิไมื่ต้อำงไป็โริงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในคริัวเริือำน 
จากพบแพที่ย์เดือำนละครัิ�ง ที่ำากายภาพบำาบัด 3 คริั�ง/อำาที่ิตย์  
เป็็นเงินกว่า 102,000 บาที่/คริัวเรืิอำน/ป็ี ลดความืเคริ่ยด 
ในการิริอำริับบริิการิ 3-6 ชมื./คริั�ง 

	 ต่อครอบครวั ลดการิละที่ิ�งงาน การิเส้ย่ริายได้ขอำงผูด้แูลและญาติ  
เพื�อำนำาผูป่้็วยไป็โริงพยาบาล  มืท่ี่่�ป็ริกึษาเมืื�อำผูป่้็วยมือ่ำาการิผดิป็กติ  
ลดผลกริะที่บต่อำสุ้ขภาพต่อำจิตใจผู้ดูแล เช่น เคร่ิยด แยกตัว 
จากส้ังคมื 

 	ต่อชุมชน/สังคม	 เกิดสั้งคมืแห่งการิแบ่งป็ัน ส้ริ้างจิตอำาส้า 
ช่วยดูแลเพื�อำนบ้านในชุมืชน ลดความืเหลื�อำมืลำ�าในส้ังคมื

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การบริหารจัดการที่ดี ที่ั�งศักยภาพขอำงที่่มืดูแล ริะบบการิ 
ตดิตามืเย่�ยมื การิส้นบัส้นนุการิดูแลตนเอำงและส้นบัส้นนุที่างสั้งคมื 

	 การสร้างและพัฒนาทีมงานสหวิชาชีพ	 แพที่ย์ ที่ันตแพที่ย์ 
เภส้ัชกริ พยาบาล นักกายภาพ แพที่ย์แผนไที่ย โภชนาการิ  
และนักวิชาการิส้าธิ์าริณสุ้ข 

	 เสริมทักษะของทีมในโครงการ แพที่ย์ม่ืวุฒิบัตริเฉพาะที่าง 
ส้าขาเวชศาส้ตริ์คริอำบคริัว พยาบาลเวชป็ฏิิบัติผ่านการิอำบริมื  
Care Manager : ผู้จัดการิการิดูแลผู้สู้งอำายุท่ี่�ม่ืภาวะพึ�งพิง 
(Long Term Care : LTC) อำาส้าส้มัืคริส้าธิ์าริณสุ้ข ท่ี่�ผ่าน 
การิอำบริมื Caregiver : ผู้ดูแลผู้สู้งอำายุท่ี่�ม่ืภาวะพึ�งพิง และอำบริมื
อำาส้าส้มัืคริเช่�ยวชาญกายภาพบำาบัด (อำส้มืก.) 

 	การถอดบทเรียนร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ	 ม่ืการิวิจัยเผยแพริ ่
ลงในวาริส้าริ มืก่าริพัฒนาต่อำยอำด เพื�อำตอำบริบักบัท้ี่อำงถิ�นไที่ย 4.0 
จัดที่ำาฐานข้อำมืูลผู้ป็่วย ใช้ GPS เชื�อำมืโยงกับหน่วย 1669 ส้ังกัด
กริะที่ริวงส้าธิ์าริณสุ้ข ในโคริงการิ Smart Bedridden Care  
เพื�อำช่วยเหลือำผู้ป่็วยในภาวะฉุกเฉิน ม่ืการิริวบริวมืข้อำมูืลเป็็น 
ตัวอำย่างป็ฏิิบัติ (Best Practice) ให้หน่วยงานอืำ�น ๆ ได้ศึกษา 
ดูงานโคริงการิ และแนะนำาการิป็ฏิิบัติงาน 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายธีระกิจ	หวังมุทิตากุล	  
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

วิสัยทัศน์ 

“เมืองน่าอยู่	สู่สังคม	แห่งความสุข”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 	รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
68.97	ตร.กม.		 130,798	คน	 1,132,437,200	บาท

โทรศัพท์  0	7727	2513	 www.suratcity.go.th
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โครงการ วันเบาหวานโลก 
ด  เทศบาลเมองอ่างทอง อำาเ อเมองอ่างทอง จัง วัดอ่างทอง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การิส้ริ้างบริริที่ัดฐาน 
และการิป็รัิบแบบแผนขอำงการิรัิบป็ริะที่าน การิอำอำกกำาลังกาย  
การิควบคุมือำาริมืณ์ การิไมื่สู้บบุหริ่� ไมื่ดื�มืสุ้ริา นำามืาสู้ ่การิ 
ส้ริ้างวัฒนธิ์ริริมืสุ้ขภาพด่ที่่�ยั�งยืน และการิขยายผลในกลุ่มืผู้ป็่วย 
โริคเริื�อำริงั กลุม่ืเส้่�ยง และกลุม่ืป็กตทุิี่กกลุ่มืวยั

	 สร ้ างกิจกรรมที่หลากหลาย	 ในการิส้ริ ้ างที่ัศนคติ ท่ี่� ด่ 
ต่อำคนริุ่นใหมื่ให้เข้าใจและเข้าถึง เกิดความืริอำบรูิ้ที่างป็ัญญา 
ในการิดแูลส้ขุภาพตนเอำง เพื�อำป้็อำงกนัการิเกดิโริคไม่ืตดิต่อำเริื�อำริงั 
ในอำนาคต ได้แก่ กิจกริริมืการิอำบริมืให้ความืริู้ การิป็ั่นจักริยาน 
ลดโริคเบาหวาน ป้็อำงกนั NCDs

	 กจิกรรมฐานความรู	้5	ฐาน ป็ริะกอำบด้วย ฐานที่่� 1 การิอำอำกกำาลงักาย 
วันละนิดพิชิตโริค ลดข้อำติด ลดพิการิ ฐานท่ี่� 2 มืะกรูิดพิชิตชา  
ลด NCDs และการิเดินพญานาคลดพุง ฐานท่ี่� 3 ศาส้นาพา 
ลดโริค ลดบหุริ่� ลดส้รุิาลด NCDs ฐานที่่� 4 ตาริางเก้าช่อำงป้็อำงกนั 
โริคส้มือำงเส้ื�อำมื และฐานท่ี่� 5 เมืนูชสุู้ขภาพลด NCDs

	 บูรณาการความร่วมมอืกบัหน่วยงานอ่ืน โดยจดัที่ำา MOU ร่ิวมืกบั
ชมืริมืส้ร้ิางส้ขุภาพต่าง ๆ ในพื�นที่่� โริงพยาบาลอ่ำางที่อำง หน่วยงาน 
ภาคเอำกชน ส้ส้ส้. ส้ป็ส้ช. เพื�อำขอำรัิบการิส้นับส้นุนงบป็ริะมืาณ 
ในการิที่ำากจิกริริมือำย่างต่อำเนื�อำง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวานรายใหม่ในเขตเทศบาล 
เมืองอ่างทองลดลง	และในผู้ป่็วยริายเก่าไม่ืเกิดภาวะแที่ริกซ้อำน 
ลดอัำตริาป่็วยด้วยโริคอัำมืพฤกษ์อัำมืพาต ไตวาย และลดภาวะ
แที่ริกซ้อำนจากแผลที่่�เท้ี่า ผู้ป่็วยริายเก่ามืค่ณุภาพชว่ติที่่�ด่

	 การขยายผลต่อยอดกิจกรรมปั ่นจักรยานลดโรค	 NCDs  
เป็็นโคริงการิส้่งเส้ริิมืการิใช้จักริยานในช่วิตป็ริะจำาวันริ่วมืกับ 
ส้ส้ส้. ที่ำาให ้ป็ริะชาชนในพื�นที่่� เข ้าถึงการิอำอำกกำาลังกาย 
เพื�อำลดโริคเพิ�มืขึ�น และม่ืการิเผยแพริ่บที่ความืสู้่ต่างป็ริะเที่ศ 
และมืก่าริจดักจิกริริมื “อ่ำางที่อำงเปิ็ดเมือืำงป่ั็น”

	 การปรับปรุงเส ้นทางการป ั ่นจักรยาน	 ในเขตเที่ศบาล 
เมืือำงอำ่างที่อำง ม่ืส้วนส้าธิ์าริณะที่่�เอำื�อำต่อำการิม่ืสุ้ขภาพด่ในชุมืชน 
ที่ำาให้ป็ริะชาชนเข้าถงึง่ายยิ�งขึ�น

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 วสิยัทศัน์ผูน้ำา	 การทำางานเป็นทีม	 และการสร้างการมส่ีวนร่วม
ของชมุชน โดยใช้หลักธิ์ริริมืาภิบาลในการิบริหิาริงาน

	 การสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน	 โดยมื่ธิ์ริริมืนูญ
สุ้ขภาพ การิส้ริ้างการิริอำบริู ้ด้านสุ้ขภาพ เพื�อำให้ป็ริะชาชน 
มืค่วามืตริะหนกัในการิดแูลส้ขุภาพตนเอำง และส้ร้ิางเป็็นวฒันธิ์ริริมื
ส้ขุภาพที่่�ยั�งยนืในอำนาคต

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายชัย	สุวพันธุ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

วิสัยทัศน์ 

“เมืองน่าอยู่	น่าเที่ยว	สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	พร้อมพัฒนาองค์กร	สู่สังคมคุณภาพชีวิต”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
6.193	ตร.กม.	 13,188	คน		 330,363,400	บาท

โทรศัพท์  0	3561	1714	 www.angthongcity.go.th	
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ด้านสา ารณส2
ด้านที่

84 85

โครงการ บริหารจัดการงานการแพทย์ ุกเ ิน 
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำาบลนาดี
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลนาดี อำาเ อเมองอดร านี จัง วัดอดร านี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 หนว่ยกูช้พี	กูภ้ยั	อบต.นาด	ีเป็น็หนว่ยกูช้พ่ริะดบัอำงคก์ริป็กคริอำง
ส่้วนท้ี่อำงถิ�นท่ี่�เป็็นแหล่งเริ่ยนริู้และศึกษาดูงานการิแพที่ย์ฉุกเฉิน 
ริะดับอำงค์กริป็กคริอำงส้่วนที่้อำงถิ�นมื่ริะบบการิรัิบ-ส้่ง ผู้บาดเจ็บ 
หริือำผู้ป่็วยฉุกเฉินตลอำด 24 ชั�วโมืง ไม่ืเว้นวันหยุดริาชการิ  
โดยไมื่เส้่ยค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ั�งส้ิ�น

	 ตั้งเป้าหมาย ลดการิสู้ญเส้่ยช่วิต  ลดความืพิการิ  เพิ�มืการิดูแล 
ช่วยเหลือำ ลดความืทีุ่กข์ที่ริมืานที่่�อำาจเกิดขึ�นจากเหตุไม่ืคาดคิด 
ลดภาริะค่าใชจ่้ายในการิเขา้ถงึการิดแูลริกัษา ป็อ้ำงกนัการิลำาเลย่ง
ที่่�ไมื่ถูกต้อำง ไป็จนถึงการินำาส้่งไป็ยังส้ถานพยาบาลที่่�ไมื่เหมืาะส้มื  

	 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์	 ริะหว่างหน่วยงาน 
และบุคลากริที่่�ป็ฏิิบัติงานด้านการิแพที่ย์ฉุกเฉิน 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้วยความรวดเร็ว	 ปลอดภัย	 
ถูกต้องตามมาตรฐาน ลดความืริุนแริงขอำงอำาการิบาดเจ็บ  
และอำาการิป็่วยที่่�อำาจส้่งผลถึงแก่ช่วิตได้ 

	 สร้างหลักความปลอดภัยของประชาชน	 เมืื�อำเกิดความืเจ็บป่็วย
ฉุกเฉินและอำุบัติเหตุ ลดความืสู้ญเส้่ยที่ั�งที่างริ่างกายและจิตใจ

	 ประชาชนไดร้บับรกิารการแพทยฉ์กุเฉนิทีไ่ดม้าตรฐาน ไดต้ลอำด  
24 ชั�วโมืง ป็ริะชาชนในพื�นที่่� อำบต.นาด่ และพื�นท่ี่�ใกล้เค่ยง 
ได้ริับการิช่วยเหลือำ ณ จุดเกิดเหตุ และส้ามืาริถส้่งต่อำไป็ริักษา 
ที่่�โริงพยาบาลที่่�ใกล้ที่่�สุ้ดได้ที่ันที่่วงที่่

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้บริหารท้องถิ่น	 สมาชิกสภาและหัวหน้าส่วนราชการ  
ให้ความืส้ำาคัญกับการิบริิหาริจัดการิงานการิแพที่ย์ฉุกเฉิน 
หน่วยกู้ช่พ กู้ภัย อำบต.นาด่ และมื่การิกำากับดูแลอำย่างใกล้ชิด

	 ผูป้ฏิบตังิาน	ทีุ่ม่ืเที่แริงกาย แริงใจ ที่ำางานเป็น็ที่ม่ื พริอ้ำมืที่่�จะเริย่นริู ้
อำยู่ เส้มือำ ม่ืการิพัฒนาและเพิ�มืทัี่กษะด้านต่าง ๆ ทัี่�งจาก 
การิฝึกอำบริมื การิศึกษาข้อำมืูล ข่าวส้าริ และวิที่ยาการิใหมื่ ๆ

	 การบูรณาการความร่วมมือ โดยงานการิแพที่ย์ ฉุกเฉิน 
หน่วยกู้ช่พกู้ภัย อำบต.นาด่ ได้ให้ความืริ่วมืมืือำและป็ฏิิบัติงาน 
ริ่วมืกับหน่วยการิแพที่ย์ฉุกเฉินขอำง อำป็ที่. แห่งอำื�น ๆ ท่ี่�ตั�งอำยู่
บริิเวณใกล้เค่ยงกัน ริวมืถึงหน่วยงานการิแพที่ย์ฉุกเฉินแห่งอำื�น ๆ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายประสงค์	สุจริต 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลนาดี	

วิสัยทัศน์ 

“มุ่งสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ	 
บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”	

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
33.54	ตร.กม.		 5,864	คน	 	 49,230,495	บาท

โทรศัพท์  0	4211	0150	 www.nadee-ud.go.th	
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

84 85

โครงการ จัดต้ังสถานพยาบาลสัตว์ (คลินิกสัตวแพทย์) 
ด  เทศบาลเมองเด อดม อำาเ อเด อดม จัง วัดอบลรา านี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 สถานพยาบาลสตัว์	เทศบาลเมอืงเดชอดุม เป็็นคลินิกสั้ตวแพที่ย์
ขอำงหน่วยงานริาชการิ จัดตั�งขึ�นเพื�อำขับเคลื�อำน โคริงการิส้ัตว์ 
ป็ลอำดโริค คนป็ลอำดภัย จากโริคพิษสุ้นัขบ้า ตามืพริะป็ณิธิ์าน
ศาส้ตริาจาริย์ ดริ.ส้มืเด็จเจ้าฟิ้า ฯ กริมืพริะศร่ิส้วางควัฒน  
วริขัตติยริาชนาริ่ โดยการิเพิ�มืป็ริะส้ิที่ธิิ์ภาพและป็ริะสิ้ที่ธิิ์ผล  
ในการิควบคุมืจำานวนป็ริะชากริส้นุขัและแมืวที่่�ม่ืจำานวนเพิ�มืมืากขึ�น
ตามือำตัริาการิเจริญิเตบิโตขอำงชมุืชนเมือืำง 

 เป็็นที่่�ตั�งขอำง ศนูย์ข้อมลูข่าวสารด้านการดแูลสขุภาพสัตว์เลีย้ง 
ให้แก่ประชาชนทัว่ไป	และศนูย์เฝ้าระวงัโรคตามกฎหมายว่าด้วย
โรคพษิสุนขับ้าและกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ

	 เทศบาลเมอืงเดชอดุม ตั�งอำยูต่ริงกลางล้อำมืริอำบด้วยอำงค์การิบริหิาริ
ส้่วนตำาบล การิควบคุมืจำานวนป็ริะชากริสุ้นัขและแมืวค่อำนข้าง
ลำาบาก เนื�อำงจากม่ืการิเคลื�อำนย้ายขอำงส้นุขัและแมืวอำยูต่ลอำดเวลา 
ป็ริะกอำบกับภายในเขตเที่ศบาลมื่จำานวนคลินิกส้ัตวแพที่ย์เอำกชน
เพ่ยง 3 แห่งเที่่านั�น การิจัดตั�งส้ถานพยาบาลส้ัตว์ (คลินิก 
ส้ตัวแพที่ย์) จงึส้ามืาริถแก้ไขปั็ญหาดงักล่าวได้ โดยการิให้บริกิาริ
ป็ริะชาชน ที่ั�งภายในเขตเที่ศบาลและบริเิวณใกล้เคย่ง ที่ำาให้เจ้าขอำง
สั้ตว์เล่�ยงเข้าถึงริะบบบริิการิด้านสุ้ขภาพส้ตัว์ได้อำย่างที่ั�วถงึ

	 บรูณาการความร่วมมอืกบัหน่วยงานอืน่	 ๆ เพื�อำควบคมุืจำานวน
ป็ริะชากริสุ้นัขและแมืว เช่น ริ่วมืมืือำกับส้ำานักงานป็ศุส้ัตว์ 
ในพื�นที่่�จัดกิจกริริมืผ ่าตัดที่ำาหมืันฟิริ่ให ้ กับสุ้นัขและแมืว  
ที่ั�งที่่�มื่เจ้าขอำงและไมื่มื่เจ้าขอำงในพื�นที่่�เขตเที่ศบาลอำย่างต่อำเนื�อำง 
เป็็นป็ริะจำาที่กุปี็

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ใน	 พ.ศ.	 2562	 มีประชาชนในพื้นท่ีนำาสัตว์เลี้ยงของตัวเอง 
มารบับรกิาร	จำานวนท้ังสิน้	524	คน	จากจำานวน	780	ครวัเรอืน	
ที่ได้ขึ้นทะเบียนสัตว์ในระบบ	 Thairabies.net โดยส้ามืาริถ 
ฉ่ดวัคซ่นป็้อำงกันโริคพิษสุ้นัขบ้าให้กับสุ้นัขและแมืว จำานวน  
1,925 ตัว และผ่าตัดที่ำาหมืันให้สุ้นัขและแมืว จำานวน 119 ตัว  
จากจำานวนที่่�ส้ำาริวจได้ 2,246 ตวั

	 ประชาชนมีสุขอนามัยท่ีดีและปลอดภัยจากโรคสัตว์สู ่คน  
ที่่�มืส่้าเหตมุืาจากสุ้นัขและแมืว เช่น โริคพษิสุ้นขับ้า 

	 ลดเหตเุดอืดร้อนรำาคาญ	จากปั็ญหาส้นุขัและแมืวจริจดั 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การส่งเสรมิและสนบัสนนุจากผูบ้ริหารท้องถิน่และสภาเทศบาล 
ริวมืที่ั�งหัวหน้าส้่วนริาชการิในการิดำาเนินการิต่าง ๆ เพื�อำบริริลุ 
วสิ้ยัทัี่ศน์ “ส้ร้ิางชมุืชนให้ริุง่เริอืำง พฒันาเมืือำงให้น่าอำยู่” 

	 ความร่วมมือจากชุมชน อำาส้าส้มืัคริส้าธิ์าริณสุ้ขป็ริะจำาหมืู่บ้าน  
อำาส้าป็ศสุ้ตัว์ ริวมืที่ั�งหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อำง อำาทิี่ ส้ำานกังานป็ศสัุ้ตว์
อำำาเภอำเดชอำดุมื ส้ำานกังานป็ศสุ้ตัว์จังหวดัอุำบลริาชธิ์าน ่ ส้ำานกังาน
ส้าธิ์าริณสุ้ขอำำาเภอำเดชอำุดมื และโริงพยาบาลส้มืเด็จพริะยุพริาช
เดชอุำดมื ในการิขบัเคลื�อำนโคริงการิให้ป็ริะส้บความืส้ำาเริจ็ 

	 ระบบการให้บริการที่รวดเร็วและโปร ่งใส	 ม่ืความืใส้่ใจ  
และการิดแูลส้ตัว์เล่�ยงอำย่างเป็็นมือืำอำาช่พ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสุชาติ	โพธิ์งาม 
ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม 
ปฏิบัติหน้าที่	นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม

วิสัยทัศน์ 

“สร้างชุมชนให้รุ่งเรือง	พัฒนาเมืองให้น่าอยู่”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	 
8.10	ตร.กม.	 13,584	คน		 128,130,000	บาท

โทรศัพท์  0	4536	1169	 	www.detudomcity.go.th	
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ด้านที่ 3 
ดา้นสงิแวดล้อม  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.
ที่มีผลก�รปฏิบัติง�นดีเด่น 2562

ด้านที่ 3 
ดา้นสงิแวดล้อม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.
ที่มีผลก�รปฏิบัติง�นดีเด่น 2562
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โครงการ แก้ไขป หาผักตบชวาและวัชพืชน้ำา  
หนองน้ำาสาธารณะหนองสำารอง หมู่ท่ี 3    
ตำาบลบ้านใหม่ อำาเภอท่าม่วง จังหวัดกา จนบุรี
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านใหม่ อำาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 สวนนำ้าหนองบัวแดง ได้รัิบการิฟ้้ินฟิู ป็รัิบป็รุิงพื�นท่ี่�บริิเวณ 
ริอำบหนอำงนำ�าให้เป็็นส้ถานท่ี่�ท่ี่อำงเท่ี่�ยว และส้ถานท่ี่�ท่ี่�ป็ริะชาชน
ส้ามืาริถเข้ามืาใช้ป็ริะโยชน์ร่ิวมืกันได้ ดำาเนินการิพัฒนาพื�นท่ี่� 
โดยรัิกษาความืส้มืดุลขอำงริะบบนิเวศ ตั�งเป็้าหมืายให้ส้วนนำ�า
หนอำงบัวแดง เป็็นแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยวแห่งใหม่ื ป็ริะจำาตำาบลบ้านใหม่ื
ดึงดูดนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวจากทุี่กมุืมืเมืือำงให้มืาเย่�ยมืชมื 

 สวนนำ้าหนองบัวแดง เป็็นศูนย์กลางในการิจัดกิจกริริมืต่าง ๆ  
โดยม่ืพิธ่ิ์เบิกเนตริพริะพุที่ธิ์ป็ทีุ่มืโลกนาถ (หลวงพ่อำดอำกบัว)  
เพื�อำความืเป็็นสิ้ริิมืงคล เป็็นท่ี่�ยึดเหน่�ยวจิตใจขอำงป็ริะชาชน 
ในชุมืชน ริวมืถึงเป็็นท่ี่�สั้กการิะขอำงนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวท่ี่�มืาพักผ่อำน 
หย่อำนใจอ่ำกด้วย 

 การพัฒนาหนองนำ้าสาธารณะหนองสำารองตำาบลบ้านใหม่  
ม่ืจุดเด่น คือำ การิชมืวิวทุ่ี่งดอำกบัวส่้ชมืพูป็นแดงทุ่ี่งดอำกไม้ื 
ตามืธิ์ริริมืชาติ นับเป็็นแลนด์มืาร์ิกแห่งใหม่ืขอำงอำำาเภอำท่ี่าม่ืวง 
จังหวัดกาญจนบุร่ิ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 มีสวนสาธารณะ และศูนย์กลางการิท่ี่อำงเท่ี่�ยวในพื�นท่ี่�เพิ�มืขึ�น
 ส่งเสริมการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน ส้ร้ิางริายได้ในพื�นท่ี่� ป็ริะชาชน

ส้ามืาริถพึ�งพาตนเอำงได้
 สร้างรายได้จากการท่องเท่ียว ยกริะดับคุณภาพช่วิตขอำง 

ป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�
 การมีส่วนร่วมในการทำางาน ม่ืการิริะดมืความืคิดเห็นร่ิวมืกัน

ริะหว่างภาคป็ริะชาชนกับภาครัิฐ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 กำาหนดให้การกำาจัดผัักตบชวา เป็็นเป้็าหมืายท่ี่�ทุี่กภาคส้่วน 
ร่ิวมืกันดำาเนินการิแก้ไขอำย่างเป็็นรูิป็ธิ์ริริมืและยั�งยืน

 บูรณาการการทำางานร่วมกัน ได้รัิบการิส้นับส้นุนจากหน่วยงาน
ริาชการิท่ี่�เก่�ยวข้อำง พร้ิอำมืทัี่�งได้รัิบความืร่ิวมืมืือำเป็็นอำย่างด่ 
จากจิตอำาส้าพัฒนาในพื�นท่ี่� 

 อาศัยความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการทำางานมาประยุกต์
ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการทำางานให้เกิดประสิทธิภาพ 
โดยม่ืการิกำาหนดมืาตริการิกำาจัดผักตบชวา แบ่งเป็็น 3 ขั�นตอำน 
ป็ริะกอำบด้วย กำาจัดใหญ่ กำาจัดเล็ก และป็รัิบป็รุิงพัฒนาดูแล 
อำย่างยั�งยืน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสรายุธ จีนาภักดิ�  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านใหม่

วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาผัลผัลิตสู่สากล พัฒนาชุมชนเพื่อชีวิต ระดมความคิด
ร่วมกัน ช่วยสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ดีพร้อมด้านการศึกษา” 

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
75 ตร.กม.  7,566 คน 49,280,675 บาท

โทรศัพท์  0 3451 0320 www.banmaikan.go.th
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายมานิตย์ อยู่ครอบ  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบึงทับแรต

วิสัยทัศน์ 

“บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำาการศึกษา  
พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้านกี า 
พัฒนาแหล่งนำ้าเพื่อการเกษตร ทุกเพศทุกกวัยสุขภาพดี”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
39.5 ตร.กม.  3,212 คน 40,203,012 บาท

โทรศัพท์  0 5574 1862 www.buengtabrat.go.th

โครงการ สำานักงานสีเขียว “ reen o e”
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลบึงทับแรต อำาเภอลานกระบือ จังหวัดกำาแพงเพชร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากรในสำานักงาน เพื�อำลด 
การิใช้พลังงาน และริิเริิ�มืกิจกริริมืท่ี่�เป็็นมิืตริกับสิ้�งแวดล้อำมื เช่น  
ลดป็ริิมืาณขยะ การิใช้ซำ�า นำากลับมืาใช้ใหม่ื การิลดและเลิก 
ใช้ส้าริเคม่ือัำนตริาย แม้ืกริะทัี่�งการิจัดซื�อำจัดจ้างสิ้นค้าและบริิการิ
ท่ี่�เป็็นมิืตริกับสิ้�งแวดล้อำมื (Green Procurement)

 การประหยัดพลังงานและร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ย่ังยืน โดยการิใช้ที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติและสิ้�งแวดล้อำมืให้เกิด
ป็ริะโยชน์สู้งสุ้ด คำานึงถึงริะยะเวลาในการิใช้งานให้ยาวนาน 
และก่อำให้เกิดผลเส่้ยหายต่อำสิ้�งแวดล้อำมืน้อำยท่ี่�สุ้ด

 การสร้างแรงจูงใจ ในการิคัดแยกขยะภายในครัิวเรืิอำน 
โดยการิม่ืส่้วนร่ิวมืขอำงป็ริะชาชนในการิลดป็ริิมืาณขยะมูืลฝอำย
และอำนุรัิกษ์สิ้�งแวดล้อำมืภายในตำาบล

 การปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื�อำให้ส้อำดคล้อำงกับนโยบายส่้เข่ยว  
โดยความืร่ิวมืมืือำขอำงทุี่กภาคส่้วนทัี่�งท้ี่อำงท่ี่�และท้ี่อำงถิ�น ร่ิวมืกัน 
ป็ลูกต้นไม้ืเพื�อำอำนุรัิกษ์ สิ้�งแวดล้อำมื และลดการิเกิดภาวะ 
ก๊าซเรืิอำนกริะจก ป็ริะชาชนม่ืคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่ป็ริาศจากโริคภัย 
ไข้เจ็บต่าง ๆ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ทรัพยากร โดยการิใช้พลังงาน 
อำย่างคุ้มืค่าและม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ 

 ประชาชนมีสุขภาพดี จากการิจัดการิสิ้�งแวดล้อำมืภายในตำาบล  
ทัี่� งที่างด้านอำากาศ ฝุ่นละอำอำง ส้าริเคม่ื  เ ส่้ยงริบกวน  
และเชื�อำโริคต่าง ๆ ท่ี่�ไมื่ส่้งผลกริะที่บต่อำสุ้ขภาพอำนามืัยขอำง
บุคลากริในหน่วยงานและป็ริะชาชนทัี่�วไป็

 ลดการใช้พลังงาน ทัี่�งพลังงานไฟิฟ้ิา นำ�า นำ�ามัืนเชื�อำเพลิง  
ก๊าซหุงต้มื โดยไม่ืใช้พลังงานอำย่างสู้ญเป็ล่าสิ้�นเป็ลือำง ริวมืถึง 
ช่วยลดการิเกิดก๊าซเรืิอำนกริะจกท่ี่�เกิดจากการิที่ำากิจกริริมืต่าง ๆ 
ภายในส้ำานักงาน 

 สร้างการมีส่วนร่วม ป็ลูกจิตส้ำานึกและเกิดความืตริะหนัก 
ในการิใช้ที่รัิพยากริ ช่วยแก้ปั็ญหาการิจัดการิที่รัิพยากริต่าง ๆ  
อำย่างยั�งยืน ส้ามืาริถเป็็นแบบอำย่างท่ี่�ด่ให้กับป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

  การสร้างสรรค์ท่ีทำางานสีเขียว ( reen O ce) อำาจเริิ�มื 
อำย่างง่าย ๆ และนำาไป็สู่้การิที่ำาให้เกิดเป็็นริะบบท่ี่�ชัดเจน  
ม่ืแนวร่ิวมืจากพนักงานทุี่กคนในอำงค์กริ โดยเริิ�มืจากไม่ืต้อำงม่ืการิ
ใช้งบป็ริะมืาณ ให้ความืส้ำาคัญกับการิคิดใหม่ื ( ethin ) 
ป็ รัิบเป็ล่�ยนทัี่ศนคติใ ห้ความืส้ำา คัญกับการิใช้ที่รัิพยากริ 
ในส้ำานักงานอำย่างคุ้มืค่า คุ้มืริาคา และการิส้่งต่อำที่รัิพยากริท่ี่�ใช้ 
จากท่ี่�ที่ำางานให้เกิดป็ริะโยชน์สู้งสุ้ดและเกิดความืยั�งยืน 
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โครงการ แผนป ิบัติการขจัดคราบน้ำามันจำาเพาะพื้นที่
ของเทศบาลเมืองแสนสุข
โดย เทศบาลเมืองแสนสุข อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 สภาพพื้นที่ชายฝั่งทะเล ท่ี่�อำยู่ในความืรัิบผิดชอำบขอำงเที่ศบาล 
เมืือำงแส้นสุ้ข ป็ริะกอำบด้วย ป่็าชายเลนหาดที่ริายป็นหิน 
และหาดที่ริาย โดยท่ี่�งานอำนุรัิกษ์ที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติเป็็น 
งานท่ี่�ต้อำงการิความืร่ิวมืมืือำจากหลายภาคส่้วน เนื�อำงด้วยความื 
ซับซ้อำนและขอำบเขตขอำงการิจัดการิที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาตินั�น 
ไม่ืส้ามืาริถจำากัดเขตได้อำย่างชัดเจน ซึ�งหากเกิดผลกริะที่บจาก 
การิใช้ป็ริะโยชน์ขอำงมืนุษย์ทัี่�งบนบกและในที่ะเลย่อำมืนำามืาซึ�ง 
ความืเสื้�อำมืโที่ริมืและเป็็นแนวที่างท่ี่�ไม่ืส้อำดคล้อำงกับการิพัฒนา
อำยา่งยั�งยนื ป็ริะกอำบกบัการิฟ้้ินฟิทูี่รัิพยากริธิ์ริริมืชาตท่ิี่�เสื้�อำมืโที่ริมื
ยังเป็็นงานท่ี่�ยุ่งยากและซับซ้อำนยิ�งกว่าการิอำนุรัิกษ์หลายเท่ี่าตัว

 แผันปฏิบัติการขจัดคราบนำ้ามันจำาเพาะพ้ืนท่ีเน้นการป้องกัน
และฟื�นฟูสมรรถภาพของชายฝ่ังได้อย่างรวดเร็ว เป็็นแผน 
เผชิญเหตุในลักษณะ Contingency Planning หรืิอำแผนป็ฏิิบัติการิ
รัิบเหตุฉุกเฉินท่ี่�โดยทัี่�วไป็เป็็นแผนเผชิญเหตุท่ี่�เก่�ยวข้อำงกับ 
หลายหนว่ยงานและใช้ที่รัิพยากริในการิดำาเนนิงานเป็น็จำานวนมืาก
จึงจำาเป็็นต้อำงที่ำาความืเข้าใจท่ี่�ถูกต้อำงตริงกันผ่านการิจัดป็ริะชุมื
ร่ิวมืกับหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อำง โดยใช้ขั�นตอำนหลัก 5 ขั�นตอำน 
คือำ denti ying (ป็ริะเมืินส้ถานการิณ์และกำาหนดขอำบเขตงาน) 
Prioriti ing (ลำาดับความืส้ำาคัญขอำงพื�นท่ี่�) Planning (พัฒนาแผน
อำย่างม่ืส่้วนร่ิวมื) E ecute (ที่ดส้อำบ) และ eview (ป็รัิบป็รุิง)

 ประสานแผันปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผันปฏิบัติการรับเหตุ
ฉุกเฉิน กริณ่นำ�ามัืนรัิ�วไหลบริิเวณชายฝ่ังที่ะเลขอำงจังหวัดชลบุร่ิ 
อำาทิี่ แผนป้็อำงกันและขจัดมืลพิษที่างนำ�าเนื�อำงจากนำ�ามัืนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2545, oint Oil S ill Pre aredness and es onse  
in the Gul  o  Thailand, การิจัดการิภัยพิบัติอำาเซ่ยน (ASEAN 
egional Programme on Disaster Management : A PDM) 

และพริะริาชบัญญัติความืรัิบผิดที่างแพ่งเพื�อำความืเส่้ยหาย 
จากมืลพิษนำ�ามัืน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ควบคุมสถานการณ์ จากกริณ่คริาบนำ�ามัืนรัิ�วไหลและฟ้้ินฟิู 
การิใช้ป็ริะโยชน์ขอำงมืนุษย์และสิ้�งแวดล้อำมืได้อำย่างริวดเร็ิว

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ทบทวนและฝกซ้อม แผนป็ฏิิบัติการิขจัดคริาบนำ�ามัืนจำาเพาะพื�นท่ี่�
อำย่างส้มืำ�าเส้มือำ 

 ใช้หลักการดำาเนินการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ( O  : 
mergency Operations enter) ในการิจัดริะบบบริิหาริ

จัดการิเหตุการิณ์ ( ncident Management System)  
เพื�อำให้การิเผชิญเหตุท่ี่�เป็็นเหตุการิณ์วิกฤติขั�นรุินแริงดำาเนินไป็
อำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม 
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลเมืองแสนสุข เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาการเรียนรู้ 
คู่คุณธรรม แหล่งท่องเที่ยวสวยงามและยั่งยืน 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจรุ่งเรือง 
ประชาชนอยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ดำารงประชาธิปไตย  
ภายใต้ระบบบริการที่ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
20.27 ตร.กม.  46,352 คน 1,447,643,974 บาท

โทรศัพท์  0 3819 3500 www.saensukcity.go.th
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

พ.ต.ท. อำานวย บุญกอบ 
นายกเทศมนตรีตำาบลบ้านเป้า

วิสัยทัศน์ 

“เศรษฐกิจก้าวหน้า ปวงประชาร่วมใจ สังคมทันสมัย  
ฉับไวบริการ มาตรฐานเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
7 ตร.กม.  7,810 คน 66,467,815 บาท

โทรศัพท์  0 4486 6040 www.bp.go.th

โครงการ รักษาสิงแวดล้อม เพิมพ้ืนท่ีสีเขียว และปรับปรุง
ภูมิทัศน์บึงหนอง มิ (รักษ์น้ำา รักษ์ปา รักษาแผ่นดิน)
โดย เทศบาลตำาบลบ้านเป้า อำาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

  บึงหนองฉิม เป็็นแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism)  
ขอำงตำาบลบ้านเป็้าท่ี่�ม่ืความืส้อำดคล้อำงกลมืกลืนกันอำย่างลงตัว 
ม่ืความืหลากหลายขอำงพันธ์ุิ์พืช สั้ตว์นำ�าและภูมิืปั็ญญาท้ี่อำงถิ�น 
ตลอำดจนความืเชื�อำ ความืศรัิที่ธิ์าอำย่างแริงกล้าในพริะพุที่ธิ์ศาส้นา
ผ่านพญามุืจ ลินที่ร์ินาคริาช ห รืิอำพญานาโคบุตริโคดมื  
ซึ�งได้ถูกกล่าวถึงในพริะไตริปิ็ฎก ว่าเป็็นพญานาคผู้แผ่พังพาน
ป็กป้็อำงอำงค์พริะสั้มืมืาสั้มืพุที่ธิ์เจ้าเมืื�อำเกิดพายุฝน เป็็นเวลา 7 วัน
ขณะเส้วยวิมุืตติสุ้ขในสั้ป็ดาห์ท่ี่� 6 หลังการิตรัิส้รู้ิท่ี่�ใต้ต้นมุืจลินที่ร์ิ
หรืิอำต้นจิก จึงเป็็นการินำาความืเชื�อำ ความืศรัิที่ธิ์าท่ี่� ม่ื ต่อำ 
อำงค์พริะสั้มืมืาสั้มืพุที่ธิ์เจ้าและพญามืุจลินที่ร์ินาคริาชมืาส้ริ้าง 
บึงหนอำงฉิมื หนอำงนำ�าส้าธิ์าริณะบนพื�นท่ี่�กว่า 70 ไร่ิ เพื�อำให้เป็็น
แหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยวเชิงนิเวศขอำงป็ริะชาชน

  บึงหนองฉิม เดิมืเร่ิยกว่า หนอำงสิ้มื คำาว่า สิ้มื เพ่�ยนมืาจาก 
คำาว่า เส้มืา ในอำด่ตเร่ิยกหนอำงน่�ว่า หนอำงบัว และได้ม่ืการิส้ร้ิางสิ้มื
ขึ�นมืา เพื�อำใช้เป็็นท่ี่�ป็ฏิิบัติสั้งฆกริริมื และลงอำุโบส้ถขอำง 
พริะภิกษุส้งฆ์ในช่วงท่ี่�ยังไม่ืม่ืการิส้ร้ิางอุำโบส้ถ ด้วยเอำกลักษณ์ 
การิม่ืส้ะพานกลางนำ�า ที่อำดลงเชื�อำมืหาศาลาโดมืกลางนำ�า ขนาดย่อำมื
เพื�อำเป็น็จดุชมืที่ศัน่ยภาพพันธ์ุิ์พืชพันธ์ุิ์บวัหลากหลายส้ายพันธ์ุิ์ โดย
เฉพาะบัวหลวง ส้ามืาริถมือำงเห็นฝูงป็ลานำ�าจืดท่ี่�ได้อำาศัย 
ในบึงหนอำงฉิมืแห่งน่� กอำป็ริกับพื�นท่ี่�โดยริอำบจัดเป็็นส้วนสุ้ขภาพ 
ท่ี่�ร่ิมืรืิ�น เหมืาะกับการิอำอำกกำาลังกาย เป็็นศูนยร์ิวมืขอำงการิดำาเนิน
กิจกริริมืต่าง ๆ ในคริอำบครัิว เป็็นศูนย์กลางการิเชื�อำมืโยง 
แหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยวเชิงนิเวศและวัฒนธิ์ริริมืไป็พร้ิอำมื ๆ กัน

  การจัดกิจกรรมท่ีบึงหนองฉมิอย่างต่อเน่ือง เช่น กิจกริริมืสื้บส้าน
ตำานานอำงค์ท้ี่าวมืุจลินที่ริ์นาคริาช การิจัดงานส้่งเส้ริิมืการิขาย
ผลิตภัณฑ์์และสิ้นค้า OTOP ขอำงชาวตำาบลบ้านเป้็าและขอำงด่ 
เมืือำงชัยภูมิื 

 คว้ารางวัล “คลองสวยนำ้าใสต้นแบบ จากจังหวัดชัยภูมิ  
เม่ือ พ.ศ. 2562” ด้วยการิอำอำกแบบและพัฒนาบึงหนอำงฉิมื  
พร้ิอำมือำาริยส้ถาปั็ตยใ์นทุี่กมิืติ ม่ืการิป็ลูกต้นไม้ื ไม้ืดอำก ไม้ืป็ริะดับ
เพิ�มืพื�นท่ี่�ส่้เข่ยวในทุี่กอำณูขอำงพื�นท่ี่� เพื�อำให้เป็็นป็อำดท่ี่�ด่ขอำง 
คนบ้านเป้็าและผู้สั้ญจริ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 บึงหนองฉิม เป็็นส้ถานท่ี่�ท่ี่อำงเท่ี่�ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ืขอำง 
จังหวัดชัยภูมิืให้แก่เยาวชน ป็ริะชาชน และนักท่ี่อำงเท่ี่�ยว

  เพ่ิมจำานวนนกัท่องเท่ียวให้กับชาวตำาบลบ้านเป้า เกิดการิส้ร้ิาง
อำาช่พ และส้ร้ิางริายได้ให้กับคนในท้ี่อำงถิ�น

  เพ่ิมขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
โดยอำาศัยความืร่ิวมืมืือำจากทุี่กภาคส่้วนในการิขับเคลื�อำน 
การิพัฒนาเมืือำง

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

  วิ สัยทัศน์ ผู้ันำา การทำางานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม 
กับชุมชน ด้วยพื�นฐานขอำงความืศรัิที่ธิ์าในพริะพุที่ธิ์ศาส้นา 
จึงเป็็นจุดหล่อำหลอำมืให้เกิดการิป็ริะส้านความืริ่วมืมืือำกับชุมืชน/
หมู่ืบ้าน เพื�อำให้ได้โคริงการิท่ี่�ป็ริะชาชนต้อำงการิและพึงพอำใจ 
มืากท่ี่�สุ้ด

  กลยุทธ์การออกแบบอารยสถาปัตย์และภูมิทัศน์โดยรอบ  
ด้วยสถาปัตยกรรมแนวตะวนัตกสมัยใหม่บวกกับความเช่ือและ
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลวงพ่อำส้ายที่อำง  
เตชะธิ์ัมืโมื วัดป่็าห้วยกุ่มื อำำาเภอำเกษตริส้มืบูริณ์ จังหวัดชัยภูมิื  
ผู้ท่ี่�เป็็นศูนย์ริวมืใจคนบ้านเป้็าและให้ส้ติป็ัญญาให้หลักธิ์ริริมื 
ในการิขับเคลื�อำนก่อำส้ร้ิางบึงหนอำงฉิมืให้ส้ำาเร็ิจ ลุล่วงไป็ได้ 
อำย่างงดงามื
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โครงการ งานฐานทรัพยากรท้องถิน
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลสองพี่น้อง อำาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 โครงการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน เป็็นโคริงการิอำนุรัิกษ์
พันธิ์ุกริริมืพืชอัำนเนื�อำงมืาจากพริะริาชดำาริิส้มืเด็จพริะกนิษฐา 
ธิิ์ริาชเจ้า กริมืส้มืเด็จพริะเที่พรัิตนริาชสุ้ดา ฯ ส้ยามืบริมืริาชกุมืาร่ิ
โดย อำบต.ส้อำงพ่�น้อำง ได้ดำาเนินงานอำนุรัิกษ์ที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติ 
เพื�อำส้นอำงพริะริาชดำาริิในงานฐานที่รัิพยากริท้ี่อำงถิ�น ส้ริ้างการิ 
ม่ืส่้วนร่ิวมืในการิอำนุรัิกษ์ที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติ ทัี่�งในด้านกายภาพ 
ช่วภาพและภูมิืปั็ญญาเพื�อำลดการิบุกริุก ตัดไมื้ที่ำาลายป่็าและ 
หันมืาส้ร้ิางป่็าให้กับชุมืชนเพื�อำเป็็นริายได้กลับสู่้ชุมืชนและ 
เพื�อำให้ชุมืชนอำยู่กับป่็าได้ โดยการิพึ�งพาซึ�งกันและกัน 

 ผัลสำาเร็จ อำบต.ส้อำงพ่�น้อำง ได้ดำาเนินการิตามืแนวพริะริาชดำาริิ 
จนได้รัิบป้็ายพริะริาชที่าน และเก่ยริติบัตริขั�นท่ี่�  1 จาก 
ส้มืเด็จพริะกนิษฐาธิิ์ริาชเจ้า กริมืส้มืเด็จพริะเที่พรัิตนริาชสุ้ดา ฯ 
ส้ยามืบริมืริาชกุมืาร่ิ และริางวัลรุิกขมืริดกขอำงแผ่นดินใต้ร่ิมื 
พริะบาริม่ื จากส้ำานักนายกรัิฐมืนตร่ิ

 ภารกิจ 3 ด้าน และ 6 งาน ในการจัดทำาฐานทรัพยากร 
ท้องถ่ิน คือำ ภาริกิจ 3 ด้าน ป็ริะกอำบด้วย ด้านท่ี่� 1 การิบริิหาริ
และจัดการิให้คนในชุมืชนเข้ามืาม่ืส้่วนริ่วมืในกิจกริริมื ด้านท่ี่� 2 
ด้านการิดำาเนินงาน ใน 6 งาน 9 ใบงาน ตามืท่ี่� อำพ.ส้ธิ์.กำาหนด  
จัดเก็บข้อำมูืลด้านกายภาพช่วภาพและภูมิืปั็ญญาท่ี่�ม่ือำยู่ในพื�นท่ี่�
ร่ิวมืกับที่างโริงเร่ิยนท่ี่� เข้าริ่วมืกิจกริริมืส้วนพฤกษศาส้ตริ์ 
โริงเร่ิยน แล้วนำามืาบันทึี่กเป็็นข้อำมูืลในรูิป็เอำกส้าริ/ไฟิล์
อิำเล็กที่ริอำนิกส์้ และเผยแพร่ิในเว็บไซต์ และริายงานผลการิ 
ดำาเนินงานให้ส้ำานักพริะริาชวังที่ริาบทุี่กปี็ และด้านท่ี่� 3 ได้จัด 
ให้ม่ืการิป็ริะเมิืนผลการิดำาเนินงานอำย่างต่อำเนื�อำง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 พ้ืนท่ีป่าในชุมชน ถูกบุกรุิกน้อำยลง
 ชุมชน มี จิตสำา นึก ร่วม กัน ดูแล รักษา ป่า  ร่ิ วมืกันส้ริ้ า ง  

ร่ิวมืกันพัฒนาเป็็นแหล่งที่่อำงเท่ี่�ยวเชิงอำนุรัิกษ์ ม่ืความืใส้่ใจ 
ห่วงแหนพื�นท่ี่�ป่็าไว้ให้ลูกหลานได้ภาคภูมิืใจ 

 ประชาชน ม่ืริายได้จากการิจัดการิท่ี่อำงเท่ี่�ยว เช่น มัืคคุเที่ศก์น้อำย
 สิ้นค้าขอำงท่ี่�ริะลึกพื�นเมืือำง

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความมุ่งม่ัน ความต้ังใจ ของคนในชุมชน ท่ี่�ต้อำงการิให้ตำาบล
ส้อำงพ่�น้อำง ซึ�งม่ืพื�นท่ี่�ป่็าส่้วนใหญ่ ได้เป็็นป่็าท่ี่�ได้รัิบการิอำนุรัิกษ์
รัิกษาไว้ เพื�อำการิศึกษา การิท่ี่อำงเท่ี่�ยวเชิงนิเวศ ซึ�งเป็็นตำาบลเด่ยว
ขอำงจังหวัดชุมืพริ ท่ี่� ไ ด้ดำา เ นินงานในฐานะส้มืาชิกงาน 
ฐานที่รัิพยากริท้ี่อำงถิ�น จนก่อำให้เกิดความืภาคภูมิืใจ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายกิตติ เทพเต็ม 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลสองพี่น้อง 

วิสัยทัศน์ 

“ชุมชนพัฒนา ประชาร่วมใจ ธรรมชาติสดใส  
ห่างไกลยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง” 

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
1,880 ตร.กม.  9,913 คน 52,500,280 บาท

โทรศัพท์  0 7751 0898 www.songpeenong.go.th
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายณรงค์ ปะมาละ  
นายกเทศมนตรีตำาบลสันผัักหวาน

วิสัยทัศน์ 

“มุ่งสู่ตำาบลสุขภาวะภายในปี 2564”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
13 ตร.กม.  16,048 คน 49,280,675 บาท

โทรศัพท์  0 5313 1532  www.sunpukwan.go.th

โครงการ ประเมินคาร์บอน ตุพรินท์ระดับองค์กร 
และการจัดการสำานักสีเขียว
โดย เทศบาลตำาบลสันผักหวาน อำาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

  นโยบายการพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อม  “ริ่วมืคิด ร่ิวมืใจ  
ลดใช้ที่รัิพยากริและพลังงาน มุ่ืงสู่้มืาตริฐาน Green O ce” 
เพื�อำมุ่ืงบริริลุวัตถุป็ริะส้งค์ในการิลดก๊าซเรืิอำนกริะจก ลดการิใช้
ที่รัิพยากริ พลังงาน การิจัดการิขอำงเส่้ย และการิดำาเนินงาน 
ท่ี่�เป็็นมิืตริกับสิ้�งแวดล้อำมื 

 บูรณาการความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน อำาทิี่ กับอำงค์การิ
บริิหาริจัดการิก๊าซเรืิอำนกริะจก (อำงค์การิมืหาชน) และหน่วยวิจัย
เพื�อำการิจัดการิพลังงานและเศริษฐนิเวศ ส้ถาบันวิจัยวิที่ยาศาส้ตร์ิ
และเที่คโนโลย ่มืหาวทิี่ยาลัยเช่ยงใหมื ่การิจัดการิส้ำานักงานส่้เข่ยว
ร่ิวมืกับมืหาวิที่ยาลัยมืหิดล และส้ำานักงานสิ้�งแวดล้อำมืภาคท่ี่� 1 
จังหวัดเช่ยงใหม่ื โดยดำาเนินการิร่ิวมืกันทัี่�งในด้านการิวางแผน  
การิจัดที่ำาข้อำมูืลส้ถิติและวิชาการิ 

 ระเบิดจากภายใน เริิ�มืต้นจากการิดำาเนินงานริะดับอำงค์กริ  
นำาไป็สู่้การิขยายผลลงสู่้ชุมืชนและสั้งคมื โดยชุมืชนม่ืส่้วนร่ิวมื 
ในการิดำาเนินกิจกริริมืและเกิดความืตริะหนักถึงการิสิ้�นเป็ลือำง
ที่รัิพยากริและพลังงานต่าง ๆ ท่ี่�เก่�ยวข้อำงในช่วิตป็ริะจำาวันท่ี่�นำาไป็สู่้
ปั็ญหาสิ้�งแวดล้อำมื นำาไป็สู่้การิลดก๊าซเรืิอำนกริะจก และลดการิใช้
พลังงานในภาพริวมื ป็ริะกอำบด้วย การิแยกป็ริะเภที่ขยะ 
ให้ถูกป็ริะเภที่และการิจัดการิขยะเปี็ยกและเศษอำาหาริ 
ในครัิวเรืิอำน เพื�อำลดป็ริิมืาณขยะและค่าใช้จ่าย ตลาดนัดขยะ 
ส้ร้ิางริายได้จากขยะ ลดการิใช้ที่รัิพยากริและพลังงานท่ี่�เกิน 
ความืจำาเป็็น โดยเป็ล่�ยนหลอำดไฟิฟ้ิาส้าธิ์าริณะจากเดิมืเป็็นหลอำด
ป็ริะหยัดพลังงาน ส่้งเส้ริิมืการิจัดที่ำาถังดักจับไขมัืนในครัิวเรืิอำน 
กิจกริริมืต้นไมื้แที่นความือำาลัยเพื�อำลดขยะจากพวงหร่ิด 
และเพิ�มืพื�นท่ี่�ส่้เข่ยว

 ผ่ัานการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ระดับองค์กร (CFO)  
ได้รัิบโล่ป็ริะกาศเก่ยริติคุณจากอำงค์การิบริิหาริจัดการิก๊าซเรืิอำน
กริะจก (อำงค์การิมืหาชน) และผ่านเกณฑ์์การิป็ริะเมิืนส้ำานักงาน 
ส่้เข่ยว (Green O ce) ป็ริะจำาปี็ 2562 ได้รัิบริางวัล ริะดับด่

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ข้อมูลปริมาณการปล่อยกาซเรือนกระจก โดยส้ามืาริถ 
นำาไป็เป็็นฐานข้อำมืูลในการิวางแผนการิดำาเนินงานเพื�อำป็ริะหยัด
ที่รัิพยากริในปี็ต่อำไป็

 นำาแนวทางการดำาเนินงานโครงการมากำาหนดมาตรการ
ประหยัดทรัพยากรและพลังงาน เพื�อำให้เกิดการิลดใช้ที่รัิพยากริ
และพลังงานอำย่างเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื

 เกิดเครือข่ายการดำาเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม อำาทิี่  
ผู้ป็ริะกอำบการิร้ิานอำาหาริ ผู้รัิบจ้างเก่�ยวกับกิจการิ/โคริงการิขอำง
เที่ศบาลตำาบลสั้นผักหวาน เกิดความืตริะหนักต่อำภาวะ 
เรืิอำนกริะจก ม่ืการิลดป็ริิมืาณขอำงเส่้ยท่ี่�ต้อำงกำาจัดตามืหลักเกณฑ์์
การิคัดแยกป็ริะเภที่ขยะหรืิอำขอำงเส่้ย และส่้งเส้ริิมืการิใช้ผลิตภัณฑ์์
ท่ี่�เป็็นมิืตริต่อำสิ้�งแวดล้อำมื

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

  วิ สัยทัศน์ ผู้ับริหาร การทำางานเป็นทีม การสร้างการ 
มี ส่วนร่วมกับชุมชน โดยมุ่ืงส้ร้ิางแนวความืคิดใหมื่และ 
ป็รัิบเป็ล่�ยนทัี่ศนคติขอำงบุคลากริและป็ริะชาชน มุ่ืงความืส้ำาคัญ
เรืิ�อำงการิใช้ที่รัิพยากริอำย่างคุ้มืค่า การิจัดการิขยะและรัิกษา 
สิ้�งแวดล้อำมืด้วยตนเอำง โดยป็ฏิิบัติให้ เป็็นช่วิตป็ริะจำาวัน 
จนพัฒนาเป็็นจิตส้ำานึก การิม่ืส่้วนร่ิวมืในการิจัดที่ำากิจกริริมื 
ท่ี่�เก่�ยวข้อำงเพื�อำนำาไป็สู่้การิลดก๊าซเรืิอำนกริะจกและลดพลังงาน 
ในภาพริวมื ป็ลกูฝงัวฒันธิ์ริริมืรัิกสิ้�งแวดล้อำมืลงไป็ในกริะบวนการิ
ที่ำางานทัี่�งในอำงค์กริและชุมืชนอำย่างต่อำเนื�อำงและส้มืำ�าเส้มือำ  
ซึ�งจะนำาไป็สู่้การิพัฒนาท่ี่�ยั�งยืน
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โครงการ ท้องถิน สร้างปา รักษ์น้ำา “ล้อมรั้วด้วยรักพิทักษ์ปา”
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลเขาไม้แก้ว อำาเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 โครงการท้องถ่ิน สร้างป่า รักษ์นำ้า “ล้อมร้ัวด้วยรักพิทักษ์ป่า” 
เ ป็็นการิ น้อำมืนำาแนวพริะริาชดำา ริิขอำงพริะบาที่ส้มืเด็ จ 
พริะบริมืชนกาธิิ์เบศริ พริะมืหาภูมิืพลอำดุลยเดชมืหาริาช  
บริมืนาถบพิตริ และส้มืเด็จพริะนางเจ้าสิ้ริิกิติ� พริะบริมืริาชชนน่นาถ
พริะพันปี็หลวง เก่�ยวกับการิพัฒนาป่็าไป็ป็ฏิิบัติหรืิอำป็ริะยุกต์ใช้ 
ให้เกิดป็ริะโยชน์ในชุมืชนอำย่างกว้างขวางและส้ามืาริถอำยู่ได้ 
อำย่างพอำเพ่ยง

 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการิดำาเนินโคริงการิท้ี่อำงถิ�น 
ส้ร้ิางป่็า รัิกษ์นำ�าโดยส่้งเส้ริิมืและป็ลูกฝังให้คนในชุมืชนม่ืความืรัิก
หวงแหนและรู้ิสึ้กในการิเป็็นเจ้าขอำงร่ิวมืกัน ซึ�งจะต้อำงช่วยกันดูแล
และรัิกษาผืนป่็าให้ม่ืความือุำดมืส้มืบูริณ์และคงอำยู่กับชุมืชน 
ได้อำย่างยั�งยืน ตามืหลักการิดำาเนินช่วิตแบบ “คนอำยู่ริ่วมืกับป่็า 
อำย่างพึ�งพิง เกื�อำกูล ส้มืดุล มัื�นคง ยั�งยืน”

 รักษาสภาพป่าท่ียังคงสมบูรณ์อยู่ไม่ให้ถูกทำาลาย จำานวน  
1,107 ไร่ิ ตลอำดจนอำนุรัิกษ์ส้ัตว์ป่็า และรัิกษาส้ภาพแวดล้อำมื 
ริวมืถึงฟ้้ินฟูิส้ภาพป่็าท่ี่�ถูกที่ำาลายจนเสื้�อำมืโที่ริมืให้คืนสู่้ส้ภาพป่็าท่ี่�
ส้มืบูริณ์ดังเดิมื โดยให้ม่ืทัี่�งไม้ืป่็าธิ์ริริมืชาติและไม้ืป่็าใช้ส้อำย  
โดยจัดตั�งเป็็นป่็าชุมืชน 

 ศูนย์การเรียนรู้เร่ืองป่าชุมชน เปิ็ดโอำกาส้ให้หน่วยงานท่ี่�ส้นใจ 
เข้ามืาศึกษาดูงานการิบริิหาริจัดการิ เรืิ�อำงป่็าชุมืชน โดยใช้เส้้นที่าง
ศึกษาธิ์ริริมืชาติในพื�นท่ี่� ป่็า ชุมืชนเป็็นแหล่งศึกษาดูงาน  
และส้ามืาริถเชื�อำมืโยงเป็็นส้ถานท่ี่�ท่ี่อำงเท่ี่�ยวเชิงนิเวศกับคน 
ในชุมืชนได้

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนมีความภูมิใจ รู้ิสึ้กเป็็นเจ้าขอำง โดยช่วยกันรัิกษา 
พื�นท่ี่�ป่็า ให้ม่ืความือุำดมืส้มืบูริณ์ ไม่ืให้ถูกบุกรุิกและที่ำาลาย  
คืนความือุำดมืส้มืบูริณ์ให้กับธิ์ริริมืชาติ ฝนตกตามืฤดูกาล ส้ามืาริถ
ป็ริะกอำบอำาช่พด้านเกษตริกริริมืได้อำย่างยั�งยืน

 ศูนย์กลางการเรียนรู้ แหล่งที่่อำงเท่ี่�ยวเชิงนิเวศและศึกษาดูงาน 
ด้านธิ์ริริมืชาติและสิ้�งแวดล้อำมื แก่เยาวชน ป็ริะชาชนและ 
นักท่ี่อำงเท่ี่�ยวท่ี่�ส้นใจ

 ส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน ส้ร้ิางริายได้เพิ�มืขึ�นจากการิ
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์์ให้แก่นักท่ี่อำงเท่ี่�ยว ไม่ืว่าจะเป็็นสิ้นค้าพื�นเมืือำง
หรืิอำพืชส้มุืนไพริจากป่็าชุมืชน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ผู้ันำามีความเข้มแข็ง ทัี่�งผู้นำาท้ี่อำงท่ี่� ผู้นำาท้ี่อำงถิ�น ผู้นำาที่างศาส้นา 
หัวหน้าส่้วนริาชการิต่าง ๆ ในพื�นท่ี่� ม่ืจุดเน้นอำยู่ท่ี่�การิป็ริะส้าน
ความืร่ิวมืมืือำกับชุมืชน ป็ริะกอำบกับ ป็ริะชาชนในพื�นท่ี่� 
ม่ืความืตริะหนักและม่ืจิตส้ำานึกในการิรัิกษาและหวงแหนป่็าไม้ื  
ในการิเป็็นเจ้าขอำงร่ิวมืกัน โดยการิกำาหนดกฎกติการ่ิวมืกัน  
ลงมืือำแก้ไขปั็ญหา ม่ืการิเร่ิยนรู้ิและป็ฏิิบัติงานร่ิวมืกัน

 การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น ส้ำานักงาน 
ป่็ า ไ ม้ื  ส้ำา นักงาน เกษตริ  และการิ ท่ี่อำง เ ท่ี่� ยว  ใน เรืิ� อำ ง 
อำงค์ความืรู้ิต่าง ๆ ในการิอำนุรัิกษ์ที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติ การิแป็ริรูิป็
ผลิตภัณฑ์์ การิแป็ริริูป็ส้มุืนไพริ การิท่ี่อำงเท่ี่�ยวเชิงนิเวศ  
และได้รัิบกล้าไม้ืพันธ์ุิ์ไม้ืต่าง ๆ ท่ี่�นำามืาป็ลูกใหม่ืและป็ลูกที่ดแที่น
ต้นไม้ืท่ี่�ถูกที่ำาลาย 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายพีรพนธ์ ลังเมือง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเขาไม้แก้ว

วิสัยทัศน์ 

“การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง 
ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” 

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
97.40 ตร.กม.  6,673 คน 46,731,597 บาท

โทรศัพท์  0 7557 0268 www.kaomaikeaw.go.th
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายพีระพงษ์ พิพัฒน์เลิศสกุล  
นายกเทศมนตรีตำาบลนำ้าเชี่ยว

วิสัยทัศน์ 

“เมืองนิเวศนำ้าเชี่ยวมีคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดี 
บนฐานทรัพยากรและวัฒนธรรมที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
21.53 ตร.กม.  3,306 คน 38,176,112 บาท

โทรศัพท์  0 3959 3198 www.namchieo.go.th

โครงการ จัดทำาแผนและผังต้นแบบเมืองนิเวศน้ำาเช่ียว
โดย เทศบาลตำาบลน้ำาเชี่ยว อำาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

  การจัดการส่ิงแวดล้อมในตำาบลนำ้าเช่ียว ม่ืหลากหลายกิจกริริมื  
ซึ�งทุี่ก ๆ กิจกริริมืล้วนม่ืความืส้ำาคัญ หากขาดกิจกริริมืใด 
กิจกริริมืหนึ�งอำาจที่ำาให้สิ้�งแวดล้อำมืในพื�นท่ี่�นั�น ๆ ได้รัิบการิพัฒนา
ไม่ืด่เท่ี่าท่ี่�ควริ หรืิอำอำาจใช้เวลานานกว่าจะบริริลุผล ดังนั�น 
การิดำาเนินการิด้านสิ้�งแวดล้อำมืในพื�นท่ี่�ตำาบลนำ�าเช่�ยว จึงม่ื 
ความืจำาเป็็นจะต้อำงวางแผนงานเพื�อำดำาเนินการิทัี่�งในปั็จจุบัน 
และอำนาคตให้ตริงตามืเป้็าหมืาย

 อาศัยข้อมูลพื้นที่อย่างละเอียด ม่ืการิรัิบฟัิงความืต้อำงการิขอำง
ป็ริะชาชน ม่ืความืส้อำดคล้อำงกับแผนยุที่ธิ์ศาส้ตร์ิกริะที่ริวง
ที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติและสิ้�งแวดล้อำมื ริะยะ 20 ปี็ แผนพัฒนากลุ่มื
จังหวัดภาคตะวันอำอำก 2 และแผนพัฒนาจังหวัดตริาด  
พ.ศ. 2561 - 2564

 แผันเชิงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ได้แก่ กอำงทุี่น
สิ้�งแวดล้อำมื กริะที่ริวงที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติและสิ้�งแวดล้อำมื 
ส้ำานักงานนโยบายและแผนที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติและสิ้�งแวดล้อำมื 
ส่้วนริาชการิท่ี่�เก่�ยวข้อำงในจังหวัดตริาด เที่ศบาล ตลอำดจน
ป็ริะชาชนในตำาบลนำ�าเช่�ยว ร่ิวมืกันวางแผนให้ตำาบลนำ�าเช่�ยว 
เป็็นตำาบลต้นแบบเมืือำงนิเวศชายฝ่ังที่ะเล 

 กรอบการดำาเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ตัวช่�วัดท่ี่� 
เส้ริิมืส้ริ้างความืเป็็นเมืือำงนิเวศให้กับตำาบลนำ�าเช่�ยว และตัวช่�วัด
ด้านเป็้าหมืาย ริวมื 18 ตัวช่�วัด ส้อำดคล้อำงกับเป็้าหมืายขอำง 
เมืือำงนิเวศ และเป้็าหมืายการิพัฒนาเมืือำงยั�งยืน ซึ�งแต่ละมิืติ 
ขอำง ตัว ช่� วั ดจะส้ามืาริถจั ดที่ำาฐาน คุณภาพสิ้� งแวด ล้อำมื 
เมืือำงและชุมืชน เพื�อำใช้ในการิวิเคริาะห์ป็ริะเมิืนผลริะดับความืเป็็น
เมืือำงนิเวศและส้นับส้นุนการิริะบุเป้็าหมืายขอำงเมืือำงและชุมืชน 
ในอำนาคต

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 การใช้ประโยชน์ระบบนิเวศท่ีหลากหลายอย่าง ย่ัง ยืน  
โดยการิกำาหนดขอำบเขตข้อำตกลงร่ิวมืกันภายในชุมืชนนิเวศ  
ดำาเนินการิป้็อำงกันการิลุกลำ�าที่รัิพยากริป่็าชายเลน การิอำนุรัิกษ์และ
ฟ้้ินฟูิอำย่างยั�งยนืโดยชุมืชนและนักท่ี่อำงเท่ี่�ยว ริวมืถึงการิพัฒนาริะบบ
ติดตามืผลการิดำาเนินงาน ทัี่�งเชิงป็ริิมืาณและเชิงคุณภาพ

 ลดรอยเท้านิเวศ ผ่านการิผลิตและบริิโภคท่ี่�ยั�งยืนโดยม่ืส่้วนร่ิวมื
ขอำงชุมืชน และนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวซึ�งม่ืแนวที่างหลัก 2 ด้าน ได้แก่  
การิพัฒนาวิถ่ช่วิต และวัฒนธิ์ริริมื ท่ี่�เป็็นมิืตริกับสิ้�งแวดล้อำมื  
และการิเก็บค่าธิ์ริริมืเน่ยมืสิ้�งแวดล้อำมืจากผู้ได้รัิบป็ริะโยชน์ 
จากริะบบนิเวศ

 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานระบบนิเวศและวัฒนธรรม 
ท่ีย่ังยืน โดยการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศจาก
ศักยภาพของชุมชน เร่ิงการิจัดที่ำาแผนการิท่ี่อำงเท่ี่�ยวจากหุบเขา
ถึงที่ะเล เกษตริกริริมืเชิงนิเวศ การิพัฒนาแหล่งเร่ิยนรู้ิวัฒนธิ์ริริมื 
ไที่ย-พุที่ธิ์ ไที่ย-มืุส้ลิมื และไที่ย-จ่น การิพัฒนาผลิตภัณฑ์์ 
และงานในภาคการิท่ี่อำงเท่ี่�ยวเชิงส้ร้ิางส้ริริค์และการิถ่ายที่อำด 
การิอำนุรัิกษ์เอำกลักษณ์วัฒนธิ์ริริมืสู่้เยาวชน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ภาคีการพัฒนาเมืองภาคส่วนต่าง ๆ ให้ความืคิดเห็นและ 
ข้อำเส้นอำแนะต่อำร่ิางกริอำบการิดำาเนินงานเพื�อำการิพัฒนานำ�าเช่�ยว 
ตามืแนวคิดเมืือำงนิเวศ ริวมืทัี่�งแนวที่างการิขับเคลื�อำนการิพัฒนา 
นำ�าเช่�ยว เพื�อำนำาไป็สู่้การิป็ฏิิบัติในชุมืชนอำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ

 กรอบการดำาเนินงาน เพื�อำพัฒนาตำาบลนำ�าเช่�ยว ตามืแนวคิด 
เมืือำงนิเวศ ริวมืทัี่�งแนวที่างการิขับเคลื�อำนการิพัฒนาตำาบล 
นำ�าเช่�ยว ได้เผยแพริ่ต่อำส้าธิ์าริณะและส้นับส้นุนให้เส้นอำเป็็น
นโยบายการิพัฒนาเมืือำงและชุมืชนเชิงนิเวศขอำงป็ริะเที่ศไที่ยต่อำไป็
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โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพระราชดำาริ ฯ 
ฐานทรัพยากรท้องถินตำาบลชุมพล
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลชุมพล อำาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายชัยณรงค์ มินศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลชุมพล

วิสัยทัศน์ 

“มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง  
เน้นการมีส่วนร่วมพร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
32.69 ตร.กม.  5,823 คน 37,820,708 บาท

โทรศัพท์  0 3761 2311 www.chumphon-sao.go.gh

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การดำาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินตำาบลชุมพล โดยการิ 
ม่ืส่้วนร่ิวมืจากทุี่กภาคส่้วน ด้วยการิเร่ิยนรู้ิที่รัิพยากริท่ี่�ม่ืในท้ี่อำงถิ�น
เร่ิยนรู้ิการิใช้ป็ริะโยชน์ขอำงที่รัิพยากริในท้ี่อำงถิ�น ส้ร้ิางจิตส้ำานึก 
ในการิอำนุรัิกษ์ที่รัิพยากริท้ี่อำงถิ�น ภายใต้ 3 ฐานที่รัิพยากริ คือำ 
ที่รัิพยากริกายภาพ ที่รัิพยากริช่วภาพ และที่รัิพยาริกริวัฒนธิ์ริริมื
ภูมิืปั็ญญา และได้ดำาเนินกิจกริริมือำย่างต่อำเนื�อำง 

 สวนพฤกษศาสตร์ของตำาบลชุมพล ม่ืการิส้ำาริวจ ริวบริวมื 
พันธ์ุิ์พืชท่ี่�ส้ำาคัญในตำาบลชุมืพล และพันธ์ุิ์พืชท่ี่�ใกล้สู้ญพันธ์ุิ์  
เพื�อำป็ลูกในพื�นท่ี่�ศึกษาที่รัิพยากริท้ี่อำงถิ�น 

 งานสำารวจรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน ม่ืการิส้ำาริวจข้อำมูืล 9 ใบงาน
จำานวน 8 หมู่ืบ้าน โดยการิม่ืส่้วนร่ิวมืจากทุี่กภาคส่้วน เช่น โริงเร่ิยน
อำบต. ผู้นำาท้ี่อำงถิ�น ผู้นำาท้ี่อำงท่ี่� ป็ริาชญ์ชาวบ้าน ผู้นำากลุ่มือำงค์กริ 
และป็ริะชาชน ที่ำาให้เด็กนักเร่ิยนได้ศึกษาขอำงด่ท่ี่�ม่ืในหมู่ืบ้าน 
ม่ืความืสุ้ขกับการิเร่ิยนนอำกชั�นเร่ิยน ม่ืความืใกล้ชิดกับชุมืชน 
เพิ�มืมืากขึ�น

 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน ได้ม่ืการิอำนุรัิกษ์ 
“มืะมื่วง” พันธ์ุิ์เก่าแก่ท่ี่�ใกล้จะสู้ญพันธ์ุิ์และพันธุ์ิ์ไม้ืชนิดอืำ�น 
ท่ี่�ใกล้สู้ญพันธ์ุิ์ ป็ริะกอำบกับ กอำ.ริมืน. จังหวัดนครินายก ได้คัดเลือำก
ให้ อำบต.ชุมืพล นำาเมืล็ดพันธ์ุิ์ผักพริะริาชที่านขอำงส้มืเด็จ 
พริะกนิษฐาธิ์ิริาชเจ้า กริมืส้มืเด็จพริะเที่พรัิตนริาชสุ้ดา ฯ  
ส้ยามืบริมืริาชกุมืาร่ิ จากศูนย์พัฒนาพันธ์ุิ์พืชจักริพันธ์ิ์เพ็ญศิริิ  
นำามืาเพาะและขยายพันธ์ุิ์เพื�อำแจกจ่ายให้กับเกษตริกริและ 
ริาษฎริทัี่�วไป็ นำาไป็เพาะป็ลูกไว้กินเอำง เพื�อำลดริายจ่ายในครัิวเรืิอำน
ริวมืทัี่�งเก็บส้ะส้มืเมืล็ดพันธ์ุิ์ไว้ป็ลูกในรุ่ินต่อำไป็ 

 งานศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถ่ิน เป็็นแหล่งข้อำมูืล 
ไว้ส้ำาหรัิบสื้บค้นข้อำมูืลการิดำาเนินงานฐานที่รัิพยากริท้ี่อำงถิ�น 
ขอำงตำาบลชุมืพล ทัี่�งท่ี่�เป็็นเอำกส้าริ และผ่านริะบบอำอำนไลน์

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เ กิดกระบวนการเรียน รู้ในงานฐานทรัพยากรท้อง ถ่ิน  
เพิ�มืแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยวเชิงนิเวศ การิใช้ป็ริะโยชน์จากที่รัิพยากริ 
ท่ี่�ม่ืในท้ี่อำงถิ�น การิส้ำาริวจริวบริวมืข้อำมูืล การิอำนุรัิกษ์และรัิกษาไว้
ให้ชุมืชนคนรุ่ินต่อำไป็

 ผัลผัลิตจากเมล็ดพันธ์ุพระราชทาน ได้พลิกฟ้้ินวิถ่ช่วิตชุมืชน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 พระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ำาให้ชาวตำาบล
ชุมืพลทีุ่กภาคส้่วน ได้ตริะหนักรู้ิ และเห็นถึงความืส้ำาคัญ 
ขอำงความืรัิกที่รัิพยากริ คือำ ความืรัิกชาติ รัิกแผ่นดิน รัิกสิ้�งท่ี่�เป็็น
ส้มืบัติขอำงตัวเขา ที่ำาให้เกิดแริงบันดาลใจท่ี่�จะส้นอำงพริะริาชดำาริิ 
ในงานฐานที่รัิพยากริท้ี่อำงถิ�น โดยมุ่ืงมัื�นท่ี่�จะสื้บส้านรัิกษาต่อำยอำด
ให้กับชุมืชนคนรุ่ินต่อำไป็

 แนวทางการพัฒนาให้ย่ังยืนมีหลักสำาคัญอยู่ ท่ีนโยบาย 
ของคณะผู้ับริหาร การนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจน 
การติดตามผัลการดำาเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื�อำใช้เป็็นแนวที่าง 
ในการิพัฒนาตำาบลชุมืพล ตลอำดจนความืม่ืใจท่ี่�จะที่ำางาน  
ด้วยส้ำานึกรัิบผิดชอำบต่อำหน้าท่ี่� ม่ืความือำดที่นต่อำความืยากลำาบาก
ม่ืความืเพ่ยริพยายามืฟัินฝ่าอุำป็ส้ริริค เพื�อำให้บริริลุตามืวัตถุป็ริะส้งค์
โดยใช้กริะบวนการิม่ืส่้วนร่ิวมืจากทุี่กภาคส่้วน 
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายทวี กุลคำาธรกิตติ�  
นายกเทศมนตรีตำาบลธรรมศาลา

วิสัยทัศน์ 

“ธรรมศาลาก้าวไกล ใส่ใจการศึกษา เทคโนโลยีก้าวหน้า 
พัฒนาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในทรัพย์สิน  
มีกินอิ่มท้อง วัฒนธรรมไม่บกพร่อง พี่น้องสุขสบาย”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
3.64 ตร.กม.  7,076 คน 65,525,173 บาท

โทรศัพท์  0 3439 5200 www.thamsala-sm.go.th

โครงการ ท้องถินไทยใส่ใจความสะอาด คืนธรรมชาติ 
สู่คลองเจดีย์บูชา และคลองสาขาชาวประชามีความสุข
โดย เทศบาลตำาบลธรรมศาลา อำาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

  รณรงค์ให้ประชาชน ม่ืส่้วนร่ิวมืในการิดูแลรัิกษาที่รัิพยากริ 
ธิ์ริริมืชาติและสิ้�งแวดล้อำมื

 จ้างเหมาบุคคลในชุมชนและพ้ืนท่ีใกล้เคียง ที่ำางานตามื 
ความืต้อำงการิขอำงแต่ละพื�นท่ี่� เช่น การิแผ้วถางหญ้า การิกวาดถนน
ตัดแต่งกิ�งต้นไม้ื ขุดลอำกท่ี่อำริะบายนำ�าในชุมืชน จัดเก็บขยะมูืลฝอำย 
ขุดดินป็ลูกต้นไม้ืและไม้ืดอำก ดูแลรัิกษาความืส้ะอำาด คู คลอำง ฯลฯ 

 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื�อำใช้ในการิป็ฏิิบัติงานขอำงผู้รัิบจ้าง
และฟ้้ินฟูิส้ภาพแวดล้อำมืในชุมืชนพื�นท่ี่�

 ดำาเนินการในเขตเทศบาลตำาบลธรรมศาลา บริิเวณ 8 ชุมืชน  
ถนน 27 ส้าย ความืยาว 18 กิโลเมืตริ คลอำงจำานวน 5 ส้าย 
ความืยาว 10.25 กิโลเมืตริ ส้ถานท่ี่�ดำาเนินการิ พิจาริณาจ้างเหมืา
ตามืความืเหมืาะส้มื และไม่ืซำ�าซ้อำนกับพื�นท่ี่� ท่ี่� ม่ื เจ้าหน้าท่ี่� 
ขอำงเที่ศบาลป็ฏิิบัติหน้าท่ี่� 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนมี ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้ เป็นชุมชน 
น่าอยู่ ส้ภาพแวดล้อำมืขอำงชุมืชนได้รัิบการิฟ้้ินฟิูและพัฒนา 
จนม่ืส้ภาพแวดล้อำมืท่ี่�ด่น่าอำยู่

 เทศบาลตำาบลธรรมศาลาบรรลเุปา้หมาย “ส้ภาพแวดล้อำมืน่าอำยู่
ถนนส้ะอำาด คลอำงส้วยนำ�า ใส้ชุมืชนป็ลอำดขยะด้วยหลัก  
3 s ( educe euse ecycle) เน้นการิอำนุรัิกษ์ฟ้้ินฟูิแหล่งนำ�า/
แก้ปั็ญหาภัยธิ์ริริมืชาติ” 

 ประชาชนท่ีร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่  
ม่ืความืพึงพอำใจท่ี่�ได้ม่ืส้่วนร่ิวมืในการิดำาเนินกิจกริริมื ส้ภาพ
แวดล้อำมืขอำงชุมืชนได้รัิบการิฟ้้ินฟูิและพัฒนาจนม่ืส้ภาพท่ี่�ด่น่าอำยู่

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ผู้ับ ริหารให้ความสำา คัญและสนับสนุนการดำา เ นินงาน 
ตามนโยบายการจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะด้านสิ้�งแวดล้อำมื  
เน้นให้ชุมืชนม่ืความืรู้ิความืเข้าใจปั็ญหาและส้าเหตุขอำงปั็ญหาต่าง ๆ 
ในพื�นท่ี่� ส้ามืาริถจัดลำาดับความืส้ำาคัญขอำงปั็ญหาและริะบุ 
ความืต้อำงการิท่ี่�แท้ี่จริิงขอำงชุมืชนได้

 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผันพัฒนา 
ท้องถ่ิน โดยเฉพาะด้านที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติและสิ้�งแวดล้อำมื 
ม่ืการิจัดที่ำาป็ริะชาคมืในพื�นท่ี่� ร่ิวมืกันจัดที่ำาแผนชุมืชนและ 
แผนพฒันาขอำงเที่ศบาล การิรัิบฟิงัความืคดิเหน็ขอำงป็ริะชาชนและ
นำาความืคิดเห็นดังกล่าวมืาบริริจุในแผนพัฒนาขอำงเที่ศบาล  
พร้ิอำมืนำาไป็ตั�งงบป็ริะมืาณเพื�อำดำาเนินการิให้เกิดผลสั้มืฤที่ธิิ์� 
และเป็็นรูิป็ธิ์ริริมืต่อำไป็
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โครงการ อปท ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำาตามหลัก 
ปรัช าของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำาใต้ดิน)
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านผึ้ง อำาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 สภาพปัญหา ท่ี่�ผ่านมืา อำบต.บ้านผึ�งมืักป็ริะส้บป็ัญหาการิ
ขาดแคลนนำ�าใช้อุำป็โภคบริิโภคในครัิวเรืิอำนและการิเกษตริ  
ในช่วงฤดูแล้งขอำงทุี่กปี็ ริวมืถึงในช่วงฤดูฝนมัืกป็ริะส้บกับ 
ปั็ญหานำ�าท่ี่วมื ส้ร้ิางความืเดือำดร้ิอำนให้แก่ป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�  
และยังพบว่าในบางหมู่ืบ้านม่ืปั็ญหานำ�าเค็มื นำ�ากร่ิอำย นำ�าเป็็นส้นิมื
และนำ�าไม่ืม่ืคุณภาพ 

 อบต.บ้านผ้ึัง นำาหลักการิบริิหาริจัดการินำ�าด้วยริะบบธิ์นาคาริ 
นำ�าใต้ดินมืาใช้ในการิแก้ไขปั็ญหาอำย่างจริิงจัง ตั�งแต่ พ.ศ. 2560 
เป็็นต้นมืา โดยยึดหลักการิม่ืส่้วนร่ิวมื (บ้าน วัด โริงเร่ิยน) 

 ยกระดับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การบริหารจัดการนำ้าด้วย
ระบบธนาคารนำ้าใต้ดิน ต้นแบบของภาคอีสานตอนบน ที่ำาหน้าท่ี่�
ถ่ายที่อำดอำงค์ความืรู้ิและนวัตกริริมืการิบริิหาริจัดการินำ�าด้วยริะบบ
ธิ์นาคารินำ�าใตดิ้นใหแ้กชุ่มืชน ม่ืหลายหนว่ยงานขอำเข้าศกึษาดงูาน
และนำาไป็ขยายผลตามืบริบิที่ขอำงแตล่ะพื�นท่ี่� จนเกดิเป็น็เครืิอำข่าย
ความืร่ิวมืมืือำเพื�อำให้เกิดการิขับเคลื�อำนโคริงการิธิ์นาคารินำ�าใต้ดิน 
ในริะดบัที่อ้ำงถิ�น จังหวดั และภมิูืภาค เพื�อำบริหิาริจัดการินำ�าใหเ้กดิ
ความืยั�งยืนต่อำไป็

 8 ข้ันตอนของการทำาธนาคารใต้ดิน ดังน่� 
 ข้ันท่ี 1 การิเก็บข้อำมูืลพื�นฐานด้านที่รัิพยากรินำ�า ชุมืชนและ 

   ภูมิืป็ริะเที่ศ
 ข้ันท่ี 2 การิกำาหนดทิี่ศที่างขอำงนำ�าใต้ดินในพื�นท่ี่�ลุ่มืนำ�าริะดับชุมืชน
 ข้ันท่ี 3 การิเจาะส้ำาริวจชั�นดิน เพื�อำให้แน่ใจว่าส้ามืาริถดำาเนินการิ 

   เติมืได้อำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ
 ข้ันท่ี 4 การิวางแผนและกำาหนดจดุริะบบการิเตมิืนำ�าลงในแผนท่ี่� 

   ขอำงตำาบล
 ข้ันท่ี 5 การิอำอำกแบบริะบบธิ์นาคารินำ�าใต้ดิน
 ข้ันท่ี 6 การิดำาเนินงานก่อำส้ร้ิางตามืแผนท่ี่�กำาหนดไว้
 ข้ันท่ี 7 การิติดตามื ป็ริะเมิืนผล และเก็บข้อำมูืล
 ข้ันท่ี 8 การิส้รุิป็ วิเคริาะห์ปั็ญหาอุำป็ส้ริริค/โอำกาส้และขยายผล 

   เชื�อำมืกับโคริงการิอืำ�นขอำงพื�นท่ี่�

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 บ่อธนาคารนำ้าใต้ดินระบบเปิด จำานวน 18 บ่อำ คิดเป็็นพื�นท่ี่� 
รัิบนำ�าผิวดินเพิ�มื ป็ริะมืาณ 90,000 ลูกบาศก์เมืตริต่อำปี็จำานวน

 ภายหลงัจากดำาเนนิโคริงการิธิ์นาคารินำ�าใตดิ้น พ.ศ. 2560 - 2561 
พบว่า ความเสียหายภาคการเกษตรจากภัยนำ้าท่วมลดลง  
และใน พ.ศ. 2562 พบว่าไม่เกิดความเสียหายเลย

 แก้ไขปัญหาปัญหานำ้าบาดาลขาดแคลน ในหมู่ืบ้านท่ี่�เคยคืน
ริะบบบริิหาริกิจการิป็ริะป็าหมู่ืบ้าน

 พ้ืนที่ ท่ีเคยมีนำ้ากร่อย ปั็จจุบันเป็ล่�ยนเป็็นนำ�าจืดท่ี่�ส้ามืาริถ 
ใช้ในกิจกริริมืที่างการิเกษตริได้ตามืป็กติ 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การให้ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหาเร่ืองนำ้าอย่างจริงจัง 
เพริาะนำ�าม่ืความืส้ำาคัญต่อำการิดำาริงช่วิต การิป็ริะกอำบอำาช่พ 
ภาคการิเกษตริ หากจะนำานำ�าซึ�งเป็็นที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติไป็ใช้
ป็ริะโยชน์อำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพสู้งสุ้ดและพอำเพ่ยงนั�น จึงจำาเป็็น
ต้อำงม่ืการิบริิหาริจัดการินำ�าอำยา่งเป็็นริะบบให้ส้อำดคล้อำงกับบริิบที่
ขอำงแต่ละพื�นท่ี่� 

 อบต.บ้านผ้ึังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน งานด้าน
วิชาการ งานวิจัย งานด้านเทคนิค จากหลายหน่วยงาน ได้แก่ 
ท่ี่มืงาน (American Groundwater Solution, LLC : AGS) 
ท่ี่� ช่วยส้นับส้นุนข้อำมืูลด้านวิชาการิ เที่คนิคด้านภูมิืศาส้ตริ์  
แผนท่ี่�ส้ภาพที่างธิ์ริณ่และอุำที่กธิ์ริณ่วิที่ยา, มูืลนิธิิ์พลังงานท่ี่�ยั�งยืน
บริิษัที่ ป็ตที่. (จำากัด) มืหาชน ท่ี่�คอำยส้นับส้นุนงบป็ริะมืาณ 
ในการิที่ำางานวิจัยและให้พนักงาน อำบต.บ้านผึ�ง ได้เข้ารัิบการิ 
ฝึกอำบริมืในหลักสู้ตริพลังงานชุมืชน เพื�อำนำามืาใช้ในการิต่อำยอำด 
และขยายผลโคริงการิ, มืหาวิที่ยาลัยพริะจอำมืเกล้าธิ์นบุร่ิ 
ท่ี่�ส้นับส้นุนงานด้านริะบบภูมิืส้าริส้นเที่ศที่างภูมิืศาส้ตร์ิ (G S), 
มืหาวิที่ยาลัยขอำนแก่น ช่วยในด้านงานวิจัยธิ์นาคารินำ�าใต้ดิน  
และกริมืส้ง่เส้ริมิืการิป็กคริอำงส้ว่นที่อ้ำงถิ�น ส้ำานักงานที่รัิพยากรินำ�า
แห่งชาติ กริมืที่รัิพยากรินำ�าบาดาล ท่ี่�คอำยส้นับส้นุนและผลักดัน 
ในงานเชิงนโยบายเพื�อำขับเคลื�อำนการิแก้ไขปั็ญหาเรืิ�อำงนำ�า 
อำย่างจริิงจังในริะดับป็ริะเที่ศ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

ดาบตำารวจ พิทักษ์ ต่อยอด 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านผัึ้ง

วิสัยทัศน์ 

“การศึกษาก้าวไกล อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เศรษฐกิจสดใส 
ชุมชนปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ เชื่อมมิตรภาพสู่อาเซียน”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
113.92 ตร.กม.  16,720 คน 95,207,972 บาท

โทรศัพท์  0 4253 0678 www.banphung.go.th

PART 3-4 COATED DIC2019 4C_63-06-067.indd   98 16/12/2563 BE   14:54



ด้านสิ่งแวดล้อม3
ด้านที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

98 99

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายยศธร บูรณะบัญญัติ  
นายกเทศมนตรีตำาบลวังหิน 

วิสัยทัศน์ 

“เดินหน้า เพื่อประชาชน”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
47 ตร.กม.  4,550 คน 31,909,263 บาท

โทรศัพท์  0 4400 9197 www.wanghinkorat.go.th

โครงการ เทศบาลตำาบลวังหิน ร่วมใจลดโลกร้อน  
ตามรอยศาสตร์พระราชา
โดย เทศบาลตำาบลวังหิน อำาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

  ประชาชนตำาบลวังหิน มีการดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ม่ืการิที่ำานาอิำนที่ร่ิย์ ป็ลูกผักป็ลอำดส้าริพิษ  
เล่�ยงสั้ตวพึ์�งพิงธิ์ริริมืชาต ิเป็็นชุมืชนเกษตริกริริมื ป็ริะชาชนริวมืใจ
เป็็นอัำนหนึ�งอัำนเด่ยวกัน ร่ิวมืกันแก้ไขปั็ญหาต่าง ๆ เช่น ปั็ญหา 
ขยะในพื�นท่ี่� ซึ�งเป็็นแหล่งเพาะพันธ์ุิ์สั้ตว์นำาโริค ส่้งกลิ�นเหม็ืน  
ปั็ญหาการิใช้พลังงานอำย่างสิ้�นเป็ลือำง ก่อำให้เกิดปั็ญหาและ 
ส่้งผลกริะที่บที่ำาให้เกิดภาวะโลกร้ิอำนตามืมืา 

 โครงการลดเมืองร้อน ตามรอยศาสตร์พระราชา เกิดจาก 
เที่ศบาลตำาบลวังหินและป็ริะชาชน ได้ริะดมืความืคิดเห็นขอำง
ป็ริะชาชนเพื�อำแก้ไขปั็ญหาริ่วมืกัน ตั�งเป็้าหมืายส่้งเส้ริิมืการิ 
คัดแยกขยะ การิใช้และผลิตพลังงานที่ดแที่น การิเล่�ยงสั้ตว์ 
แบบป็ริะณ่ต การิที่ำาธิ์นาคารินำ�าใต้ดิน มุ่ืงเน้นกิจกริริมืท่ี่�เป็็นมิืตริ
กับสิ้�งแวดล้อำมื 

 ขับเคล่ือนกิจกรรมลดเมืองร้อน โดยการิเพิ�มืพื�นท่ี่�ส่้เข่ยว  
ลดการิส้ร้ิางขยะ ลดการิใช้พลังงาน เพิ�มืป็ริิมืาณนำ�าใต้ดิน เพื�อำส้ร้ิาง
เมืือำงเกษตริแบบยั�งยืน ตามืหลักป็รัิชญาขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยง  
และได้ร่ิวมืกันขับเคลื�อำนกิจกริริมือำย่างต่อำเนื�อำง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนร่วมดำาเนินกิจกรรมท่ีนำาไปสู่การลดการใช้พลังงาน
และการิป็ล่อำยก๊าซเรืิอำนกริะจก ได้เร่ิยนรู้ิการิแก้ไขปั็ญหา และ
ร่ิวมืพัฒนาสิ้�งแวดล้อำมืขอำงชุมืชนอำย่างต่อำเนื�อำงและยั�งยืน 

 สภาพแวดล้อมมีแนวโน้มท่ีดีข้ึนในระยะยาว เป็็นผลจากการิ 
ท่ี่�ชุมืชนม่ืความืเข้าใจถึงผลกริะที่บขอำงภาวะโลกริ้อำน และเข้าใจ
ถึงแนวที่างในการิแก้ไขปั็ญหา ริวมืถึงม่ืความืคิดริิเริิ�มืท่ี่�จะที่ำา
โคริงการิหรืิอำกิจกริริมืให้เมืือำงน่าอำยู่ยิ�งขึ�น

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การน้อมนำาและตามรอยศาสตร์พระราชาในพ้ืนท่ีตำาบล 
วังหินอย่างต่อเน่ือง เกิดการิส้านต่อำโคริงการิดังกล่าว ทัี่�งยังม่ื 
โอำกาส้ได้ศึกษาหาความืรู้ิจากหน่วยงานอืำ�น ๆ เพื�อำนำามืาพัฒนา
ชุมืชนให้เกิดการิอำนุรัิกษ์สิ้�งแวดล้อำมือำย่างยั�งยืน เกิดการิ 
แลกเป็ล่�ยนป็ริะส้บการิณ์ แลกเป็ล่�ยนความืคิดเห็นริะหว่างชุมืชน
เพื�อำการิพัฒนาและแก้ไขปั็ญหามืลภาวะในด้านต่าง ๆ ในปั็จจุบัน
ได้อำย่างยั�งยืน
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โครงการ จัดการสิงแวดล้อมสู่เมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน
โดย เทศบาลตำาบลท่ายาง อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ขับเคลื่อน “ท่ายางเมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืน” ผ่านการิส้ำาริวจ
ป็ริิมืาณ แหล่งกำาเนิด ส้ภาพปั็ญหา ที่บที่วนส้ถานการิณ์ วางแผน
การิจัดที่ำายุที่ธิ์ศาส้ตร์ิการิจัดการิสิ้�งแวดล้อำมื การิที่ำาแผน 
ป็ฏิิบัติการิ การิติดตามืป็ริะเมิืนผล การิพัฒนาต่อำเนื�อำงและ 
การิขยายผลการิดำาเนินงานเพื�อำให้เกิดความืยั�งยนื มุ่ืงเน้นการิเพิ�มื
ป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพริะบบการิจัดการิสิ้�งแวดล้อำมืสู่้เมืือำงน่าอำยูอ่ำยา่งยั�งยนื
โดยการิม่ืส่้วนร่ิวมืขอำงชุมืชน และภาค่เครืิอำข่ายแบบบูริณาการิ 

 สร้างจิตสำานึกประชาชนและเพิ่มความสามารถของชุมชน 
ในการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน ริวมืทัี่�งส้ร้ิาง
เครืิอำข่ายการิดำาเนินงานแผนการิจัดการิสิ้�งแวดล้อำมื ส่้งเส้ริิมื 
การิริณริงค์ เผยแพร่ิ ป็ริะชาสั้มืพันธ์ิ์การิจัดการิริะบบสิ้�งแวดล้อำมื
มุ่ืงส่้งเส้ริิมืการิม่ืส่้วนริ่วมืขอำงชุมืชนในการิจัดการิสิ้�งแวดล้อำมื 
ด้วยชุมืชนเพื�อำชุมืชน

 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น จัดที่ำา MOU  
ส้ร้ิางเครืิอำข่ายสิ้�งแวดล้อำมืตามืหลักการิ “บวริ” บ้าน วัด  
และโริงเร่ิยน หน่วยงานต่าง ๆ ในพื�นท่ี่� ส้ริ้างเครืิอำข่ายท่ี่�ม่ื 
ความืเข้มืแข็ง พร้ิอำมืขับเคลื�อำนให้ท่ี่ายางเป็็นเมืือำงอำยู่ด่ คนม่ืสุ้ข 
สิ้�งแวดล้อำมืยั�งยืน บนพื�นฐานการิม่ืส่้วนร่ิวมื 

 คว้ารางวัล เที่ศบาลตำาบลที่่ายาง 
อำำาเภอำทุ่ี่งใหญ ่จังหวดันคริศร่ิธิ์ริริมืริาช
ได้ รัิบริางวัลชนะเลิศ เป็็นชุมืชน
ต้นแบบ “ชุมืชนส้ะอำาด” และริางวัล
เมืือำงสิ้�งแวดล้อำมืยั�งยืน ริะดับพื�นท่ี่�
ป็ริะเภที่ด่เย่�ยมื ป็ริะจำาปี็ 2562 
ต่อำยอำดการิพัฒนาสู่้การิป็ริะเมิืน 
เมืือำงสิ้�งแวดล้อำมืยั�งยืนริะดับป็ริะเที่ศ 
เมืื�อำวันท่ี่� 5 สิ้งหาคมื พ.ศ. 2563

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 สภาพแวดล้อมภายในเขตเทศบาลท้ัง 7 ชุมชน ม่ืความืส้ะอำาด 
เป็็นริะเบ่ยบเร่ิยบริ้อำย ส้ริ้างความืป็ลอำดภัยในช่วิตและที่รัิพย์สิ้น 
ส้ร้ิางความืสุ้ขให้กับป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�

 เพ่ิมพ้ืนทีสี่เขียวให้กับประชาชน เพิ�มืพื�นท่ี่�ส่้เข่ยวกว่าร้ิอำยละ 80 
ขอำงพื�นท่ี่� ชุมืชนทัี่� งหมืด ช่วยฟิอำกป็อำดให้ กับป็ริะชาชน 
ในตำาบลที่่ายางได้เป็็นอำย่างด่ ลดป็ริิมืาณคาริ์บอำนไดอำอำกไซด์  
เพิ�มือำอำกซิเจนในบริริยากาศ ส่้งผลให้สุ้ขภาพขอำงป็ริะชาชนด่ขึ�น

 เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการขยะ ป็ริิมืาณขยะ 
ลดลงร้ิอำยละ 8.19 และม่ืค่าใช้จ่ายท่ี่�ลดลงร้ิอำยละ 9.01 ใน พ.ศ. 2562 
ส้ะท้ี่อำนให้เห็นถึงความืริ่วมืมืือำขอำงทีุ่กภาคส้่วนในการิขับเคลื�อำน
การิพัฒนาเมืือำงสิ้�งแวดล้อำมืสู่้เมืือำงน่าอำยู่อำย่างยั�งยืน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ผู้ันำา การทำางานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมกับ 
ชุมชน ม่ืจุดแข็งในการิป็ริะส้านความืร่ิวมืมืือำกับชุมืชน เพื�อำให้ได้
โคริงการิท่ี่�ป็ริะชาชนต้อำงการิและพึงพอำใจมืากท่ี่�สุ้ด ยึดหลัก 
การิบูริณาการิความืร่ิวมืมืือำจากชุมืชนและภาค่เครืิอำข่าย  
สู่้ “ท่ี่ายางเมืือำงสิ้�งแวดล้อำมืยั�งยืน” ได้ส้ำาเร็ิจ 

 กลยุทธ์การสร้างเมืองส่ิงแวดล้อมย่ังยืน ตามืแผนยุที่ธิ์ศาส้ตริ์ 
การิพัฒนาด้านสิ้�งแวดล้อำมืและที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติขอำงเที่ศบาล
ตำาบลท่ี่ายาง ท่ี่�ตั�งเป้็าให้ท่ี่ายางก้าวสู่้เมืือำงสิ้�งแวดล้อำมื โดยใช้
ที่รัิพยากริในพื�นท่ี่�ให้เกิดป็ริะโยชน์และคุ้มืค่ามืากท่ี่�สุ้ด ภายใต้ 
งบป็ริะมืาณท่ี่�จำากัด ส้ามืาริถเพิ�มืมูืลค่าที่างความืคิดให้กับ
ป็ริะชาชน ก้าวสู่้เมืือำงอำยู่ด่ คนม่ืสุ้ข สิ้�งแวดล้อำมืยั�งยืน บนพื�นฐาน
การิม่ืส่้วนร่ิวมื “Thayang Green City” 

่ายาง 

นายชัยธิศักดิ� อำาลอย  
นายกเทศมนตรีตำาบลท่ายาง

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลตำาบลท่ายางเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง  
มีการบริหารจัดการที่ดี บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
4.01 ตร.กม.  5,311 คน 65,651,226 บาท

โทรศัพท์  0 7548 9110 www.thayangcity.go.th

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายประจวบ หลงทอง 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลวังข่อย

วิสัยทัศน์ 

“คุณภาพชีวิตดี สังคมดี  
บริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
137.79 ตร.กม.  8,365 คน 47,460,717 บาท

โทรศัพท์  0 5689 0056 www.wangkhoi.go.th

โครงการ การอนุรักษ์และรักษาปาไม้ในเขตพ้ืนท่ี 
องค์การบริหารส่วนตำาบลวังข่อย
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลวังข่อย อำาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

  โครงการท้องถ่ินจิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา 
รักษ์ป่า รักษ์นำ้า” โดย อำบต.วังข่อำย ร่ิวมืกับผู้นำาชุมืชน ป็ริะชาชน
นักเร่ิยน และข้าริาชการิหน่วยงานต่าง ๆ  ในพื�นท่ี่� ร่ิวมืกันป็ลูกต้นไม้ื
เพื�อำเป็็นการิเพิ�มืพื�นท่ี่�ส่้เข่ยวในพื�นท่ี่�ป่็าเสื้�อำมืโที่ริมืและพื�นท่ี่� 
ส้าธิ์าริณะอืำ�น ๆ ในเขตพื�นท่ี่� อำบต. วังข่อำย เพื�อำให้ชุมืชนได้เข้ามืา
ม่ืส่้วนร่ิวมืในการิดูแลรัิกษาต้นไม้ืให้เจริิญเติบโตอำย่างยั�งยืน

 โครงการอนรัุกษป่์าและรกัษาป่าชุมชนในเขตพืน้ที ่อบต.วงัขอ่ย
ในช่วงฤดูฝน โดยป็ริะกาศห้ามืมิืให้ป็ริะชาชนเข้าไป็หาขอำงป่็าหรืิอำ
ใช้ป็ริะโยชน์ใด ๆ จากป่็า ชุมืชนและพื�น ท่ี่� ต่อำ เ นื� อำง กับ 
เขตป่็าส้งวนแห่งชาติ เพื�อำให้ต้นไม้ืได้ฟ้้ินฟูิและไม่ืถูกที่ำาลาย 
ไม่ืว่ากริณ่ใด ๆ เป็็นช่วงริะยะเวลาหนึ�งในฤดูฝน โดยเฉพาะ 
ช่วงท่ี่�ต้นไม้ืและต้นไผ่ม่ืการิเจริิญเติบโตและแตกหน่อำ

 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
โดยแต่งตั�งอำาส้าส้มัืคริท้ี่อำงถิ�นป้็อำงกันไฟิป่็า เป็็นชุดลาดตริะเวน
และเฝ้าริะวังไฟิป่็าโดยม่ืบที่บาที่หน้าท่ี่�ในการิลาดตริะเวน 
และเฝ้าริะวังการิจุดไฟิเผาป่็าและคอำยแจ้งเตือำนการิเกิดไฟิป่็า 
และชุดควบคุมืดับไฟิป่็า ม่ืหน้าท่ี่�ในการิดับไฟิป่็าและจัดที่ำา 
แนวกันไฟิป่็าในเขตพื�นท่ี่�ป่็าชุมืชนและเขตพื�นท่ี่�ป่็าส้งวนแห่งชาติ  
ริวมืไป็ถึงการิป็ริะชาสั้มืพัน ธ์ิ์ริณริงค์ ป้็อำง กันไฟิป่็าและ 
ส้ร้ิางจิตส้ำานึกให้ป็ริะชาชนช่วยกันเฝ้าริะวังและป้็อำงกันไฟิป่็า 
เช่น ไม่ืให้ม่ืการิเผาวัชพืชในพื�นท่ี่� เกษตริกริริมืขอำงตนเอำง 
และในพื�นท่ี่�ต่าง ๆ ขอำงชุมืชน ตลอำดจนพื�นท่ี่�ส้าธิ์าริณะทัี่�วไป็  
เพื�อำเป็็นการิริณริงค์ป้็อำงกันไฟิป่็า การิเฝ้าริะวัง และดับไฟิป่็า 
ในเขตพื�นท่ี่�ป่็าชุมืชนและเขตพื�นท่ี่�ป่็าส้งวนแห่งชาติ

 โครงการอบรมแกนนำาเยาวชนรักษ์ป่าไพศาลี โดยดำาเนินการิ 
ฝึกอำบริมืบริริยายให้ความืรู้ิแก่เด็กนักเร่ิยนในพื�นท่ี่� อำบต.วังข่อำย
เก่�ยวกับการิอำนุรัิกษ์และคุณป็ริะโยชน์ขอำงป่็าไม้ื การิอำนุรัิกษ์ 
และการิ รัิกษาป่็าไ ม้ื ใ ห้ยั� งยืน พร้ิอำมืป็ฏิิบั ติการิป็ลูกป่็า  
ณ ส้วนรุิกขชาติไพศาล่ และเดินที่างไป็ศึกษาธิ์ริริมืชาติ 
และสิ้�งแวดล้อำมื ณ เขตรัิกษาพนัธ์ุิ์ส้ตัว์ป่็าห้วยขาแข้ง อำำาเภอำลานส้กั
จังหวัดอุำทัี่ยธิ์าน่ เพื�อำเป็็นการิป็ลูกฝังให้เด็กและเยาวชนม่ืจิตส้ำานึก
และเห็นความืส้ำาคัญขอำงการิอำนุรัิกษ์และรัิกษาป่็าไม้ืในชุมืชน 
ซึ�งจะที่ำาให้เกิดการิดูแลรัิกษาป่็าไม้ืได้อำย่างยั�งยืนต่อำไป็

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ป่าไม้ในเขตพ้ืนท่ีป่าชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  
และในเขตพื้นท่ีของ อบต.วังข่อย ม่ืความือุำดมืส้มืบูริณ์ขึ�น 
อำย่างเด่นชัด

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การปลูกจิตสำานึก ในการิเป็็นเจ้าขอำงและการิม่ืส่้วนร่ิวมืขอำง
ป็ริะชาชน

 ความมุ่งม่ัน ขอำงอำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�นและภาคป็ริะชาชน
ในการิอำนุรัิกษ์และรัิกษาป่็าไม้ื การิที่ำางานแบบบูริณาการิ 
อำย่างเข้มืแข็ง ริะหว่างอำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�น ภาครัิฐ  
และภาคป็ริะชาชน
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โครงการ แก้ไขป หาความเดือดร้อน 
ของประชาชนท่ีอาศัยทำากินในท่ีดินของรัฐ
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลไหล่น่าน อำาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีอาศัย 
ทำากินในท่ีดินของรัฐ โดยการิกริะจายสิ้ที่ธิิ์การิถือำคริอำง 
ให้แก่ผู้ท่ี่�อำยู่ในพื�นท่ี่�ท่ี่�ไม่ืได้รุิกลำ�าและอำอำกมืาตริการิป้็อำงกัน 
การิเป็ล่�ยนมืือำไป็อำยู่ ในคริอำบคริอำงขอำงผู้ท่ี่� มิื ใช่ เกษตริกริ  
ใช้เที่คโนโลย่ดาวเท่ี่ยมืส้ำาริวจและวิธ่ิ์การิที่างแผนท่ี่�ท่ี่�ทัี่นส้มัืย  
แก้ปั็ญหาเขตท่ี่�ดินทัี่บซ้อำนและแนวเขตพื�นท่ี่�ป่็าท่ี่�ไม่ืชัดเจน  
อัำนก่อำให้เกิดข้อำขัดแย้งริะหว่างป็ริะชาชนกับเจ้าหน้าท่ี่�รัิฐ

 ประชาชนผู้ัยากไร้และไม่มีท่ีดินทำากินในพ้ืนท่ีเป้าหมาย  
ได้รัิบการิจัดส้ริริท่ี่�ดินที่ำากินในลักษณะแป็ลงริวมืโดยรัิฐรัิบริอำง 
สิ้ที่ธิิ์ร่ิวมืในการิจัดการิท่ี่�ดินขอำงชุมืชนให้ถูกต้อำงตามืกฎหมืาย 
ซึ�งท่ี่�ดินนั�นยังคงเป็็นขอำงรัิฐ ถือำเป็็นการิป้็อำงกันและแก้ไขปั็ญหา
การิบุกรุิกท่ี่�ดินขอำงรัิฐอำย่างยั�งยืน 

 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ราษฎรมีรายได้และความเป็นอยู่ 
ท่ีดีข้ึนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ำาให้คนกับ 
ป่็าอำยู่ร่ิวมืกันได้อำย่างเป็็นริะบบ เน้นการิอำนุรัิกษ์ควบคู่ไป็กับ 
การิพัฒนาท่ี่�ยั�งยืน ร่ิวมืกันดูแลรัิกษาที่รัิพยากริป่็าไม้ืท่ี่�เหลือำอำยู่ 
ฟ้้ินฟูิป่็าไม้ืท่ี่�เสื้�อำมืส้ภาพให้ความืส้มืบูริณ์กลับคืนมืา

 การใช้ประโยชน์ท่ีดินคงไว้ซ่ึงสมดุลแห่งระบบนิเวศ เพ่ือให้
ประชาชนมีความม่ันคงในการใช้ท่ีดิน เป็็นชุมืชนเข้มืแข็ง 
ท่ี่�ม่ืศักยภาพและส่้งผลด่ต่อำป็ริะเที่ศชาติโดยริวมื

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ร้อยละ 90 ของพ้ืนท่ีได้รับอนุญาต ลุ่มนำ้า 3, 4, 5 ได้รับอนุญาต
จากการจัดท่ีดินทำากิน ในลักษณะแป็ลงริวมืโดยรัิฐรัิบริอำง 
สิ้ที่ธิิ์ร่ิวมืในการิจัดการิท่ี่�ดินขอำงชุมืชนให้ถูกต้อำงตามืกฎหมืาย

 ประชาชนมีท่ีทำากินท่ีได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง และได้รัิบสิ้ที่ธิิ์
ในการิขอำความืช่วยเหลือำด้านเกษตริกริริมืต่าง ๆ ท่ี่� รัิฐให้ 
การิส่้งเส้ริิมื    

 ไม่มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าเพ่ิมเติม และม่ืการิบริหิาริจัดการิพื�นท่ี่�อำยา่ง
ชัดเจน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การมีส่วนร่วม ในการิที่ำางานริะหว่างภาครัิฐและป็ริะชาชน 
ในพื�นท่ี่� 

 การต่อยอดจากโครงการ ผ่านการิส้่งเส้ริิมือำาช่พให้กับชุมืชน 
ม่ืการิพัฒนาแหล่งนำ�าในพื�นท่ี่� ม่ืการิจัดการินำ�าอำย่างเป็็นริะบบ ม่ืการิ
เก็บข้อำมูืลแหล่งนำ�าให้เป็็นปั็จจุบัน ม่ืการิพัฒนาพื�นท่ี่�การิเกษตริ  
ม่ืการิจัดการิในด้านการิใช้ป็ริะโยชน์จากท่ี่�ดิน และที่รัิพยากริ 
ธิ์ริริมืชาติอำย่างยั�งยืน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสำาราญ ปัญญาอินทร์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลไหล่น่าน

วิสัยทัศน์ 

“ทรัพยากรมากคุณค่า ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต  
มุ่งสู่เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสในการพัฒนา  
นำาพาชาวประชาร่มเย็น โดดเด่นวัฒนธรรมท้องถิ่น”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
125.01 ตร.กม.  3,445 คน 33 ล้านบาท

โทรศัพท์  0 5471 522 www.lainan.go.th
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายเดชณรงค์ พลพันธ์ 
นายกเทศมนตรีตำาบลดอนหญ้านาง

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลเมืองน่าอยู่ เชิดชูการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจดี มีงานทำา”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
29.25 ตร.กม.  5,155 คน 46,148,959 บาท

โทรศัพท์  0 4242 2387 www.donyanang-local.go.th

โครงการ การจัดการน้ำาเสียในครัวเรือน
โดย เทศบาลตำาบลดอนหญ้านาง อำาเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

  เทศบาลตำาบลดอนหญ้านาง ตั�งอำยู่ที่างทิี่ศใต้ขอำงจังหวัดบึงกาฬ
และตั�งอำยู่ที่างที่ิศตะวันตกขอำงอำำาเภอำพริเจริิญ โดยอำยู่ห่างจาก
จังหวัดบึงกาฬริะยะที่าง 57 กิโลเมืตริ ห่างจากอำำาเภอำพริเจริิญ
ริะยะที่าง 11 กิโลเมืตริ และห่างจากกรุิงเที่พมืหานคริริะยะที่าง 
730 กิโลเมืตริ ม่ืพื�นท่ี่� 29.25 ตาริางกิโลเมืตริ หรืิอำป็ริะมืาณ 
18,281.25 ไร่ิ ม่ืป็ริะชากริ จำานวน 5,155 คน และครัิวเรืิอำน 
จำานวน 1,416 ครัิวเรืิอำน 

 ประเด็นปัญหา การิจัดการินำ�าเส่้ยจากแหล่งกำาเนิดในครัิวเรืิอำน 
ส่้วนใหญ่จะมุ่ืงเน้นการิแก้ปั็ญหาท่ี่�ป็ลายเหตุ เช่น การิส้ร้ิาง 
ริางริะบายนำ�า การิที่ำาจุดพักนำ�าเส่้ย โดยไม่ืม่ืริะบบบำาบัดนำ�าเส่้ย 
เพื�อำป็รัิบป็รุิงคุณภาพนำ�าก่อำนริะบายลงสู่้แหล่งนำ�าส้าธิ์าริณะ

 ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้น ท่ี ไ ด้ มีการจัดการนำ้า เ สีย 
ในครัวเรือนโดยใช้หลักการธนาคารนำ้าใต้ดิน ซึ�งป็ริะหยัด 
ค่าใช้จ่ายในการิลงทีุ่น และเป็็นการิแก้ไขปั็ญหาท่ี่� ต้นเหตุ  
นำาไป็สู่้การิจัดการินำ�าเส่้ยในครัิวเรืิอำนอำย่างยั�งยืนต่อำไป็

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนในพ้ืนท่ี ม่ืความืรู้ิเรืิ�อำงการิจัดการินำ�าเส่้ยในครัิวเรืิอำน 
โดยการิจัดที่ำาธิ์นาคารินำ�าใต้ดิน ส้ามืาริถจัดการินำ�าเส่้ยในครัิวเรืิอำน
ได้อำย่างถูกต้อำง เหมืาะส้มื และก่อำให้เกิดส้ภาพแวดล้อำมืท่ี่�ด่ 
กับชุมืชน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ผู้ัเข้าร่วมโครงการ ส้ามืาริถเป็็นต้นแบบการิจัดการินำ�าเส่้ย 
ในครัิวเรืิอำนโดยการิจัดที่ำาธิ์นาคารินำ�าใต้ดินให้แก่เพื�อำนบ้านได้  
ที่ำาให้เกิดการิขยายผลอำย่างกว้างขวางในพื�นท่ี่�ต่อำไป็ 

 การบูรณาการความร่วมมือ โดยเที่ศบาลตำาบลดอำนหญ้านาง  
ได้บูริณาการิความืร่ิวมืมืือำทัี่�งในด้านอำงค์ความืรู้ิ แนวที่างการิ
ป็ฏิิบัติ และความืริ่วมืมืือำจากหน่วยงานภาครัิฐ ภาคเอำกชน  
ผู้นำาชุมืชน และป็ริะชาชนในท้ี่อำงถิ�น เป็็นต้น 

PART 3-4 COATED DIC2019 4C_63-06-067.indd   103 16/12/2563 BE   14:55



ด้านสิ่งแวดล้อม3
ด้านที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

104 105

โครงการ ธนาคารน้ำาใต้ดิน
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลดงขี้เหล็ก อำาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ตำาบลดงข้ีเหล็ก ม่ืพื�นท่ี่�อำยู่ในบริิเวณท่ี่�ริาบเชิงเขาเหนือำสุ้ดติดกับ
ตำาบลเนินหอำมื ในฤดูฝนจะม่ืนำ�าป็ริิมืาณมืาก ซึ�งไหลมืาจาก 
ป่็าเขาใหญ่ ที่ำาให้บางครัิ�งเกิดนำ�าท่ี่วมื แต่ด้วยลักษณะเป็็นท่ี่�ริาบ
เชิงเขา ที่ำาให้ป็ริิมืาณนำ�าลดลงอำยา่งริวดเร็ิว ป็ริะกอำบกับป็ริะชาชน
ส่้วนใหญ่ม่ือำาช่พเกษตริกริริมื ที่ำาให้ม่ืการิใช้นำ�าเป็็นจำานวนมืาก 
จึงต้อำงม่ืการิกักเก็บนำ�าไว้ 

 ธนาคารนำ้าใต้ดิน ช่วยกักเก็บนำ�าไว้ใต้พื�นดิน โดยใช้หลักการิ 
เติมืนำ�าลงใต้ดินในชั�นหินท่ี่�อุ้ำมืนำ�าและในชั�นหินกริวดที่ริายแล้ว 
สู้บขึ�นมืาใช้ในช่วงฤดูแล้งฝนทิี่�งช่วง 

 ธนาคารนำ้าใต้ดิน ม่ื 2 รูิป็แบบ คือำ ริะบบปิ็ดและริะบบเปิ็ด 
โดยได้น้อำมืนำาศาส้ตริ์พริะริาชาด้านการิพัฒนาแหล่งนำ�าท่ี่�ยั�งยืน 
นำามืาป็ริะยุกต์ใช้ตามืนโยบายขอำงกริมืส้่งเส้ริิมืการิป็กคริอำง 
ท้ี่อำงถิ�น กริะที่ริวงมืหาดไที่ย ท่ี่�ให้แนวที่างการิแก้ปั็ญหานำ�าท่ี่วมื 
โดยใช้วิธ่ิ์การิขุดเจาะ เพื�อำริะบายนำ�าลงไป็เก็บส้ะส้มืไว้ใต้ดินหรืิอำ
ส้ถานท่ี่�ท่ี่�เหมืาะส้มืและสู้บขึ�นมืาใช้เมืื�อำม่ืความืต้อำงการิ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ชุมชนได้รับประโยชน์ จำานวน 14 หมู่ืบ้าน ริวมืจำานวน 10,508 คน
พื�นท่ี่�การิเกษตริ 14,875 ไร่ิ  ไ ด้ รัิบการิแก้ ไขปั็ญหานำ�า 
ในการิอุำป็โภคบริิโภคในชุมืชน เกษตริกริม่ืนำ�าใช้เพื�อำการิเพาะป็ลูก
ในช่วงฤดูแล้งมืากขึ�น

 เพ่ิมขีดความสามารถ ในการิริอำงรัิบนำ�าในช่วงนำ�าหลาก เกบ็ส้ำาริอำง
ไว้ใช้ บริริเที่าปั็ญหานำ�าท่ี่วมื ถนนสุ้วริริณศริไม่ืเกิดเหตุการิณ์ 
นำ�าท่ี่วมืขัง 

 ชุมชนรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ภัยแล้ง ซึ�งแต่เดิมืต้อำงขอำรัิบ 

การิส้นับส้นุนนำ�าจากอ่ำางเก็บนำ�าเขาอ่ำโต้ทุี่กปี็

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การทำางานเป็นทีม การบูรณาการความร่วมมือ และสร้างเสริม
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อำบต.ดงข่�เหล็ก ได้บูริณาการิ
ความืร่ิวมืมืือำทัี่�งด้านงบป็ริะมืาณและอำงค์ความืรู้ิกับหน่วยงาน 
ต่าง ๆ  ในรูิป็แบบภาค่เครืิอำข่าย อำาทิี่ กลุ่มือำอำมืที่รัิพย์หมู่ืบ้านส้ภา
อำงค์กริชุมืชน กอำงทุี่นส้วัส้ดิการิชุมืชนตำาบล ส้ถาบันการิเงิน 
ตำาบลดงข่�เหล็ก กริมืป่็าไม้ื เกษตริจังหวัด ที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติ 
สิ้�งแวดล้อำมืจังหวัด พัฒนาชุมืชน ป็ริะชาชน ผู้นำาชุมืชน ท้ี่อำงถิ�น 
ส้ถาบันส้าริส้นเที่ศนำ�าเพื�อำการิเกษตริ หน่วยงานที่หาริจากกอำงพล
พัฒนาท่ี่�  1 และมืูลนิธิิ์อุำที่กพัฒน์ ในพริะบริมืริาชูป็ถัมืภ์  
ได้ร่ิวมืมืือำกันในการิริะดมืความืคิดจัดที่ำาแผนพัฒนาตำาบล  
สู่้ “ผังช่วติชุมืชน” ที่ำาใหเ้กดิการิจดัที่ำาข้อำมืลูตำาบลอำยา่งเป็น็ริะบบ
นำาไป็สู่้การิแก้ไขปั็ญหาและส้ร้ิางความืร่ิวมืมืือำในด้านต่าง ๆ 

 การปรับปรุงและพัฒนาต่อยอด ม่ืการินำาแผนผังการิจัดการินำ�า
ตำาบลดงข่�เหล็ก จัดที่ำาเขื�อำนใต้ดินเป็็นการิขุดส้ริะนำ�าส้ำาหรัิบ 
ส้มืาชิกท่ี่�ต้อำงการิ เพื�อำใช้ในการิแก้ไขปั็ญหาการิขาดแคลนนำ�า 
ในการิที่ำาการิเกษตริ การิขุดลอำกคลอำงทัี่�งตำาบล เพื�อำป้็อำงกัน 
นำ�า ท่ี่ วมื  การิที่ำาฝายชะลอำนำ�า  เ พื� อำกั ก เก็ บนำ�า ในฤดู ฝน  
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง ส้ำาหรัิบอำุป็โภคและบริิโภค และการิที่ำาเกษตริ 
ที่ฤษฎ่ใหม่ื โดยม่ืศูนย์ เร่ิยนรู้ิ ต้นแบบ 10 แห่งในตำาบล  
เป็็นพื�นท่ี่�แลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิ จนเกิดเป็็นแหล่งศึกษาดูงาน 
ภายในตำาบลอำย่างยั�งยืน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายบุญศรี จันทร์ชัย 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลดงขี้เหล็ก

วิสัยทัศน์ 

“ดงขี้เหล็กน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม  
เลิศลำ้าการเกษตร เป็นเขตท่องเที่ยว”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

56.303 ตร.กม.  10,508 คน 65,402,554 บาท

โทรศัพท์  0 3721 8780 www.dongkelek.go.th
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายอ้าย วงลาจา 
นายกเทศมนตรีตำาบลศรีถ้อย

วิสัยทัศน์ 

“ศรีถ้อยตำาบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง  
แหล่งเกษตรกรรม น้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
61.24 ตร.กม.  4,361 คน 26,416,333 บาท

โทรศัพท์  0 5449 9679 www.sritoy.phayaolocal.org

โครงการ อนุรักษ์และ น ปาต้นน้ำาศรีถ้อย
โดย เทศบาลตำาบลศรีถ้อย อำาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ฝายชะลอนำ้า เป็็นฝายม่ืช่วิต ส้ามืาริถบอำกเล่าเรืิ�อำงริาวได้ เกิดฝาย
แหล่งใหม่ืเพิ�มืขึ�น จำานวน 300 ฝาย

 มีต้นไม้เพ่ิมข้ึนจากการปลูกป่า เป็็นการิรัิกษาริะบบนิเวศขอำง 
ป่็าต้นนำ�า รัิกษาความืชุ่มืชื�นขอำงดิน ที่ำาให้ป่็าไม้ืม่ืความือุำดมืส้มืบูริณ์
ที่างธิ์ริริมืชาติ 

 สภาเด็กและเยาวชน ภาค่เครืิอำข่ายทัี่�งภาครัิฐและเอำกชน 
ร่ิวมืดำาเนินโคริงการิ เยาวชนเกิดจิตส้ำานึกรัิกษ์นำ�า รัิกษ์ป่็า รัิกษา
แผ่นดิน ม่ืความืภาคภูมิืใจ รู้ิสึ้กเป็็นเจ้าขอำงม่ืความืรัิกบ้านเกิด 

 หมู่บ้านเผ่ัาเม่ียน บ้านป็างปู็เลาะ ม่ืนำ�าไว้ใช้ส้ำาหรัิบอุำป็โภค 
ตลอำดปี็

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 แหล่งเรียนรู้การทำาฝายมีชีวิต และเป็็นแหล่งศึกษาดูงาน  
แก่เยาวชน ป็ริะชาชน และผู้ส้นใจการิอำนุรัิกษ์ธิ์ริริมืชาติและ 
สิ้�งแวดล้อำมืทัี่�วป็ริะเที่ศ

 เพ่ิมจำานวนฝายชะลอนำา้ในพ้ืนทีม่ากขึน้ ที่ำาให้เกิดแหล่งกักเก็บนำ�า
ให้เกษตริกริใช้ในการิที่ำาเกษตริกริริมื 

 ประชาชนให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์นำ้าและรักษาป่า  
ม่ืความืภาคภูมิืใจ รู้ิสึ้กเป็็นเจ้าขอำง รัิกแผ่นดินเกิดขอำงตนเอำง 
ม่ืการิริ่วมืคิด ร่ิวมืที่ำาและริ่วมืรัิบผลป็ริะโยชน์จากการิอำนุรัิกษ์
ธิ์ริริมืชาติและสิ้�งแวดล้อำมื

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ผู้ันำา การิที่ำางานเป็็นท่ี่มื และการิม่ืส้่วนริ่วมืกับชุมืชน 
หน่วยงาน และอำงค์กริอืำ�น ๆ ม่ืจุดเน้นอำยู่ ท่ี่�การิป็ริะส้าน 
ความืร่ิวมืมืือำกับชุมืชน เพื�อำให้ได้โคริงการิท่ี่�ป็ริะชาชนต้อำงการิ 
และพึงพอำใจมืากท่ี่�สุ้ด

 เยาวชน ประชาชน และผู้ัเข้าร่วมกิจกรรม เกิดความืตริะหนัก 
ม่ืความืรู้ิสึ้กเป็็นเจ้าขอำง หวงแหนและเต็มืใจ ม่ืภาค่เครืิอำข่าย  
ร่ิวมืกันเป็็นจิตอำาส้าท่ี่�จะช่วยกันรัิกษาธิ์ริริมืชาติให้เกิดความืส้มืดุล
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โครงการ แผนท่ีทางเดินน้ำาตำาบลห้วยเกตุ  
แบบมีส่วนร่วมสู่การบริหารจัดการน้ำาแบบย่ังยืน
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลห้วยเกตุ อำาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 นวัตกรรมแผันท่ีทางเดินนำ้าตำาบลห้วยเกตุ แบบมีส่วนร่วม 
สู่การบริหารจัดการนำ้าแบบย่ังยืน เป็็นนวตักริริมืท่ี่�นำาหลกัเหตผุล
และต้นทุี่นความืรู้ิขอำงคนในชุมืชนมืาเป็็นแนวที่างขับเคลื�อำน  
ใช้ห ลักการิ  “นำาคนท่ี่�ป็ริะส้บปั็ญหาเ ด่ยว กันมืา คุยกัน 
และหาที่างอำอำกอำย่างม่ืเหตุม่ืผล ยกป็ัญหาส้่วนริวมืเป็็นท่ี่�ตั�ง  
นำาข้อำเท็ี่จจริิงมืาคุยกัน เพื�อำให้ได้ป็ริะโยชน์ร่ิวมืกัน” 

 แก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้าอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยให้ม่ืนำ�า 
เพ่ยงพอำต่อำการิที่ำาเกษตริกริริมืในตลอำดทัี่�งปี็ ม่ืการิป็ลูกพืชผัก 
เพื�อำเพิ�มืริายได้ เกิดการิอำนุรัิกษ์ที่รัิพยากริและสิ้�งแวดล้อำมื 
ในชุมืชนให้อุำดมืส้มืบูริณ์ เพื�อำให้เป็็นชุมืชนท่ี่�น่าอำยู่อำย่างยั�งยืน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เกิดนวัตกรรม ท่ี่�ใช้ขับเคลื�อำนการิบริิหาริจัดการินำ�าภาพริวมื 
ริะดับตำาบล และเป็็นการิแก้ไขปั็ญหาโดยชุมืชน 

 ด้านสังคม ที่ำาให้ม่ืข้อำมืูลแหล่งนำ�าริะดับหมู่ืบ้านและริะดับตำาบล  
ท่ี่�เป็็นเครืิ�อำงมืือำในการิบริิหาริจัดการินำ�าได้อำย่างเป็็นริะบบและ
ยั�งยืน เป็็นการิแก้ไขปั็ญหาในการิป็ริะกอำบอำาช่พขอำงป็ริะชาชน 
ลดความืขัดแย้งขอำงคนในชุมืชน ส้ร้ิางความืรัิกความืส้ามัืคค่ 
ให้เกิดขึ�นในชุมืชน นำาไป็สู่้สั้งคมือำยู่ด่ม่ืสุ้ข

 ด้านเศรษฐกิจ ได้น้อำมืนำาหลักป็รัิชญาขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยง 
มืาป็รัิบใช้ ม่ืการิจดัการิที่รัิพยากริในพื�นท่ี่�ท่ี่�ม่ือำยูอ่ำยา่งจำากัดใหเ้กดิ
ป็ริะโยชน์สู้งสุ้ดต่อำป็ริะชาชน เกิดอำาช่พเส้ริิมืเพิ�มืริายได้ให้แก่
เกษตริกริ

 ด้านส่ิงแวดล้อม พื�นท่ี่�ส้าธิ์าริณะ ได้แก่ ลำาเหมืือำง ลำาคลอำง บึง  
และส้ริะนำ�า ได้รัิบการิดูแลรัิกษาให้ส้ะอำาด นำามืาใช้ให้เกิด
ป็ริะโยชน์ต่อำป็ริะชาชน เป็็นการิอำนุรัิกษ์ที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติ  
และสิ้�งแวดล้อำมืในชุมืชน เป็็นแหล่งเพาะพันธ์ุิ์สั้ตว์นำ�า และสั้ตว์อืำ�น ๆ 

ให้อุำดมืส้มืบูริณ์ น่าอำยู่อำย่างยั�งยืน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาของชุมชน และช่วยลด
ปัญหาความขัดแย้ง ไม่ืต้อำงใช้เที่คโนโลย่ท่ี่� ต้อำงลงทุี่นสู้ง 
แ ต่ ใช้ที่ รัิพยากริท่ี่� ม่ือำยู่ ในอำงค์กริและในชุมืชนป็ริะส้าน 
ความืร่ิวมืมืือำกันให้เกิดป็ริะโยชน์สู้งสุ้ด

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายธนรักษ์ พงษ์ วุฒิเศรษฐ์   
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลห้วยเกตุ

วิสัยทัศน์ 

“ประชาชนสุขภาพดี สังคมมีสุข  
ทำานุบำารุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริม เกี่ยวกับการศึกษา  
พัฒนาเกษตรกรรม น้อมนำาเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
28.06 ตร.กม.  5,811 คน 34,383,591 บาท

โทรศัพท์  0 5603 0394 www.huayket.go.th
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสิทธิพงค์ ค้าเจริญ  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองจิก

วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมสนับสนุน  
และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน  
ควบคู่กับการพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและสิ่งแวดล้อม”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
58.345 ตร.กม.  9,154 คน 39,301,024 บาท

โทรศัพท์  0 4377 0148 www.nong ig.go.th

โครงการ บริการดูดสิงป กูิลและการบำาบัดสิงป กูิล
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองจิก อำาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การมีและใช้ส้วมสำาหรับบ้านเรือนและอาคารต่าง ๆ จะต้อำง 
ม่ืท่ี่�เก็บกักสิ้�งป็ฏิิกูล เพื�อำป้็อำงกันไม่ืให้เกิดการิป็นเป้้็อำนต่อำ 
สิ้�งแวดล้อำมืและควบคุมืป้็อำงกันมิืให้เชื�อำโริคเกิดการิแพร่ิกริะจาย
ริะบาดได้ เมืื�อำใช้งานไป็ริะยะหนึ�งจะเกิดกริณ่ส้้วมืเต็มืเนื�อำงจาก 
ท่ี่�เก็บกักไม่ืส้ามืาริถที่ำางานได้อ่ำกต่อำไป็หรืิอำเกิดจากการิอำุดตัน  
จึงต้อำงที่ำาการิสู้บหรืิอำดูดสิ้�งป็ฏิิกูลในท่ี่�เก็บกักไว้เพื�อำริะบายไป็ 
ถ่าย เที่ ทิี่�ง ตลอำดจนถึงส้ถานท่ี่�ท่ี่�จะริอำงรัิบหรืิอำริะบบท่ี่�จะที่ำา 
การิบำาบัดกำาจัดสิ้�งป็ฏิิกูลตอ่ำไป็จะตอ้ำงดำาเนนิการิอำยา่งริะมืดัริะวงั
และถูกหลักสุ้ขาภิบาล เพื�อำป้็อำงกันไม่ืให้เกิดการิแพร่ิกริะจาย 
และป็นเป็้้อำนสิ้�งแวดล้อำมืได้ ริวมืทัี่�งป็้อำงกันอำันตริายต่อำสุ้ขภาพ 
ขอำงผู้ป็ฏิิบัติงานด้วย 

 อบต.หนองจิกดำา เนินการ เก็บและขนสิ่ งป ฏิ กูล  และ 
ส้ร้ิางริะบบบ่อำบำาบัดสิ้�งป็ฏิิกูล ส้ำาหรัิบริอำงรัิบเพื�อำที่ำาการิบำาบัด 
สิ้�งป็ฏิิกูลแบบหมัืกเป็็นปุ็ยตามืแนวพริะริาชดำาริิ และเพื�อำให้ถกูต้อำง
ตามืหลักสุ้ขาภิบาล 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ระบบบริหารจัดการส่ิงปฏิกูล กากตะกอนอุจจาระ บ่อบำาบัด 
ส่ิงปฏิกลู ส้ามืาริถใช้งานได้อำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพและเป็็นท่ี่�ยอำมืรัิบ
ขอำงชุมืชน ม่ืส้ถานท่ี่�และริะบบกำาจัดสิ้�งป็ฏิิกูลท่ี่�เหมืาะส้มื 
ที่ำาให้ส้ภาพแวดล้อำมืและสุ้ขภาพอำนามัืยด่ขึ�น

 ระบบการจัดการและการนำากากตะกอนไปใช้ประโยชน์ 
โดยคำานึงถึงความืเหมืาะส้มืด้านชุมืชน วิศวกริริมื เศริษฐศาส้ตร์ิ 
และสิ้�งแวดล้อำมื ป้็อำงกันไม่ืให้เกิดการิป็นเป้้็อำนต่อำสิ้�งแวดล้อำมื 
หรืิอำการิแพร่ิกริะจายขอำงเชื�อำโริค 

 ให้บริการเก็บขนและกำาจัดสิ่งปฏิกูลให้กับพ่ีน้องประชาชน 
ภายในเขตพื�นท่ี่� อำบต.หนอำงจิก ได้อำย่างทัี่�วถึง โดยจัดให้ม่ืริะบบ
การิจัดการิสิ้�งป็ฏิิกูลท่ี่�เหมืาะส้มืและถูกต้อำงตามืหลักวิชาการิ 
และม่ืการิใช้งานอำย่างยั�งยืน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ของผู้ับริหาร ท่ี่�ให้ผู้ป็ฏิิบัติงานให้บริิการิเหมืือำนกับ 
เป็็นเจ้าขอำงกิจการิเอำงโดยอำอำกให้บริิการิจัดเก็บสิ้�งป็ฏิิกูล 
ภายในเขตพื�นท่ี่�ตำาบลหนอำงจิก จำานวน 20 หมู่ืบ้าน ป็ริะชาชน 
ม่ืความืไว้วางใจและพึงพอำใจในการิบริิการิ
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โครงการ เพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูล อย 
รวมแบบผสมผสาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เพ่ือมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำา
โดย เทศบาลเมืองยโสธร อำาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 เทศบาลเมืองยโสธร นอำกจากที่ำาหน้าท่ี่�เก็บขนและกำาจัดขยะ 
ในพื�น ท่ี่� ขอำงตนเอำงแล้ ว  ยั ง เ ป็็น ศูนย์กำา จัดขยะมูืลฝอำย 
แบบผส้มืผส้านท่ี่�รัิบกำาจัดขยะให้กับ อำป็ที่. อืำ�น ๆ ริวมืจำานวน  
26 แห่ง โดยใช้ริะบบคัดแยกและฝังกลบตามืหลักสุ้ขาภิบาล 
(Sanitary Land lls) บนพื�นท่ี่� 118 ไร่ิ ความืส้ามืาริถในการิริอำงรัิบ
ขยะ 70 ตัน/วัน ม่ื oad Ma  ในการิบริิหาริจัดการิขยะท่ี่�เป็็น 
ต้นแบบขอำงจังหวัดยโส้ธิ์ริ โดยใช้หลัก 3 s

 ปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ลดลงจากปี็ 2557 
จำานวน 19.16 ตัน/วัน และในปี็ 2561 ลดลงเหลือำ 16.90 ตัน/วัน
(ลดลงริ้อำยละ 11.80) ส่้งผลให้เกิดการิลดป็ริิมืาณการิป็ล่อำย 
ก๊าซเรืิอำนกริะจกซึ�งเป็็นส้าเหตุขอำงการิเกิดภาวะโลกร้ิอำนอ่ำกด้วย

 ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย เป็็นส้ถานท่ี่�ส้ำาหรัิบศึกษา 
ดูงานแลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิให้กับส้ถาบันการิศึกษา และ อำป็ที่.  
ในจังหวัดยโส้ธิ์ริ และจังหวัดใกล้เค่ยง ม่ืการิต่อำยอำดการิจัดการิขยะ
ท่ี่�ป็ลายที่างเข้าสู่้ตลาดการิซื�อำขายคาร์ิบอำนเคริดิต ม่ืการิเพิ�มื
ป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพการิบริิหาริจัดการิขยะมืูลฝอำยโดยการิม่ืส้่วนร่ิวมื 
ขอำงป็ริะชาชนสู่้โคริงการิผลิตส้าริป็รัิบป็ริุงดินจากขยะอำินที่ร่ิย์
เที่ศบาลเมืือำงยโส้ธิ์ริ (Production o  Soil A lication rom 
Organic Waste at asothon Town Munici ality)  
ซึ�งเป็็นกิจกริริมืหนึ�งขอำงโคริงการิกลไกส่้งเส้ริิมืการิดำาเนินการิ 
ลดก๊าซเรืิอำนกริะจกเพื�อำมุ่ืงสู่้เมืือำงคาริบ์อำนตำ�า (PM ) และโคริงการิ
ลดก๊าซเรืิอำนกริะจกภาคส้มัืคริใจตามืมืาตริฐานขอำงป็ริะเที่ศไที่ย 
(Thailand oluntary Emission eduction Program: T- E ) 

 คว้ารางวัล The National Winner 2018 จากการิเข้าริ่วมื
โคริงการิเมืือำงน่าอำยู่สู่้โลกยั�งยืน (One Planet City Challenge) 
2017 - 2018 และได้ลำาดับท่ี่� 7 ขอำงโลกจาก 132 เมืือำง 23 ป็ริะเที่ศ
ท่ี่�เข้าร่ิวมืโคริงการิ และยังได้ริางวัลชนะเลิศเที่ศบาลไที่ย 
ใส่้ใจลดโลกร้ิอำน 2 ปี็ซ้อำน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 บ้านเมืองมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม จากการิ
ม่ืส่้วนร่ิวมืขอำงชุมืชนในการิคัดแยกขยะทุี่กป็ริะเภที่ ตั�งแต่ต้นที่าง
จนถึงป็ลายที่าง ที่ำาให้ป็ริิมืาณขยะในการิฝังกลบม่ืแนวโน้มื 
ลดลงและคาดการิณ์ว่าจะช่วยยืดอำายุการิใช้งานขอำงบ่อำขยะได้

 สร้างรายได้ให้กับชุมชนและเทศบาล จากการิขายขยะร่ิไซเคิล 
ท่ี่�คัดแยกได้ โดยข้อำมูืลจากเดือำนตุลาคมื พ.ศ. 2559 - กุมืภาพันธ์ิ์
พ.ศ. 2562 ม่ืริายได้จากการิขายขยะร่ิไซเคิล เป็็นเ งิน  
1,802,619.00 บาที่ 

 ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานคัดแยกขยะ ป็ริะมืาณ  
3 ล้านบาที่/ปี็ ม่ืการินำาขยะอำินที่ร่ิย์มืาที่ำาเป็็นส้าริป็รัิบป็ริุงดิน 
ใช้ในส้วนส้าธิ์าริณะขอำงเที่ศบาล โดยก่อำนหน้าน่�ม่ืค่าใช้จ่าย 

ในการิซื�อำปุ็ยสู้งถึงปี็ละ 400,000 บาที่

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ผู้ันำา การทำางานเป็นทีม การบูรณาการความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง ทัี่�งในด้านอำงค์ความืรู้ิ/งบป็ริะมืาณ 
และการิส้ร้ิางการิม่ืส่้วนร่ิวมืกับชุมืชน ม่ืจุดเน้นอำยู่ท่ี่�การิป็ริะส้าน
ความื ร่ิ วมื มืือำ กับ ชุมืชน  โดยการิ รัิบ ฟัิ งความื คิด เ ห็น / 
ความืต้อำงการิขอำงป็ริะชาชน กำาหนดขั�นตอำนการิแก้ไขปั็ญหา  
ร่ิวมืกันแก้ไขปั็ญหา ม่ืการิเร่ิยนรู้ิและป็ฏิิบัติร่ิวมืกัน ยึดหลัก 
การินำาความืคิดเห็นขอำงป็ริะชาชนมืาป็รัิบป็ริุงพัฒนา เพื�อำเพิ�มื
ป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพในการิดำาเนินงานทุี่กกิจกริริมื

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร  
นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลเมืองน่าอยู่  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีก้าวไกลสู่สากล”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
9.7 ตร.กม.  20,342 คน 286,237,194 บาท

โทรศัพท์  0 4571 1397 www.yasocity.com
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายบุญจัน ทิพชัย 
นายกเทศมนตรีตำาบลเชียงใหม่

วิสัยทัศน์ 

“เชียงใหม่เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำาธรรมภิบาล  
สืบสานงานประเพณี มากมีส่วนร่วมท่ัวหน้า  
ชาวประชาชนสุขท่ัวกัน ทุกชุมชนแข็งขัน มุ่งม่ันเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
27 ตร.กม.  8,292 คน 60,729,050 บาท

โทรศัพท์  0 4362 5074  www.go esite.com/chiangmai

โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ฯ
โดย เทศบาลตำาบลเชียงใหม่ อำาเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การอนุ รักษ์ทรัพยากรท้อง ถ่ิน  ส่้ง เส้ริิมืให้คนในชุมืชน  
เห็นคุณค่า และให้ความืส้ำาคัญกับที่รัิพยากริในท้ี่อำงถิ�นขอำงตนเอำง
ช่วยกันอำนุรัิกษ์ ฟ้้ินฟูิ ที่รัิพยากริท้ี่อำงถิ�นต่าง ๆ เช่น พันธ์ุิ์ไม้ื  
พันธ์ุิ์ส้ตัว์ ช่วภาพอืำ�น ๆ  ภูมิืปั็ญญาที่อ้ำงถิ�น โบริาณส้ถานและโบริาณ
วัตถุ ให้คงอำยู่คู่ชุมืชนอำย่างยั�งยืน ปั็จจุบันที่รัิพยากริท่ี่�ได้รัิบ 
การิอำนุรัิกษ์ ฟ้้ินฟูิ ม่ืการิเจริิญเติบโต และส้ามืาริถให้ผลตอำบแที่น
คืนกลับสู่้ชุมืชนอำย่างเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื

 แหล่งเรียนรู้ของชุมชน ทัี่�งพื�นท่ี่�ป็กปั็กที่รัิพยากริและพื�นท่ี่�ป็ลูก
รัิกษาที่รัิพยากริท้ี่อำงถิ�น นอำกจากจะเป็็นพื�นท่ี่�ส่้เข่ยว และพื�นท่ี่�
นันที่นาการิขอำงคนในชุมืชนแล้ว ยังได้รัิบการิพัฒนาเป็็นแหล่ง
เร่ิยนรู้ิด้านที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติและสิ้�งแวดล้อำมืขอำงชุมืชน  
ม่ืนักเร่ิยน นักศึกษา ตลอำดจนหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความืส้นใจ 
เข้ามืาศึกษาดูงานอำย่างต่อำเนื�อำง 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เกิดจากความืร่ิวมืมืือำขอำง 
ทุี่กภาคส่้วนในชุมืชน ความืร่ิวมืแริงร่ิวมืใจขอำงหน่วยงานริาชการิ 
โริงเร่ิยน วัด ป็ริะชาชนในชุมืชน ท่ี่�ม่ืความืรัิกและหวงแหน 
ในที่รัิพยากริท้ี่อำงถิ�นขอำงตนเอำง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว แหล่งศึกษาเรียนรู้ ท่องเท่ียว และแหล่งศึกษา
ดูงานด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ให้แก่คนในชุมืชน 
ป็ริะชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี่�ส้นใจ

 แหล่งอาหารของชุมชน การิป็กป็ักป่็าส้าธิ์าริณป็ริะโยชน์ขอำง
ชุมืชน ให้ยังคงความือำุดมืส้มืบูริณ์ และส้ริ้างพื�นท่ี่�ป็ลูกรัิกษา
ที่รัิพยากริท้ี่อำงถิ�นให้เกิดขึ�นใหม่ืในชุมืชน สิ้�งท่ี่�ได้คือำ แหล่งอำาหาริป่็า 
เช่น ไข่มืดแดง เห็ดต่าง ๆ 

 เพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน จากนักที่่อำงเท่ี่�ยว หน่วยงานต่าง ๆ  
ท่ี่�แวะเว่ยนเข้ามืาศึกษาดูงานในพื�นท่ี่�ตำาบลเช่ยงใหม่ื

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ของผู้ันำา ความืส้ามืัคค่ในคณะที่ำางาน การิดำาเนินงาน 
ท่ี่�เน้นความืส้ามืัคค่ขอำงคณะที่ำางาน ความืเพ่ยริพยายามื และ 
ความืส้มืำ�าเส้มือำในการิดำาเนินงาน 

 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การิรัิบฟัิงความืคิดเห็นและ 
ความืต้อำงการิขอำงคนในชุมืชน นำามืาสู่้การิเร่ิยนรู้ิและการิป็ฏิิบัติ
ร่ิวมืกัน ให้เกิดผลส้ำาเร็ิจเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื
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โครงการ จิตอาสาพัฒนาสิงแวดล้อม  
โดย เทศบาลตำาบลเชิงเนิน อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายประเชิญ เห่งยี่  
นายกเทศมนตรีตำาบลเชิงเนิน

วิสัยทัศน์ 

“องค์กรแห่งการเรียนรู้  
ควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักธรรมาภิบาล”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
17.5 ตร.กม.  23,648 คน 250,118,387 บาท

โทรศัพท์  0 3801 6599 www.choengnoen.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 “M O : Management y Ob ecti e” นำากลยุที่ธ์ิ์ 
การิบริิหาริโดยยึดวัตถุป็ริะส้งค์มืาเป็็นเครืิ�อำงมืือำในการิบริิหาริ
จัดการิ โดยหลอำมืริวมือำงค์กริภาครัิฐ ภาคเอำกชน และ 
ภาคป็ริะชาชนท่ี่�ม่ืศักยภาพ ความืรู้ิ ความืชำานาญ และที่รัิพยากริ
ท่ี่�แตกต่างกันอำอำกไป็ให้ส้ามืาริถริ่วมืกันพัฒนาและยกริะดับจิตใจ
ขอำงป็ริะชาชนให้ม่ืจิตอำาส้าเพิ�มืมืากขึ�นไป็พร้ิอำมืกับการิพัฒนา
พื�นท่ี่�ส้าธิ์าริณะให้เป็็นริะเบ่ยบเร่ิยบร้ิอำย และส้ะอำาดอำย่าง
ส้มืำ�าเส้มือำ

 ต้นแบบสำาห รับหน่วยงานอื่น  ส้ามืาริถนำาอำงค์ความื รู้ิ 
ท่ี่�ได้ไป็พัฒนาต่อำยอำดขยายผลด้านที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติและ 
สิ้�งแวดล้อำมืให้เกิดความืยั�งยืน

 โครงการนวัตกรรม เข้ารัิบการิป็ริะเมิืนอำงค์กริป็กคริอำง 
ส่้วนท้ี่อำงถิ�นท่ี่�ม่ืการิบริิหาริจัดการิท่ี่�ด่ ป็ริะเภที่ทัี่�วไป็ ป็ริะจำาปี็ 
งบป็ริะมืาณ พ.ศ. 2562 ซึ�งได้รัิบการิป็ริะเมืิน ในริอำบท่ี่� 3  
และได้รัิบเงินริางวัลเป็็นจำานวน 820,000 บาที่

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำาบลเชิงเนิน ม่ืสิ้�งแวดล้อำมื 
ในพื�นท่ี่�ส้าธิ์าริณะเป็็นริะเบ่ยบเร่ิยบร้ิอำย ส้ะอำาด ม่ืทัี่ศน่ยภาพท่ี่�ด่ 
ริวมืไป็ถงึแมืน่ำ�าลำาคลอำงม่ืความืส้ะอำาดเป็น็แหลง่เพาะพนัธ์ุิ์ส้ตัว์นำ�า
ท่ี่�อุำดมืส้มืบูริณ์

 ประชาชนและภาคีเครือข่าย ม่ื จิตส้ำา นึกและตริะหนัก 
ถึงความืส้ำาคัญขอำงการิอำนุรัิกษ์ ฟ้้ินฟูิ และบำารุิงรัิกษานำ�าและ 
สิ้�งแวดล้อำมืต่าง ๆ ผ่านกริะบวนการิเร่ิยนรู้ิจากการิป็ฏิิบัติจริิง  
เ กิดความืส้มัืคริส้มืานส้ามัืคค่ ขึ�นในหมู่ืคณะ ม่ื จิตอำาส้า 
ม่ืความืเส่้ยส้ละ ร่ิวมืแริงร่ิวมืใจและร่ิวมืมืือำในการิที่ำากิจกริริมื 
ท่ี่�เป็็นป็ริะโยชน์ต่อำส่้วนริวมื

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความ ต้ังใจของทุกภาคส่วนในท้อง ถ่ิน เ ป็็นพลังแห่ง 
การิส้ร้ิางส้ริริค์ และการิขับเคลื�อำนงานให้ป็ริะส้บผลส้ำาเร็ิจ

 เน้นการโยงภาคีเครือข่าย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชนเข้าไว้ด้วยกัน จนเกิดเป็็นพละกำาลังอัำนยิ�งใหญ่ 
ท่ี่�นำา ไป็ใช้ในการิพัฒนาชุมืชนหรืิอำท้ี่อำงถิ�นแบบอำงค์ริวมื  
ทัี่�งด้านพฤติกริริมื และด้านจิตใจ เป็ร่ิยบได้กับทุี่กพื�นท่ี่�ท่ี่�ม่ืก้อำนหิน
อำยู่แล้ว หากก้อำนหินเหล่านั�นกริะจัดกริะจายกันอำยู่ก็จะเร่ิยกว่า  
“ก้อำนหิน” แต่หากนำาก้อำนหินหลาย ๆ ก้อำนมืาริวมืกัน  
ก็จะเร่ิยกว่า “ภูเขา” หรืิอำ “ต้นไม้ื” หากป็ลูกอำยูก่ริะจัดกริะจายกัน
ก็จะเร่ิยกว่า “ต้นไม้ื” แต่หากส้ามืาริถนำาต้นไม้ืหลาย ๆ ต้น 
มืาริวมืกันได้ก็จะเร่ิยกว่า “ป่็า” นั�นเอำง
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายภูวนารถ สุภาพเพชร  
ปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี  
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี

วิสัยทัศน์ 

“ความสะอาดเด่น เน้นการศึกษา  
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
8.7 ตร.กม.  37,342 คน 592,167,597 บาท

โทรศัพท์  0 3233 7688  www.rbm.go.th

โครงการ ส่งเสริมการจัดทำาคาร์บอน ตุพรินท์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โดย เทศบาลเมืองราชบุรี อำาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 แผันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) ให้ความืส้ำาคัญต่อำการิเป็ล่�ยนแป็ลง 
ส้ภาพภูมิือำากาศอำย่างมืาก เน้นการิเตร่ิยมืความืพร้ิอำมืในการิ 
ลดก๊าซเรืิอำนกริะจกและเพิ�มืข่ดความืส้ามืาริถในการิป็รัิบตัว 
ต่อำการิเป็ล่�ยนแป็ลงส้ภาพภูมิือำากาศเพื�อำมุ่ืงสู่้การิเป็็นเศริษฐกิจ
และสั้งคมืคาร์ิบอำนตำ�า และเป็็นมิืตริต่อำสิ้�งแวดล้อำมื 

 การปล่อยกาซเรือนกระจก จากกิจกริริมืต่าง ๆ ขอำงมืนุษย์ 
อำย่างต่อำเนื�อำง ทัี่�งการิใช้พลังงาน การิเกษตริกริริมื การิพัฒนา 
และการิขยายตัวขอำงภาคอุำตส้าหกริริมื การิขนส่้ง การิตัดไม้ื
ที่ำาลายป่็าริวมืทัี่�งการิที่ำาลายที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติ และสิ้�งแวดล้อำมื
ในรูิป็แบบอืำ�น ๆ ล้วนเป็็นส้าเหตุขอำงการิเกิดภาวะโลกริ้อำน 
ซึ�งส้่งผลกริะที่บต่อำช่วิตความืเป็็นอำยู่ขอำงมืนุษย์และนับวัน 
ยิ�งที่ว่ความืรุินแริงมืากขึ�น 

 การจัดทำาคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร ( arbon Footprint 
or Organi ation : FO) เป็็นวิธ่ิ์การิป็ริะเมิืนป็ริิมืาณ 

ก๊าซเรืิอำนกริะจกท่ี่�ป็ล่อำยจากกิจกริริมืทัี่�งหมืดขอำงอำงค์กริและ
คำา น ว ณ อำ อำ ก มื า ใ น รูิ ป็ ค า ร์ิ บ อำ น ไ ด อำ อำ ก ไซ ด์ เ ท่ี่ ย บ เ ท่ี่ า 
นำาไป็สู่้การิกำาหนดแนวที่างการิบริิหาริจัดการิเพื�อำลดการิป็ล่อำย 
ก๊าซเรืิอำนกริะจกได้อำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพทัี่�งในริะดับเมืือำง  
ริะดับโริงงาน ริะดับอุำตส้าหกริริมื และริะดับป็ริะเที่ศ 

 เทศบาลเมืองราชบุรี เป็็นอำงค์กริป็กคริอำงส้่วนที่้อำงถิ�นแห่งแริก 
ในจังหวัดริาชบุร่ิท่ี่�ม่ืการิจัดที่ำาข้อำมูืลป็ริิมืาณก๊าซเรืิอำนกริะจก 
ภายใต้โคริงการิการิส่้งเส้ริิมืการิจัดที่ำาคาร์ิบอำนฟุิตพริิ�นท์ี่ 
ขอำงอำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�น

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 การจัดทำาคาร์บอนฟุตพร้ินท์ ที่ำาให้ที่ริาบป็ริิมืาณการิป็ล่อำย 
ก๊าซเรืิอำนกริะจกท่ี่�เกิดขึ�นจากกิจกริริมืขอำงเที่ศบาลและภายใน 
เขตเมืือำงจากริายงานการิป็ล่อำยและดูดกลับก๊าซเรืิอำนกริะจก 
ขอำงอำงค์กริ CA BON FOOTP NT FO  O GAN AT ON 
atchaburi Munici ality โดย อำงค์การิบริิหาริจัดการิ 

ก๊าซเรืิอำนกริะจก (อำงค์การิมืหาชน)
 รายงานการปล่อยและดูดกลับกาซเรือนกระจกขององค์กร 

ส้ามืาริถนำาไป็ต่อำยอำดในโคริงการิ Thailand oluntary  
Emission eduction Program : T- E  และโคริงการิ  
Low Emission Su ort Scheme : LESS

 ประชาชนมีความสนใจเร่ืองกาซเรือนกระจก ได้รัิบความืรู้ิ  
ความืเข้าใจถึงส้าเหตุ ผลกริะที่บและการิดำาเนินงานต่าง ๆ 
เพื�อำบริริเที่าการิเป็ล่�ยนแป็ลงส้ภาพภูมิือำากาศและภาวะโลกริ้อำน
อำย่างถูกต้อำงและทัี่นส้มัืย

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความร่วมมือของหน่วยงานทั้งหมดภายในองค์กร ในการิ
ริวบริวมืหลักฐานท่ี่�นำามืาใช้ในการิเก็บข้อำมูืล เช่น ใบเส้ร็ิจ บันทึี่ก
ต่าง ๆ เอำกส้าริริาชการิ (ฎ่กาเบิกงบป็ริะมืาณ) 

 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในการิร่ิวมืกันดำาเนินโคริงการิ  
“การิส้่งเส้ริิมืการิจัดที่ำาคาริ์บอำนฟิุตพริิ�นท์ี่ขอำงอำงค์กริป็กคริอำง 
ส่้วนท้ี่อำงถิ�น” จนได้รัิบริางวัลในริะดับชาติ
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โครงการ “จากต้นสาย สู่ปลายน้ำา” เ ่อการอนุรัก  
และ น อ่างเกบน้ำาแม่ตาลน้อยตามแนว ระราชดำาริ นรัชกาลท่ี  
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลเวียงตาล อำาเภอห้างฉัตร จังหวัดลำาปาง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 อ่างเก็บนำ้าแม่ตาลน้อย ในพระราชดำาริ อำยู่ในพื�นท่ี่�ต้นนำ�า  
บ้านแมื่ตาลน้อำย เขตอุำที่ยานแห่งชาติดอำยขุนตาลและป่็าส้งวน 
แห่งชาติแมื่ยาวฝ่ังขวา ส้ริ้างขึ�นเมืื�อำ พ.ศ. 2526 เพื�อำแก้ไข 
การิขาดแคลนนำ�าให้กับป็ริะชาชนตลอำดส้อำงฝั่งลำานำ�าแมื่ตาล  
เป็็นแหล่งเก็บนำ�าขอำงลำาห้วยส้าขาขอำงลำานำ�าแม่ืตาล ในเขตพื�นท่ี่�
อำำาเภอำห้างฉัตริ พื�นท่ี่�รัิบนำ�า 12 ตาริางกิโลเมืตริ พื�นท่ี่�เกษตริ 
ได้ป็ริะโยชน์ 3,578 ไร่ิ

 กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นนำ้าแม่ตาลน้อย เกิดจากกลุ่มืขอำงป็ริะชาชน 
ในพื�นท่ี่�บ้านแมื่ตาลน้อำย ม่ืแนวคิดในการิอำนุรัิกษ์และพื�นฟิูพื�นท่ี่� 
ป่็าต้นนำ�าบริิเวณอ่ำางเก็บนำ�าแม่ืตาลน้อำย เนื�อำงจากป็ริะส้บปั็ญหา
ภัยแล้ง ลำาห้วยส้าขาท่ี่�แต่เดิมืม่ืนำ�าไหลตลอำดป็ีกลับแห้งขอำด  
แต่เมืื�อำเกิดฝนตกหนักกลับม่ืนำ�าป่็าไหลหลากอำย่างรุินแริง อ่ำางเก็บนำ�า
เก็บกักนำ�าได้น้อำยลงจากการิเกิดตะกอำนที่ริายทัี่บถมืมืากกว่า  
13,000 ตัน/ปี็ ไหลสู่้พื�นท่ี่�รัิบนำ�า ที่ำาให้ผลผลิตที่างการิเกษตริ 
และท่ี่�อำยู่อำาศัยเส่้ยหายเป็็นป็ริะจำาในทีุ่กป็ี การิริอำให้หน่วยงาน
ริาชการิมืาดำาเนินการิขุดลอำกตะกอำนดินและที่ริาย ไมื่ส้ามืาริถ
แก้ไขปั็ญหาได้อำย่างยั�งยืน เพริาะขาดจิตส้ำานึกในการิอำนุรัิกษ์ 
และจัดการิพื�นท่ี่�ป่็าต้นนำ�าขอำงป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�  

 การอนุรักษ์ป่าต้นนำ้าบริเวณอ่างเก็บนำ้าตาลน้อย โดยน้อำมืนำา 
พริะริาชดำาริิขอำงพริะบาที่ส้มืเด็จพริะบริมืชนกาธิิ์เบศริ มืหาภูมิืพล
อำดุลยเดชมืหาริาช บริมืนาถบพิตริ มืาป็รัิบใช้ในการิดูแลรัิกษา 
ป่็าต้นนำ�าตั�งแต่ พ.ศ. 2545 เช่น การิส้ร้ิางฝายชะลอำนำ�ากว่า  
3,000 ฝาย เพื�อำลดการิเกิดตะกอำนที่ริาย การิป็ลูกป่็าส้ามือำย่าง
ป็ริะโยชน์ส่้�อำย่าง การินำาที่ริายหน้าฝายมืาใช้ป็ริะโยชน์ การิใช้
เที่คโนโลย่ส้าริส้นเที่ศในการิส้ำาริวจและจัดการิจุดส้ร้ิางฝาย 

 การสนับสนุนจากผู้ันำาชุมชน หมู่บ้าน ภาคีเครือข่ายภาครัฐ 
และภาคเอกชน อำาทิี่ มูืลนิธิิ์โคคา-โคล่าแห่งป็ริะเที่ศไที่ย มูืลนิธิิ์
อุำที่กพัฒน์ อำบต.เว่ยงตาล อำย่างต่อำเนื�อำงในทุี่กปี็ ผ่านกิจกริริมื 
“100 ฝายก่อำนฝน เพื�อำน นลุ่มืนำ�าแม่ืตาล” จนส้ามืาริถอำนุรัิกษ์ 
ป่็าต้นนำ�ากลับคืนมืา และขยายผลโคริงการิแก่หมู่ืบ้านใกล้เค่ยง 

เช่น โคริงการิกอ่ำส้ริา้งฝายชะลอำนำ�าบ้านหว้ยเร่ิยน โคริงการิอำนรัุิกษ์
ฟ้้ินฟูิห้วยพร้ิาวบ้านหัววัง โคริงการิก่อำส้ร้ิางริะบบกริะจายนำ�า 
จากหนอำงหมืูและหนอำงนำ�าจำาบ้านยางอำ้อำยใต้ ที่ำาให้ป็ริะชาชน 
ในพื�นท่ี่�ตำาบลเว่ยงตาล ม่ืความืเป็็นอำยู่ท่ี่�ด่ขึ�น ม่ืแหล่งนำ�าส้มืบูริณ์ 
ในพื�นท่ี่�ต้นนำ�า กลางนำ�า และป็ลายนำ�า ส้ามืาริถเพาะป็ลูกพืช 
ได้ตลอำดทัี่�งปี็ แริงงานขอำงหนุ่มืส้าวในพื�นท่ี่�กลับสู่้บ้านเกิด ที่ำาให้
เกิดการิพัฒนาในพื�นท่ี่�ตำาบลเว่ยงตาลได้อำย่างยั�งยืน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ศูนย์การเรียนรู้ สถานที่ท่องเท่ียว และแหล่งศึกษาดูงาน 
ด้านการิอำนุรัิกษ์ฟ้้ินฟูิที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติและสิ้�งแวดล้อำมืในพื�นท่ี่�

 การพัฒนาแหล่งนำ้าธรรมชาติ ที่ำาให้ม่ืป็ริิมืาณนำ�าเพ่ยงพอำ 
ต่อำการิอุำป็โภคบริิโภคและการิเกษตริม่ืพื�นท่ี่�ท่ี่�ได้รัิบป็ริะโยชน์ 
ป็ริะมืาณ 3,578 ไร่ิ ในเขตอำำาเภอำห้างฉัตริ ส้ามืาริถฟ้้ินฟูิส้ภาพป่็า
ส้ร้ิางความืชุ่มืชื�น ความือุำดมืส้มืบูริณ์ให้กับป่็าไม้ืในพื�นท่ี่� 

 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว เป็็นหมู่ืบ้านนวัตวิถ่ชุมืชน  
ส้ร้ิางริายได้ใหกั้บป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�เพิ�มืขึ�นจากการิขายผลิตภัณฑ์์
ชุมืชน ท่ี่�พักโฮมืส้เตยใ์ห้กับนกัท่ี่อำงเท่ี่�ยวท่ี่�เข้ามืาเย่�ยมืชมืป็ริะชาชน
ส้ามืาริถพึ�งพาตนเอำงได้

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ผู้ันำาและการสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน
ด้วยกริะบวนและการิที่ำางานอำย่างใกล้ชิด ม่ืการิให้ข้อำมูืลและ 
ส้ร้ิางความืเข้าใจให้เห็นถึงความืส้ำาคัญขอำงพื�นท่ี่� ม่ืการิสื้�อำส้าริ 
ด้วยข้อำมูืลท่ี่�ชัดเจนร่ิวมืกัน

 การดำาเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ป่าต้นนำ้าและแหล่งนำ้า  
ผส้มืผส้านกับการิแก้ไขปั็ญหาด้านความืเป็็นอำยู่และการิที่ำามืา
หากินท่ี่�ตอำบส้นอำงและเกิดป็ริะโยชน์ต่อำพ่�น้อำงป็ริะชาชน

 ศักยภาพในการประสานงานกับองค์กรภายนอก ทัี่�งเป็็นที่างการิ
และไม่ืเป็็นที่างการิ โดยม่ืข้อำมูืลท่ี่�ชัดเจน ที่ำาให้เกิดความืร่ิวมืมืือำ 
และการิขับเคลื�อำนงานไป็ในทิี่ศที่างเด่ยวกัน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายนิวัฒน์ ปะระมา  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเวียงตาล

วิสัยทัศน์ 

“เวียงตาลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง  
เศรษฐกิจมั่นคง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
107.186 ตร.กม.  8,442 คน 25,121,984 บาท

โทรศัพท์  0 5433 8675 www. iangtan-sao.go.th
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายอัครเดช เทพจักร์  
ปลัดเทศบาลตำาบลป่าสัก  
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศบาลตำาบลป่าสัก

วิสัยทัศน์ 

“ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือ  
บูรณาการสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
55.675 ตร.กม.  14,165 คน 96,880,464 บาท

โทรศัพท์  0 5353 7478 www.pahsak.go.th

โครงการ การบริหารจัดการสู่เมืองสิงแวดล้อมย่ังยืน
โดยเทศบาลตำาบลป่าสัก อำาเภอเมืองลำาพูน จังหวัดลำาพูน

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ขับเคล่ือนการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เที่ศบาลตำาบล
ป่็าสั้กถือำเป็็นต้นแบบการิบริิหาริจัดการิขยะมืูลฝอำยในริะดับ
ป็ริะเที่ศ เนน้จัดการิขยะท่ี่�ต้นที่าง ส้นบัส้นุนให้ชุมืชน ส้ถานศกึษา
ร่ิวมืเป็็นภาค่เครืิอำข่ายในการิคัดแยกขยะ และนำาขยะมูืลฝอำย 
กลับมืาใช้ใหม่ื ทัี่�งยังริณริงค์ส้ร้ิางวินัยคนในชาติ ส้ร้ิางจิตส้ำานึก 
ให้ป็ริะชาชน เยาวชน นักเร่ิยน ม่ืส่้วนร่ิวมืในการิจัดการิ 
ขยะมูืลฝอำยตั�งแต่ต้นที่าง กลางที่าง จนถึงป็ลายที่าง 

 ส่งเสริมให้ครัวเรือนและชุมชนจัดการกับขยะทั้ง 4 ประเภท 
เน้นการิใช้ที่รัิพยากริในชุมืชนท่ี่�จัดหาได้ง่าย ม่ืการินำาขยะเป็ียก 
เศษอำาหาริและใบไม้ืท่ี่�ทัี่บถมืกัน ไป็แป็ริส้ภาพเป็็นปุ็ยบำารุิงต้นไม้ื 
ช่วยลดภาริะค่าใช้จ่ายในการิกำาจัดขยะขอำงเที่ศบาล ลดการิเผา 
ลดภาวะหมือำกควนั ส้ำาหรัิบขยะร่ิไซเคลิ ชุมืชนชว่ยกันคดัแยกขยะ
ขายขยะ และบริิจาคเป็็นริายได้ให้กับกอำงทีุ่นขยะเพื�อำส้วัส้ดิการิ
ขอำงชุมืชนและสิ้�งแวดล้อำมื 

 การมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างต่อเน่ือง ป็ริะชาชนมือำงเห็น
ป็ริะโยชน์ส่้วนริวมืมืากกว่าป็ริะโยชน์ส่้วนตน เกิดจิตอำาส้า
ร่ิวมืพัฒนาชุมืชนให้เป็็นเมืือำงน่าอำยู่ ชุมืชนน่าอำยู่

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ชุมชนในตำาบลป่าสัก พัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้เป็นหมู่บ้าน
น่าอยู่ ส้ามืาริถร่ิวมืคิด ร่ิวมืที่ำา ม่ืวิถ่ช่วิตท่ี่�ด่ม่ืความืสุ้ข เป็็นชุมืชน
ต้นแบบในด้านความืส้ะอำาด ป็ลอำดภัย ถูกสุ้ข ลักษณะ 
และลดปั็ญหาขยะในชุมืชนได้ป็ริะส้บความืส้ำาเร็ิจ 

 ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม เน้นหลักฟ้้ินฟูิ
ที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาต ิช่วยเหลือำเกื�อำกลูกนัในชมุืชน ให้ม่ืความืเป็็นอำยู่
ท่ี่�ด่ พอำเพ่ยง พึ�งพาตนเอำงได้

 การขยายผัลการดำาเนินงานชุมชนปลอดขยะ จำานวน 3 หมู่ืบ้าน
และเกิดกอำงทุี่นขยะเพื�อำส้วัส้ดิการิชุมืชนและสิ้�งแวดล้อำมื  
คริบทัี่�ง 18 หมู่ืบ้าน ทัี่�งยังม่ืสิ้ที่ธิิ์ป็ริะโยชน์ให้แก่ส้มืาชิกขอำง 
กอำงทุี่นอำย่างต่อำเนื�อำง 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

  สร้างนวัตกรรมใหม่โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ช่วยให้การิขับเคลื�อำนโคริงการิ
เป็็นไป็อำย่างริาบรืิ�น และม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ผล 

 ผู้ับริหาร และผู้ัปฏิบัติงานให้ความสำาคัญกับข้อมูลท่ีถูกต้อง  
ซึ�งเป็็นพื�นฐานส้ำาคัญในการิตัดสิ้นใจ และแก้ไขปั็ญหาในชุมืชน เมืื�อำ
อำาศัยความืจริิงจังในการิส้ร้ิางการิรัิบรู้ิและความืตริะหนัก 
ให้เกิดขึ�นภายในชุมืชนด้วยแล้ว ยิ�งส่้งผลให้การิพัฒนาด้านต่าง ๆ
 ในชุมืชนดำาเนินไป็อำย่างป็ริะส้บความืส้ำาเร็ิจ 

 รู้จักนำาทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เหนือำอืำ�นใดคือำเที่ศบาลตำาบลป่็าสั้ก เชื�อำมัื�นว่าการิพัฒนา 
ไม่ืจำาเป็็นต้อำงริอำงบป็ริะมืาณจากภาครัิฐเส้มือำไป็ เพริาะการิพฒันา
เป็็นเรืิ�อำงขอำงทุี่กคนในชุมืชนท่ี่� เ มืื�อำผนึกกำาลังร่ิวมืกันแล้ว  
ย่อำมืก่อำให้เกิดการิพัฒนาท่ี่�อำย่างยั�งยืน
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โครงการ ยุทธศาสตร์กัดไม่ปล่อย
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลซำา อำาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ยุทธศาสตร์ “กัดไม่ปล่อย” เกิดจาก อำำานาจท้ี่อำงถิ�น + พลัง
ป็ริะชาชน = ความืสุ้ข  ความืริ่วมืมืือำขอำงป็ริะชาชนในตำาบลซำา
อำย่างต่อำเนื�อำง ในการิเส้นอำความืคิดเห็นการิยกร่ิางข้อำบัญญัติ  
อำบต.ซำา เรืิ�อำง การิควบคุมืการิเล่�ยงสุ้กริ พ.ศ. 2558 และ 
ป็ริะกาศในริาชกิจจานุเบกษา ซึ�งเป็็นข้อำบัญญัติฉบับแริก 
ขอำงจังหวัดศร่ิส้ะเกษท่ี่�เก่�ยวกับการิเล่�ยงสุ้กริ 

 ชุมชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เกิดมืาตริฐานในการิก่อำตั�ง 
ฟิาร์ิมืสุ้กริ 5 มืาตริฐาน คือำ 1) ส้ถานท่ี่�ตั�ง 2) โริงเรืิอำนเล่�ยงสุ้กริ
และส่้วนป็ริะกอำบ 3) การิจัดการิขอำงเส่้ยส้าริพิษและมืลพิษขอำง
ส้ถานป็ริะกอำบการิเล่�ยงสุ้กริ 4) การิจัดการิแหล่งแพร่ิเชื�อำโริคหรืิอำ
พาหนะนำาโริค และ 5) การิจัดการิปั็ญหาเหตุเดือำดร้ิอำนริำาคาญ 

 ความเป็นมาของการไกล่เกล่ีย โดยม่ื อำบต.ซำา เป็็นศูนย์กลาง 
ม่ืชุมืชน ตัวแที่นชุมืชน ฟิาร์ิมืสุ้กริ ได้พบป็ะ พูดคุย แลกเป็ล่�ยน  
รัิบรู้ิปั็ญหาท่ี่�เกิดขึ�น หาที่างอำอำกร่ิวมืกันและได้ที่ำาข้อำตกลง  
แต่ฟิาร์ิมืสุ้กริไม่ืป็ฏิิบัติตามืข้อำตกลงท่ี่�ได้ให้ไว้ อำบต.ซำา ได้พิจาริณา
การิขอำอำอำกใบป็ริะกอำบกิจการิเล่�ยงสุ้กริขอำงฟิาร์ิมื แต่ฟิาร์ิมื 
ขาดหนังสื้อำแส้ดงความืเป็็นเจ้าขอำงท่ี่� ดิน/ส้ำาเนาหนังสื้อำ 
สั้ญญาเช่าท่ี่�ดิน/หนังสื้อำยินยอำมืให้ใช้ท่ี่�ดิน จึงได้แจ้งไมื่อำนุญาต 
ให้ป็ริะกอำบกิจการิ 

 ต่อำมืาฟิาร์ิมืได้อุำที่ธิ์ริณ์ต่อำศาลป็กคริอำงจังหวัดอุำบลริาชธิ์าน่  
เหตุท่ี่� อำบต.ซำา ไม่ือำอำกใบอำนุญาตให้ป็ริะกอำบกิจการิเล่�ยงสุ้กริ 
ฟ้ิอำงคด่นายก อำบต.ซำา และรัิฐมืนตร่ิว่าการิกริะที่ริวงส้าธิ์าริณสุ้ข 
แต่ศาลป็กคริอำงจังหวัดอุำบลริาชธิ์าน่ได้ยกอุำที่ธิ์ริณ์ ศาลป็กคริอำง
ได้จำาหน่ายคด่อำอำกจากส้าริบบ อำบต.ซำา ได้แจ้งคำาสั้�งที่างป็กคริอำง
เพื�อำให้ฟิาร์ิมืเลิกป็ริะกอำบกิจการิและม่ืคำาสั้�งแต่งตั�งคณะติดตามื
การิดำาเนินการิขนย้ายสุ้กริอำอำกจากฟิาร์ิมื ริะหว่างการิเนินการิ 
ในห้วงเวลาดังกล่าวปั็ญหาข้อำร้ิอำงเร่ิยนมิืได้หยุด 

 ผัลการไกล่เกล่ีย บริิษัที่ ศร่ิสุ้ริภาฟิาร์ิมื จำากัด ได้ป็ริะกาศเลิก
ป็ริะกอำบกิจการิเล่�ยงสุ้กริ เมืื�อำเดือำนกันยายน 2561

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 แก้ปัญหาการดำารงชีวิตประจำาวัน ด้านสุ้ขภาพกาย สุ้ขภาพจิต
ขอำงป็ริะชาชน เพริาะบางริายเจ็บป่็วยในริะบบที่างเดินหายใจ 
หงุดหงิด ริำาคาญกลิ�นเหม็ืน

  เกิดนวตักรรมยทุธศาสตร์ “กัดไม่ปล่อย” เริิ�มืจากการิไกล่เกล่�ย  
หาที่างอำอำกริ่วมืกันโดยชุมืชน จนถึงการิบังคับใช้กฎหมืาย  
โดยชุมืชนเป็็นผู้ริะดมืความืคิด ที่ำาให้เกิดมืาตริการิท่ี่�กำาหนดไว้ 
ในข้อำบัญญัติ อำบต.ซำา เรืิ�อำง ควบคุมืการิเล่�ยงสุ้กริ พ.ศ. 2558  
ม่ืการิบังคับใช้และติดตามือำย่างต่อำเนื�อำง ม่ืคริอำบคลุมืและ 
ม่ืความืยั�งยืนที่างด้านสั้งคมื ม่ืแนวที่างในการิจัดการิความืขัดแย้ง
ส่้งผลให้ชุมืชนอำยู่ร่ิวมืกันอำย่างม่ืความืสุ้ข

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การขยายผัลขับเคลื่อนต่อเน่ืองในประเด็นอ่ืน ๆ เป็็นการิใช้
ยุที่ธิ์ศาส้ตร์ิการิจัดการิป็ัญหาแบบกัดไม่ืป็ล่อำย ท่ี่�เคยป็ริะส้บ 
ความืส้ำาเร็ิจมืาแล้วในการิแก้ไขปั็ญหากลิ�นจากฟิาร์ิมืสุ้กริ มืาแก้ไข
ในปั็ญหาอืำ�น ๆ ขอำงหมู่ืบ้าน เช่น การิป็ริะกอำบอำาช่พในแหล่งนำ�า 
ป็ลูกพืชในลำาห้วย ซึ�ง อำบต.ซำา ได้กำาจัดวัชพืช ผักตบชวา 
ในพื�นท่ี่�ขอำงลำาห้วย ส้ภาพแวดล้อำมืด่ขึ�นเมืื�อำไม่ืม่ืกลิ�นเหม็ืนจาก 
การิเล่�ยงสุ้กริ นำ�าส้ะอำาด ไม่ืม่ืมืลพิษ ลำาห้วยดังกล่าวได้ไหลลง 
สู่้ลำานำ�ามูืล ลำานำ�าโขง ให้ป็ริะชาชนส้ามืาริถป็ริะกอำบอำาช่พ 
ได้อำย่างเต็มืท่ี่�และม่ืริายได้จุนเจือำคริอำบครัิว 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางสาววราลักษณ์ จำาปาขีด  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลซำา

วิสัยทัศน์ 

“ตำาบลน่าอยู่ คู่วัฒนธรรม  
นำาพาธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
30.87 ตร.กม.  7,106 คน 41,569,131 บาท

โทรศัพท์  0 4596 9953 www.tumbonsum.go.th

พลังประช�ชน

ยท ศ�สตร์ “กัด ม่ ล่อย”

คว�มสขอำ�น�จท้องถิ่น
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายประสิทธิ� แบ้สกุล 
นายกเทศมนตรีเมืองสตูล

วิสัยทัศน์ 

“เมืองสตูลน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ก้าวนำาการศึกษา 
ปวงประชาเป็นมิตร เศรษฐกิจรุ่งเรือง ประตูเมืองชายแดน”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
6.8 ตร.กม.  23,734 คน 110,097,000 บาท

โทรศัพท์  0 7471 1012 www.stm.go.th

โครงการ ส่งเสริมพหุภาคีการพัฒนาชุมชน 
น่าอยู่อย่างยั่งยืน
โดย เทศบาลเมืองสตูล อำาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ และชุมชนน่าอยู่ โดยการิ
ยกริะดับคุณภาพช่วิตความืเป็็นอำยู่ขอำงป็ริะชาชนให้ด่ขึ�น 
อำย่างเท่ี่าเท่ี่ยมื อำาศัยการิม่ืส้่วนร่ิวมืขอำงป็ริะชาชนและ 
ภาค่เครืิอำข่ายทุี่กภาคส่้วน ริวมืทัี่�งความืเข้มืแข็งขอำงชุมืชน 
เป็็นริากฐานในการิร่ิวมืพัฒนา 

 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง ในทัี่�ง 20 ชุมืชน  
ม่ืธิ์นาคาริขยะเพิ�มืขึ�น 4 แห่ง

 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการจัดการขยะชุมชนและด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจำานวน  ศูนย์ 
ได้แก่ ศูนย์ส้าธิ์ิตการิที่ำานำ�าหมัืกช่วภาพและนำ�ายาอำเนกป็ริะส้งค์
จากขยะอำินที่ร่ิย์ ชุมืชนป็านชูริำาลึก กลุ่มืผ้ามัืดย้อำมืชุมืชน 
บ้านหวัที่าง ศูนยเ์ร่ิยนรู้ิที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาตแิละสิ้�งแวดลอ้ำมืชมุืชน
บ้านหัวที่าง ศูนย์เร่ิยนรู้ิริะบบสุ้ขภาพตามืวิถ่ชุมืชน (การิแป็ริรูิป็
ขยะธิ์ริริมืชาติ) วัดชนาธิ์ิป็เฉลิมืฯ ศูนย์การิเร่ิยนรู้ิธิ์นาคาริขยะ  
ชุมืชนห้อำงส้มุืด ศูนย์คัดแยกขยะชุมืชนโคกพะยอำมื ศูนย์เร่ิยนรู้ิ 
การิเพาะชำากล้าไม้ืป่็าชายเลน ชุมืชนบ้านโคกพะยอำมื

 การปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ในเขตเที่ศบาลและริอำยต่อำ 
ป่็าชายเลน ซึ�งเป็็นป็อำดขอำงชาวเมืือำงส้ตูลเพิ�มืขึ�น 12 ครัิ�ง  
จำานวน 10,000 ต้น 

 กลุ่มจิตอาสาเก็บขยะ ในท่ี่�และที่างส้าธิ์าริณะ และในลำาคลอำง 
เดือำนละ 1 ครัิ�ง 

 มีชุมชน ตลาดสด สำานักงาน และโรงเรียนปลอดโฟม  
เพิ�มืขึ�นจำานวน 9 แห่ง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชน ม่ืส่้วนริ่วมืในการิพัฒนาเมืือำงมืากขึ�น ม่ืคุณภาพช่วิต 
ท่ี่�เป็็นมิืตริกับสิ้�งแวดล้อำมื ม่ืการิคัดแยกขยะกลับมืาใช้ป็ริะโยชน์
มืากขึ�น ป็ริิมืาณขยะในชุมืชนลดลง ส่้งผลให้พื�นท่ี่�ในเขตเที่ศบาล
เมืือำงส้ตูล ม่ืพื�นท่ี่�ส่้เข่ยวเพิ�มืมืากขึ�น ส้ะอำาดและม่ืความืเป็็น
ริะเบ่ยบเร่ิยบร้ิอำยมืากขึ�น

 สำานักงาน ม่ืการิจัดซื�อำจัดจ้างท่ี่�เป็็นมิืตริกับสิ้�งแวดล้อำมื
 กลุ่มจิตอาสา ร่ิวมืพัฒนาคูคลอำง ความืส้ะอำาดขอำงส้ถานท่ี่� 

และเส้้นที่างส้าธิ์าริณะมืากขึ�น

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

  การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย โดยส่้งเส้ริิมื 
การิม่ืส่้วนร่ิวมืขอำงป็ริะชาชน ตั� งแต่การิร่ิวมืคิด ร่ิวมืที่ำา  
ร่ิวมืวางแผน ร่ิวมืรัิบป็ริะโยชน์ และร่ิวมืติดตามืป็ริะเมิืนผล

 นโยบายท่ีชัดเจนของผู้ับริหาร ความืตั�งใจขอำงเจ้าหน้าท่ี่�ผู้ป็ฏิิบัติ
 การประชาสัมพันธ์ การิเข้าถึงกลุ่มืเป้็าหมืายอำย่างชัดเจน 

การิให้ความืรู้ิแก่กลุ่มืเป้็าหมืายให้รู้ิถึงเหตุและผลขอำงการิดำาเนิน
งานท่ี่�แท้ี่จริิง การิใช้ป็ริะโยชน์จากสื้�อำและเที่คโนโลย่ท่ี่�เหมืาะส้มื 
ในการิขยายเครืิอำข่ายการิรัิบรู้ิข้อำมูืล

 การประสานงาน กับหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อำงร่ิวมืดำาเนินงาน 
อำย่างจริิงจัง
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โครงการ ส่งเสริมคัดแยกขยะต้นทางในชุมชน 
ตำาบลแพรกษา
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลแพรกษา อำาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เช่น จัดที่ำา MOU 
ส้ร้ิางเครืิอำข่ายกับหมู่ืบ้านด่พร้ิอำมื ดิไพริม์ืมืาร่ิ หมู่ืท่ี่�  5  
ตำาบลแพริกษา กับภาคเอำกชน อำาทิี่ บริิษัที่ BMT เอำเซ่ยจำากัด 

 ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนนำาร่อง ท้ัง 3 ชุมชน ในเรืิ�อำงการิบริิหาริ
จัดการิขยะมืูลฝอำยตามืหลัก 3 s ขยะอัำนตริายขอำงชุมืชน 
ม่ืการิบริิหาริจัดการิและริวบริวมืส้่งไป็กำาจัดอำย่างถูกต้อำง 
ตามืหลักวิชาการิกับภาคเอำกชน ที่ำาให้ป็ริิมืาณขยะลดลงร้ิอำยละ 5  
เมืื�อำเท่ี่ยบกับก่อำนการิดำาเนินโคริงการิ 

 ได้การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม  
ด้านการิจัดการิมูืลฝอำยท่ี่� เป็็นพิษหรืิอำอัำนตริายจากชุมืชน  
EHA : 4003 ตั�งแต่ พ.ศ. 2560 จนถึงปั็จจุบัน และได้รัิบริางวัล 
คะแนนผ่านเกณฑ์์การิป็ริะเมิืน ร้ิอำยละ 99 เรืิ�อำงการิบริิหาริจัดการิ
มูืลฝอำยทัี่�วไป็ (EHA : 4001) ป็ริะจำาปี็ 2562

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนในชุมชนกว่าร้อยละ 80 ม่ืการิคัดแยกขยะมูืลฝอำย
ตั�งแต่ต้นที่างในครัิวเรืิอำนขอำงตนเอำง

 ประชาชนมีอาชีพ จากการิขายขยะร่ิไซเคิล ส้ร้ิางริายได้เพิ�มืขึ�น 
ให้กับคริอำบครัิว

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 เครือข่ายระดับชุมชน/หมู่บ้าน ผู้ับริหาร ผู้ันำาชุมชน ประชาชน
ม่ื วิ สั้ยทัี่ศน์ และม่ืเป้็าหมืายร่ิวมืกันในการิบริิหาริจัดการิ 
ขยะมูืลฝอำยตามืหลัก 3 s ม่ืการิจัดที่ำาโคริงการิส่้งเส้ริิมืคัดแยก
ขยะต้นที่างในชุมืชนตำาบลแพริกษาอำย่างต่อำเนื�อำงทุี่กปี็

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายอิม แพหมอ  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลแพรกษา

วิสัยทัศน์ 

“อบต.แพรกษา เศรษฐกิจมั่นคง  
ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม  
มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
12.586 ตร.กม.  35,512 คน 188,783,717 บาท

โทรศัพท์  0 2136 9610 www.preaksa-sao.go.th
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ  
นายกเทศมนตรีตำาบลหน้าพระลาน

วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาสู่เมืองน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม  
สืบสานประเพณี ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
9.74 ตร.กม.  7,993 คน 92,281,205 บาท

โทรศัพท์  0 3620 0425 www.naphralan.go.th

โครงการ ควบคุม ลดมลภาวะ ุนละอองเกินมาตรฐาน
ในเขตควบคุมมลพิษ
โดย เทศบาลตำาบลหน้าพระลาน อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 เทศบาลตำาบลหน้าพระลาน ได้ถูกป็ริะกาศให้เป็็นเขตควบคุมื
มืลพิษ เมืื�อำ พ.ศ. 2547 และม่ืความืพยายามืท่ี่�จะแก้ไขปั็ญหา
มืลพิษฝุ่นตามือำำานาจหน้าท่ี่�เพื�อำให้ป็ริะชาชนส้ามืาริถดำาริงช่วิต 
อำยู่ได้อำย่างป็ลอำดภัยทัี่�งที่างสุ้ขภาพและคุณภาพช่วิต ภายใต้ 
ข่ดจำากัดขอำงงบป็ริะมืาณ ที่รัิพยากริ บุคลากริ ความืรู้ิและ
ป็ริะส้บการิณ์ 

 การวิเคราะห์ S OT nalysis และจากการถอดบทเรียน 
ที่ำาให้ เกิดแนวคิดท่ี่� จะเ พิ�มืส้มืริริถนะการิบริิหาริจัดการิ 
ในการิแก้ไขปั็ญหามืลพิษฝุ่นละอำอำงอำย่างเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื ต่อำเนื�อำง
และยั�งยืน ให้ส้อำดคล้อำงกับเป็้าหมืายการิพัฒนาท่ี่�ยั�งยืน (SDGs) 
ส่้งเส้ริิมืการิส้ร้ิางความืร่ิวมืมืือำ การิที่ำางานร่ิวมืกันกับทุี่กภาคส่้วน
ท่ี่�เก่�ยวข้อำงเพื�อำให้เกิดเป็็นภาค่เครืิอำข่ายท่ี่�เข้มืแข็งในพื�นท่ี่�  
เพื�อำแก้ไขปั็ญหาให้แก่ป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�ได้อำย่างแท้ี่จริิง 

 “หน้าพระลานโมเดล” พัฒนาเมืือำงสู่้ความืน่าอำยู่คู่อุำตส้าหกริริมื
เมืือำงนิเวศท่ี่� เป็็นมิืตริต่อำสิ้�งแวดล้อำมื ป็ริะชาชนม่ืสุ้ขภาพ 
และคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่ ฟ้้ินฟูิริะบบนิเวศให้ส้มืบูริณ์มืากยิ�งขึ�น  
ได้รัิบการิป็ริะเมิืนและส้ามืาริถผ่านเกณฑ์์เมืือำงสิ้�งแวดล้อำมืยั�งยืน 
โดยกริมืส้ง่เส้ริมิืคุณภาพสิ้�งแวดลอ้ำมื กริะที่ริวงที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติ
และสิ้�งแวดล้อำมื ตั�งแต่ พ.ศ. 2561 เป็็นต้นมืา

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เกิดภาคีเครือข่าย เกิดกริะบวนการิม่ืส้ว่นร่ิวมืขอำงภาคป็ริะชาชน
ในการิดำาเนินงานแบบบูริณาการิริ่วมืกัน เพื�อำแก้ไขปั็ญหามืลพิษ
ฝุ่นละอำอำง 

 ก า ร แก้ ไข ปัญหามลพิ ษ ฝุ่ น ล ะออ งอย่ า ง เ ป็ น ร ะบบ 
เกิดความต่อเน่ืองและยั่งยืน ได้รัิบการิส้นับส้นุนเที่คโนโลย่ 
ท่ี่�ทัี่นส้มัืยมืาใช้แก้ไขปั็ญหาฝุ่น ได้แก่ ริถกวาดดูดฝุ่น ริถบริริทุี่ก
เศษฝุ่น จากหน่วยงานส่้วนกลาง ได้รัิบการิส้นับส้นุนด้านวิชาการิ
เฉพาะท่ี่�เก่�ยวข้อำงกับการิแก้ไขปั็ญหามืลพิษฝุ่นจากท่ี่มืนักวิชาการิ

 สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
ม่ืการิจัดตั�งและขับเคลื�อำนกอำงทีุ่นเฝ้าริะวังสุ้ขภาพ กอำงทีุ่น 
สิ้�งแวดล้อำมื เพื�อำจัดกิจกริริมืและส้นับส้นุนงบป็ริะมืาณมืาดูแล
ปั็ญหาสุ้ขภาพ คุณภาพช่วิตขอำงป็ริะชาชน ตลอำดจนการิฟ้้ินฟิู 
และอำนุรัิกษ์สิ้�งแวดล้อำมื

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบภาคี 
เครือข่าย เกิดการิขับเคลื�อำนอำย่างเป็็นริูป็ธิ์ริริมื โดยเฉพาะ 
ส้ถานป็ริะกอำบการิตัดสิ้นใจเข้ามืาม่ืส่้วนร่ิวมืและม่ืบที่บาที่ 
ในการิรัิบผิดชอำบต่อำส้ังคมื (CS ) ทัี่�งในการิจัดกิจกริริมืและ
กริะบวนการิดูแลสุ้ขภาพขอำงป็ริะชาชนท่ี่�ได้รัิบผลกริะที่บ ด้วยการิ
จัดตั�งกอำงทีุ่นเฝ้าริะวังสุ้ขภาพ ดำาเนินกิจกริริมืการิตริวจสุ้ขภาพ 
ภาคป็ริะชาชน ( - ay ป็อำด) ให้แก่ป็ริะชาชนท่ี่�อำยู่บริิเวณ 
ริอำบเหมืือำงหินร่ิวมืกับเที่ศบาลตำาบลหน้าพริะลาน

 กำาหนดมาตรการ/กิจกรรมร่วมกับผู้ันำาชุมชน กำานันผู้ัใหญ่บ้าน
เพ่ือกระตุ้นการดำาเนินกิจกรรมฟื�นฟูด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
โดยจัดตั�งกอำงทีุ่นสิ้�งแวดล้อำมื ม่ืการิบริิหาริจัดการิตามืหลัก 
ธิ์ริริมืาภิบาลเพื�อำส้ร้ิางงาน ส้ร้ิางริายได้และการิพัฒนาคุณภาพช่วิต
และความืเป็็นอำยู่ขอำงป็ริะชาชนโดยกลุ่มืผู้ป็ริะกอำบการิ
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โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลงิ้วราย อำาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ป่าชุมชนบึงโพธิ�เรียม ตั�งอำยู่ใจกลางตำาบลงิ�วริาย ถือำเป็็นป็อำด 
ขอำงตำาบลงิ�วริายในยุคท่ี่�มืลภาวะเป็็นพิษ และเป็็นหัวใจขอำง
ป็ริะชาชนในช่วงวิกฤตภัยแล้ง ภายในบริิเวณบึงโพธิิ์�เร่ิยมื  
ซึ�งม่ืพื�นท่ี่�กว่า 204 ไร่ิ ม่ืการิจัดส้ริริพื�นท่ี่�เป็็นสั้ดส่้วน ดังน่�

 ส่วนท่ี 1 คือำ แหล่งนำ�าส้าธิ์าริณะขนาดใหญ่พื�นท่ี่�ป็ริะมืาณ 
109 ไร่ิ ส้ำาหรัิบป็ริะชาชนใช้ป็ริะโยชน์ร่ิวมืกันทัี่�งด้าน 
อุำป็โภค/บริิโภค การิที่ำาเกษตริกริริมื ป็ลูกพืชและเล่�ยงสั้ตว์
อ่ำกทัี่�งยังเป็็นแหล่งเพาะเล่�ยงป็ลาเบญจพริริณ เพื�อำการิ
บริิโภคและจัดเก็บริายได้ซึ�งบริิหาริจัดการิในริูป็ขอำง 
คณะกริริมืการิกลุ่มืส้นับส้นุนการิดำาเนินงาน โดยป็ริะมืง
จังหวัดสิ้งห์บุร่ิและ อำบต.งิ�วริาย

 ส่วน ท่ี  2  คือำ  พื� น ท่ี่� ป่็ า ชุมืชนบริิหาริ จัดการิโดย 
คณะกริริมืการิป่็าชุมืชนป็ลูกอำยู่ริอำบบริิเวณแหล่งนำ�า
ลักษณะเป็็นป่็าโป็ร่ิงป็ริะกอำบไป็ด้วยต้นไม้ืขนาดเพาะกล้า
ไป็จนถึงขนาดกลางกว่า 30 ชนิด จำานวนไมื่ตำ�ากว่า  
8,000 ต้น ม่ืพันธ์ุิ์ไม้ืคละกันหลายชนิดทัี่�งท่ี่�ป็ลูกและ 
ขึ�นเอำงตามืธิ์ริริมืชาติ เช่น ไม้ืส้ัก ป็ริะดู่ พะยูง มืะค่าโมืง  
ข่�เหล็ก ส้ะเดา มืะขามืเที่ศ เป็็นต้น ริวมืถึงพืชชั�นล่าง 
พวกหญ้า และเฟิิร์ินบางชนิด

 ส่วนท่ี 3 คือำแป็ลงส้าธิิ์ตเศริษฐกิจพอำเพ่ยงเนื�อำท่ี่�ป็ริะมืาณ  
15 ไร่ิ ป็ริะกอำบด้วย ส้วนไมื้ผลนานาชนิดและพืชผัก 
ส้วนครัิวตามืฤดูกาลจัดส้ริริพื�นท่ี่�ไว้เพื�อำเป็็นแหล่งเร่ิยนรู้ิ 
และดูแลคุณภาพช่วิตขอำงป็ริะชาชนและบุคลากริ

 ส่วนท่ี 4 คือำพื�นท่ี่�ส่้วนริาชการิขอำง อำบต.งิ�วริาย เนื�อำท่ี่�
จำานวน 8 ไร่ิ ม่ืหน้าท่ี่�ในการิบริิหาริจัดการิป่็าชุมืชน 
บึงโพธิิ์�เร่ิยมื ได้ม่ืการิตั�งธิ์นาคาริขยะขึ�น เพื�อำส่้งเส้ริิมื 
ให้ป็ริะชาชนและบุคลากริได้ดำาเนินการิคัดแยกขยะ  
ไม่ืให้เกิดขยะตกค้างที่ำาลายส้ภาพแวดล้อำมื ซึ�งเป็็นนโยบาย
ท่ี่�ได้ผลตอำบรัิบท่ี่�ด่ทัี่�งจากบุคลากริและป็ริะชาชนท่ี่�มืา 
ใช้บริิการิ ม่ืการิขยายผลไป็สู่้หมู่ืบ้านโดยริอำบบริิเวณ 
ป่็าชุมืชนบึงโพธิิ์�เร่ิยมื

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชน เข้ามืาศึกษาเร่ิยนรู้ิเก่�ยวกับที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติและ 
สิ้�งแวดล้อำมืและหลักป็รัิชญาขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยง ศูนย์การิเร่ิยนรู้ิ
พันธุิ์กริริมืพืช ศูนย์การิเร่ิยนรู้ิสั้ตว์นำ�าจืด ธิ์นาคารินำ�าใต้ดิน ฯลฯ 
นำาความืรู้ิความืเข้าใจไป็ต่อำยอำดป็ฏิิบัติจริิงในช่วิตป็ริะจำาวัน

 ศูนย์กลางในการทำากิจกรรมต่าง ๆ ในพื�นท่ี่� ทัี่�งเป็็นส้ถานท่ี่� 
พักผ่อำนหย่อำนใจ ส้ถานท่ี่�อำอำกกำาลังกายและที่ำากิจกริริมื 
ในคริอำบครัิวร่ิวมืกัน

 ประชาชน ม่ืแหล่งนำ�าส้ำาหรัิบไว้ใช้ในการิอุำป็โภคบริิโภค 
ได้ตลอำดทัี่�งป็ี ส้ามืาริถเข้ามืาใช้ป็ริะโยชน์ในพื�นท่ี่�โคริงการิ 
ได้อำย่างทัี่�วถึงและเท่ี่าเท่ี่ยมืกัน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การมีภาคีเครือข่ายท่ีดี ทัี่�งเป็็นหน่วยงานในพื�นท่ี่�และนอำกพื�นท่ี่�
ให้ความืร่ิวมืมืือำเป็็นอำย่างด่

 ชุมชน หมู่บ้าน และผู้ันำาหมู่บ้าน ม่ืความืเข้มืแข็ง
 อบต.ง้ิวราย ให้การิส้นับส้นุนงบป็ริะมืาณในการิอำนุ รัิกษ์

ที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติอำย่างต่อำเนื�อำง
 การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมำ่าเสมอ และ

ส้นับส้นุนให้หน่วยงานริาชการิ ภาคป็ริะชาชน เข้ามืาร่ิวมืกันที่ำา
กิจกริริมืเพื�อำป็ลูกฝังจิตส้ำานึกในการิดูแลบำารุิงรัิกษาที่รัิพยากริ 
ธิ์ริริมืชาติและสิ้�งแวดล้อำมื

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสมชาย รอดจันทร์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลงิ้วราย

วิสัยทัศน์ 

“งิ้วรายตำาบลน่าอยู่ คุณธรรมนำาหน้า  
พัฒนาชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชุมชนเข้มแข็ง  
ร่วมแรงพัฒนาการศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
37.38 ตร.กม.  5,396 คน 35,664,881 บาท

โทรศัพท์  0 3651 0470 www.ngewrai.go.th
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางกิ่งกาญจน์ พัวไพฑ์ูรย์  
นายกเทศมนตรีตำาบลสังขะ

วิสัยทัศน์ 

“สังขะเมืองสะอาด ปราศจากโรค  
การศึกษาก้าวหน้า ปวงประชาผัาสุก”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
2.55 ตร.กม.  3,949 คน 62,879,016 บาท

โทรศัพท์  0 4457 1218 www.sangkhacity.go.th

โครงการ คลองสวย น้ำาใส คนไทยมีความสุข
โดย เทศบาลตำาบลสังขะ อำาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 “เทศบาลตำาบลสังขะ ร่วมเป็น 1 ใน 1,000 เมืองระดับโลก” 
ตั�งแต่ พ.ศ. 2553 เป็็นเวลาหนึ�งที่ศวริริษท่ี่�สื้บส้านพิทัี่กษ์ 
คุณภาพช่วิตและสุ้ขภาพคนเมืือำงอำย่างยั�งยืน เพื�อำเส้ริิมืส้ร้ิาง 
พลังความืร่ิวมืมืือำขอำงหน่วยงานส่้วนริาชการิ ป็ริะชาชน จิตอำาส้า
ร่ิวมืริณริงค์ ฟ้้ินฟูิ พิ ทัี่กษ์และรัิกษาคุณภาพสิ้� งแวดล้อำมื  
เส้ริิมืส้ร้ิางริะเบ่ยบวินัยการิรัิกษาความืส้ะอำาดและตริะหนัก 
ถึงหน้าท่ี่�ขอำงพลเมืือำง อัำนม่ืส่้วนส้ร้ิางสั้งคมืแห่งความืสุ้ข 

 “คลองสวย นำ้าใส คนไทยมีความสุข” เป็็นการิดำาเนินงาน 
ต่อำเนื�อำงทุี่กปี็ ทัี่�งการิขุดลอำก กำาจัดวัชพืชผักตบชวา ในคลอำง  
ร่ิอำงริะบายนำ�า ให้ม่ืความืคล่อำงตัวในการิริะบายนำ�า ป็รัิบส้ภาพนำ�า
และบริิบที่ส้อำงฟิากฝ่ังคลอำงให้ม่ืความืส้วยงามื ริอำงรัิบส้ถานท่ี่�
พำานักอำาศัย พักผ่อำนฟ้้ินฟูิสุ้ขภาพ เส้ริิมืส้ร้ิางเส้้นที่างพาดผ่าน 
สั้ญจริด้านเศริษฐกิจและการิที่่อำงเท่ี่�ยวริะหว่างป็ริะเที่ศ 
เพื�อำนบ้านและจังหวัดข้างเค่ยง ก้าวสู่้ความืเป็็นเมืือำงน่าอำยู่ 
อำย่างยั�งยืน 

 Model o  ntegration ความืร่ิวมืมืือำแบบบูริณาการิ ที่ำาให้เกิด
การิเร่ิยนรู้ิกริะบวนการิวางแผนและการิป็ฏิิบัติงานริะหว่าง 
หน่วยงานริาชการิภูมิืภาค รัิฐวิส้าหกิจ ห้างร้ิาน ผู้ป็ริะกอำบการิ 
กลุ่มืจิตอำาส้า ป็ริะชาชนและหน่วยงานท้ี่อำงถิ�น ริะดมืกำาลังคน 
เครืิ�อำงจักริ เส้บ่ยงอำาหาริ กำาลังใจ ในการิดำาเนินงานท่ี่�ใช้เวลา
ยาวนานถึง 9 วัน จึงบริริลุเป้็าหมืาย คลอำงส้วย นำ�าใส้ คริอำบคลุมื
ทุี่กพื�นท่ี่�ในเขตเที่ศบาล 

 การขยายผัล สู่้กิจกริริมืและโคริงการิอืำ�น ๆ ในอำำาเภอำสั้งขะ  
อำาทิี่ โคริงการิสั้งขะเมืือำงน่าอำยู่ ฟ้้ินฟูิดูแลสิ้�งแวดล้อำมื โคริงการิ
หนึ�งคน หนึ�งต้น หนึ�งฝน เพื�อำป็ริะชาชนชาวไที่ย ไป็จนถึง 
กิจกริริมืBig Cleaning Day เนื�อำงในโอำกาส้และวันส้ำาคัญต่าง ๆ 
ท่ี่�แส้ดงอำอำกถึงพลังแห่งการิบูริณาการิความืริ่วมืมืือำอำย่างต่อำเนื�อำง
และยั�งยืน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแลบำารุงรักษา
โดยพลังมวลชน ลดปั็ญหาอุำที่กภัยและลดโริคร้ิายอืำ�น ๆ  ท่ี่�ม่ืแมืลง
เป็็นสั้ตว์พาหะนำาโริค 

 เพ่ิมขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
โดยม่ืบริิบที่สิ้�งแวดล้อำมืท่ี่� เ อืำ�อำต่อำการิลงทีุ่น เพิ�มืมูืลค่าใน
อำสั้งหาริิมืที่รัิพย์ บ้านพัก อำาคาริพาณิชย์ การิเช่า ซื�อำท่ี่�ดินและ 
สิ้�งป็ลูกส้ร้ิาง เกิดการิขยายวงกว้างขอำงการิแข่งขันสิ้นค้า เป็็นแหล่ง
ริอำงรัิบส้ินค้าและกริะจายสิ้นค้าจากชายแดนไที่ยกัมืพูชาและ
จังหวัดข้างเค่ยง 

 แหล่งเรียนรู้ Model o  ntegration ความืร่ิวมืมืือำ 
อำย่างบูริณาการิขอำงหน่วยงานริาชการิ รัิฐวิส้าหกิจ ป็ริะชาชน 
จิตอำาส้าในชุมืชนเมืือำง ท่ี่�ต้อำงอำาศัยแริงผลักดัน แริงจูงใจในการิ 
ขับเคลื�อำนการิป็ฏิิบัติงาน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

  การบูรณาการความร่วมมือ เที่ศบาลที่ำาหน้าท่ี่�ป็ริะส้านงาน 
และรัิบฟัิงปั็ญหา จัดที่ำาป็ริะชาคมืร่ิวมืกับส่้วนริาชการิรัิฐวิส้าหกิจ
ห้างร้ิาน ผู้ป็ริะกอำบการิและป็ริะชาชน เพื�อำหาแนวที่าง 
ในการิแก้ไขปั็ญหา ขับเคลื�อำนการิดูแลรัิกษาที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติ
และสิ้�งแวดล้อำมืให้ส้ำาเร็ิจ 

 วิสัยทัศน์และภาวะความเป็นผู้ันำา ( ision  eadership) 
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง นำาปั็ญหาอุำที่กภัยในอำด่ต 
มืาร่ิวมืกันถอำดบที่เร่ิยน ร่ิวมืคิด ร่ิวมืที่ำา ร่ิวมืรัิบผิดชอำบ ให้ความื
ส้ำาคัญกับการิที่ำางานเป็็นท่ี่มื เพื�อำบริริลุเป้็าหมืาย “คลอำงส้วย  
นำ�าใส้ คนไที่ยม่ืความืสุ้ข” ร่ิวมืกัน 
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โครงการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม้และแหล่งน้ำา 
โดย เทศบาลตำาบลนามะเฟือง อำาเภอเมืองหนองบัวลำาภู จังหวัดหนองบัวลำาภู

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ความเข้มแข็งของอาสาสมัครพิทักษ์ป่า เพื�อำรัิกษาช่วิตและ 
เพื�อำรัิกษาพื�นท่ี่�ป่็าต้นนำ�าและเพิ�มืพื�นท่ี่�ป่็าให้กับป่็าชุมืชน

 เป็นแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
การิใช้ป็ริะโยชน์จากที่รัิพยากริป่็าไม้ืและแหล่งนำ�า 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนมีส่วนร่วม ในการิอำนรัุิกษ์สิ้�งแวดลอ้ำมืเพื�อำป็ลกูจติส้ำานึก
ให้เกิดความืหวงแหนที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติในท้ี่อำงถิ�นขอำงตนเอำง 

 เกิดแนวทางในการอนุรักษ์ฟื�นฟู และช่วยกันรัิกษาสิ้�งแวดล้อำมื 
ในท้ี่อำงถิ�นขอำงตนเอำง

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง ขอำงคนในชุมืชน ผู้นำาชุมืชน 
และภาคส่้วนต่าง ๆ

 คณะผู้ับริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำาบล
นามะเฟือง ท่ี่� ใ ห้ความืส้ำาคัญกับการิขับเคลื�อำนนโยบาย 
ด้านการิอำนุรัิกษ์ที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติและสิ้�งแวดล้อำมืไป็สู่้ 
การิป็ฏิิบัติ

 การสนับสนุนทางวิชาการ จากส้ำานักงานที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติ 
และสิ้�งแวดล้อำมืจังหวัดหนอำงบัวลำาภู โดยเฉพาะท่ี่�เก่�ยวข้อำง 
กับการิอำนุ รัิกษ์ที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติ  ป่็าไ ม้ืและแหล่งนำ�า 
อำย่างถูกต้อำงตามืหลักวิชาการิ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายคำากอง อามาตย์มนตรี  
นายกเทศมนตรีตำาบลนามะเฟือง

วิสัยทัศน์ 

“ภายในปี พ.ศ. 2560 เทศบาลตำาบลนามะเฟือง  
ต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นเทศบาลท่ีน่าอยู่ท่ีสุด 
ในจังหวัดหนองบัวลำาภู” 

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

5.27 ตร.กม.  4,100 คน 41,278,809 บาท

โทรศัพท์  0 4200 0492 www.nm .go.th/public
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสมเกียรติ อินทรดำา  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบางพลับ

วิสัยทัศน์ 

“สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างทั่วถึง พัฒนาการศึกษา 
และสาธารณสุข ดูแลผัู้สูงอายุ คนพิการ ให้มีคุณภาพที่ดี 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานอย่างโปร่งใส 
นำาชุมชนก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
11.16 ตร.กม.  4,404 คน 22,859,243 บาท

โทรศัพท์  0 3569 1593 www.abtbangplub.co.th

โครงการ รักโลก รักษ์สิงแวดล้อม
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลบางพลับ อำาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ชุมชนน้อมนำาแนวทางตามพระราชดำาริ ขอำงพริะบาที่ส้มืเด็จ 
พริะบริมืชนกา ธิิ์ เบศริ  มืหา ภู มิืพลอำ ดุลย เดชมืหาริาช 
บริมืนาถบพิตริ มืาป็รัิบใช้ในช่วิตป็ริะจำาวันได้เป็็นอำย่างด่

 ชุมชนร่วมด้วยช่วยกันกำาจัดผัักตบชวาและวัชพืชต่าง ๆ  
ท่ี่�เป็็นปั็ญหาต่อำริะบบนิเวศคุณภาพนำ�า ส้ามืาริถนำาผักตบชวา 
วัชพืชมืาก่อำให้เกิดป็ริะโยชน์ อำาทิี่ ที่ำาปุ็ยหมัืก ปุ็ยนำ�าหมัืก  
เพื�อำลดริายจ่ายขอำงป็ริะชาชนได้อ่ำกที่างหนึ�ง

 การมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานทุี่กภาคส่้วนต่าง ๆ 
ในพื�นท่ี่�ในการิจัดการิสิ้�งแวดล้อำมืขอำงชุมืชนร่ิวมืกัน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 กำาจัดผัักตบชวาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป็ลูกจิตส้ำานึก 
ขอำงคนในชุมืชนให้เห็นความืส้ำาคัญขอำงสิ้�งแวดล้อำมื

 นำาผัักตบชวามาทำาเป็นปุยหมัก ปุ็ยนำ�าหมัืก เพื�อำลดริายจ่าย 
ในครัิวเรืิอำน ร่ิวมืใจกันใช้ที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติอำย่างป็ริะหยัด 
และคุ้มืค่า 

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ร่ิวมืด้วย 
ช่วยกันดูแลแม่ืนำ�า ลำาคลอำง ให้กลับมืาม่ืส้ภาพท่ี่�ส้มืบูริณ์

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

  ความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี ในการิช่วยกันรัิกษา 
ความืส้ะอำาดขอำงส้ถานท่ี่�ต่าง ๆ ในชุมืชน ป็ริะชาชนช่วยกันดูแล
รัิกษาให้คงส้ภาพเดิมื ไม่ืให้เกิดความืเสื้�อำมืโที่ริมื เพื�อำป็ริะโยชน์ 
ในการิดำาริงช่วิตในท้ี่อำงถิ�นขอำงตน 

 การประสานงานเพือ่สรา้งความรู้ความเข้าใจและความตระหนกั
ริะหว่าง อำบต.บางพลับกับป็ริะชาชนให้ม่ืบที่บาที่หน้าท่ี่� 
ในการิป็กป้็อำง คุ้มืคริอำง ฟ้้ินฟูิ การิใช้ที่รัิพยากริอำย่างคุ้มืค่า 
และเกิดป็ริะโยชน์สู้งสุ้ด

 ความมุ่งม้ันตั้งใจใส่ใจของผู้ันำาชุมชน ท่ี่�ม่ืต่อำการิแก้ไขปั็ญหา 
สิ้�งแวดล้อำมืในท้ี่อำงถิ�น
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โครงการ เมืองสิงแวดล้อมย่ังยืน ( reen t )
โดย เทศบาลตำาบลน้ำาปลีก อำาเภอเมืองอำานาจเจริญ จังหวัดอำานาจเจริญ

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 เมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืน ( reen ity) ม่ือำงค์ป็ริะกอำบ 
อำยู่ท่ี่�การิรัิกษาที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติให้ม่ืความืส้มืบูริณ์ ม่ืพื�นท่ี่� 
ส่้เข่ยวเพ่ยงพอำ ภูมิืทัี่ศน์ส้วยงามื ขอำงเส่้ยหรืิอำมืลพิษ ม่ืการิจัดการิ
อำย่างเหมืาะส้มื ป็ริะชาชนม่ืวิถ่ช่วิตท่ี่�เป็็นมิืตริกับสิ้�งแวดล้อำมื  
ม่ืการิดูแลรัิกษา และใช้ป็ริะโยชน์ที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติให้คงไว้ 
ซึ�งริะบบนิเวศท่ี่�ด่ ม่ืการิจัดการิขยะมืูลฝอำยชุมืชนอำย่างคริบวงจริ
ม่ืการิจัดการินำ�าเส่้ย และมืลพิษที่างอำากาศ ม่ืการิป้็อำงกันและแก้ไข
ปั็ญหามืลพิษที่างอำากาศทัี่�งท่ี่�เกิดขึ�นเอำงจากธิ์ริริมืชาติ จากฝุ่นละอำอำง
จากลมืพายุ ไฟิไหม้ืป่็า หรืิอำเกิดจากการิกริะที่ำาขอำงมืนุษย์ 

 การอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวให้เกิดประโยชน์ต่อการ 
ดำารง ชี วิต  ม่ืการิป็ รัิบภู มิื ทัี่ศ น์ เ มืือำง ใ ห้ ม่ืความืส้วยงามื 
และส้อำดคล้อำงกับส้ภาพเมืือำง ม่ืการิส่้งเส้ริิมืการิผลิต การิบริิการิ 
และการิบริิโภคท่ี่�เป็็นมิืตริกับสิ้�งแวดล้อำมื ม่ืการิส่้งเส้ริิมืการิใช้
พลังงานและนำ�าอำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ

 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เช่น จัดที่ำา MOU  
ว่าด้วยความืริ่วมืมืือำ “การิขับเคลื�อำนวาริะอำำานาจเจริิญ 
เมืือำงส้ะอำาด” ริะหวา่งเที่ศบาลตำาบลนำ�าป็ล่ก กับหนว่ยงานริาชการิ
ส้ถานป็ริะกอำบการิ อำส้มื. ชุมืชน วัด ตลาด เป็็นต้น ในเขตเที่ศบาล
ตำาบลนำ�าป็ล่ก การิจัดกิจกริริมืแลกเป็ล่�ยนป็ริะส้บการิณ์ด้านการิ
จัดการิขยะและริ่วมืแก้ไขปั็ญหาขยะมืูลฝอำยพร้ิอำมืทัี่�งดำาเนิน
โคริงการิตามืนโยบายการิบริหิาริจัดการิขยะมืลูฝอำยตามืหลกั 3 s 
ในพื�นท่ี่�อำย่างต่อำเนื�อำง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เครือข่ายเมืองส่ิงแวดล้อมย่ังยืน และภาค่ร่ิวมืดำาเนินงาน 
ในพื�นท่ี่� เที่ศบาลตำาบลนำ�าป็ล่ก และจังหวัดอำำานาจเจริิญ  
ป็ริะกอำบด้วย เที่ศบาลตำาบลนำ�าป็ล่ก ส้ำานักงานที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติ
และสิ้�งแวดล้อำมืจังหวัดอำำานาจเจริิญ ส้ำานักงานสิ้�งแวดล้อำมื 
ภาคเอำกชน ภาคป็ริะชาชน เป็็นต้น 

 การช่วยเหลือพ่ึงพากันในระหว่างสมาชิกเครือข่าย ก่อำให้เกิด
ความืร่ิวมืมืือำขับเคลื�อำนกิจกริริมืต่าง ๆ ส่้งผลให้เกิดเมืือำง 
สิ้�งแวดล้อำมือำย่างยั�งยนื (Green City) และเป็็นเมืือำงน่าอำยูน่่าอำาศัย
ส้ำาหรัิบคนทุี่กกลุ่มืทุี่กวัย คริอำบคลุมืพื�นท่ี่�ทัี่�งจังหวัดต่อำไป็

 การพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วม เมืือำงเติบโตบนคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่
และเป็็นมืิตริกับสิ้�งแวดล้อำมือำย่างต่อำเนื�อำง เป็็นแบบอำย่างท่ี่�ด่ 
(Best Practice) และขยายผลสู่้ท้ี่อำงถิ�นอืำ�น ๆ ต่อำไป็

 แหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน ด้านหลักป็รัิชญาขอำงเศริษฐกิจ 
พอำเพ่ยง ริวมืถึงการิจัดการิขยะให้กับชุมืชนแห่งอืำ�น ๆ ได้เข้ามืา
ศึกษาดูงานต่อำไป็

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ผู้ันำา การทำางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
ม่ืจุดเน้นอำยู่ท่ี่�การิป็ริะส้านความืริ่วมืมืือำกับชุมืชน เพื�อำให้ได้
โคริงการิท่ี่�ป็ริะชาชนต้อำงการิและพึงพอำใจมืากท่ี่�สุ้ด โดยการิ 
รัิบฟัิงความืคิดเห็น ความืต้อำงการิขอำงป็ริะชาชน กำาหนดขั�นตอำน
การิแก้ไขปั็ญหา ร่ิวมืกันแก้ไขปั็ญหา ม่ืการิเร่ิยนรู้ิและป็ฏิิบัติ 
ร่ิวมืกัน ยดึหลักนำาความืเห็นขอำงป็ริะชาชนช่วยเพิ�มืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ
การิดำาเนินงาน

 เทศบาลตำาบลนำา้ปลีกได้บูรณาการความร่วมมือ ทัี่� ง ใน 
ด้านอำงค์ความืรู้ิและงบป็ริะมืาณในการิบริิหาริจัดการิขยะมูืลฝอำย
ตามืวาริะอำำานาจเจริิญเมืือำงส้ะอำาด จากหลายหน่วยงาน ทัี่�งภาครัิฐ 
เอำกชน และป็ริะชาชนในท้ี่อำงถิ�น โดยเชื�อำมืโยงทัี่�งบ้าน วัด โริงเร่ิยน
และดำาเนินการิกอำงที่นุคัดแยกขยะ เป็็นอ่ำกหนึ�งพลังท่ี่�ช่วยขับเคลื�อำน
ให้เที่ศบาลตำาบลนำ�าป็ล่กก้าวสู่้ชุมืชนไร้ิขยะต่อำไป็ในอำนาคต

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายชนินทร์ เตาเงิน 
นายกเทศมนตรีตำาบลนำ้าปลีก

วิสัยทัศน์ 

“มุ่งมั่นพัฒนา เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการศึกษา  
ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

3 ตร.กม.  4,005 คน 44,857,917 บาท

โทรศัพท์  0 4552 5838 www.namplik.go.th
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายเจษฎา ศรุติสุต  
นายกเทศมนตรีตำาบลศรีพนมมาศ

วิสัยทัศน์ 

“ศรีพนมมาศ คือ ศูนย์กลางแห่งอารยธรรม แหล่งการเรียนรู้ 
และความอุดมสมบูรณ์ของเมืองลับแล ที่ไม่มีวันสิ้นสูญสลาย”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
1.48 ตร.กม.  3,018 คน 86,900,000 บาท

โทรศัพท์  0 5543 1076 www.sriphanommas.go.th

โครงการ กำาจัดสิงกีดขวางทางแม่น้ำาลำาคลอง  
คลองดาด ลำาเหมือง
โดย เทศบาลตำาบลศรีพนมมาศ อำาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 จุดต้ังต้น นับตั�งแต่ม่ืการิกริะจายอำำานาจตามืพริะริาชบัญญัติ
ส้าธิ์าริณสุ้ข พ.ศ. 2535 ส่้งผลให้อำงค์กริป็กคริอำงส้่วนที่้อำงถิ�น 
ม่ือำำานาจและหนา้ท่ี่�เก่�ยวกับการิดำาเนนิงานอำนามืยัและสิ้�งแวดลอ้ำมื
ให้เป็็นไป็ตามืเจตนาริมืณ์ขอำงกฎหมืายว่าด้วยการิส้าธิ์าริณสุ้ข
ป็ริะกอำบกับนโยบายขอำงรัิฐบาลท่ี่�กำาหนดให้การิดูแลรัิกษา 
แหล่งนำ�า การิแก้ไขปั็ญหาผักตบชวาท่ี่�ม่ือำยูต่ามืแหล่งนำ�าส้าธิ์าริณะ
ต่าง ๆ ให้ถือำเป็็นวาริะแห่งชาติท่ี่�ต้อำงเร่ิงดำาเนินการิทัี่นท่ี่ 

 สภาพปัญญา ปั็จจุบันส้ภาพคลอำงต่าง ๆ ในพื�นท่ี่�เที่ศบาลตำาบล
ศร่ิพนมืมืาศ ม่ืผักตบชวาและวัชพืชป็กคลุมือำย่างหนาแน่น  
ก่อำให้เกิดปั็ญหาต่าง ๆ มืากมืาย เช่น ขัดขวางการิสั้ญจริที่างนำ�า  
ปิ็ดกั�นที่างริะบายนำ�าขอำงคลอำงริะบายนำ�า ที่ำาให้นำ�าเส่้ยและ 
เป็็นอำันตริายต่อำส้ัตว์นำ�าโดยเฉพาะป็ลา ป็ริะชาชนไมื่ส้ามืาริถ 
ใช้นำ�าอุำป็โภคบริิโภคได้ แม่ืนำ�าลำาคลอำงจะตื�นเขินเร็ิวขึ�นและ 
ยังเป็็นแหล่งเพาะพันธ์ุิ์ขอำงสั้ตว์นำ�า อัำนเป็็นพาหะขอำงพยาธิิ์หรืิอำ 
เชื�อำโริคด้วย 

 แนวคิดในการกำาจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล วัชพืชต่าง ๆ 
ในแหล่งนำ้า เพื�อำป้็อำงกันปั็ญหานำ�าเน่าเส่้ย ช่วยริะบายนำ�าให้ไหล
ส้ะดวกเพิ�มืมืากยิ�งขึ�นในช่วงนำ�าไหลหลาก และช่วยกักเก็บนำ�า 
ไ ว้ ใช้ ในฤ ดูแ ล้ง  ตลอำดจนเ ป็็นการิบำา รุิ ง รัิกษาแหล่งนำ�า 
ตามืธิ์ริริมืชาติ ป็รัิบป็ริุงภู มิืทัี่ศน์คลอำงต่าง ๆ ให้ส้ะอำาด  
และส้วยงามื ส้ามืาริถเป็็นท่ี่�พักผ่อำนหย่อำนใจ ที่ำาให้ป็ริะชาชน 
ม่ืสุ้ขภาพจิตท่ี่�ด่ ส่้งผลให้สุ้ขภาพริ่างกายแข็งแริง โดยเที่ศบาล
ตำาบลศร่ิพนมืมืาศ บูริณาการิร่ิวมืกับหน่วยงานอืำ�น ดำาเนินการิ 
จัดกิจกริริมืในช่วงวันเฉลิมืพริะชนมืพริริษาและวันส้ำาคัญอืำ�น ๆ 
ในริอำบปี็

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 คลองสาธารณะ (คลองแม่พร่อง) ได้รัิบการิบำารุิงรัิกษา ป็รัิบป็รุิง
ภูมิืทัี่ศน์ให้ส้ะอำาดและส้วยงามื ม่ืการิพัฒนาแหล่งนำ�าธิ์ริริมืชาติ 
ให้เป็็นแหล่งเพาะพันธ์ุิ์สั้ตว์นำ�า  และเป็็นแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยว 
ให้ป็ริะชาชนได้พักผ่อำนหย่อำนใจ

 ป้องกันปัญหานำ้าเน่าเสีย ช่วยริะบายนำ�าให้ไหลได้ส้ะดวก 
มืากยิ�งขึ�นในช่วงนำ�าไหลหลาก และช่วยกักเก็บนำ�าไว้ใช้ในฤดูแล้ง

 ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น  ใ ห้ ป็ ริ ะ ช า ช น นำา ผั ก ต บ ช ว า 
และวัชพืชไป็ใช้ป็ริะโยชน์ เช่น เป็็นส้่วนผส้มือำาหาริส้ัตว์ ที่ำาปุ็ย  
ลดภาริะค่าใช้จ่าย เส้ริิมืส้ร้ิางริายได้ 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในชุมืชนและหน่วยงานภาครัิฐ  
ได้แส้ดงพลังความืส้ามัืคค่ ความืเข้มืแข็งในการิร่ิวมือำนุรัิกษ์
ที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติให้ม่ืส้ภาพท่ี่�อุำดมืส้มืบูริณ์ยิ�งขึ�น

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 บูรณาการความร่วมมือ โดยเที่ศบาลตำาบลศร่ิพนมืมืาศ 
ได้ร่ิวมืมืือำกับหน่วยงานอืำ�น ๆ และป็ริะชาชนในพื�นท่ี่� อำาทิี่  
อำำาเภอำลับแล อำบจ.อำุตริดิตถ์ กอำงพันที่หาริป้็นใหญ่ท่ี่� 20 ค่าย  
ป็.พัน 7 ป็ริะชาชนจิตอำาส้าในพื�นท่ี่�

 กุศโลบายในการกำาจัดวัชพืชโดยการงดใช้สารเคมี เพริาะ 
ส้าริเคม่ืจะที่ำาให้นำ�าเน่าเส่้ยและเป็็นอัำนตริายต่อำสั้ตว์นำ�าและ
ป็ริะชาชนท่ี่�ต้อำงอำาศัยนำ�าจากแม่ืนำ�าลำาคลอำง จึงเกิดการิบูริณาการิ
ความืร่ิวมืมืือำส้ร้ิางการิม่ืส่้วนร่ิวมืกับชุมืชน กำาจัดขยะมูืลฝอำย  
สิ้�งป็ฏิิกูล วัชพืชต่าง ๆ ในแหล่งนำ�า ด้วยกำาลังคนในพื�นท่ี่� 
ทัี่�งยังเป็็นการิแส้ดงพลังความืส้ามืัคค่ ความืเข้มืแข็งในการิริ่วมื
อำนุรัิกษ์ที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติให้ม่ืส้ภาพท่ี่�อุำดมืส้มืบูริณ์ต่อำไป็
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โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิงแวดล้อม
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายเผัด็จ นุ้ยปรี 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

วิสัยทัศน์ 

“ชาวอุทัยธานี อยู่ดี กินดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
6,730 ตร.กม.  327,048 คน 342,684,013 บาท

โทรศัพท์  0 5651 1297 www.uthaipao.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มืาต่อำยอำด 
และขยายผลแบบอำงค์ริวมื ม่ืการิขับเคลื�อำนอำย่างเป็็นริะบบ  
ม่ืการิดำาเนินงานมืาแล้วกว่า 16 ปี็ ป็ริะชาชนริ่วมืกันต่อำยอำด 
และพัฒนาอำย่างเข้มืแข็งจนเกิดความืยั�งยืนในพื�นท่ี่�

 การบริหารงานส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดย อำบจ.อุำทัี่ยธิ์าน่ 
ม่ืโริงงานผลิตปุ็ยอิำนที่ร่ิย์ช่วภาพ ซึ�งส้ามืาริถนำาวัชพืช เช่น  
ผักตบชวาท่ี่�ม่ือำยูจ่ำานวนมืากไป็เป็็นวัตถุดิบในการิผลิตปุ็ยอิำนที่ร่ิย์

 ก า ร ขั บ เ ค ล่ื อ น แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม  โ ด ย  อำ บ จ . อำุ ทัี่ ย ธิ์ า น่  
บูริณาการิการิที่ำางาน ด้านการิบริิการิจัดการิสิ้�งแวดล้อำมื 
แบบอำงค์ริวมืร่ิวมืกับอำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�นในเขตพื�นท่ี่�
จังหวัดอุำที่ัยธิ์าน่ ริวมืถึงส่้วนริาชการิท่ี่�เก่�ยวข้อำงในเขตจังหวัด  
เพื�อำให้การิบริิหาริจัดการิเกิดป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพและเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 การบริหารจัดการมลพิษทางนำ้าอย่างเป็นระบบ ที่ำาให้แม่ืนำ�า
ส้ะแกกรัิง คลอำงส้าขาท่ี่�ต่อำเนื�อำงกับแมื่นำ�าส้ะแกกรัิงและแหล่งนำ�า
ที่างธิ์ริริมืชาติม่ืความืส้ะอำาดและม่ืคุณภาพนำ�าท่ี่�ด่ยิ�งขึ�น

 ส่ง เสริมการนำา ผัักตบชวามาใช้ประโยชน์ เ พิ่มมากขึ้น  
เช่น การิที่ำาปุ็ยหมัืก และเครืิ�อำงจักส้าน เป็็นต้น

 สร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน ริวมืถึงหน่วยงานริาชการิ 
ได้ม่ืความืรู้ิในการิแก้ไขปั็ญหาที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติ ดิน นำ�า อำากาศ
แบบม่ืจิตส้ำานึกและความืรัิบผิดชอำบร่ิวมืกัน

 ประชาชน หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เข้ามืาม่ืส่้วนร่ิวมืในการิแก้ไขปั็ญหาการิจัดการิที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติ
ตามืบที่บาที่หน้าท่ี่�ขอำงแต่ละอำงค์กริโดยส้ามืาริถที่ำางานเชื�อำมืต่อำ
กันได้อำย่างเป็็นริะบบ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี่� ไ ด้ให้ 
ความืริ่วมืมืือำในการิจัดที่ำาบริิการิส้าธิ์าริณะ ให้ความืริ่วมืมืือำ 
ในการิตั�งงบป็ริะมืาณเพื�อำส้นับส้นุนการิดำาเนินงานอำย่างต่อำเนื�อำง
ที่ำาให้เกิดการิแกไ้ขปั็ญหาด้านที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาตแิละสิ้�งแวดลอ้ำมื
อำย่างเป็็นริะบบ

PART 3-4 COATED DIC2019 4C_63-06-067.indd   124 16/12/2563 BE   14:57



ด้านสิ่งแวดล้อม3
ด้านที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

124 125

ด้านที่  
ด้านการบริหาร
จัดการขยะมูล อย  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.
ที่มีผลก�รปฏิบัติง�นดีเด่น 2562

ด้านที่  
ด้านการบริหาร
จัดการขยะมูล อย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.
ที่มีผลก�รปฏิบัติง�นดีเด่น 2562
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ด้านการจัดการขยะมูล อย4
ด้านที่
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โครงการ ธนาคารขยะเคลื่อนที่
โดย เทศบาลตำาบลทองผาภูมิ อำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 เทศบาลตำาบลทองผัาภูมิ ป็ริะกาศนโยบายเลิกใช้ภาชนะโฟิมื
บริริจุอำาหาริภายในส้ำานักงานถือำเป็็นพื�นท่ี่�ป็ลอำดโฟิมื 100%  
เมืื�อำ พ.ศ. 2555 และได้รัิบป็ริะกาศเก่ยริติคุณเป็็นอำงค์กริ 
ป็ลอำดภาชนะโฟิมืบริริจุอำาหาริ 100% ใน พ.ศ. 2559  
จากกริมือำนามืัย กริะที่ริวงส้าธิ์าริณสุ้ข โดยเที่ศบาลได้ต่อำยอำด 
ลดการิใช้ภาชนะโฟิมืไป็ยงัผู้ป็ริะกอำบการิร้ิานค้า ร้ิานอำาหาริ ตลาด
และป็ริะชาชน ปั็จจุบันป็ริะชาชนให้ความืส้ำาคัญกับการิลดใช้
ภาชนะโฟิมื มืากกว่าร้ิอำยละ 80 ขอำงพื�นท่ี่� ทัี่�งได้กำาหนดให้พื�นท่ี่�
ส้าธิ์าริณะในเขตเที่ศบาลเป็็นพื�นท่ี่�ป็ลอำดโฟิมื 100% อ่ำกด้วย

 ครัวเรือนต้นแบบการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน เริิ�มืจาก
การินำาคณะกริริมืการิชุมืชน ชุมืชนละ 10 ครัิวเรืิอำน เป็็นเครืิอำข่าย
เพื�อำเป็็นแบบอำย่างแก่คนในชุมืชน เรืิ�อำงการิจัดที่ำาถังขยะอำินที่ร่ิย์ 
การิคัดแยกขยะร่ิไซเคิล การิติดตั�งถังดักไขมัืนในครัิวเรืิอำน ม่ืการิ
ขยายเครืิอำข่ายคริวัเรืิอำนต้นแบบให้เพิ�มืมืากขึ�นในทุี่ก ๆ  ปี็ ปั็จจุบัน
ม่ืครัิวเรืิอำนต้นแบบทัี่�งหมืด 60 ครัิวเรืิอำน ท่ี่�ส้ามืาริถคัดแยกขยะ
มูืลฝอำยท่ี่�เกิดขึ�นในครัิวเรืิอำนได้ จนเกิดเป็็น “ชุมืชนป็ลอำดขยะ”              
ท่ี่�ม่ืการิบริิหาริจัดการิขยะมูืลฝอำยอำย่างเป็็นรูิป็ธิ์ริริมืและยั�งยืน

 กิจกรรมธนาคารขยะเคลื่อนที่ ดำาเนินการิตั�งแต่ พ.ศ. 2555  
โดยอำอำกรัิบซื�อำขยะร่ิไซเคิลในพื�นท่ี่� ป็ริะกอำบด้วย ผู้ป็ริะกอำบการิ
ร้ิานค้า หน่วยงานริาชการิ ตลาด และครัิวเรืิอำนในชุมืชน กำาหนด
แผนอำอำกป็ฏิิบัติงานสั้ป็ดาห์ละ 1 วัน ทุี่กวันพุธิ์ จากการิจัดกิจกริริมื
เชิงรุิก ป็ริะชาชนได้รัิบการิอำำานวยความืส้ะดวก ที่ำาให้ม่ืเครืิอำข่าย
เพิ�มืมืากขึ�นในทุี่กปี็ 

 ศูนย์เรียนรู้ขยะอินทรีย์ครัวเรือนและในสถานศึกษา ริณริงค์ 
ให้ทุี่กครัิวเรืิอำนคัดแยกขยะอิำนที่ร่ิย์ โดยกำาหนดแผนอำอำกจัดเก็บ
ขยะอำินที่ร่ิย์ให้กับป็ริะชาชน ผู้ป็ริะกอำบการิริ้านค้า ร้ิานอำาหาริ
และตลาดทุี่กวัน ในช่วงเวลาตั�งแต่ 08.30 น. เป็็นต้นไป็ เศษผัก 
เศษอำาหาริ และเป็ลือำกผลไม้ืริส้เป็ร่ิ�ยว จะถูกนำาไป็จัดการิ 
ยังศูนย์ฯ เพื�อำจัดที่ำาเป็็นปุ็ยหมัืก นำ�าหมัืกช่วภาพ และนำ�าหมัืก
เป็ลือำกผลไมื้ไว้แจกจ่ายป็ริะชาชน นอำกจากน่�ส้ถานศึกษา 
ในเขตเที่ศบาล ยังม่ืจุดการิคัดแยกขยะอิำนที่ร่ิย์ ท่ี่�เกิดจากอำาหาริ
กลางวันขอำงนักเร่ิยน และส้ามืาริถเป็็นศูนย์เร่ิยนรู้ิส่้งเส้ริิมื 
การิคัดแยกขยะอิำนที่ร่ิย์ให้กับเยาวชนอ่ำกด้วย

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนในพ้ืนท่ี เร่ิยนรู้ิการิลดป็ริิมืาณขยะ การิคัดแยก 
ขยะอิำนที่ร่ิย์ ขยะร่ิไซเคิล และใช้ป็ริะโยชน์ขยะมูืลฝอำย เพื�อำให้ 
เกิดป็ริะโยชน์มืากท่ี่�สุ้ด ส่้งผลให้ส้ภาพแวดล้อำมืในพื�นท่ี่�น่าอำยู่  
ม่ืความืส้ะอำาด เร่ิยบร้ิอำย เกิดผลส้ัมืฤที่ธิิ์�ขอำงการิจัดการิขยะ
มูืลฝอำยอำย่างเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื เกิดการิรัิกษาสิ้�งแวดล้อำมื ให้เป็็นเมืือำง
น่าอำยู่อำย่างยั�งยืน

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ภาคีเครือข่ายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อำาทิี่  
หน่วยงานภาครัิฐ ภาคเอำกชน และป็ริะชาชน บูริณาการิร่ิวมืกัน
ในการิจัดการิขยะมูืลฝอำยท่ี่� เกิดขึ�นชุมืชน ม่ืความืส้ามืัคค่  
ความืหวงแหนบ้านเกิด ตริะหนักถึงปั็ญหาด้านสิ้�งแวดล้อำมื  
เกิดเป็็นชุมืชนท่ี่�เข้มืแข็ง 

 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ด้านการิจัดการิขยะมูืลฝอำยจากต้นที่าง 
ในคริัวเรืิอำน ส้ามืาริถเป็็นแหล่งเร่ิยนริู้ให้แก่ท้ี่อำงถิ�นอืำ�น ๆ  
ในการิจัดการิสิ้�งแวดล้อำมื เกิดการิแลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิซึ�งกันและกัน
เพื�อำนำาความืริู้และป็ริะส้บการิณ์กลับไป็พัฒนา และป็ริับป็ริุง 
การิป็ฏิิบัติงานตามืบริิบที่ขอำงแต่ละพื�นท่ี่�ให้ม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ  
และก่อำให้เกิดป็ริะโยชน์สู้งสุ้ดต่อำชุมืชน

นายประเทศ บุญยงค์  
นายกเทศมนตรีตำาบลทองผัาภูมิ 

วิสัยทัศน์ 

“เมืองทองผัาภูมิน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการค้าการท่องเที่ยว”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร  รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
3.28 ตร.กม.  3,107 คน  85,213,302 บาท

โทรศัพท์  0 3459 9757 www.tpm.co.th

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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โครงการ การบริการจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
โดย เทศบาลตำาบลหลักเมือง อำาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 สานพลังชุมชน ภาค่เครืิอำข่ายร่ิวมืส้ร้ิางส้ริริค์สั้งคมืท่ี่�น่าอำยู่ 
ทัี่�งภาครัิฐ ภาคเอำกชน ภาคป็ริะชาชน โดยเฉพาะผู้นำาท้ี่อำงถิ�น  
ท้ี่อำงท่ี่� ในการิส้ะที่้อำนข้อำมูืล ปั็ญหาและหาแนวที่างแก้ไขปั็ญหา 
จัดที่ำา MOU ร่ิวมืกันริะหว่างเครืิอำข่ายทัี่�งในและนอำกพื�นท่ี่�

 แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทำางาน เป็็นเจ้าภาพริ่วมืในการิ  
ลงแขกลงขัน ลงพลังปั็ญญา ตามืขอำบเขตงาน และอำำานาจหน้าท่ี่�
แต่ละหน่วยงาน 

 กำาหนดพ้ืนท่ีเป้าหมาย จัดให้ม่ืถนนต้นแบบป็ลอำดถังขยะ 
ทุี่กหมู่ืบ้าน จัดตั�งกอำงทีุ่นธิ์นาคาริขยะ คัดเลือำกครัิวเรืิอำน 
ต้นแบบด้านจัดการิขยะครัิวเรืิอำน

 ลงพ้ืนท่ี สื้�อำส้าริที่ำาความืเข้าใจกับชุมืชนป็ริะชาชนท่ี่�เข้าริ่วมื
โคริงการิถึงแนวที่างป็ฏิิบัติร่ิวมืกันในการิแก้ไขปั็ญหาขยะชุมืชน
ตามืกติกาชุมืชน รณรงค์ ป็ริะชาสั้มืพันธ์ิ์ให้ความืรู้ิให้ป็ริะชาชน
เกิดความืตริะหนักถึงปั็ญหา และลงมืือำคัดแยกขยะ รู้ิจักนำาขยะ 
ไป็ใช้ป็ริะโยชน์ในรูิป็แบบต่าง ๆ

 เตรียมการด้านประสานงาน งบป็ริะมืาณ วัส้ดุอุำป็กริณ์ บุคลากริ
และกำาหนดส้ถานท่ี่�ขับเคลื�อำนโคริงการิ ป็ริะส้านภาค่ ท่ี่�เก่�ยวข้อำง
ฝึกอำบริมืแกนนำา คณะที่ำางาน ท่ี่มืพ่�เล่�ยง หัวหน้าครัิวเรืิอำนต้นแบบ
แล้วขยายผลลงสู่้ชุมืชน 

 กำาหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ์์การประเมิน ติดตามืและวางแผน 
ริะยะการิอำอำกติดตามืเย่�ยมืเส้ริิมืพลังโดยทุี่กชุมืชน ม่ืท่ี่มืพ่�เล่�ยง
ส้นับส้นุนข้อำมูืล ค้นหานวัตกริริมืเด่น  

 ติดตามประเมินผัล ม่ืการิจัดที่ำาริายงานผลการิดำาเนินงาน 
มือำบริางวัลเชิดชูเก่ยริติ จัดเวท่ี่ถอำดบที่เร่ิยนคืนข้อำมูืลแลกเป็ล่�ยน
เร่ิยนรู้ิ เพื�อำให้ชุมืชนนำาใช้ข้อำมูืลในการิป็รัิบป็รุิงข่ดความืส้ามืาริถ
และการิพัฒนางานในปี็ต่อำไป็

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ลดปริมาณขยะชุมชนในเขตเทศบาลตำาบลหลักเ มือง  
ร้ิอำยละ 29.68 ป็ริะหยัดค่ากำาจัดได้เป็็นมูืลค่า 7,600 บาที่ต่อำเดือำน
ลดค่าใช้จ่ายจากเท่ี่�ยวเก็บขนขยะทุี่กวัน เดือำนละ 20 เท่ี่�ยว  
เหลือำเพ่ยง 12 เท่ี่�ยว ป็ริะหยัดค่านำ�ามัืนเชื�อำเพลิงลงร้ิอำยละ 40 
ส้ามืาริถนำาเวลาและพนักงานท่ี่�เหลือำจากเก็บขนไป็พัฒนาพื�นท่ี่� 
ในด้านอืำ�น ๆ ได้อ่ำกที่างหนึ�งด้วย

 ขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ ถูกนำาไป็ใช้ป็ริะโยชน์ ที่ำาปุ็ยและ 
หลุมืขยะอิำนที่ร่ิย์ ส่้วนขยะร่ิไซเคิล ส้มืาชิกนำามืาจำาหน่าย 
ท่ี่�ตลาดนัดขยะ นำาริายได้เข้าสู่้กอำงทีุ่นธิ์นาคาริขยะ ที่ำาให้เกิด
ทุี่นหมุืนเว่ยนในทุี่กชุมืชน 

 ครัวเรือนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วม รู้ิจักวิธ่ิ์การิในการิคัดแยกขยะ
 การินำาขยะไป็ใช้ป็ริะโยชน์ในรูิป็แบบต่าง ๆ

 ถนนต้นแบบปลอดถังขยะ 20 สาย และครัวเรือนต้นแบบ 
ในการบริหารจัดการขยะครัวเรือน เป็็นแหล่งแลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิ
ริะหว่างชุมืชน ตำาบลและเคริือำข่าย เกิดการิถ่ายที่อำดภูมิืปั็ญญา
และนวัตกริริมืชุมืชน

   ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ลงแขกลงขัน ลงพลังปัญญาและความคิด ร่ิวมืเป็็นเจ้าภาพ 
การิที่ำางานตามืบที่บาที่หน้าท่ี่�ขอำงภาค่เครืิอำข่าย

 คนในพ้ืนท่ีเข้าใจในสภาพปัญหาร่วมกัน เกิดการิร่ิวมืคิด ร่ิวมืที่ำา
 และร่ิวมืรัิบผลป็ริะโยชน์

 การแก้ไขปัญหาโดยอาศัยสถิติข้อมูลท่ีแท้จริง ป็ริะกอำบกับ 
ความืจริิงจังจริิงใจขอำงหน่วยงานหลักในการิขับเคลื�อำน ซึ�งเกิดผล
เป็็นรูิป็ธิ์ริริมื นำาไป็สู่้ความืยั�งยืน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายอรุณวิทย์ เพียรสดับ 
นายกเทศมนตรีตำาบลหลักเมือง

วิสัยทัศน์ 

“หลักเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ มีชุมชนเข้มแข็ง 
แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม” 

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
58 ตร.กม.  5,906 คน 39,950,244 บาท

โทรศัพท์  0 4384 0173 www.lakmuang.org
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โครงการ รณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะ
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลสลกบาตร อำาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำาแพงเพชร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 รณรงค์ให้ท้ัง 8 ชุมชนในพ้ืนท่ี มีความรู้ความเข้าใจในการคดัแยก
ขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามหลัก 3 s
ใช้น้อำย ใช้ซำ�า นำากลับมืาใช้ใหม่ื ม่ืการิป็รัิบเป็ล่�ยนพฤติกริริมื 
ในการิใช้ช่วิต ริณริงค์ให้ป็ริะชาชนในทุี่กครัิวเรืิอำนร่ิวมืจัดที่ำา  
ถังขยะเป็ียก ลดโลกริ้อำน ซึ�งจะช่วยลดป็ริิมืาณขยะท่ี่�ต้นที่าง  
ที่ำาให้การิคัดแยกขยะดำาเนินไป็อำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพเพริาะไม่ืถูก
ป็นเป้้็อำนด้วยขยะเปี็ยก ไป็จนถึงลดการิเผาขยะท่ี่�ส่้งผลกริะที่บ 
ต่อำสุ้ขภาพและสิ้�งแวดล้อำมืหรืิอำสุ้ขอำนามัืยขอำงป็ริะชาชน 

 เน้นแก้ไขปัญหาขยะที่ใจกลางของปัญหา คือ “ขยะเปียก”  
โดยพบว่าม่ืป็ริิมืาณขยะเปี็ยกป็ริะมืาณ 3 กิโลกรัิมื/วัน/ครัิวเรืิอำน 
เกิดขึ�นในชุมืชน ส้าเหตุส่้วนใหญ่เกิดจากพฤติกริริมืการิทิี่�งขยะ 
ไม่ืถูกวิธ่ิ์ ไม่ืถูกสุ้ขลักษณะ ที่ำาให้ขยะเน่าเหม็ืน ก่อำให้เกิด 
ความืริำาคาญ เป็น็แหลง่ท่ี่�อำยูอ่ำาศยัขอำงส้ตัว์พาหะนำาโริค ก่อำใหเ้กดิ
ผลกริะที่บต่อำป็ริะชาชนและสิ้�งแวดล้อำมื จึงที่ำาการิริณริงค์ 
ให้ทุี่กครัิวเรืิอำนในพื�นท่ี่� จัดที่ำาถังขยะเปี็ยกเพิื�อำแก้ไขปั็ญหา

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนจดัทำานำา้หมักชีวภาพควบคู่
กับกา ร จัดทำา ถั งขยะ เ ปี ยก  เ พื� อำ ใ ช้ ในการิย่ อำยส้ลาย 
และดับกลิ�นขอำงขยะ ทัี่� งยั งส้ามืาริถนำาไป็ใช้ป็ริะโยชน์ 
ในการิเกษตริ และในครัิวเรืิอำนได้อ่ำกด้วย

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะ อำย่างถูกต้อำง 
ตามืหลักวิชาการิ 

 สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม ในการิคัดแยกขยะได้อำย่าง 
ถูกต้อำง ส่้งผลให้ชุมืชนม่ืส้ภาพแวดล้อำมืท่ี่�ด่ เกิดความืยั�งยืนในมิืติ
สิ้�งแวดล้อำมื 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการคัดแยกขยะและจัดทำาถังขยะเปียกในครัวเรือน 
ของตนเอง โดยได้ใช้พื�นท่ี่�ขอำงส้ำานักงาน อำบต.ส้ลกบาตริ  
เป็็นต้นแบบในการิเร่ิยนรู้ิ และได้ขอำความืร่ิวมืมืือำข้าริาชการิ  
พนักงานจ้างทีุ่กคน ให้จัดที่ำาถังขยะเป็ียกท่ี่�บ้านตนเอำง 100%  
ริวมืทัี่�งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด และได้ขยายผลสู่้ป็ริะชาชน 
ทุี่กหมู่ืบ้าน ที่ำาให้การิบริิหาริจัดการิขยะในชุมืชนเป็็นไป็อำย่าง 
ม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ 

 อบต.สลกบาตร ได้ประสานขอความร่วมมือจากภาคเอกชน
ท่ี่�ม่ืความืส้นใจร่ิวมืบริิจาคถังท่ี่�ไม่ืได้ใช้ป็ริะโยชน์แล้ว เพื�อำนำามืา 
แจกจ่ายให้กับป็ริะชาชนท่ี่�เข้าร่ิวมืโคริงการิ ช่วยป็ริะหยัด 
งบป็ริะมืาณในการิดำาเนินงาน และเป็็นการิอำำานวยความืส้ะดวก 
ให้แก่ป็ริะชาชนในพื�นท่ี่� 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายพรเทพ พุ่มพวง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลสลกบาตร

วิสัยทัศน์ 

“ตำาบลแห่งความสุข มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์  
คู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร  รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
34.72 ตร.กม.  3,309 คน 25,500,000 บาท

โทรศัพท์  0 5577 2099 www.salokbat.com
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โครงการ การบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
โดย เทศบาลตำาบลบ้านแ ด อำาเภอบ้านแ ด จังหวัดขอนแก่น

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

  จาก ชุมชนปลอดขยะต้นแบบ ขยายผลสู่้การิเป็็น ตำาบล 
ปลอดขยะท่ีมีการจัดการขยะครอบคลุมทุกชุมชน

 เพ่ิมศักยภาพให้ชุมชนมีบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มศักยภาพ  
ส่้งเส้ริิมืให้ชุมืชนส้ามืาริถเร่ิยนรู้ิถึงแนวที่างในการิบริิหาริจัดการิ
ขยะไ ด้อำย่ า งจ ริิ ง จั ง ต่อำ เ นื� อำ ง  เ กิด เ ป็็นริะบบส้นับส้นุน 
การิป็ฏิิบัติการิต่าง ๆ ขอำงอำงค์กริหลัก แกนนำา กลุ่มื กลุ่มืหมู่ืบ้าน
และเครืิอำข่ายขอำงป็ริะชาชน 

 ประชากรในตำาบลบ้านแฮด ได้รัิบการิพัฒนาอำงค์ความืรู้ิ 
และวิธ่ิ์การิจัดการิขยะโดยใช้หลัก 3 s เป็็นภาค่เครืิอำข่าย 
ร่ิวมืขับเคลื�อำนอำย่างคริบวงจริ 

 กลุ่มเด็กช่วงอายุ 3 - 5 ปี และช่วงอายุ 6 - 12 ป่ รู้ิจัก 
การิคัดแยกขยะ ร่ิวมืเป็็นจิตอำาส้ารัิกษ์สิ้�งแวดล้อำมืในโริงเร่ิยน
เข้าร่ิวมืกิจกริริมืการิจัดการิขยะให้เป็็นศูนยทั์ี่�งในโริงเร่ิยนและ
ชุมืชน

 กลุ่มเยาวชนเป็นจิตอาสาแกนนำาชุมชน ร่ิวมือำนุรัิกษ์
ที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติ วิธ่ิ์การิจัดการิขยะโดยใช้หลัก 3 s  
และเข้าร่ิวมืกิจกริริมือำนุรัิกษ์สิ้�งแวดล้อำมืต่าง ๆ 

 กลุ่มวัยทำางาน ได้รัิบการิถ่ายที่อำดอำงค์ความืริูห้ลักการิดำาริงช่วติ 
ตามืหลักป็รัิชญาขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยง การิจัดการิขยะให้เกิด
ป็ริะโยชน์ ส้ร้ิางริายได้จากขยะ พัฒนาตนเอำงเป็็นวิที่ยากริจิตอำาส้า 

 การสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะ เครืิอำขา่ยการิขบัเคลื�อำน
ด้านเศริษฐกิจชุมืชน เช่น กลุ่มืผลิตถุงผ้าจากเศษผ้าชุมืชน 
กลุ่มืธิ์นาคาริขยะชุมืชน เป็็นต้น

 กลุ่มผู้ัสูงอายุ เป็็นต้นแบบในการิส้อำนลูกหลาน รู้ิจักวิธ่ิ์ 
การิจัดขยะ และถ่ายที่อำดภูมิืปั็ญญาในการิอำนุรัิกษ์สิ้�งแวดล้อำมื  

 กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ป่็วยจิตเวช ผู้ด้อำยโอำกาส้ ผู้ติดเชื�อำ  
คนพิการิ ผู้ป่็วยโริคเรืิ�อำรัิง และผู้ป่็วยริะยะสุ้ดท้ี่าย ได้รัิบการิ
เร่ิยนรู้ิในการิจัดการิขยะ เช่น การิคัดแยกขยะติดเชื�อำ 
โดยคริอำบครัิว ผู้ป่็วยได้รัิบความืป็ลอำดภัยจากการิป็้อำงกัน
ปั็ญหาขยะอัำนตริาย และขยะติดเชื�อำ

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ชุมชนปลอดขยะ ( ero aste) ในเขตเที่ศบาลตำาบลบ้านแฮด 
ม่ื 3 ชุมืชน เป็็นศูนย์เร่ิยนรู้ิส้ามืาริถถ่ายที่อำดความืรู้ิและวิธ่ิ์การิ
จัดการิขยะให้กับชุมืชนในพื�นท่ี่�ตำาบลบ้านแฮดและใกล้เค่ยง

 โรงเรียนปลอดขยะต้นแบบ ( ero aste School) จำานวน 
2 โริงเร่ิยน เป็็นแหล่งเร่ิยนริู้ด้านการิจัดการิขยะ เป็็นตัวอำย่าง 
แก่ผู้ป็กคริอำง และชุมืชนในการิใช้ที่รัิพยากริต่าง ๆ อำย่างรู้ิคุณค่า
ป็ลูกฝังจิตส้ำานึกเด็กและเยาวชนให้ตริะหนักถึงความืส้ำาคัญขอำง
ปั็ญหาขยะ 

 ศูนย์ เรียนรู้ในการบริหารจัดการขยะ อำาทิี่ ศูนย์ เร่ิยนรู้ิ 
วัดส่้เข่ยวรัิกษ์สิ้� งแวดล้อำมื จำานวน 2 แห่ง ศูนย์ เร่ิยนรู้ิ 
ส้ถานป็ริะกอำบการิเอำกชนท่ี่�ม่ืการิจัดการิขยะอำย่างคริบวงจริ
จำานวน 1 แห่ง ศูนย์เร่ิยนรู้ิเที่ศบาลต้นแบบแห่งการิเร่ิยนรู้ิและ
บริิหาริจัดการิขยะยา่งคริบวงจริ จำานวน 1 แห่ง ศูนยเ์ร่ิยนรู้ิป็ริะจำา
ชุมืชนทัี่� งหมืด 21 ศูนย์ เร่ิยน รู้ิ/21 เรืิ�อำงท่ี่� เ ป็็นต้นแบบ 
ในการิบริิหาริจัดการิขยะชุมืชน

   ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยม่ืเที่ศบาล 
เ ป็็นผู้ป็ริะส้านหลักในการิเชื�อำมืโยงเครืิอำข่ายการิที่ำางาน  
การิแตง่ตั�งคณะที่ำางานจากที่กุภาคส่้วน ร่ิวมืการิวางแผน วิเคริาะห์
ปั็ญหาชุมืชน การิดำาเนินงาน ส้รุิป็บที่เร่ิยนและต่อำยอำด 
การิดำาเนินงาน โดยม่ืเครืิอำข่ายการิขับเคลื�อำนงานทัี่�งภายใน 
และภายนอำกพื�นท่ี่� 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย 
นายกเทศบาลตำาบลบ้านแฮด

วิสัยทัศน์ 

“บ้านแฮดเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง  
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีลือเลื่องประชาชนมีส่วนร่วมทุกระดับ  
พร้อมสรรพโครงสร้างพื้นฐาน บริหารราชการโปร่งใส” 

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
8.51 ตร.กม.  6,748 คน 62,585,878 บาท

โทรศัพท์  0 4321 8169 www.banhad.go.th
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โครงการ หมู่บ้านสะอาด ตำาบลสะอาด ปราศจากขยะ
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลปะตง อำาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสมปอง สายทอง 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลปะตง 

วิสัยทัศน์ 

“เศรษฐกิจชุมชนดี ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม  
สาธารณูปโภคครบครัน รักษาสิ่งแวดล้อม  
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ห่างไกลยาเสพติด  
การศึกษาก้าวหน้า มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร  รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
113.56 ตร.กม.  9,192 คน  26,865,728 บาท

โทรศัพท์  0 3938 1559 www.saopatong.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 หมู่บ้านสะอาด ตำาบลสะอาด ปราศจากขยะ ต่อำยอำดจากโคริงการิ
ส่้งเส้ริิมืการิม่ืส่้วนริ่วมืขอำงชุมืชนในการิคัดแยกขยะท่ี่�ต้นที่าง 
เป็็นการิจัดการิให้ขยะ เป็็นศูนย์ “0” ทัี่�งตำาบล 

 การดำาเนินการตามรูปแบบ “Patong Model” โดยส้ร้ิาง
จิตส้ำานึกการิม่ืส่้วนร่ิวมืขอำงชุมืชนในการิคัดแยกขยะท่ี่�ต้นที่าง 
ใช้หลัก 3 s ผ่านฐานเร่ิยนรู้ิในแต่ละชุมืชนแล้วส่้งหมู่ืบ้าน 
เข้าป็ริะกวด หมู่ืบา้น ero Waste ทุี่กหมู่ืบ้าน จนที่ำาให้คว้าริางวลั
ตำาบล ero Waste ได้ส้ำาเร็ิจ

 หมู่บ้าน ero aste จำานวน 6 หมู่บ้าน ม่ืผลการิป็ริะกวด ดังน่� 
  พ.ศ. 2561 

   หมู่ืท่ี่� 7 บ้านตาเรืิอำงล่าง ได้ริับริางวัลชมืเชยริะดับป็ริะเที่ศ
หมู่ืบ้านขนาดใหญ่

    พ.ศ. 2562 
   หมู่ืท่ี่� 2 บ้านคลอำงกะที่า ได้รัิบริางวัลริอำงชนะเลิศอัำนดับ 

ท่ี่� 2 ริะดับป็ริะเที่ศ หมู่ืบ้านขนาดใหญ่
   หมู่ืท่ี่� 10 บ้านหนอำงจับเป็็ด ได้รัิบริางวัลริอำงชนะเลิศอัำนดับ 

ท่ี่� 2 ริะดับป็ริะเที่ศ หมู่ืบ้านขนาดเล็ก
   หมู่ืท่ี่� 3 บ้านตาเรืิอำง ได้รัิบริางวัลชนะเลิศริะดับภาค หมู่ืบ้าน

ขนาดกลาง 
    พ.ศ. 2563 ได้รัิบชนะเลิศริะดับภาค ได้แก่
   หมู่ืท่ี่� 5 บ้านท่ี่าใหม่ื (หมู่ืบ้านขนาดใหญ่) 
   หมู่ืท่ี่� 4 บ้านกริะทิี่งที่อำง (หมู่ืบ้านขนาดกลาง) 
   หมู่ืท่ี่� 11 บ้านพูลที่อำงส้ามัืคค่ (หมู่ืบ้านขนาดเล็ก) 

 เกิดเป็นวิถีชีวิตของคนในตำาบลปะตง ในการิคัดแยกขยะ 
ท่ี่�ต้นที่าง ส่้งผลให้พื�นท่ี่�เกิดความืส้ะอำาด ส้วยงามื เป็็นชุมืชน 
ท่ี่�น่าอำยู่ เป็็นแหล่งเร่ิยนรู้ิศึกษาดูงานให้กับอำงค์กริป็กคริอำง 
ส่้วนท้ี่อำงถิ�นภายในเขตจังหวัดจันที่บุร่ิ และในจังหวัดอืำ�น ๆ

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ศูนย์กลางการเรียนรู้ ท่ี่อำงเท่ี่�ยว และศึกษาดูงานในด้านการิบริิหาริ
จัดการิขยะขอำงชุมืชน

 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน จากการิขายผลิตภัณฑ์์จากวัส้ดุ 
เหลือำใช้ให้แก่นักท่ี่อำงเท่ี่�ยว คณะศึกษาดูงานอำย่างต่อำเนื�อำง  
และป็ริะชาชนส้ามืาริถพึ�งพาตนเอำงได้

 ประชาชนในหมู่บ้านปลอดจากโรค ป็ลอำดจากส้าริเคม่ื ม่ืสุ้ขภาพ
ท่ี่�แข็งแริง ม่ืสิ้�งแวดล้อำมืท่ี่�ด่ และคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ผู้ันำา ผู้นำาต้อำงที่ำาก่อำน ชุมืชนม่ืการิบริิหาริจัดการิขยะ 
มุ่ืงสู่้ ตำาบล ป็ะตงโมืเดล (Patong Model) เป็็นชุมืชนป็ลอำดขยะ
( ero Waste) ใน พ.ศ. 2565 

 ผู้ับริหารต้องให้ความสำาคัญกับปัญหา ต้อำงม่ืความืจริิงใจ  
และจริิงจังในการิดำาเนินการิและม่ืความืชัดเจนในเป้็าหมืาย 
ตามืแนวที่างท่ี่�กำาหนด

 เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิัดชอบงานต้องมีความมุ่งม่ัน จริิงจัง จริิงใจ  
และที่ำางานอำย่างต่อำเนื�อำง

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างเข้มแข็ง ทัี่�งท้ี่อำงถิ�น 
ท้ี่อำงท่ี่� คณะกริริมืการิหมู่ืบ้าน คณะที่ำางานจัดการิขยะหมู่ืบ้าน
หน่วยงานริาชการิ และป็ริะชาชนทีุ่กภาคส่้วนให้ความืริ่วมืมืือำ 
ร่ิวมืกันคิด ร่ิวมืกันวางแผน ร่ิวมืกันดำาเนินการิ ร่ิวมืกันรัิบผิดชอำบ
และร่ิวมืกันรัิบผลป็ริะโยชน์
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โครงการ ชุมชนปลอดขยะ ( ero Wa te)  
โดย เทศบาลตำาบลโคกสูง อำาเภอชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 เทศบาลตำาบลโคกสูง เข้าร่ิวมืโคริงการิชุมืชนป็ลอำดขยะ  
( ero Waste) เมืื�อำ พ.ศ. 2562 โดยส่้งหมู่ืบ้านยางบ่า ตำาบลโคกสู้ง
ซึ�งเป็็นหมู่ืบ้านต้นแบบในการิคัดแยกขยะขอำงตำาบลโคกสู้ง  
เข้าร่ิวมืรัิบการิป็ริะเมิืนในป็ริะเภที่ กลุ่มื L ชุมืชนขนาดใหญ่ 
ป็ริะชากริมืากกว่า 1,000 คน จนที่ำาให้หมู่ืบ้านยางบ่า 
ป็ริะส้บความืส้ำาเร็ิจ ได้รัิบริางวัลผ่านเข้าริอำบท่ี่� 1 ริะดับป็ริะเที่ศ 
โคริงการิชุมืชนป็ลอำดขยะ ( ero Waste) พ.ศ. 2562 จาก 
กริมืส่้งเส้ริิมืคุณภาพสิ้�งแวดล้อำมื

 หมู่บ้านยางบ่า ม่ืการิจัดการิขยะตั�งแต่ต้นที่าง ภายใต้หลัก 3 s 
ม่ืการิที่ำานำ�าหมัืกช่วภาพ การิที่ำากริงปุ็ยหมัืกใบไม้ื การิเล่�ยง 
ไส้้เดือำนเพื�อำจัดการิขยะอิำนที่ร่ิย์ในครัิวเรืิอำน การิริวมืกลุ่มืกันที่ำา 
นำ�ายาอำเนกป็ริะส้งค์จากเศษผลไม้ื การิที่ำาพริมืเช็ดเท้ี่าจากเศษผ้า  
และฝึกที่ำาสิ้�งป็ริะดิษฐ์จากวัส้ดุเหลือำใช้ ทัี่�งยังม่ืการิริณริงค์  
เพื�อำส้ร้ิางวินัยและความืริว่มืมืือำในชุมืชน เช่น ริณริงคง์านศพส่้เข่ยว
โดยให้นำาต้นไมื้มืาแที่นพวงหร่ิดดอำกไมื้กริะดาษ กิจกริริมืริ้านค้า
ลดถุง ลุ้นโชค เพื�อำลดถุงพลาส้ติกและโฟิมื

 เทศบาลตำาบลโคกสูงร่วมกับวัดยางภิรมย์ราษฎร์ จัดกิจกรรม 
โรงทานปลอดโฟมและถุงพลาสติก ด้วยการิให้คนในชุมืชน 
หิ�วตะกร้ิาและป่ิ็นโตเข้าวัด ใช้จาน ชามื ขอำงวัด กิจกริริมืงานบุญ
ป็ลอำดขยะ โดยม่ืการิที่ำาความืเข้าใจกับเจ้าภาพจัดงานไม่ืให้ม่ื 
การิเสิ้ร์ิฟิแก้วนำ�าพลาส้ติก ให้ใช้แก้วนำ�าแที่น เพื�อำลดป็ริิมืาณขยะ 
และขอำความืริ่วมืมืือำให้ชาวบ้านหิ�วป็ิ่นโต ตะกริ้าใส้่อำาหาริมืา 
ร่ิวมืงานบุญแที่นการิใส่้ถุงพลาส้ติก 

 ธนาคารขยะรีไซเคิล ทุี่กครัิวเรืิอำนจะที่ำาการิคัดแยกขยะร่ิไซเคิล 
มืาขายเพื�อำนำาเงนิมืาส้ะส้มืไว้ซื�อำป็ริะกนัช่วติ เป็็นการิคุ้มืคริอำงช่วติ
หากเส่้ยช่วิตด้วยโริคทุี่กโริค ได้ค่าป็ลงศพ 10,000 บาที่  
หากเส่้ยช่วิตด้วยอุำบัติเหตุ ได้ค่าป็ลงศพ 100,000 บาที่ 

 ผัลจากการดำาเนินกิจกรรมมาเป็นเวลา 4 ปี ที่ำาให้ป็ริะชาชน 
ม่ืจิตส้ำานึก รู้ิจัดการิคัดแยกขยะมูืลฝอำย ม่ืวินัยในการิจัดการิขยะ
และทุี่กครัิวเรืิอำนส้ามืาริถเป็็นแหล่งเร่ิยนรู้ิการิจัดการิขยะมูืลฝอำย 

ส่้งผลให้หมู่ืบ้านยางบ่าป็ลอำดภัยจากโริคไข้เลือำดอำอำกมืาตั�งแต่  
พ.ศ. 2559 จนถึงปั็จจุบัน และที่ำาให้หมู่ืบ้านยางบ่าเป็็น 
ชุมืชนป็ลอำดขยะ เป็็นแหล่งเร่ิยนรู้ิด้านการิบริิหาริจัดการิขยะ 
และเป็็นวิที่ยากริขยายผลให้กับหน่วยงานอืำ�น ๆ ทัี่�วป็ริะเที่ศ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนในทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ส่้งผลให้
หมู่ืบ้านยางบ่าม่ืป็ริิมืาณขยะลดลง ค่าใช้จ่ายในการิกำาจัดขยะ 
ขอำงเที่ศบาลลดลง ช่วยลดการิป็ล่อำยก๊าซเรืิอำนกริะจก อัำนเป็็นผล
จากการิจัดที่ำาถังขยะเปี็ยกลดโลกร้ิอำน 

 ดัชนีการเกิดลูกนำา้ยุงลาย ท่ี่�เป็็นพาหะขอำงโริคไข้เลือำดอำอำกลดลง 
 เกิดการสานตอ่จากธนาคารขยะ กลายเป็็นนวัตกริริมืป็ริะกันช่วติ

จากขยะ และมืริดกขยะ ส่้งผลให้หมู่ืบ้านยางบ่า ตำาบลโคกสู้ง 
เป็็นชุมืชนต้นแบบในด้านธิ์นาคาริคัดแยกขยะป็ริะกันช่วิต

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 นโยบายในการดำาเนินงาน ท่ี่�ชัดเจนจากผู้บริิหาริเที่ศบาล 
 ความเข้มแข็ง ขอำงผู้นำาชุมืชน และท่ี่มืงานคณะกริริมืการิหมู่ืบ้าน
 ความร่วมมือ ร่ิวมืใจกันขอำงป็ริะชาชนในทุี่กชุมืชน 
 การสนับสนุนท่ีดี ขอำงหน่วยงานกลุ่มืภาค่เครืิอำข่าย

 ข้อมูลพื้นฐ�น

พันโท เชาวน์ เดชชัยภูมิ  
นายกเทศมนตรีตำาบลโคกสูง 

วิสัยทัศน์ 

“สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล  
บริหารโปร่งใส ร่วมใจพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน” 

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
78.68 ตร.กม.  4,739 คน 29,665,545 บาท

โทรศัพท์  0 4405 2049 www.go esite.com/koksung
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โครงการ คัดแยกขยะมูล อยชุมชนตำาบลนาชะอังท่ีต้นทาง
โดย เทศบาลตำาบลนาชะอัง อำาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายเฉลิมชัย ชูศรี  
นายกเทศมนตรีตำาบลนาชะอัง

วิสัยทัศน์ 

“นาชะอังบริหารจัดการขยะอย่างรู้คุณค่า  
ตามแนวประชารัฐ สู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร  รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
41.32 ตร.กม.  6,913 คน  23,848,370 บาท

โทรศัพท์  0 7764 2019 www.nachaang.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การบริหารจัดการขยะท่ีต้นทาง ริณริงค์ให้ความืริู้ความืเข้าใจ 
ถึงการิจัดการิขยะอำยา่งถูกต้อำงตามืหลกัวิชาการิ จัดให้ม่ืการิส้าธิ์ติ
และอำบริมืเชิงป็ฏิิบัติเก่�ยวกับการิคัดแยกขยะแต่ละป็ริะเภที่ 
การินำาขยะเปี็ยกมืาเป็ล่�ยนส้ภาพเป็็นปุ็ยหรืิอำนำ�าหมัืกช่วภาพ 
การิจัดการิขยะร่ิไซเคิลโดยไม่ืเผาและไม่ืกลบ จัดให้ม่ืร้ิาน 
รัิบซื�อำขอำงเก่าให้บริิการิยังครัิวเรืิอำนเป็็นป็ริะจำาทุี่กเดือำน ช่วยให้ 
สิ้�งแวดล้อำมืในชุมืชนส้ะอำาด เป็็นริะเบ่ยบ และน่าอำยู่มืากยิ�งขึ�น 

 ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ เป็็นแหล่งแลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิ 
การิจัดการิขยะท่ี่�ต้นที่างให้กับป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�และหน่วยงาน 
อืำ�นๆ ท่ี่�ส้นใจ ม่ืการิจัดกิจกริริมืต่าง ๆ เพื�อำกริะตุ้นให้ป็ริะชาชน 
ร่ิวมืกันคัดแยกขยะ

 ธนาคารคัดแยกขยะของเทศบาลตำาบลนาชะอัง ส้มืาชิกขอำง 
ธิ์นาคาริม่ืความืหลากหลาย ทัี่�งพ่�น้อำงป็ริะชาชน หน่วยงาน 
ริาชการิ ส้ถานป็ริะกอำบการิในพื�นท่ี่� ร่ิวมืเป็็นส้มืาชิก และ 
ม่ืการิจัดกิจกริริมืทุี่กวันศุกร์ิสุ้ดท้ี่ายขอำงเดือำน

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ป็ริะชาชนม่ืส้่วนริ่วมืในการิ
บริิหาริจัดการิขยะ หน่วยงานท่ี่�เข้ามืาศึกษาดูงานม่ืการิแลกเป็ล่�ยน
เร่ิยนรู้ิการิบริิหาริจัดการิขยะท่ี่�ต้นที่างขอำงแต่ละชุมืชน

 เพ่ิมจำานวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
จากเดิมืท่ี่�ตั�งเป้็าหมืายไว้เพ่ยงส้อำงหมู่ืบ้าน 150 ครัิวเรืิอำน  
ปั็จจุบันชุมืชนให้ความืร่ิวมืมืือำจำานวน 9 หมู่ืบ้าน เพิ�มืขึ�น  
2,500 ครัิวเรืิอำน รู้ิจักการิคัดแยกขยะและนำาขยะมืาใช้ป็ริะโยชน์ 
ส้ร้ิางริายได้ให้กับชุมืชนและลดค่าใช้จ่ายด้านการิเกษตริ 
ในครัิวเรืิอำนได้ส้ำาเร็ิจ

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดความืตริะหนักและ 
ม่ืส่้วนริ่วมืในการิช่วยกัน รัิกษาสิ้�งแวดล้อำมื ช่วยลดป็ริิมืาณขยะ 
ส้ร้ิางริายได้จากการิขายขยะและวัส้ดุเหลือำใช้ ส่้งผลให้ชุมืชน 
อำยู่ในส้ภาพแวดล้อำมืท่ี่�ด่ตลอำดไป็ 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ของคณะทำางานการจัดการขยะ เน้นการิที่ำางาน 
เป็็นท่ี่มืและการิป็ริะส้านความืร่ิวมืมืือำกับชุมืชน ร่ิวมืคิด  
ร่ิวมืวางแผน ร่ิวมืลงมืือำป็ฏิิบัติงานไป็ด้วยกัน นำาความืคิดเห็น 
ขอำงส่้วนริวมืมืาเพิ�มืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพในการิที่ำางาน

 การบูรณาการความร่วมมือ โดยเที่ศบาลตำาบลนาชะอัำง 
ได้บูริณาการิความืร่ิวมืมืือำจากภาครัิฐ ภาคป็ริะชาชน และเอำกชน
ในพื�นท่ี่�ตำาบลนาชะอัำง ร่ิวมืกันรัิกษาสิ้�งแวดล้อำมื ช่วยลดป็ริิมืาณ
ขยะในชุมืชน
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โครงการ เมืองพานน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำาปรัช า
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการคัดแยกขยะ 

โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลเมืองพาน อำาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 อบต.เมืองพาน ได้จัดทำาข้อตกลงความร่วมมือกับทุกหมู่บ้าน  
เพื�อำดำาเนินกิจกริริมืคัดแยกขยะ ภายใต้โคริงการิ “เมืือำงพานน่าอำยู่
เชิดชูคุณธิ์ริริมื น้อำมืนำาป็รัิชญาเศริษฐกิจพอำเพ่ยง ภายใต้โคริงการิ
คัดแยกขยะ” โดยใช้ปั็ญหาท่ี่�เกิดขึ�นในตำาบลเมืือำงพาน พลิกวิกฤต
เป็็นโอำกาส้ท่ี่�จะได้ร่ิวมืกันส้ร้ิางความืส้ามัืคค่ ร่ิวมืคิด ร่ิวมืตัดสิ้นใจ
ในการิดำาเนินกิจกริริมืการิลดป็ริิมืาณขยะ การิคัดแยกขยะ  
เพื�อำนำาไป็สู่้การิเป็็นหมู่ืบ้านเศริษฐกิจพอำเพ่ยง ภายใต้โคริงการิ 
คัดแยกขยะ

  บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น ร่ิวมืกับ
มืหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลยร่ิาชมืงคลล้านนา ส้ำานักงานเกษตริอำำาเภอำ
ท้ี่อำงถิ�นอำำาเภอำ โริงพยาบาลส่้งเส้ริิมืสุ้ขภาพตำาบล ผู้นำาในหมู่ืบ้าน
จัดกิจกริริมืแลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิก่อำนและหลังดำาเนินโคริงการิ

  เ ปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ  
สร้างความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการลดปริมาณขยะในชุมชน  
เกิดความืร่ิวมืมืือำในด้านการิบริิหาริจัดการิขยะ และเกิดการิ 
แลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิ เส้ริิมืส้ร้ิางความืเข้มืแข็งให้กับชุมืชนและ 
ให้คนในชุมืชนได้ร่ิวมืคิด ร่ิวมืกำาหนดแนวที่างและที่ำากิจกริริมื 
เพื�อำการิพัฒนาความืริูแ้ละถ่ายที่อำดจากชมุืชนสู่้ชุมืชน ส้ร้ิางความื
ส้ามัืคค่ให้เกิดขึ�นในชุมืชน น้อำมืนำาหลักป็รัิชญาขอำงเศริษฐกิจ 
พอำเพ่ยง สื้บส้านแนวพริะริาชดำาริิ อำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ 
และสั้มืฤที่ธิิ์�ผล เกิดป็ริะโยชน์สุ้ขต่อำป็ริะชาชน นำาไป็สู่้การิพัฒนา
ท่ี่�ส้มืดุลและยั�งยืนอำย่างแท้ี่จริิง

  สร้างแหล่งเรียนรู้ในด้านการจัดการขยะของ อบต.เมืองพาน  
เป็็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทัี่�งในพื�นท่ี่� 
และนอำกพื�นท่ี่� เพื�อำให้เกิดความืยั�งยนืในด้านการิจัดการิขยะต่อำไป็

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

  ผัลสำาเร็จ ป็ริิมืาณขยะทีุ่กหมู่ืบ้าน ริวมืถึงค่าใช้จ่ายในการิกำาจัด
ขยะและสิ้�งป็ฏิิกูลลดลงอำย่างเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื ที่ำาให้ อำบต.เมืือำงพาน 
ได้นำางบป็ริะมืาณท่ี่�เหลือำกลับไป็พัฒนาชุมืชนในด้านอืำ�น ๆ

  การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของประชาชนในตำาบลเมอืงพาน
ได้ร่ิวมืคิด ร่ิวมืตัดสิ้นใจ ร่ิวมืดำาเนินกิจกริริมื และร่ิวมืรัิบผลป็ริะโยชน์
ที่ำาให้เกิดชุมืชนต้นแบบด้านการิคัดแยกขยะ เป็็นศูนย์เร่ิยนรู้ิ 
ด้านการิคัดแยกขยะ ส่้งผลให้หน่วยงาน ทัี่�งภาครัิฐ อำงค์กริป็กคริอำง
ส่้วนท้ี่อำงถิ�น และชุมืชนต่างเข้ามืาศึกษาดูงานอำย่างต่อำเนื�อำง  
เพื�อำนำาไป็ป็รัิบใช้ต่อำไป็

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 มุ่งแก้ไขปัญหาจากหน้างานจริงในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นความต้องการ
ประชาชน โดย อำบต.เมืือำงพาน เป็็น อำป็ที่. ขนาดใหญ่ ม่ืเนื�อำท่ี่� 
ในความืรัิบผิดชอำบ 20.97 ตาริางกิโลเมืตริ ม่ืหมู่ืบ้านจำานวน  
23 หมู่ืบ้าน ป็ริะชากริทัี่�งสิ้�น 11,637 คน ครัิวเรืิอำน 4,996  
ครัิวเรืิอำน สื้บเนื�อำงจากปั็ญหาการิทิี่�งขยะขอำงป็ริะชาชนตำาบล 
เมืือำงพานท่ี่�ไมื่ม่ืการิคัดแยกขยะ ไมื่ม่ืพื�นท่ี่�บ่อำทิี่�งและกำาจัดขยะ
อำย่างถูกวิธ่ิ์ ป็ริะชาชนขาดความืตริะหนักรู้ิถึงการิคัดแยกขยะ 
อำย่างถูกวิธ่ิ์และไม่ืม่ืส่้วนร่ิวมืในการิคัดแยกขยะในชุมืชนตำาบล
เมืือำงพาน เหล่าน่�เป็็นแริงบันดาลใจ แริงผลักดันให้ขับเคลื�อำน 
การิแก้ไขปั็ญหาจนส้ำาเร็ิจ ที่ำาให้ชุมืชนม่ืส้ภาพแวดล้อำมืท่ี่�ด่

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายยศวัฒน์ ปิติภูวพิพัฒน์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเมืองพาน

วิสัยทัศน์ 

“สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่หลักธรรมาภิบาล  
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต” 

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
20.97 ตร.กม.  11,637 คน 72,750,000 บาท

โทรศัพท์  0 5372 1486 www.muangphanlocal.go.th
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โครงการ บริหารจัดการขยะที่ต้นทาง  
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลช่างเคิ่ง อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การบริหารจัดการขยะท่ีต้นทาง เป็็นการิส้่งเส้ริิมืให้ป็ริะชาชน 
ได้ม่ืส่้วนริ่วมืในการิขับเคลื�อำนการิกำาจัดขยะชุมืชนท่ี่�แหล่งกำาเนิด 
และเส้ริมิืส้ริา้งวนัิยขอำงคนในชมุืชน ในการิจดัการิขยะตั�งแตร่ิะดบั
ครัิวเรืิอำน ซึ�งส่้งเส้ริิมืให้ม่ืการิคัดแยก 4 ป็ริะเภที่ ได้แก่ ขยะอิำนที่ร่ิย์
ร่ิไซเคิล อัำนตริาย และขยะทัี่�วไป็ ริวมืถึงให้ความืส้ำาคัญ 
ในการิริณริงค์ลดการิใช้โฟิมืและถุงพลาส้ติก 

 กิจกรรมตลาดนัดขยะ เป็็นกริะบวนการิคัดแยกขยะจากต้นที่าง 
หล่อำหลอำมื ส้ร้ิางจิตส้ำานึกป็ลูกฝังวินัยให้กับคนในชุมืชน  
ม่ืการิเร่ิยนริู้จากการิป็ฏิิบัติจริิง โดยการิม่ืส้่วนริ่วมืขอำงชุมืชน 
และภาค่เครืิอำข่ายทุี่กภาคส่้วน เพื�อำช่วยกันขับเคลื�อำน ที่ำาให้ชุมืชน
ม่ืคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่ ชุมืชนส้ะอำาดน่าอำยู่อำาศัย ป็ริาศจากมืลพิษ 
ด้านสิ้�งแวดล้อำมืเปิ็ดให้บริิการิทุี่กวันอัำงคาริและวันพฤหัส้บด่  
คริบทัี่�ง 15 ชุมืชน

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยร่ิวมืคิด ร่ิวมืที่ำา ร่ิวมืรัิบผลป็ริะโยชน์
และเกิดภาค่เครืิอำข่ายในการิดำาเนินงาน ป็ริะกอำบด้วย ครัิวเรืิอำน 
ภาครัิฐ ภาคเอำกชน โริงเร่ิยน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส้ถานป็ริะกอำบการิ 
ให้ม่ืจิตส้ำานึกในการิลดป็ริิมืาณขยะก่อำนทิี่�ง

 มาตรการลดขยะชุมชน ใช้มืาตริการิ 5 s ช่วยลดป็ริิมืาณขยะ 
ได้แก่ ethin  (คิดใหมื่ที่ำาใหมื่ - คิดก่อำนทิี่�ง) educe  
(ลดการิใช้) euse (ใช้ซำ�า) ecycle (นำากลับมืาใช้ใหม่ื)  
และ eturn (ผลตอำบแที่น)

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ปริมาณขยะลดลง ใน พ.ศ. 2559 ป็ริิมืาณขยะ 4,563 กิโลกรัิมื/วัน
ขณะท่ี่�ใน พ.ศ. 2562 ป็ริิมืาณขยะ 1,363 กิโลกรัิมื/วัน ป็ริิมืาณ
ขยะลดลง 3,200 กิโลกรัิมื/วัน หรืิอำคิดเป็็นร้ิอำยละ 70.14 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 นโยบายของผู้ับริหารท้องถ่ิน ท่ี่�ให้ความืส้ำาคัญต่อำการิแก้ไข 
ปั็ญหาขยะขอำงท้ี่อำงถิ�น

 การดำาเนินงานอย่างจริงจังต่อเน่ือง โดยจัดให้ม่ืตลาดนัดขยะ 
เป็็นป็ริะจำาในทุี่กอำาทิี่ตย์ อำาทิี่ตย์ละ 2 วัน เพื�อำกริะตุ้นให้ชุมืชน
เกิดความืตื�นตัวในการิคัดแยกขยะจากต้นที่าง

 การบูรณาการความร่วมมือ โดย อำบต.ช่างเคิ�งได้บูริณาการิ 
ความืร่ิวมืมืือำทัี่�งด้านอำงค์ความืรู้ิและงบป็ริะมืาณ ม่ืการิจัดที่ำา 
MOU ริะหว่างอำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�นกับชุมืชนในพื�นท่ี่�  
กับหน่วยงานริาชการิ อำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�นอืำ�น ๆ โริงเร่ิยน
ในพื�นท่ี่� และภาคเอำกชน เพื�อำร่ิวมืกันขับเคลื�อำนการิบริิหาริจัดการิ
ขยะให้เกิดความืยั�งยืน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายอุดร ปิโย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลช่างเคิ่ง

วิสัยทัศน์ 

“คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม นำาเทคโนโลยี  
ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำาเศรษฐกิจพอเพียง  
รุ่งเรืองวัฒนธรรม พร้อมนำาสู่อาเซียน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร  รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
194.85 ตร.กม.  8,080 คน 59,122,208 บาท

โทรศัพท์  0 5348 5199 www.changkerng.go.th
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โครงการ บริหารจัดการขยะ 
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลนาท่ามเหนือ อำาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

นางละมัย จันทร์ฝาก 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลนาท่ามเหนือ

วิสัยทัศน์ 

“โครงสร้างพื้นฐานดี มีการศึกษา  
พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
73 ตร.กม.  7,418 คน 45,115,800 บาท

โทรศัพท์  0 7529 0860 www.nathamnuae.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 อบต. นาท่ามเหนือ ม่ื 13 หมู่ืบ้าน ม่ืพื�นท่ี่� 73 ตาริางกิโลเมืตริ 
เป็็นพื�นท่ี่�กว้างและเป็็นพื�นท่ี่�ชนบที่กึ�งเมืือำง อำบต. ไม่ืม่ืริถขนขยะ
เพื�อำการิเก็บขนขยะในพื�นท่ี่� ป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�จึงให้ความืส้ำาคัญ
กับการิคัดแยกขยะท่ี่�ต้นที่างเพื�อำลดป็ริิมืาณขยะในชุมืชน 

 โครงการบริหารจัดการขยะ อบต.นาทา่มเหนือ ม่ืการิจัดกิจกริริมื
ริณริงค์ส้ร้ิางจิตส้ำานึกป็ริะชาชนในการิทิี่�งขยะ ตั�งแต่ พ.ศ. 2557 
โดยจัดกิจกริริมืบ้านส้ะอำาดด้วยส้อำงมืือำหนู เป็็นการิบูริณาการิ
ริะหว่าง อำบต.นาท่ี่ามืเหนือำ กับโริงเร่ิยนบ้านเกาะป็ริางและ
โริงเร่ิยนบา้นบางยาง ม่ืการิจดักจิกริริมืขยะแลกไข่ การิลดป็ริมิืาณ
ขยะมูืลฝอำยป็ริะเภที่ถุงพลาส้ติกตั�งแต่ต้นที่าง โคริงการิฝึกอำบริมื
จัดที่ำาปุ็ยหมืักจากขยะอำินที่ร่ิย์ท่ี่�เหลือำใช้ในคริัวเรืิอำนในที่่อำซ่เมืนต์

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ปริมาณขยะในชุมชนลดลง ร้อยละ 19.43 โดยแยกเป็็นป็ริะเภที่
ได้ดังน่� ป็ริิมืาณขยะอิำนที่ร่ิย์/ขยะย่อำยส้ลาย ลดลงเฉล่�ย 22.98 
กิโลกรัิมื/วัน ป็ริิมืาณขยะร่ิไซเคิล/ขยะขายได้ ลดลงเฉล่�ย 17.24 
กิโลกรัิมื/วัน 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ประชาชน ให้ความืร่ิวมืมืือำและร่ิวมืกันริณริงค์การิคัดแยกขยะ 
ตามืหลัก 3 s ให้เป็็นท่ี่�รัิบรู้ิอำย่างกว้างขวางในชุมืชน 

 ผู้ับริหาร ให้ความืส้ำาคัญกับการิบริิหาริจัดการิขยะ เพื�อำส้ร้ิาง 
ส้ภาพแวดล้อำมืท่ี่�ด่ให้เกิดขึ�นในชุมืชน 

 ลดภาระค่าใช้จ่ายของ อบต. ในการบริหารจัดการขยะ  
ส้ามืาริถนำาเงินในส่้วนน่�ไป็จัดบริิการิส้าธิ์าริณะอืำ�น ๆ  ให้ป็ริะชาชน
ในพื�นท่ี่�

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลวังกระแจะ อำาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  
ในเขตพื�นท่ี่�ตำาบลวังกริะแจะม่ืป็ริิมืาณขยะมูืลฝอำยจำานวน 
ไม่ืตำ�ากว่า 17 ตัน/เดือำน ถือำเป็็นป็ริิมืาณท่ี่�มืากและส้ร้ิางภาริะ 
ให้กับ อำบต.วังกริะแจะ ในการิจัดการิขยะมูืลฝอำย ดังนั�น การิคัดแยก
ขยะท่ี่�ต้นที่างจึงเป็็นที่างอำอำกท่ี่�ช่วยให้บ้านเมืือำงม่ืความืส้ะอำาด 
และส่้งผลให้สิ้�งแวดล้อำมืภายในชุมืชนด่ขึ�น

 บูรณาการภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  ในชุมชน ริณริงค์และเส้ริิมืส้ร้ิาง
ความืรู้ิในการิคัดแยกขยะท่ี่�ถูกต้อำงตามืหลักวิชาการิ ตามืหลัก 3 s 
เพื�อำให้ป็ริะชาชนม่ืจิตส้ำานึกในการิคัดแยกขยะและรัิกษา 
สิ้�งแวดลอ้ำมื ช่วยลดป็ริิมืาณขยะในชมุืชน และที่ำาให้เกิดการิพฒันา
ท่ี่�ยั�งยืนในพื�นท่ี่� 

 โครงการขยะแลกฝัน เป็็นการิริวมืตัวขอำงป็ริะชาชน หมู่ื 4  
บ้านป็ลายคลอำง หลังจากท่ี่�ม่ืการิคัดแยกขยะในครัิวเรืิอำน 
ก็จะนำาขยะมืาขาย ริายได้ในแต่ละเดือำนถูกนำาฝากเข้าบัญช่ 
เงินฝากขอำงโคริงการิ ม่ืการิบริิหาริจัดการิโดยนำาเงินฝากไป็ซื�อำ
ส้ลาก ธิ์กส้. นำาผลป็ริะกอำบการิมืาจ่ายเป็็นปั็นผลให้แก่ส้มืาชิก 
ท่ี่�เข้าร่ิวมืโคริงการิ 

 ความสำาเร็จ จากการิบูริณาการิความืริ่วมืมืือำกับภาค่เครืิอำข่าย 
ในพื�นท่ี่�อำย่างต่อำเนื�อำงเข้าสู่้ปี็ท่ี่� 4 ที่ำาให้หมู่ื 4 บ้านป็ลายคลอำง 
เป็็นหมู่ืบ้านต้นแบบในการิคัดแยกขยะท่ี่�ต้นที่างในพื�นท่ี่�ตำาบล 
วังกริะแจะและที่ำาให้ม่ืผู้ส้นใจเข้ามืาศึกษาดูงานเป็็นจำานวนมืาก  

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนลดลง จากการิคัดแยกขยะ 
อำย่างต่อำเนื�อำง ส้ามืาริถลดจำานวนป็ริิมืาณขยะมูืลฝอำยท่ี่�  
อำบต.วังกริะแจะ ต้อำงดำาเนินการิเก็บขน ที่ำาให้การิจัดการิ 
สิ้�งแวดล้อำมืในชุมืชนด่ขึ�น ลดอัำตริาการิป่็วยขอำงโริคไข้เลือำดอำอำก 
ในพื�นท่ี่�ได้ส้ำาเร็ิจ

 การเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนเพ่ือจัดการปัญหาขยะมูลฝอย  
เกิดการิริณริงค์เพื�อำคัดแยกขยะ การิลดป็ริิมืาณขยะในชุมืชน 
ดำาเนินไป็อำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ ส่้งผลด่ต่อำส้ภาพแวดล้อำมืขอำงชุมืชน 

 สร้างนวัตกรรม สร้างรายได้ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ 
ชุมชนอ่ืน ๆ  ริายได้จากการิขายขยะในแต่ละเดือำนนำามืาหมุืนเว่ยน
ส้ร้ิางป็ริะโยชน์คืนกลับสู่้ชุมืชน ริวมืถึงม่ืริายได้จากการิต้อำนรัิบ
คณะศึกษาดูงานอ่ำกด้วย

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 อบต.วงักระแจะ ได้บูรณาการความร่วมมอื ทัี่�งในด้านอำงค์ความืรู้ิ  
และงบป็ริะมืาณในการิดำาเนินงานด้านการิบริิหาริจัดการิขยะ  
จากภาครัิฐและหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อำง  

 แผันรณรงค์ “แยกก่อนท้ิง” ของกระทรวงมหาดไทย ม่ืเป้็าหมืาย
เพื�อำลดป็ริิมืาณขยะท่ี่�ต้นที่าง โดยการิคัดแยกขยะตามืหลัก 3 s 
การิส้ร้ิางวินัยให้แก่ป็ริะชาชนในพื�นท่ี่� ส่้งผลต่อำการิบริิหาริจัดการิ
ขยะอำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพในริะยะกลางที่างและป็ลายที่างต่อำไป็

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายกนก ใจรักษ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลวังกระแจะ

วิสัยทัศน์ 

“คุณภาพชีวิตดี ชุมชนสมานฉันท์ เศรษฐกิจพอเพียง  
รักษ์สิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
บริหารจัดการดี มีมาตรฐานการศึกษา รักษ์ศาสนา  
วัฒนธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร  รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
85.67 ตร.กม.  21,168 คน 142,385,402 บาท

โทรศัพท์  0 3952 3320 www.wangkra aelocal.go.th
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โครงการ เพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ 
แบบครบวงจร 

โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลตากตก อำาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การจัดการขยะแบบครบวงจร ส้ร้ิางการิม่ืส่้วนร่ิวมืผ่านการิ 
จัดที่ำา MOU ริะดับตำาบลและคริัวเรืิอำน เพื�อำให้เกิดต้นแบบ 
ในการิคัดแยกขยะตั�งแต่ต้นที่าง ม่ืจุดคัดแยกขยะในทุี่กครัิวเรืิอำน

 หากผู้ันำาเป็นผู้ัเร่ิม ประชาชนในพื้นที่ก็จะทำาตาม เพริาะถือำว่า
เป็็นการิส้ร้ิางต้นแบบท่ี่�ส้ามืาริถจับต้อำงได้ ซึ�งหากทุี่กคนร่ิวมืด้วย 
ช่วยกัน ด้วย “ส้อำงมืือำเธิ์อำ ส้อำงมืือำฉัน” การิจัดการิปั็ญหาขยะ 
ในชุมืชนก็ถือำเป็็นเรืิ�อำงง่าย ๆ 

 กองทุนขยะสร้างสุขตำาบลตากตก เกิดจากการิริะดมืทุี่น 
ขอำงป็ริะชาชนในพื�นท่ี่� เป็็นการิช่วยเหลือำเกื�อำกูลกันในชุมืชน  
ตามืกิจกริริมื “ไม่ืได้มืามืือำเป็ล่า” หากมืาติดต่อำงานกับหน่วยงาน
ริาชการิ หรืิอำติดต่อำงานกับผู้นำาชุมืชนต้อำงม่ืขยะติดไม้ืติดมืือำ 
มืามือำบให้ ม่ืแหล่งเร่ิยนรู้ิการิคัดแยกขยะให้ป็ริะชาชนได้เข้ามืา
เร่ิยนรู้ิอ่ำกด้วย 

 การบริหารงานแบบร่วมคิดร่วมทำาร่วมรับผิัดชอบ ดำาเนินการิ
แบบ “ป่็าล้อำมืเมืือำง” ต้อำงม่ืตัวอำย่าง ผู้นำา แกนนำาชุมืชน ต้อำงที่ำาได้
ต้อำงม่ืต้นแบบ ให้ส้ามืาริถจับต้อำงหรืิอำเห็นภาพเชิงป็ริะจักษ์  
ต้อำงแส้ดงให้เห็นคุณและโที่ษอำย่างชัดเจน ซึ�งหากผู้นำาได้ 
แต่บอำกกล่าว แต่ไม่ืได้ที่ำาเป็็นแบบอำย่าง ป็ริะชาชนก็ไม่ืเชื�อำใจ  
การิเริิ�มืต้นจากบ้านหลังหนึ�งไป็สู่้บ้านอ่ำกหลังหนึ�ง แส้ดงให้
ป็ริะชาชนได้เห็นว่า คนหนึ�งที่ำาได้เริาก็ต้อำงที่ำาได้ ความืต่อำเนื�อำง
ขอำงการิดำาเนินการิต้อำงม่ืให้ป็ริะชาชนได้เห็น เพื�อำให้ป็ริะชาชนได้
ที่ริาบถึงป็ริะโยชน์ทัี่�งต่อำตนเอำง บุคคลในคริอำบครัิว ชุมืชน 
ท่ี่�เริาอำาศัย นำามืาซึ�งสุ้ขภาพท่ี่�ด่ ไมื่ม่ืโริคภัยไข้เจ็บ และอำยู่ใน 
ส้ภาพแวดล้อำมืท่ี่�ด่

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 การจัดสวัสดิการ เพื�อำช่วยเหลือำเกื�อำกูลกันในตำาบลในรูิป็แบบ 
ขอำงคณะกริริมืการิ การิริะดมืทุี่นจากส้มืาชิก ริายได้จากกอำงทุี่น
ขยะอำอำมืบุญ

 ศูนย์เรียนรู้ในการคัดแยกขยะท่ัวไประดับตำาบล เป็็นศูนย์กลาง
ในการิให้ความืรู้ิแก่ป็ริะชาชนในการิคัดแยกขยะ ส้ร้ิางริายได้ 
จากการิขายผลิตภัณฑ์์จากขยะร่ิไซเคิลให้กับหน่วยงานหริือำ 
กลุ่มืป็ริะชาชนต่างพื�นท่ี่�ท่ี่�มืาศึกษาดูงาน 

 ความเป็นเจ้าของ ป็ริะชาชนทีุ่กคนต้อำงม่ืส่้วนริ่วมื หากไมื่เกิด
ความืร่ิวมืมืือำ งานก็ไม่ืป็ริะส้บผลส้ำาเร็ิจ การิดำาเนินงานเพื�อำจัดการิ
ปั็ญหาขยะ ต้อำงเริิ�มืท่ี่�ตัวบุคคล คริอำบคริัว และชุมืชน ม่ืการิ
วางแผนและม่ืการิลงมืือำป็ฏิิบัติท่ี่�ชัดเจน งานจึงป็ริะส้บผลส้ำาเร็ิจ 
เป็็นรูิป็ธิ์ริริมื

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิ สัยทัศน์ ผู้ันำา การบริหารจัดการแบบร่วมคิด ร่วมทำา  
ร่วมรับผิัดชอบ อำบต.ตากตก ดำาเนินการิโดยการิส้ริ้างต้นแบบ 
การิส้ร้ิางผู้นำา เพื�อำเป็็นกลไกหลักในการิขับเคลื�อำนไป็สู่้ป็ริะชาชน
ในพื�นท่ี่� ม่ืการิป็ริะส้านงานร่ิวมืกับหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อำงเพื�อำเส้ริิมื
ความืรู้ิความืเข้าใจในการิจัดการิปั็ญหา ม่ืการิเร่ิยนรู้ิและป็ฏิิบัติ 
ร่ิวมืกัน เพื�อำให้ได้ผลส้ำาเร็ิจขอำงงานท่ี่�ที่ำา

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสุขเกษม โคสอน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลตากตก

วิสัยทัศน์ 

“ตากตกน่าอยู่ เศรษฐกิจพอเพียง  
ใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การท่องเที่ยวยั่งยืน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
67.56 ตร.กม.  3,381 คน 27,142,688 บาท

โทรศัพท์  0 5554 8418 www.abt-taktok.go.th
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นายบุญชัย อโนดาษ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลสาริกา

วิสัยทัศน์ 

“สาริกาเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  
พัฒนาเศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล  
สืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจคุณภาพชีวิต”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร  รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
264.116 ตร.กม.  10,632 คน 75,514,632 บาท 

โทรศัพท์  0 3761 6301 www.sarika.go.th

 ข้อมูลพื้นฐ�น

โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  
ในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง ตามแผนป บัิติการ 60 วัน 
“แยกก่อนทิง”
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลสาริกา อำาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 อบต.สาริกา ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคดัแยกขยะทีต้่นทาง ตามแผันปฏิบัติการ 60 วัน 
“แยกก่อนท้ิง” จากการิดำาเนินกิจกริริมืตามืหลัก 3 s อำย่างต่อำ
เนื�อำง ป็ริิมืาณขยะมูืลฝอำยในชุมืชนลดลงเป็็นอำย่างมืาก ชุมืชน 
ม่ืส้ภาพแวดล้อำมืท่ี่�ด่ เกิดความืยั�งยืนในการิบริิหาริจัดการิขยะ 

 การทอดผั้าป่าขยะ โดยม่ืการิที่อำดผ้าป็่าขยะทีุ่ก 3 เดือำน  
จากกิจกริริมืการิที่อำดผ้าป่็าขยะ ได้ช่วยส้ร้ิางจิตส้ำานึกให้ป็ริะชาชน
ได้ตริะหนักถึงการิคัดแยกขยะ และยังได้ร่ิวมืที่ำาบุญเพื�อำนำาเงิน 
ท่ี่�ได้ไป็ช่วยเหลือำผู้ยากไร้ิในตำาบล

 ธนาคารขยะหมู่บ้าน จากกิจกริริมืขอำงหมู่ืบ้านที่ำาให้ป็ริะชาชน 
ในพื�นท่ี่�ได้ม่ืส่้วนร่ิวมืในการิคัดแยกขยะ ได้ม่ืการิแลกเป็ล่�ยน 
ความืคดิ ที่ำาให้ป็ริะชาชนในหมู่ืบา้นม่ืจิตส้ำานึกในการิคดัแยกขยะ
ท่ี่�ต้นที่าง รู้ิจักการิอำอำมืเงิน และม่ืริายได้เพิ�มืให้คริอำบครัิว

 ตลาดนัดถุงพลาสติก เนื�อำงจากถุงพลาส้ติกยังเป็็นปั็ญหาหลัก 
ขอำงการิเพิ�มืป็ริิมืาณขยะในปั็จจุบัน ซึ�งถุงพลาส้ติกยังม่ืมูืลค่า
ส้ามืาริถนำามืาจำาหน่ายให้กับผู้ป็ริะกอำบการิได้โดยตริง เพื�อำลด
ป็ริิมืาณขยะในอำนาคต จากการิจัดกิจกริริมืตลาดนัดถุงพลาส้ติก 
ป็ริะชาชนและพนักงาน อำบต.ส้าริิกา ได้นำาถุงพลาส้ติกมืาเข้าร่ิวมื
โคริงการิจำานวน 40 กิโลกริัมื ป็ริะมืาณ 40,000 ใบ และ 
นำาริายได้จากการิขายถุงพลาส้ติกเข้าร่ิวมืกับกอำงทุี่นผ้าป่็าขยะ 
ต่อำไป็

 นำ้าหมักชีวภาพ นำาเศษผักและเศษอำาหาริจากตลาดนัดชุมืชน 
ไป็จัดที่ำานำ�าหมัืกช่วภาพ แล้วนำาไป็แจกจ่ายให้กับเกษตริกริ 
ส้ามืาริถนำาไป็ริดนำ�าต้นไม้ื และใช้ในการิแก้ปั็ญหานำ�าเส่้ยในชุมืชน
ได้อ่ำกด้วย

 การให้ความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะอินทรีย์ ม่ืการิลงพื�นท่ี่� 
และติดตั�งจุดรัิบและคัดแยกขยะอิำนที่ร่ิย์ในเขตพื�นท่ี่�ตำาบลส้าริิกา 
โริงพยาบาลส่้งเส้ริิมืสุ้ขภาพตำาบล จำานวน 3 แห่ง โริงเร่ิยน 6 แห่ง
ส้ถานป็ริะกอำบการิในตำาบลส้าริิกา ร้ิานอำาหาริ ร้ิานค้า และ 
ส้ถานท่ี่�ต่าง ๆ ได้ให้ความืร่ิวมืมืือำในการิดำาเนินการิ ที่ำาให้ป็ริิมืาณ
ขยะอิำนที่ร่ิย์ลดลงอำย่างต่อำเนื�อำง ทัี่�งยังม่ืการิแป็ริรูิป็ขยะอิำนที่ร่ิย์
เป็็นปุ็ยหมัืก และนำาปุ็ยหมัืกแจกจ่ายให้กับป็ริะชาชน เพื�อำใช้ใน
การิเกษตริอ่ำกด้วย

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ม่ืความืรู้ิ 
ความืเข้าใจในการิคัดแยกขยะท่ี่�ต้นที่าง ส่้งผลให้ป็ริิมืาณขยะลดลง

 ประชาชนมีสุขภาพอนามัย และส้ภาพแวดล้อำมืท่ี่�ด่ขึ�น 
 ชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ท่ี่�ส้ามืาริถ 

เป็็นแบบอำย่างและขยายผลสู่้ชุมืชนอืำ�น ๆ ได้

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การรณรงค์ทำาความเข้าใจ ในการิคัดแยกขยะตามืหลัก 
3 s ใช้น้อำย ใช้ซำ�า นำากลับมืาใช้ใหม่ื 

 การบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล ท่ี่�ม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ  
ม่ืการิติดตามืและป็ริะเมิืนผลเป็็นป็ริะจำา

 การสร้างจิตสำานึกให้กับประชาชน เพริาะหากป็ลูกฝังจิตส้ำานึก
เช่นน่�ได้ส้ำาเร็ิจแล้ว ย่อำมืที่ำาให้ป็ริิมืาณขยะในชุมืชนลดลง  
ส่้งผลให้การิแก้ไขปั็ญหาขยะมูืลฝอำยในริะดับชาติดำาเนินไป็ 
อำย่างป็ริะส้บความืส้ำาเร็ิจ
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โครงการ บริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน 

โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลนาคู่ อำาเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 อบต.นาคู่ ได้รัิบความืร่ิวมืมืือำจากชุมืชนหมู่ืบ้านทัี่�ง 11 หมู่ืบ้าน
โริงเร่ิยนในเขตจำานวน 4 แห่ง และวิที่ยาลัยการิอำาช่พอ่ำก 1 แห่ง
โริงพยาบาลชุมืชน 2 แห่ง วัดในเขต 9 แห่ง กลุ่มื อำส้มื.  
อำาส้าส้มืคัริที่อ้ำงถิ�นริกัษโ์ลก ร้ิานคา้ ร้ิานอำาหาริ เกดิความืตริะหนกั
ม่ืการิป็ริบัเป็ล่�ยนพฤติกริริมืใหมื ่เช่น การิใช้ถุงผา้แที่นถงุพลาส้ติก
การิป็ฏิิเส้ธิ์ไม่ืรัิบถุงพลาส้ติกในการิซื�อำขอำง การิใช้กล่อำงบริริจุ
อำาหาริแที่นการิใช้ถุงพลาส้ติก 

 ความ ต่ืน ตัวในเ ร่ืองการบริหาร จัดการขยะในชุมชน  
ป็ริะชาชนเกิดความืตริะหนักว่า อำบต.นาคู่ ไม่ืใช่หน่วยงาน 
ผู้แก้ไขปั็ญหาขยะมูืลฝอำยแต่เพ่ยงผู้เด่ยว แต่พ่�น้อำงป็ริะชาชน 
ทัี่�งหมืดในฐานะผู้บริิโภค และผู้ส้ร้ิางขยะมูืลฝอำย ถือำเป็็น 
ผู้ช่วยเหลือำในการิลดป็ริิมืาณขยะในชุมืชน

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ชุมชนหมู่บ้าน จำานวน 11 หมู่บ้าน ประชาชน 6,386 คน  
1,796 ครัวเรือน ผู้ป็ริะกอำบการิริ้านค้า ร้ิานอำาหาริ โริงเร่ิยน  
ส่้วนริาชการิในเขต อำบต.นาคู่ เข้าใจและเกิดความืตริะหนัก 
ในการิบริิหาริจัดการิขยะ ร่ิวมืกันลดป็ริิมืาณขยะ คัดแยกขยะ  
จัดที่ำาถังขยะเปี็ยก และจัดที่ำาปุ็ยหมัืกจากเศษหญ้า วัส้ดุ

 การประกวด บุคคลต้นแบบ โรงเรียนต้นแบบ ร้านค้าต้นแบบ 
ร้านอาหารต้นแบบ และครัวเรือนต้นแบบ ในการิคัดแยกขยะ 
ร่ิวมืกันบริิหาริจัดการิขยะในท้ี่อำงถิ�นชุมืชน โดยตั�งเป้็าหมืาย 
ลดป็ริิมืาณขยะไม่ืน้อำยกว่าร้ิอำยละ 80 

  ประชาชนเกิดจิตสำานึกท่ีดีในการลดปริมาณขยะ ม่ืการิบริิหาริ
จัดการิหมู่ืบ้านป็ลอำดขยะ ที่ำาให้ส้ภาพแวดล้อำมืในชุมืชนด่ขึ�น 
ลดค่าใช้ จ่ ายขอำงที่างริาชการิในการิกำา จัดขยะมูืลฝอำย 
และลดป็ริมิืาณขยะในชมุืชน ส้ร้ิางเส้ริิมืสุ้ขนิสั้ยในการิดำาเนินช่วิต
ไม่ืส้ร้ิางขยะให้เป็็นภาริะต่อำชุมืชนและที่างริาชการิ 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การเป็นต้นแบบที่ปฏิบัติได้จริง อำบต.นาคู่ ได้ป็ริะกาศให้
ส้ำานักงานเป็็นเขตป็ลอำดโฟิมืและถุงพลาส้ติก ห้ามืนำาข้าวกล่อำง 
จากโฟิมืเข้ามืาในพื�นท่ี่� ลดการิใช้ถุงพลาส้ติกให้มืากท่ี่�สุ้ด ส้นับส้นุน
การิใช้อำาหาริแบบถ้วย จาน อำาหาริว่างใช้แบบพื�นเมืือำง เช่น 
ขนมืไที่ย ขนมืปั็งปี็บ ต้นแบบจาก อำบต.นาคู่ ได้ถูกขยายผลไป็ยัง
ส่้วนริาชการิตา่ง ๆ  ในพื�นท่ี่� ซึ�งไดน้ำาไป็เป็น็แนวที่างในการิบริหิาริ
จัดการิขยะต่อำไป็

 พนักงาน อบต.นาคู่ ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิัดชอบตาม 
หมู่บ้านชุมชน  เ นื� อำงจากไมื่ ม่ื บุคลากริที่างส้าธิ์าริณสุ้ข 
ในส้ำานักงาน เกิดเป็็นแนวที่างการิบริิหาริในมิืติใหม่ื จากท่ี่�เป็็นงาน
ซึ� งไมื่ ม่ื ใคริอำยากริับผิดชอำบก็ เ กิดการิริับผิดชอำบริ่วมืกัน 
อำย่างเข้มืแข็ง ม่ืการิจัดกิจกริริมืริณริงค์ในพื�นท่ี่� ที่ำาให้ชุมืชน 
ม่ืความืเข้าใจและตริะหนักในปั็ญหาขยะมูืลฝอำยมืากยิ�งขึ�น

 สร้างการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม สร้างการมีส่วนร่วม  
ชุมืชนได้ร่ิวมืคิด ร่ิวมืที่ำา ม่ืการิจัดที่ำา MOU ทัี่�งหมู่ืบ้าน  
ที่ำาให้เกิดความืริ่วมืมืือำในการิป็ริะส้านงาน เกิดความืเอำาใจใส่้ 
ขอำงชุมืชนมืากขึ�น เกิดผลด่ต่อำการิป็ฏิิบัติงานขอำงอำงค์กริ  
ป็ริะชาชนต่างม่ืส่้วนร่ิวมืในการิบริิหาริจัดการิขยะอำย่างยั�งยืน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายพิมะ แสงมณี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลนาคู่

วิสัยทัศน์ 

“สานสัมพันธ์ มุ่งมั่นพัฒนา”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
33 ตร.กม.  6,386 คน 36,550,000 บาท

โทรศัพท์ 0 4219 0111 www.naku.go.th

PART 3-4 COATED DIC2019 4C_63-06-067.indd   139 16/12/2563 BE   14:55



ด้านการจัดการขยะมูล อย4
ด้านที่

140 141

โครงการ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะบ้านดอนกลอย
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลด่านขนทด อำาเภอด่านขนทด จังหวัดนครราชสีมา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 อบต.ด่านขุนทด ป็ริะส้บป็ัญหาด้านการิจัดการิขยะ เนื�อำงจาก  
ไม่ืม่ืริถเก็บขนขยะเป็็นขอำงตนเอำง ป็ริะชาชนจึงกำาจัดขยะ 
ด้วยวิธ่ิ์การิเผา การิฝังกลบ การิเที่กอำงกลางแจ้ง ซึ�งส่้งผลกริะที่บ
ต่อำสิ้�งแวดล้อำมืและส้ภาพความืเป็็นอำยู่ในสั้งคมื การิส่้งเส้ริิมื 
ให้ป็ริะชาชนคัดแยกขยะตั�งแต่ครัิวเรืิอำน ตลอำดจนนำาขยะท่ี่� 
คัดแยกไป็ใช้ป็ริะโยชน์ เป็็นการิบริิหาริจัดการิขยะมูืลฝอำยชุมืชน
โดยป็ริะชาชนม่ืส่้วนร่ิวมื จึงเป็็นวิธ่ิ์การิแก้ไขปั็ญหาได้อำย่างยั�งยืน 

 บ้านดอนกลอย หมู่ท่ี 7 ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบ 
คัดแยกขยะระดับตำาบล และสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาได้คัดเลือกหมู่บ้าน 
ดอนกลอยเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ “1 อำาเภอ  
1 หมู่บ้านต้นแบบ” เพื�อำส้นับส้นุนให้เป็็นชุมืชนต้นแบบการิ
จัดการิขยะมูืลฝอำย ป็ริะจำาอำำาเภอำเพื�อำให้ชุมืชน หรืิอำหมู่ืบ้าน ใน
อำำาเภอำด่านขุนที่ด หรืิอำ อำำาเภอำใกล้เค่ยงมืาศึกษาดูงานแลกเป็ล่�ยน
เร่ิยนรู้ิ ต่อำมืาได้รัิบริางวัลชนะเลิศ ชุมืชนชนป็ลอำดขยะริะดับ
ป็ริะเที่ศ ป็ริะเภที่ชุมืชนขนาดเล็ก จากกริมืส้่งเส้ริิมืคุณภาพ 
สิ้�งแวดล้อำมื

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ปริมาณขยะในหมู่บ้านดอนกลอยลดลง จาก 45 กก./วัน  
เหลือำ 3 กก./วัน

 ลดงบประมาณในการจัดการขยะของ อปท. เช่น ค่าจัดซื�อำ 
ถังขยะ ค่าจัดซื�อำริถขยะ ค่าจ้างแริงงาน เป็็นต้น 

 แหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน เพื�อำขยายผลให้กับหมู่ืบ้านหริือำ
ชุมืชนอืำ�น ๆ

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะล้นชุมชน  
โดยการิคัดแยกขยะท่ี่�ต้นที่าง ซึ�งเป็็นแนวที่างการิจัดการิขยะ 
ท่ี่�ส้ามืาริถลงมืือำป็ฏิิบัติได้ทัี่นท่ี่ ทัี่�งยงัม่ืการิตั�งเป้็าหมืายในริะยะยาว
โดยการิจัดการิขยะให้เหลือำศูนย์ 

 บ้านดอนกลอยมี ผู้ันำา ท่ี เข้มแข็ง และสมาชิกในชุมชน 
ท่ีมุ่งม่ัน ต้ังใจ เส่้ยส้ละและม่ืจิตอำาส้าในการิดำาเนินงาน ปั็จจุบัน
เป็็นหมู่ืบ้านท่ี่�ส้ะอำาด น่าอำยู่ ลดการิใช้ถุงพลาส้ติกอำย่างชัดเจน  
ม่ืป็ริิมืาณขยะลดลงอำย่างเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายวาเรนทร์ ประภาสุชาติ    
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลด่านขุนทด

วิสัยทัศน์ 

“องค์การบริหารส่วนตำาบลด่านขุนทด   
มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร  รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
63.31 ตร.กม.  9,179 คน  56,377,347 บาท 

โทรศัพท์   0 4438 9922 www.dankhuntod.go.th
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โครงการ บริหารจัดการขยะมูล อย 

โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลแก้วแสน อำาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายคนึง ชูพงศ์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลแก้วแสน

วิสัยทัศน์ 

“แก้วแสน เรียนรู้ น่าอยู่ ยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
46 ตร.กม.  7,095 คน 44,594,231 บาท

โทรศัพท์  0 7549 1427 www.keawsan.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 โครงการบริหารจัดการขยะ ป็ริะกอำบด้วย กิจกริริมืมืือำถือำเก่าไป็
ถุงผ้าใหม่ืมืา เลิกใช้ถุงพลาส้ติกท่ี่�ไร้ิค่า แก้ปั็ญหาภาวะโลกร้ิอำน
กิจกริริมืส้ำานักงานและคริัวเรืิอำนป็ลอำดโฟิมื การิอำบริมืให้ความืริู้
และส้่งเส้ริิมืกิจกริริมือำาส้าส้มืัคริที่้อำงถิ�นริักษ์โลก (อำถล.) ร่ิวมืใจ
ที่ำาความืด่ เพื�อำเป็็นการิต่อำยอำดโคริงการิอำบริมืให้ความืรู้ิ 
และขบัเคลื�อำนแนวที่างการิจดัการิขยะอำนิที่ร่ิย ์ด้วยการิที่ำานำ�าหมืกั
ช่วภาพ 

 ยึดหลักความรับผิัดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ตามืแนวที่างป็ริะชารัิฐ ม่ืการิจัดที่ำา  MOU ในการิบริิหาริจัดการิ 
ขยะมูืลฝอำยตามืหลัก 3 s ริะหว่าง อำบต.แก้วแส้น กับครัิวเรืิอำน 
ต้นแบบกลุ่มือำาส้าส้มืคัริท้ี่อำงถิ�นริกัษ์โลก ผู้อำำานวยการิส้ถานศึกษา 
ผู้อำำานวยการิโริงพยาบาลส่้งเส้ริิมืสุ้ขภาพตำาบล ป็ริะธิ์าน อำาส้าส้มัืคริ
ส้าธิ์าริณส้ขุป็ริะจำาหมู่ืบ้าน กลุ่มืชมืริมืผู้สู้งอำาย ุกลุ่มืส้ตร่ิ ผู้นำาชุมืชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าขอำงส้ถานป็ริะกอำบการิ และกริริมืการิวัดทุี่ก
แห่งเพื�อำให้คริอำบคลุมืพื�นท่ี่�ในตำาบลแก้วแส้น

 กลยุทธ์การระเบิดจากภายใน ผู้บริิหาริต้อำงม่ืความืเข้าใจและ
ส้ามืาริถบริิหาริจัดการิที่รัิพยากริท่ี่�ม่ือำยู่อำย่างจำากัดได้อำย่าง 
ม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพและคุ้มืค่า โดยการิวางแผนกำาลังคนและแบ่งพื�นท่ี่�
รัิบผิดชอำบ กำาหนดให้คณะผู้บริิหาริ ส้มืาชิกส้ภา อำบต. และ
พนักงานในอำงค์กริ ใช้วิธ่ิ์เคาะป็ริะตูบ้านเพื�อำให้ความืรู้ิในการิ 
คัดแยกขยะ ม่ืการิริายงานข้อำมูืลป็ริิมืาณขยะมูืลฝอำยและวิธ่ิ์การิ
บริิหาริจัดการิขยะอิำนที่ร่ิย์และขยะป็ริะเภที่อืำ�น ผ่านสื้�อำอำอำนไลน์ 

 กลยุทธ์การสร้างองค์ความรู้ (รู้ิแล้วบอำกต่อำ) ผ่าน 3 วิธ่ิ์การิ คือำ 
1) ป็ริะส้านความืริู้ความืเข้าใจกับทุี่กภาคส่้วน 2) ส้ร้ิางอำงค์กริ 
เป็็นแหลง่เร่ิยนริูโ้ดยถ่ายที่อำดความืริูจ้ากคริวัเรืิอำนตน้แบบสู่้ชมุืชน
และอำงค์กริภายนอำก 3) ส้ร้ิางอำงค์ความืรู้ิตั� งแต่เยาว์ วัย  
โดยจัดที่ำาแผนการิจัดป็ริะส้บการิณ์การิเร่ิยนริู้ป็ฐมืวัยขอำง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโริงเร่ิยนในพื�นท่ี่�  

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการคัดแยกขยะตามหลัก 3 s 
ป็ริะชากริจำานวน 1,636 ครัิวเรืิอำน ภาค่เครืิอำข่ายต่าง ๆ ริวมืถึง
อำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�นอืำ�น ท่ี่�มืาทิี่�งขยะมูืลฝอำยร่ิวมื 
ท่ี่�บ่อำฝังกลบขยะขอำงเที่ศบาลตำาบลนาบอำน ม่ืความืรู้ิความืเข้าใจ
เก่�ยวกับการิจัดการิขยะมูืลฝอำยตามืแนวที่างการิลดป็ริิมืาณ 
ขอำงเส่้ยให้น้อำยลง (Less Waste) จนม่ืการิจัดการิขยะ 
ให้เหลือำศูนย์ ( ero Waste) 

 ชุมชนและทุกครัวเรือนที่เข้ารับการฝกอบรมได้รับความรู้  
เกิดกระบวนการเรียนรู้ สามารถจัดการขยะมูลฝอยและ 
ส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน ม่ืการิคัดแยกขยะจากแหล่งท่ี่� เกิด  
ม่ืการิที่ำาปุ็ยหมัืก นำ�าหมัืกช่วภาพ ไว้ใช้เอำงในครัิวเรืิอำนและชุมืชน
ม่ืริายได้จากการิขายขยะร่ิไซเคิล และส้ามืาริถลดป็ริิมืาณ 
ขยะมูืลฝอำยท่ี่�เกิดขึ�นได้ 

 ลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบ ลดขยะตกค้าง ลดมืลภาวะ 
ในชุมืชน ม่ืการินำาผลิตภัณฑ์์ท่ี่�ได้จากขยะอิำนที่ร่ิย์ไป็แป็ริส้ภาพ 
เป็็นปุ็ยหมัืก นำ�าหมัืกช่วภาพ และนำาไป็ใช้ในการิเกษตริ ช่วยป็รัิบ
ส้ภาพโคริงส้ร้ิางดินให้ริว่นซุย อุ้ำมืนำ�าและอำากาศได้ด่ยิ�งขึ�น ช่วยเร่ิง
การิเจริิญเติบโตขอำงพืชให้ส้มืบูริณ์แข็งแริงตามืธิ์ริริมืชาติ ต้านที่าน
โริคและแมืลง ที่ำาให้ผลผลิตม่ืป็ริิมืาณมืากและม่ืคุณภาพด่ยิ�งขึ�น

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การยึดหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเร่ือง  
“รู้ รัก สามัคคี” รู้ คือำ รู้ิปั็ญหาและรู้ิวิธ่ิ์การิแก้ปั็ญหา รัก คือำ  
เมืื�อำ อำบต.แก้วแส้นริู้ถึงปั็ญหาและวิธ่ิ์แก้ไขแล้ว ต้อำงม่ืความืริัก  
ท่ี่�จะลงมืือำที่ำา ลงมืือำแก้ไขปั็ญหาท่ี่�เกิดขึ�น สามัคคี คือำ การิแก้ไข
ปั็ญหาต่าง ๆ ไมื่ส้ามืาริถลงมืือำที่ำาคนเด่ยวได้ ต้อำงอำาศัย 
ความืร่ิวมืมืือำร่ิวมืใจกัน 
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โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
โดย เทศบาลตำาบลบางประมุง อำาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ 
ท่ีต้นทาง ม่ืความืส้อำดคล้อำงกับเป้็าหมืายการิพัฒนาท่ี่�ยั�งยืน 
ขอำงอำงค์การิส้หป็ริะชาชาติ ซึ�งเก่�ยวข้อำงกับ 1) ความืรัิบผิดชอำบ 
ในการิผลิตและการิบริิ โภค 2) การิเป็ล่�ยนแป็ลงส้ภาพ 
ภูมิือำากาศ 3) การิอำนุรัิกษ์และใช้ป็ริะโยชน์จากที่รัิพยากรินำ�า  
และ 4) การิอำนุรัิกษ์และใช้ป็ริะโยชน์จากที่รัิพยากริดิน 

 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างย่ังยืน  
โดยการิม่ืส่้วนร่ิวมืจากภาค่เครืิอำข่ายท่ี่�เก่�ยวข้อำง อำาทิี่ ส่้วนริาชการิ
ส้ถานศึกษา ศาส้นส้ถาน ภาคเอำกชน และคริวัเรืิอำน ในการิคดัแยก
ขยะท่ี่�ต้นที่าง

 เป็นต้นแบบชุมชนท่ีมีการส่งเสริมและบูรณาการร่วมกับภาคี 
เครือข่ายในชุมชน ในการิจัดการิขยะมูืลฝอำยตามืหลัก 3 s 
ที่ำาให้ชุมืชนน่าอำยู่ ม่ืส้ภาพแวดล้อำมืท่ี่�ด่ ม่ืแหล่งเร่ิยนรู้ิการิจัดการิ
ขยะมูืลฝอำยในชุมืชน จำานวน 13 แห่ง

 เทศบาลตำาบลบางประมุงเป็นพ้ืนที่ท่ีมีการบริหารจัดการขยะ 
ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี ( est Practice) ขอำงเขตตริวจริาชการิ 
ท่ี่� 18 กริะที่ริวงมืหาดไที่ย พร้ิอำมืทัี่�งได้รัิบโล่เก่ยริติคุณโคริงการิ
ชุมืชนป็ลอำดขยะ ( ero Waste) ป็ริะจำาปี็ 2562 จากกริมืส้ง่เส้ริมิื
คุณภาพสิ้�งแวดล้อำมื 

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง ช่วยลดค่าใช้จ่ายขอำง อำป็ที่.  
ในการิกำาจัดขยะมูืลฝอำย เที่ศบาลส้ามืาริถนำาเงินงบป็ริะมืาณ 
ท่ี่�ป็ริะหยัดได้ไป็จัดบริิการิส้าธิ์าริณะให้กับป็ริะชาชนเพิ�มืมืากขึ�น

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ภาวะผู้ันำาของผู้ับริหารเทศบาลตำาบลบางประมุง ม่ืวิสั้ยทัี่ศน์  
ม่ืความืมุ่ืงมัื�น จริิงจัง และม่ืนโยบายท่ี่�ชัดเจน เป็็นแบบอำย่างท่ี่�ด่ 
ในการิคัดแยกขยะ และผลักดันการิบริิหาริจัดการิขยะในเที่ศบาล
ให้ป็ริะส้บความืส้ำาเร็ิจ มุ่ืงเน้นการิให้ความืรู้ิ ม่ืการิจัดฝึกอำบริมื 
เชิงป็ฏิิบัติการิให้ป็ริะชาชนและเครืิอำข่ายอำย่างส้มืำ�าเส้มือำ

 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชน โดยเที่ศบาลตำาบล 
บางป็ริะมืุง ได้บูริณาการิความืริ่วมืมืือำทัี่�งในด้านอำงค์ความืริู้  
และงบป็ริะมืาณในการิ จัดการิขยะ มูืลฝอำยจากหลาย 
หน่วยงาน ทัี่�งภาครัิฐ เอำกชน และป็ริะชาชนในตำาบลบางป็ริะมุืง  
เช่น ครัิวเรืิอำน วัด โริงเร่ิยน ส้ถาน่ตำาริวจภูธิ์ริตำาบลบางป็ริะมุืง  
โริงพยาบาลส่้งเส้ริิมืสุ้ขภาพตำาบลบ้านท่ี่าซุด และส้ถานป็ริะกอำบการิ
ร้ิานค้าต่าง ๆ ในพื�นท่ี่� 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายอติเทพ ธัญญกสิกล 
นายกเทศมนตรีตำาบลบางประมุง

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลตำาบลบางประมุง เป็นสังคมที่พัฒนาแล้ว  
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้า”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ.. 2562)  
42 ตร.กม.  5,021 คน 48,132,296 บาท

โทรศัพท์  0 5620 2123 www.bangpramung.go.th

PART 3-4 COATED DIC2019 4C_63-06-067.indd   142 16/12/2563 BE   14:55



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

142 143

โครงการ ธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต 

โดย เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวทางประชารัฐ การิขับเคลื�อำน
อำย่างมัื�นคงและเข้มืแข็ง ได้รัิบแริงส้นับส้นุนจากอำาส้าส้มัืคริ 
ท้ี่อำงถิ�นริักษ์โลกและอำาส้าส้มืัคริธิ์นาคาริคัดแยกขยะป็ริะกันช่วิต 
ทัี่�ง 13 หมู่ื ร่ิวมืส้ร้ิางเครืิอำข่ายส้มืาชิกในชุมืชนให้ส้ามืาริถบริิหาริ
จัดการิกริะบวนการิซื�อำ-ขายขยะได้ด้วยตนเอำง เป็็นการิส้ริ้าง 
การิม่ืส่้วนร่ิวมืให้ป็ริะชาชนรู้ิสึ้กเป็็นส่้วนหนึ�งขอำงโคริงการิ 

 ความโปร่งใสในการดำาเนินการ การิบริิหาริจัดการิธิ์นาคาริ 
ในรูิป็แบบคณะกริริมืการิจากภาคป็ริะชาชน เปิ็ดเผยข้อำมูืล
ที่างการิเงินอำย่างโป็ร่ิงใส้ การิบริิหาริจัดการิกอำงทุี่นโดยมุ่ืงคำานึง
ถึงผลป็ริะโยชน์ขอำงส้มืาชิกเป็็นหลัก ส้ร้ิางความืเชื�อำมัื�น โป็ร่ิงใส้ 
ตริวจส้อำบได้ ม่ืการินำาเที่คโนโลย่เข้ามืาจัดการิริะบบซื�อำ-ขายขยะ 
การิบันทึี่กข้อำมูืลขอำงส้มืาชิก การิจัดการิริะบบบัญช่ ที่ำาให้ข้อำมูืล
ริวดเร็ิว ทัี่นส้มัืยและป็ริะหยัดที่รัิพยากริ 

 การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ผ่านการิจัดที่ำา MOU 
ริะหว่างเที่ศบาลกับป็ริะธิ์านอำาส้าส้มืัคริท้ี่อำงถิ�นรัิกษ์โลกตำาบล
บางบัวที่อำงทัี่�ง 13 หมู่ื ในการิผลักดันโคริงการิสู่้ชุมืชน ส่้งเส้ริิมื 
ให้ป็ริะชาชนลงมืือำคัดแยกขยะ และขยายผลสู่้ความืริ่วมืมืือำ
ริะหว่างธิ์นาคาริคัดแยกขยะป็ริะกันช่วิตกับศาส้นส้ถานในพื�นท่ี่�
ด้วยการิให้ความืริู้แก่ผู้นำาศาส้นาในการิคัดแยกขยะ ริวมืถึง 
การิจัดที่ำา MOU ร่ิวมืกับธิ์นาคาริอำอำมืส้ิน และบริิษัที่ เอำส้ซ่จ่ 
พลาส้ติก จำากัด เพื�อำนำาเที่คโนโลย่เข้ามืาจัดการิธิ์นาคาริขยะ  
ที่ำาให้เกิดการิบริิหาริงานอำย่างเป็็นริะบบ โน้มืน้าวให้คนรุ่ินใหมื่
ส้นใจการิคัดแยกขยะมืากยิ�งขึ�น

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะ ป็ริะโยชน์และมูืลค่าขอำงขยะ
แต่ละป็ริะเภที่ ส้ามืาริถส้ร้ิางมูืลค่าจากขยะเป็็นหลักป็ริะกันในช่วิต

 สร้างเครือข่ายด้านการจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม ท่ี่�คริอำบคลมุื
และเข้มืแข็ง จากกลุ่มือำาส้าส้มัืคริธิ์นาคาริคัดแยกขยะป็ริะกันช่วิต
จากแต่ละชุมืชน ม่ืชุมืชนต้นแบบพริ้อำมืผู้นำาและกลุ่มืเคริือำข่าย 
ท่ี่�ม่ืความืเข้มืแข็ง ส่้งเส้ริิมืให้ส้มืาชิกขอำงชุมืชนม่ืป็ฏิิสั้มืพันธ์ิ์ 
ท่ี่�ด่ต่อำกัน

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ของผู้ับริหารที่ มุ่งม่ันแก้ไขปัญหา นำาข้อำมูืลจาก 
ภาคป็ริะชาชนมืาสั้งเคริาะห์จนเกิดเป็็นรูิป็แบบการิจัดการิขยะ 
ท่ี่�เหมืาะกับบริิบที่พื�นท่ี่� พร้ิอำมืให้ชุมืชนเข้ามืาขับเคลื�อำนโคริงการิ 
โดยม่ืเที่ศบาลเป็น็พ่�เล่�ยงในการิถา่ยที่อำดอำงคค์วามืริู ้กริะบวนการิ
งานต่าง ๆ สู่้ผู้นำาชุมืชน กลุ่มืจิตอำาส้า นำามืาสู่้ความืส้ำาเร็ิจ 
และยั�งยืนจนถึงปั็จจุบัน 

 กลุ่มมวลชนภายใต้เครือข่ายอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก 
และอาสาสมัครธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต เป็็นมืวลชน 
ท่ี่�ม่ืความืเข้มืแข็ง พร้ิอำมืส้านต่อำนโยบายด้านการิจัดการิขยะ 
และสิ้�งแวดล้อำมืให้เกิดเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสุพัตร์ รุ่งโรจน์  
ปลัดเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง  
รักษาการแทนนายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง

วิสัยทัศน์ 

“จัดการศึกษาให้มีความก้าวหน้า และพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
29.7 ตร.กม.  54,554 คน 311,491,191 บาท

โทรศัพท์  0 2157 5620 www.bbt.go.th
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โครงการ ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ
โดย เทศบาลตำาบลบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ลดปริมาณขยะ ด้วยการิถ่ายที่อำดอำงค์ความืรู้ิเรืิ�อำงการิคัดแยกขยะ
ให้กับพ่�น้อำงป็ริะชาชนในชุมืชน เมืื�อำรู้ิวิธ่ิ์การิคัดแยกขยะท่ี่�ถูกต้อำง
ตามืหลักวิชาการิแล้ว ยอ่ำมืส่้งผลให้ชุมืชนส้ามืาริถลดป็ริิมืาณขยะ
ท่ี่�ป็ลายที่างได้ส้ำาเร็ิจ

 ประหยัดงบประมาณ เมืื�อำชุมืชนพร้ิอำมืใจกันคัดแยกขยะ ก็ส่้งผล
ให้ป็ริิมืาณขยะลดลง ไป็พริ้อำมื ๆ กับการิใช้งบป็ริะมืาณในการิ
บริิหาริจัดการิขยะท่ี่�ลดลงตามืไป็ด้วย อำาทิี่ การิจัดซื�อำถังขยะลดลง
ไม่ืต้อำงเพิ�มืจำานวนคนงานเก็บขนขยะ การิใช้เงินส้ำาหริับกำาจัด 
และที่ำาลายขยะลดน้อำยลง ส้ามืาริถนำางบป็ริะมืาณไป็พัฒนา
บริิการิส้าธิ์าริณะด้านอืำ�น ๆ ได้ 

 กองทุนหมุนเวียน ขยะร่ิไซเคิล เช่น แก้ว กริะดาษ โลหะ  
ขวดพลาส้ติก นำาไป็จำาหน่ายเป็็นกอำงทีุ่นหมืุนเว่ยน เป็็นกอำงทีุ่น
ส้วัส้ดิการิขอำง อำป็ที่. นำาไป็ช่วยผู้ป่็วยติดเต่ยง และที่ำากิจกริริมือืำ�น ๆ
ในพื�นท่ี่�ได้

 นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ ม่ืการิส่้งเส้ริิมื และกริะตุ้น 
ให้ป็ริะชาชนเกิดความืตื�นตัวในการิบริิหาริจัดการิขยะ ตั�งแต่ 
ในครัิวเรืิอำน ม่ืการินำานวัตกริริมืต่าง ๆ เข้ามืาช่วยบริิหาริจัดการิ
ขยะ เช่น บ้านติดดาว และขยะแลกบุญ 

 ชุมชนเข้มแข็ง เมืื�อำการิบริิหาริจัดการิขยะเกิดผลเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื  
อัำนเนื�อำงมืาจากความืร่ิวมืมืือำร่ิวมืใจขอำงป็ริะชาชน ในการิลงมืือำ 
คัดแยกขยะอำย่างต่อำเนื�อำง ในลักษณะเพื�อำนช่วยเพื�อำนย่อำมื 
ส่้งผลให้ชุมืชนม่ืความืเข้มืแข็งตามืมืา

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ เที่ศบาลตำาบลบาเจาะ
ได้รัิบริางวัลต่าง ๆ  ในด้านการิบริิหาริจัดการิขยะ ที่ำาให้ป็ริะชาชน
เกิดความืภาคภูมืิใจ ม่ืการิริ่วมืคิด ร่ิวมืที่ำา และม่ืการิพัฒนา 
อำย่างต่อำเนื�อำง กลายเป็็นแหล่งศึกษาดูงานในด้านการิบริิหาริ
จัดการิขยะท่ี่�ป็ริะชาชน นักเร่ิยน ผู้ท่ี่�ส้นใจ จากพื�นต่าง  ๆ  ส้ามืาริถ
มืาศึกษาดูงาน เพื�อำนำาไป็เป็็นแริงบันดาลใจในการิส้ร้ิางชุมืชน
ต้นแบบด้านการิบริิการิจัดการิขยะแห่งใหม่ืต่อำไป็

 ลดขยะ ลดโรค การิท่ี่�ชุมืชนม่ืป็ริิมืาณขยะลดน้อำยลงจากการิ 
คัดแยกขยะ ที่ำาให้แหล่งเพาะเชื�อำโริคและโริคติดต่อำในชุมืชนลดลง
ตามืไป็ด้วย เช่น โริคอุำจจาริะร่ิวง โริคไข้เลือำดอำอำก เป็็นต้น

 ประชาชนเปล่ียนมุมมองต่อกองขยะ เห็นค่าของขยะ เช่น  
การิจัดการิขยะเปี็ยก การินำาเศษอำาหาริจากครัิวเรืิอำนและใบไม้ื 
ไป็จัดที่ำาเป็็นปุ็ยอิำนที่ร่ิย์ นำ�าหมืักช่วภาพจากเศษอำาหาริและ 
นำาผลผลิตดังกล่าว ไป็ป็ลูกผักส้วนครัิวป็ลอำดส้าริเคม่ื ไป็จนถึง 
การิคัดแยกขยะร่ิไซเคิลซึ�งก่อำให้เกิดริายได้ในครัิวเรืิอำน 

 บ้านเรือนสะอาด เพิ�มืความืเป็็นริะเบ่ยบเร่ิยบร้ิอำย ที่ำาให้ดูส้ะอำาดตา
 ลดมลภาวะเป็นพิษ เนื�อำงจากขยะอัำนตริาย และขยะติดเชื�อำ 

จะส่้งผลกริะที่บต่อำสิ้�งแวดล้อำมืในริะยะยาว

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กร เห็นได้จาก 
เที่ศบาลตำาบลบาเจาะ ได้บูริณาการิความืร่ิวมืมืือำริะหว่าง 
หน่วยงานต่าง ๆ  ในพื�นท่ี่� เช่น ท่ี่�ว่าการิอำำาเภอำบาเจาะ หน่วยที่หาริ
ในพื�นท่ี่� ส้ถานศึกษา อุำที่ยานแห่งชาติบูโด-สุ้ไหงป็าด่ อำส้มื. 
เที่ศบาลตำาบลบาเจาะ โริงพยาบาลบาเจาะ ส้ำานักงานส้าธิ์าริณสุ้ข
อำำาเภอำบาเจาะ เกษตริอำำาเภอำ ส้ำานักงาน กศน. อำ.บาเจาะ  
ในการิผนึกกำาลังเพื�อำบริิหาริจัดการิขยะให้ม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ 

 อาศัยภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านในการบริหารจัดการขยะ เช่น  
การิจัดการิขยะอิำนที่ร่ิย์ โดยม่ืป็ริาชญ์ชาวบ้านท่ี่�ดูแลศูนย์เร่ิยนรู้ิ  
คอำยให้ความืริู ้ ส้อำนการิที่ำาปุ็ยช่วภาพ นำ�าหมัืก และเป็็นท่ี่�ป็รึิกษา 
ด้านการิบริิหาริจัดการิขยะให้กับชาวบ้านในชุมืชนได้อำย่างละเอ่ำยด

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายธีรมัตถ์ แวยูโซะ  
นายกเทศมนตรีตำาบลบาเจาะ

วิสัยทัศน์ 

“รักษ์ท้องถิ่น มีคุณธรรม  
นำาวิชาการ สืบสานงานพระราชดำาริ”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
21.69 ตร.กม.  9,613 คน 75,500,000 บาท

โทรศัพท์ 0 7359 9044 www.bachocity.go.th
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โครงการ บริหารจัดการขยะ 

โดย เทศบาลตำาบลปว อำาเภอปว จังหวัดน่าน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายพลายชุมพล อยู่เอนก 
นายกเทศมนตรีตำาบลปัว

วิสัยทัศน์ 

“เมืองปัวสะอาดปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรม  
การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต  
นำาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน  
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
20.50 ตร.กม.  10,646 คน 98,000,000 บาท

โทรศัพท์  0 5479 1400 www.tessabanpua.com

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 นโยบายท่ีชัดเจน โดยได้กำาหนดวิสั้ยทัี่ศน์ด้านการิจัดการิขยะ 
คือำ “ภายในปี็ 2568 ทุี่กหมู่ืบ้านในเขตเที่ศบาลจะเป็็นชุมืชน 
ป็ลอำดขยะ” แบ่งแผนจัดการิขยะเป็็น 3 ริะยะคือำ แผนริะยะสั้�น 
มุ่ืงเน้นการิให้ความืริู้ ส้ร้ิางความืตริะหนักและความืเป็็นเจ้าขอำง 
แผนริะยะกลาง ส้นับส้นุนและส่้งเส้ริิมืชุมืชนให้เป็็นชุมืชน 
ป็ลอำดขยะ และแผนริะยะยาว ดำาเนินการิส้ร้ิางศูนย์จัดการิ 
ขยะแบบคริบวงจริตามืหลักสุ้ขาภิบาล 

 ประสานความ ร่วม มือ  เที่ศบาลไ ด้ดำา เ นินการิภายใ ต้ 
หลักบูริณาการิริ่วมืกับภาค่เครืิอำข่ายทัี่�งในและนอำกพื�นท่ี่�  
กว่า 10 หน่วยงาน พร้ิอำมืทัี่�งมุ่ืงเน้นกริะบวนการิม่ืส่้วนร่ิวมื 
ขอำงคนในชุมืชน 

 เคาะประตูบ้านให้ความรู้ ดำาเนินการิในเชิงรุิก เพื�อำเข้าถึง 
ทุี่กครัิวเรืิอำน เพื�อำติดตามื ตริวจส้อำบ ความืเข้าใจขอำงป็ริะชาชน 
ในการิคัดแยกขยะริายครัิวเรืิอำน โดยลงชุมืชนร่ิวมืกับ 
คณะกริริมืการิขยะในชุมืชนทีุ่ก ๆ 3 เดือำน ซึ�งจากการิที่ำางาน 
อำย่างต่อำเนื�อำงที่ำาให้ทุี่กครัิวเรืิอำนเข้าใจและให้ความืร่ิวมืมืือำ 
ในการิคัดแยกขยะเป็็นอำย่างด่

 คัดเลือกชุมชนต้นแบบ โดยคัดเลือำกชุมืชนท่ี่�ม่ืความืพริ้อำมื 
มืากท่ี่�สุ้ดในการิดำาเนินงานตามืศักยภาพขอำงชุมืชน

 คัดแยกขยะด้วยหลัก 3 s โดยขยะทุี่กป็ริะเภที่ท่ี่�คัดแยกแล้ว 
จะต้อำงม่ืการิจัดการิและนำาไป็ใช้ป็ริะโยชน์ให้มืากท่ี่�สุ้ด เพื�อำให้
ป็ริิมืาณขยะท่ี่�จะนำาไป็กำาจัดท่ี่�ป็ลายที่างเหลือำน้อำยท่ี่�สุ้ด

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะต้นทาง เป็็นส้ถานท่ี่�ในการิ 
แลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิแก่ชุมืชน/หมู่ืบ้าน หน่วยงานทัี่�งภาครัิฐ 
และเอำกชน ตลอำดจนผู้ท่ี่�ม่ืความืส้นใจทัี่�งใน และนอำกพื�นท่ี่� 
ในการิศึกษาดูงานและร่ิวมืแลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิในการิจัดการิขยะ 
แบบบูริณาการิ

 ปริมาณขยะลดลงส่งผัลให้งบประมาณในการพัฒนาชุมชน 
เพ่ิมมากข้ึน เป็็นการิยกริะดับคุณภาพช่วิตขอำงคนในชุมืชนให้ด่ขึ�น

 บ้านเมืองสะอาด ส่้งผลให้ภาพริวมืขอำงเมืือำงม่ืความืส้ะอำาด  
เป็็นริะเบ่ยบเร่ิยบร้ิอำย ลดโอำกาส้และปั็จจัยในการิเกิดโริคติดต่อำ
ซึ�งม่ืสั้ตว์และแมืลงเป็็นพาหะนำาโริคได้อ่ำกด้วย

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 นโยบายและวิ สัยทัศน์ของผู้ันำา เป็็นสิ้�งส้ำาคัญท่ี่�จะที่ำาให้ 
การิดำาเนินงานป็ริะส้บความืส้ำาเร็ิจ ควบคู่ไป็กับการิดำาเนินการิ
แบบม่ืส่้วนร่ิวมื 

 การนำาใช้ข้อมูล เป็็นอำงค์ป็ริะกอำบท่ี่�ส้ำาคัญในการิวางแผน 
การิแก้ไขปั็ญหา ที่ำาให้การิแก้ไขปั็ญหาตริงป็ริะเด็น

 หน่วยงานภาคี เพริาะแต่ละภาค่ล้วนม่ืศักยภาพในตัวเอำง  
เพ่ยงแต่ ต้อำงพยายามืดึงศักยภาพและความืต้อำงการิขอำง 
แต่ละส่้วนอำอำกมืาใช้ให้มืากท่ี่�สุ้ด
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โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลนาสะแบง อำาเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

นายประยูญ มงคลนำา  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลนาสะแบง

วิสัยทัศน์ 

“ขยายความเจริญสู่พื้นที่การเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิต 
อาชีพมั่งคง ดำารงประเพณีวัฒนธรรม ส่งเสริมกลุ่มผัลิตภัณฑ์์
กลุ่มอาชีพ ประชาชนมีความรู้ คู่การดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
75.14 ตร.กม.  6,386 คน 38,780,653 บาท

โทรศัพท์  0 4249 0978 www.nasabang.go.th

 ข้อมูลพื้นฐ�น

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 อบต.นาสะแบง มีนโยบายจัดทำาแผันพัฒนาด้านการจัดการ 
ส่ิงแวดล้อมตำาบลนาสะแบงแบบบูรณาการ โดยริะดมื 
ความืคิดจากคณะที่ำางาน ป็ริะกอำบด้วย ผู้บริิหาริอำงค์กริป็กคริอำง
ส่้วนท้ี่อำงถิ�น ผู้บริิหาริส้ถานศึกษา โริงพยาบาลส่้งเส้ริิมืสุ้ขภาพ
ตำาบล กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำาชุมืชนและแกนนำากลุ่มืต่าง ๆ  
ในตำาบลนาส้ะแบง เพื�อำบริิหาริจัดการิขยะมูืลฝอำยท่ี่�ต้นที่าง 
ในรูิป็แบบ “นาส้ะแบงโมืเดล” เพื�อำขับเคลื�อำนให้ตำาบลนาส้ะแบง
เป็็น “ตำาบลน่าอำยู่”

 ธนาคารขยะ เกิดขึ�นจากการิม่ืส่้วนร่ิวมืขอำงชุมืชนในการิ 
คัดแยกขยะ ส้ร้ิางริายได้แก่ป็ริะชาชนในพื�นท่ี่� ปั็จจุบันม่ืเงิน
หมุืนเว่ยนกว่า 3,241,700 บาที่

 สวัสดิการกองทุนธนาคารขยะ เกิดกอำงทีุ่น าป็นกิจส้งเคริาะห์
ธิ์นาคาริขยะ เพื�อำเป็็นเงินทุี่นช่วยเหลือำส้มืาชิกธิ์นาคาริขยะ 
ท่ี่� เ ส่้ยช่ วิต ช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการิจัดงานศพแก่ส้มืาชิก 
ธิ์นาคาริขยะ ปั็จจุบันกอำงทีุ่นฯ จ่ายเงินแก่ส้มืาชิกท่ี่�เส่้ยช่วิต 
ศพละ 15,000 บาที่ต่อำศพ นับตั�งแต่เริิ�มืดำาเนินการิกอำงทุี่นฯ
ธิ์นาคาริขยะตำาบลนาส้ะแบง จ่ายเงินแก่ส้มืาชิกท่ี่�เส่้ยช่วิตไป็แล้ว 
178 ศพ เป็็นเงิน 2,670,000 บาที่ 

 บ้านนาสะแบง หมู่ 1 - หมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการ 
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีของตำาบลนาสะแบง โดยผนึกกำาลังส้ริ้าง 
ส้ภาพแวดล้อำมืท่ี่�ด่ในหมู่ืบ้าน ม่ืการิจัดการิขยะทัี่�ง 4 ป็ริะเภที่  
เกิดศูนย์เร่ิยนรู้ิการิจัดการิขยะหมู่ืท่ี่� 1 บ้านนาส้ะแบง ดำาเนินการิ
โดยกลุ่มืแม่ืบ้านริำาป็ลอำดขยะ กลุ่มือำาส้าส้มัืคริพิทัี่กษ์สิ้�งแวดล้อำมื 
กลุ่มือำาส้าที่ำาความืด่ เยาวชนรัิกษาสิ้�งแวดล้อำมื 

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำาบลนาสะแบง 
เป็็นส้ถานท่ี่�ศึกษาดูงานด้านการิจัดการิขยะมูืลฝอำยชุมืชนแก่
ป็ริะชาชนและผู้ส้นใจ ส้ร้ิางริายได้แก่ป็ริะชาชนในพื�นท่ี่� 
เส้ริิมืพลังการิส้ร้ิางสิ้�งแวดล้อำมืท่ี่�ด่ในชุมืชน ป็ริะชาชนม่ืความืสุ้ข 
และเกิดความืยั�งยืนในการิดูแลรัิกษาสิ้�งแวดล้อำมืต่อำไป็

 ส่งเสริมการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน ส้ร้ิางริายได้ให้กับป็ริะชาชน 
จากการิขายผลิตภัณฑ์์ในท้ี่อำงถิ�นแก่ผู้ท่ี่�มืาศึกษาดูงาน ป็ริะชาชน
ม่ืริายได้เส้ริิมืและส้ามืาริถพึ�งพาตัวเอำงได้

 ประชาชนห่วงใยส่ิงแวดล้อมในชุมชน เกิดความืตริะหนัก 
และรัิกษาที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติและสิ้�งแวดล้อำมืในชุมืชนมืากขึ�น 
ที่ำาให้ตำาบลนาส้ะแบงม่ืสิ้�งแวดล้อำมืท่ี่�ด่ ป็ริะชาชนม่ืสุ้ขภาพท่ี่�ด่ 
ช่วิตความืเป็็นอำยู่ขอำงป็ริะชาชนด่ขึ�นเป็็นลำาดับ เกิดความืรัิก  
ความืส้ามัืคค่และช่วยกันดูแลรัิกษาหมู่ืบ้านขอำงตนเอำงให้ม่ื 
สิ้�งแวดล้อำมืท่ี่�ด่ม่ืคุณภาพ

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ผู้ันำา การทำางานเป็นทีมและการสร้างการมีส่วนร่วม 
ในชุมชน ให้ความืส้ำาคัญกับการิจัดการิสิ้�งแวดล้อำมืท่ี่�ด่ หวงแหน 
ที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติในชุมืชน ม่ืการิป็ริะส้านความืร่ิวมืมืือำ 
ริะหว่างชุมืชน ม่ืการิรัิบฟัิงความืคิดเห็นขอำงป็ริะชาชน ม่ืการิตกผลึก
ถึงแนวที่างในการิพัฒนาเมืือำง พัฒนาคน ม่ืการิกำาหนดขั�นตอำน  
การิจัดที่ำาแผนพัฒนาหมู่ืบ้าน ร่ิวมืกันแก้ไขปั็ญหา ม่ืการิเร่ิยนรู้ิและ
ม่ืการิป็ฏิิบัติงานร่ิวมืกัน นำาความืเห็นขอำงป็ริะชาชนช่วยเพิ�มื
ป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพในการิดำาเนินงาน

 ตำาบลนาสะแบงสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน ทัี่�งภาครัิฐ 
ภาคเอำกชน และภาคป็ริะชาชนในพื�นท่ี่� โดยการิขับเคลื�อำนร่ิวมืกัน
ผ่ านการิส้ ร้ิ า งอำ ง ค์คว ามื รู้ิ  แลก เป็ ล่� ยนความื คิด เ ห็น 
และจัดส้ริริงบป็ริะมืาณในการิดำาเนินกิจกริริมืการิจัดการิขยะ 
เพื�อำส้ร้ิางตำาบลนาส้ะแบงเป็็นตำาบลป็ลอำดขยะอำย่างยั�งยืน
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โครงการ คัดแยกขยะจากต้นทาง
โดย เทศบาลตำาบลบ้านกรวด อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายเฉลิมพล นิรันดร์ปกรณ์ 
นายกเทศมนตรีตำาบลบ้านกรวด

วิสัยทัศน์ 

“เมืองบ้านกรวดน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี  
ใส่ใจคุณภาพชีวิต ต้านยาเสพติด  
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
2.94 ตร.กม.  3,978 คน 47,166,440 บาท

โทรศัพท์  0 4467 9067 www.bankruatcity.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ชุมชนปลอดถังขยะ เที่ศบาลตำาบลบ้านกริวดได้ดำาเนินการิ 
เป็ล่�ยนถังเป็็นถุง เก็บถังขยะคืนทุี่กหลังคาเรืิอำน และให้ป็ริะชาชน
ได้นำาถุงขยะมืาวางไว้หน้าบ้านตามืวันเวลาท่ี่�ที่างเที่ศบาลกำาหนด 

 ปริมาณขยะลดลง จากการิเป็ล่�ยนถังเป็็นถุง ที่ำาให้ป็ริะชาชน 
ได้ม่ืการิคัดแยกขยะก่อำนนำามืาทิี่�ง โดยแยกเป็็นขยะร่ิไซเคิล  
ขยะทัี่�วไป็ และขยะเปี็ยก ป็ริิมืาณขยะลดลงจากเมืื�อำก่อำน  
5 ตัน/วัน ปั็จจุบันเหลือำป็ริิมืาณขยะอำยู่ท่ี่� 3.2 ตัน/วัน

 ศูนย์กำาจัดขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ได้รัิบการิส้นับส้นุน 
งบป็ริะมืาณจากกริะที่ริวงที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติและสิ้�งแวดล้อำมื 
มืาดำาเนินการิก่อำส้ร้ิางศูนย์กำาจัดขยะมูืลฝอำยริวมื ถือำเป็็นบ่อำขยะ
ท่ี่�ถูกต้อำงตามืหลักวิชาการิเป็็นแห่งท่ี่� 3 ขอำงจังหวัดบุร่ิรัิมืย์

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ปริมาณขยะ ลดลงอำย่างต่อำเนื�อำง
 ชุมชนปลอดถังขยะ ภูมิืทัี่ศน์ส้วยงามื ป็ลอำดกลิ�นเหม็ืน 

ป็ลอำดพาหะนำาโริค 
 สร้างค่านิยมและวินัย ในการิคัดแยกขยะให้กับป็ริะชาชน 

และเยาวชน

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การ มีส่ วนร่ วมของประชาชน ท่ี่� เ กิดจากความืเข้า ใจ 
และริับรู้ิส้ภาพป็ัญหาเก่�ยวกับขยะ ที่ำาให้เกิดความืตริะหนัก 
จนที่ำาให้การิคัดแยกขยะเป็็นส่้วนหนึ�งขอำงวิถ่ช่วิต
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โครงการ บริหารจัดการขยะมูล อยโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
(ธนาคารขยะรีไ เคิล) 
โดย เทศบาลตำาบลบางเดื่อ อำาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ธนาคารขยะ รี ไซเคิล   ส่้ ง เส้ ริิมืการิคัดแยกขยะมูืลฝอำย  
โดยเริิ�มืต้นท่ี่�ชุมืชนเป็็นหลัก และใช้ชุมืชนเป็็นส้ถานท่ี่�ดำาเนินการิ 
เพื�อำให้ชุมืชนเกิดความืเข้าใจในการิคัดแยกขยะมูืลฝอำย

 หลักการของธนาคารขยะรีไซเคิล ม่ืการิส้มืัคริเป็็นส้มืาชิก 
ขอำงธิ์นาคาริขยะ และนำาขยะมืาฝากท่ี่�ธิ์นาคาริ โดยม่ืเจ้าหน้าท่ี่� 
ขอำงธิ์นาคาริที่ำาการิคัดแยกและชั� งนำ�าหนักขยะ คำานวณ 
เป็็นเงินแล้วบันทึี่กลงส้มุืดคู่ฝาก ซึ�งใช้ริาคาท่ี่�ที่างชุมืชนกำาหนด 
ที่ำาให้ป็ริะชาชนรู้ิจกัการิคัดแยกขยะร่ิไซเคิล เกิดริายได้ ม่ืเงินอำอำมื
หรืิอำบางกลุ่มื เช่น ชมืริมืผู้สู้งอำายจุะนำาริายได้ไป็ที่ำาบุญไหว้พริะ 9 วัด
ป็ริะจำาปี็ เป็็นต้น

 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนมีส่วนร่วม  
(ธนาคารขยะรีไซเคิล) เป็็นแนวคิดการิจัดการิขยะท่ี่�ต้นที่าง 
ช่วยกันคัดแยกขยะ และลดขยะตั�งแต่บ้านขอำงตนเอำง โดยแบ่งขยะ
เป็็น 4 ป็ริะเภที่ คือำ 1) ขยะร่ิไซเคิลท่ี่�นำาไป็ขายได้ เช่น  
ขวดแก้ว พลาส้ติก เศษกริะดาษ เศษโลหะ 2) ขยะท่ี่�ส้ามืาริถ 
ยอ่ำยส้ลายได ้(เศษอำาหาริ) นำาไป็เล่�ยงเป็น็อำาหาริส้ตัว์ เช่น หมูื ป็ลา
สุ้นัข 3) ขยะทัี่�วไป็ เป็็นขยะท่ี่�ไมื่ส้ามืาริถนำากลับไป็ใช้ได้อ่ำก  
เช่น ถุงพลาส้ติก โฟิมื ทิี่�งลงถังขยะริอำริถเที่ศบาลจัดเก็บ  
และ 4) ขยะอัำนตริาย เช่น หลอำดไฟิ ถ่านไฟิฉาย นำาไป็ทิี่�งยังจุดท่ี่�
เที่ศบาลตั�งจุดรัิบไว้ เพื�อำนำาไป็กำาจัดอำย่างถูกวิธ่ิ์

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชน ม่ืริายได้จากการิขายขยะร่ิไซเคิล
 ลดปริมาณขยะในครัวเรือน โดยลดขยะร่ิไซเคิล 33,642.95 

กิโลกรัิมื ลดขยะอำันตริาย 1,172 กิโลกรัิมื ลดขยะเศษอำาหาริ  
(ข้าวหมูื) 33,151.50 กิโลกรัิมื และกล่อำงนมื 1,582 กิโลกรัิมื

 ลดค่าใช้จ่าย ในการิเก็บขนขยะ
 ลดการปล่อยกาซเรือนกระจก ลดโลกร้อน จำานวน 59,370.85 

กิโลกรัิมืคาร์ิบอำนไดอำอำกไซด์เท่ี่ยบเท่ี่า

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ผู้ับริหารเทศบาลมีนโยบายท่ีชัดเจน โดยการิกำาหนดนโยบาย 
ขอำงเที่ศบาลตำาบลบางเ ดื�อำ ท่ี่� ว่ า  “บางเ ดื�อำ เ มืือำงส้ะอำาด  
ผู้คนม่ืความืสุ้ข สิ้�งแวดล้อำมืยั�งยืน”

 ผู้ัปฏิบติังาน ได้แก่ กอำงส้าธิ์าริณสุ้ขและสิ้�งแวดล้อำมื ม่ืความืมุ่ืงมัื�น
ตั�งใจ ม่ืทัี่ศนคติท่ี่�ด่ต่อำงานท่ี่�รัิบผิดชอำบ หมัื�นศึกษาหาความืรู้ิและ
ที่ดลอำงดำาเนินการิตามืมืาตริการิต่าง ๆ มืาป็รัิบใช้ให้เหมืาะส้มื 
กับบริิบที่ขอำงพื�นท่ี่�

 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ได้รัิบความืร่ิวมืมืือำจากชุมืชนเป็็น 
อำย่างด่ ตามืหลักการิรัิบป็ริะโยชน์ร่ิวมืกัน พ่�น้อำงป็ริะชาชนริับรู้ิ 
ถึงป็ริะโยชน์ต่อำตนเอำงและชุมืชนเมืื�อำลงมืือำคัดแยกขยะ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

พลตรี สมพงษ์ ธรรมสุธีร์  
นายกเทศมนตรีตำาบลบางเดื่อ

วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาคน สร้างชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วม  
ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล มุ่งให้บริการเป็นเลิศ”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
11.94 ตร.กม.  15,157 คน 112,000,000 บาท

โทรศัพท์  0 2581 4499 www.bangduea.go.th
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โครงการ ชุมชนไร้ถัง
โดย เทศบาลตำาบลหนองพลับ อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ 
นายกเทศมนตรีตำาบลหนองพลับ

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลตำาบลหนองพลับเมืองน่าอยู่ คู่ประเพณี  
ชุมชนเข้มแข็ง บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
12.098 ตร.กม.  4,898 คน 64,400,139 บาท

โทรศัพท์  0 3252 8073 www.nongphlabcity.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน  ม่ืแนวคิดท่ี่�จะขับเคลื�อำน 
ให้ทัี่�ง 7 ชุมืชนขอำงเที่ศบาล ม่ืการิคัดแยกขยะท่ี่� ต้นที่าง 
ในทุี่กชุมืชน โดยกำาหนดให้ม่ืชุมืชนไร้ิถังขยะ 1 ชุมืชนเป็็นชุมืชน
ต้นแบบหรืิอำชุมืชนนำาร่ิอำง คือำ ชุมืชนร่ิมืเกล้า โดยมือำบหมืาย 
ให้กอำงส้าธิ์าริณสุ้ขและสิ้�งแวดล้อำมืเป็็นผู้รัิบผิดชอำบในการิส่้งเส้ริิมื
ให้กลุ่มืคนท่ี่�ไมื่ส้นใจในการิคัดแยกขยะ หันมืาให้ความืส้ำาคัญ 
กับการิคัดแยกขยะมืากขึ�น 

 นำากุศโลบาย “แยกแลกบุญ” มืากริะตุ้นให้คนท่ี่�ม่ืฐานะที่าง
เศริษฐกิจด่ให้หันมืาแยกขยะร่ิไซเคิล เพื�อำนำามืาบริิจาคกับกอำงทุี่น
ส้วัส้ดิการิชุมืชนเที่ศบาลตำาบลหนอำงพลับ 

 ส่งเสริมการทำาปุยอินทรีย์จากขยะเปียก การิบริิหาริจัดการิขยะ
ท่ี่�ม่ือำยู่ในครัิวเรืิอำนให้เหลือำทิี่�งลงถังน้อำยท่ี่�สุ้ดหรืิอำเป็็นศูนย์  
ก่อำให้เกิดเป็็นชุมืชนไร้ิถังขยะ

 ชุมชนต้นแบบเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงชุมชน คือ ชุมชนร่มไทร  
และเกิด “นวัตกรรมถนนกินได้” ซึ�งส้ะท้ี่อำนให้เห็นว่ากิจกริริมื
ชุมืชนไร้ิถังขยะส้ามืาริถจัดการิขยะต้นที่างได้อำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ชุมชนในเขตเทศบาล ยกเลิกถังขยะ 200 ลิตริ คิดเป็็นร้ิอำยละ 80 
ในพื�นท่ี่� ที่ำาให้ลดงบป็ริะมืาณในการิจัดการิขยะและส้ามืาริถ 
นำาไป็จัดบริิการิส้าธิ์าริณะด้านอืำ�น ๆ ได้

 ชุมชนต้นแบบไร้ถังขยะ ได้รัิบริางวัล ero Waste ริะดับภาค 
จำานวน 2 ชุมืชน ต่อำยอำดเป็็นแหล่งเร่ิยนรู้ิด้านการิบริิหาริ 
จัดการิขยะ และเกิดการิกริะตุ้นเศริษฐกิจภายในชุมืชน

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 นโยบายของผู้ับริหารท้องถ่ิน ให้ความืส้ำาคัญกับการิจัดการิ 
ขยะท่ี่�ต้นที่าง โดยใช้หลกัการิบริหิาริจดัการิแบบม่ืส่้วนร่ิวมืกบัชมุืชน
ภาครัิฐ ภาคเอำกชนในพื�นท่ี่� ตลอำดจนการิให้ความืร่ิวมืมืือำกัน 
ขอำงทุี่กภาคส่้วนจนที่ำาให้เกิดผลส้ำาเร็ิจ
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โครงการ ชุมชนน่าอยู่  
โดย เทศบาลตำาบลประจันตคาม อำาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นหน่วยงานหลักในการ 
ขับเคล่ือนและดำาเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั�งแต่การิคัดแยกขยะมูืลฝอำย
ท่ี่�ต้นที่าง กลางที่าง และป็ลายที่าง เน้นส่้งเส้ริิมืการิลดขยะ  
คัดแยกขยะและนำาขยะมูืลฝอำยกลับมืาใช้ป็ริะโยชน์ให้มืากท่ี่�สุ้ด

 เทศบาลตำาบลประจนัตคาม ดำาเนินโคริงการิชุมืชนน่าอำยู ่ป็ริะจำา
ปี็งบป็ริะมืาณ พ.ศ. 2562 เพื�อำเป็็นการิส้ร้ิางกริะแส้ท้ี่อำงถิ�น 
เรืิ�อำงเมืือำงน่าอำยู ่ให้ความืส้นใจกับการิพัฒนาคุณภาพช่วิต สุ้ขภาพ
สิ้�งแวดล้อำมืขอำงเมืือำงและชุมืชน 

 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการิป็ฏิิบัติ 
อำย่างแที่้จริิง ต่อำเนื�อำงและยั�งยืน เกิดความืตริะหนักว่าป็ัญหา 
ด้านสิ้�งแวดล้อำมืท่ี่�เกิดจากป็ริิมืาณขยะท่ี่�เพิ�มืมืากขึ�น ได้ส่้งผล 
กริะที่บต่อำสุ้ขภาพมืนุษย์โดยตริง 

 ดึงศักยภาพของประชาชนในชุมชน มืาพัฒนาชุมืชนและ 
ส้ร้ิางป็ริะโยชน์ให้แก่ชุมืชน นำาไป็สู่้การิขับเคลื�อำนและพัฒนา 
ชุมืชนให้น่าอำยู่อำย่างยั�งยืน

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชน เกิดความืตริะหนัก และเห็นความืส้ำาคัญในการิลด
ป็ริิมืาณขยะ เกิดความืรัิก ความืส้ามัืคค่ และลงมืือำร่ิวมืกันพัฒนา
ชุมืชนอำย่างเข้มืแข็ง

 พัฒนาคุณภาพ และยกริะดับเป็็นชุมืชนน่าอำยู่อำย่างยั�งยืน 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ผู้ันำา ชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชน  ม่ืความืเข้มืแข็ง  
ม่ือำงค์ความืรู้ิ ม่ืความืพร้ิอำมืท่ี่�จะอุำทิี่ศตนเพื�อำพัฒนาท้ี่อำงถิ�น กริะตุ้น
ให้คนในชุมืชนเข้ามืาม่ืส่้วนร่ิวมืในการิแก้ไขปั็ญหาขอำงชุมืชน  
โดยร่ิวมืคิด ร่ิวมืที่ำา ตลอำดจนร่ิวมืกันแก้ปั็ญหาต่าง ๆ ขอำงชุมืชน

 ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีดี เที่ศบาลไดจั้ดที่ำา MOU 
กับชุมืชนในเขตเที่ศบาล เพื�อำริณริงค์ให้เกิดการิบริิหาริจัดการิขยะ
อำย่างคริบวงจริ ลดขยะได้จริิง คัดแยกขยะอำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ 
และส้ร้ิางส้ภาพแวดล้อำมืท่ี่�ด่ให้เกิดขึ�นในชุมืชน 

 ทุนทางสังคมท่ีดี การิอำาศัยอำยู่ในชุมืชนเป็็นเวลานานที่ำาให้ 
คนในชุมืชนเกิดจิตส้ำานึกที่างส้าธิ์าริณะและความืริูสึ้้กเป็็นเจ้าขอำง
พื�นท่ี่�ร่ิวมืกัน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสุวิทย์ โชติรัตน์ 
นายกเทศมนตรีตำาบลประจันตคาม

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลน่าอยู่ ดูแลครบครัน สืบสานประเพณี”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
4.68 ตร.กม.  4,594 คน 49,525,151 บาท

โทรศัพท์  0 3729 1401 www.pra antakham.go.th
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โครงการ การบริหารจัดการขยะมูล อยชุมชน  
กิจกรรม “กองทุนธนาคารคัดแยกขยะตำาบลพยอม”
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลพยอม อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การจัดการขยะต้นทาง โดยนำาหลัก 3 s คือำ ใช้น้อำย ( educe)   
ใช้ซำ�า ( euse) นำากลับมืาใช้ใหม่ื ( ecycle) มืาป็รัิบใช้ในชุมืชน
ผ่านกิจกริริมืกอำงทีุ่นธิ์นาคาริคัดแยกขยะตำาบลพยอำมื โดยอำาศัย
ความืร่ิวมืมืือำขอำงภาค่เครืิอำข่าย และภาคป็ริะชาชน ร่ิวมืกัน 
แก้ไขปั็ญหาขยะมูืลฝอำยภายในชุมืชนขอำงตนเอำง

 กองทุนธนาคารคัดแยกขยะตำาบลพยอม ส่้งเส้ริิมืให้เกิดการิม่ื 
ส่้วนริ่วมืริับผิดชอำบขอำงป็ริะชาชนในการิจัดการิขยะมูืลฝอำย 
ร่ิวมืกัน เป็็นการิเพิ�มืริายได้จากการิขายขยะร่ิไซเคิลให้กับส้มืาชิก
กอำงทุี่น ส้ามืาริถลดป็ริิมืาณขยะร่ิไซเคิลในชุมืชน จำานวน 10 - 15 ตัน
ต่อำเดือำน

 สังคมแห่งความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กอำงทีุ่น
ธิ์นาคาริคัดแยกขยะตำาบลพยอำมื ส้ามืาริถช่วยเหลือำส้มืาชิก 
ท่ี่�เส่้ยช่วิต โดยญาติขอำงส้มืาชิกจะได้รัิบเงินป็ริะกันช่วิต คิดจาก
จำานวนส้มืาชิกคูณด้วย 50 บาที่ ส้ำาหรัิบเป็็นค่าใช้ จ่าย 
ในการิจัดงานศพ

 การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างย่ังยืน ทำาให้สภาพ
แวดล้อมในตำาบลพยอมดีข้ึน พื�นท่ี่�โดยริอำบส้ะอำาด ไมื่ม่ืขยะ
ตกค้าง ไมื่เกิดป็ัญหามืลพิษจากขยะท่ี่�ไมื่ส้ามืาริถย่อำยส้ลายได้  
ช่วยลดโลกร้ิอำน เกิดชุมืชนน่าอำยู่ ก้าวสู่้ตำาบลสิ้�งแวดล้อำมืยั�งยืน

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 จิตสำานึกความรับผิัดชอบร่วมกันของประชาชน ในการิแก้ไข
ปั็ญหาขยะมูืลฝอำยในชุมืชนขอำงตนเอำง โดยการิคัดแยกขยะ 
ตั�งแต่ต้นที่าง ส่้งผลให้ป็ริิมืาณขยะในชุมืชนลดลง  

 สร้างรายได้เพิ่มข้ึนให้กับประชาชน เมืื�อำส้มืาชิกนำาขยะร่ิไซเคิล    
มืาขายให้กับกอำงทีุ่น ที่ำาให้เพิ�มืริายได้ให้กับส้มืาชิก โดยเฉล่�ย
จำานวน 500 - 1,000 บาที่ต่อำคนต่อำเดือำน

 การช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันระหว่างสมาชิกกองทุน   
ในกริณ่ส้มืาชิกเส่้ยช่วิต ส้ามืาริถนำาเงินป็ริะกันช่วิตท่ี่�เก็บได้ 
จากส้มืาชิกมืาเป็็นค่าใช้จ่ายในการิจัดงานศพ ถือำเป็็นการิแบ่งเบา
ค่าใช้จ่ายได้อ่ำกที่างหนึ�ง

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ผู้ันำาอง ค์กรและ ผู้ันำา ชุมชน  เ ป็็น ผู้นำาการิเป็ล่� ยนแป็ลง 
ม่ื จิตส้าธิ์าริณะ ม่ืความืเ ส่้ยส้ละพริ้อำมืให้การิส้นับส้นุน 
การิดำาเนินงานแก่ท่ี่มืงานในการิแก้ไขปั็ญหาขยะมูืลฝอำย 
ขอำงชุมืชน เพื�อำบริริลุวัตถุป็ริะส้งค์การิลดป็ริิมืาณขยะให้น้อำยลง

 ทีมงานขององค์กรและภาคประชาชน ม่ืความืเข้มืแข็ง ม่ืจิตอำาส้า
ทุ่ี่มืเที่ ทัี่�งแริงกายและแริงใจในการิที่ำางาน โดยไม่ืได้ รัิบ 
ค่าตอำบแที่นหวังเพ่ยงให้การิแก้ไขปั็ญหาขยะมูืลฝอำยในชุมืชน 
ขอำงตนเอำงเกิดผลส้ำาเร็ิจ

 ความร่วมมือของประชาชนในชุมชน เกิดความืตริะหนัก 
ในการิแก้ไขปั็ญหาขยะมูืลฝอำยอำย่างแท้ี่จริิง พร้ิอำมืให้ความืร่ิวมืมืือำ
ในการิดำาเนินกิจกริริมืคัดแยกขยะตั�งแต่ต้นที่างอำย่างจริิงจัง  
ที่ำาให้การิดำาเนินกิจกริริมื เกิดผลส้ำาเร็ิจเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายลือชัย แสงเงินอ่อน 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลพยอม

วิสัยทัศน์ 

“ชุมชนน่าอยู่ สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม
ทุกพื้นที่ มีอาชีพก้าวหน้า มุ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
20.92 ตร.กม.  15,487 คน 115,281,474 บาท

โทรศัพท์  0 3536 1860 www.payom.go.th
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โครงการ นวัตกรรม 3  พิชิตป หาขยะชุมชน 
โดย เทศบาลตำาบลบ้านเหล่า อำาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 นวัตกรรม 3 s พิชิตปัญหาขยะชุมชน เป็็นการิแป็ลง 
ยุที่ธิ์ศาส้ตริ์ชาติ ด้านท่ี่� 5 นำาไป็สู่้การิป็ฏิิบัติอำย่างเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื  
ภายใต้แผนแม่ืบที่การิจัดการิขยะริะดับป็ริะเที่ศและภายใต้ 
นโยบายจังหวัดส้ะอำาด 

 สร้างรูปแบบการจัดการขยะท่ีครบวงจร ตั�งแต่ต้นที่าง กลางที่าง
และป็ลายที่าง ภายใต้การิม่ืส่้วนร่ิวมืจากทุี่กภาคส่้วน 

 น้อมนำาศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาประยุกต์ใช้  
โดยส้ร้ิางความืเข้าใจท่ี่�หลากหลายและต่อำเนื�อำง ส้ร้ิางโอำกาส้ 
ในการิเข้าถึงเรืิ�อำงงบป็ริะมืาณและอำงค์ความืรู้ิ ตลอำดจนส้ร้ิางภาค่
เครืิอำข่าย นำาไป็สู่้การิพัฒนาร่ิวมืกัน โดยยึดหลัก 3 s ใช้น้อำย 
ลดใช้โฟิมืและพลาส้ติก ( educe) นำาขยะมืาใช้ซำ�า ( euse)  
นำาไป็ป็ริะดิษฐ์เป็็นขอำงใช้ขอำงท่ี่�ริะลึกส้ร้ิางมูืลค่าเพิ�มื และนำาไป็ 
ผลิตใหม่ื ( ecycle)

 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากริ ผู้นำาแกนนำาชุมืชน 
ให้ส้ามืาริถเป็็นวิที่ยากริถ่ายที่อำดอำงค์ความืรู้ิในการิบริิหาริจัดการิ
ขยะได้

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ชุมชนสามารถคัดแยกขยะ ได้ทัี่�งหมืด 1,968 กก./วัน คิดเป็็น 
ร้ิอำยละ 98.4 คงเหลือำ 32 กิโลกริัมื (ป็ริะเภที่พลาส้ติก โฟิมื 
กล่อำงเครืิ�อำงดื�มื และขยะอำันตริาย ริวบริวมืส้่งต่อำให้เที่ศบาล)  
ร้ิอำยละ 90 ขอำงครัิวเรืิอำนม่ืการิคัดแยกขยะทัี่�ง 4 ป็ริะเภที่

 หมู่บ้านต้นแบบระดับตำาบล ม่ืความืส้ะอำาดส้วยงามืป็ลอำดภัย  
ลดความืเส้่�ยงการิเกิดโริคไข้เลือำดอำอำกและลดฝุ่นควันจากการิ 
ลดการิเผา 

 หมู่บ้านต้นแบบชมุชนปลอดขยะระดบัประเทศ เป็น็แหลง่ศึกษา
ดูงาน แหล่งเร่ิยนริู้ และศูนย์เร่ิยนริู้ในด้านการิร่ิไซเคิลขยะ 
ขอำงกริมืส้่งเส้ริิมืคุณภาพสิ้�งแวดล้อำมื ม่ืการิขยายผลสู่้ชุมืชนอืำ�น 
ทัี่�งในและนอำกพื�นท่ี่� เกิดริายได้จากการิรัิบคณะดูงาน เช่น  
ค่าวิที่ยากริ ค่าอำาหาริ อำาหาริว่าง และขายสิ้นค้าต่าง ๆ

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ผู้ันำา การทำางานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมกับชุมชน
หน่วยงานและอำงค์กริอืำ�น ๆ ม่ื จุดเน้นอำยู่ ท่ี่�การิป็ริะส้าน 
ความืริ่วมืมืือำกับชุมืชน เพื�อำให้ได้โคริงการิท่ี่�ป็ริะชาชนต้อำงการิ 
และพึงพอำใจมืากท่ี่�สุ้ด

 เยาวชน ประชาชน และผู้ัเข้าร่วมกิจกรรม เกิดความืตริะหนัก
และม่ืความืรู้ิสึ้กเป็็นเจ้าขอำง หวงแหนและเต็มืใจ ร่ิวมืเป็็น 
จิตอำาส้าชว่ยกันดูแลรัิกษาธิ์ริริมืชาติใหเ้กิดความืส้มืดลุอำยา่งยั�งยนื

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายถนอม หลวงฟอง 
นายกเทศมนตรีตำาบลบ้านเหล่า

วิสัยทัศน์ 

“ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งผัลิตเกษตรปลอดภัย  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ภายใต้ประชาคมอาเซียน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
99.154 ตร.กม.  7,859 คน 50,639,091 บาท

โทรศัพท์  0 5488 6410 www.banlaolocal.go.th
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โครงการ บริหารจัดการขยะเทศบาลตำาบลโคกม่วง 

โดย เทศบาลตำาบลโคกม่วง อำาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การจัดต้ังธนาคารขยะ จากส้ภาพในปั็จจุบัน ชุมืชน บ้านเรืิอำน  
ท่ี่�อำยูอ่ำาศัยและป็ริะชาชนม่ืเพิ�มืขึ�น ส่้งผลต่อำปั็ญหาการิจัดการิขยะ
ท่ี่�นับวันม่ืป็ริิมืาณขยะเพิ�มืมืากขึ�นเป็็นเงาตามืตัว ก่อำให้เกิดปั็ญหา
สิ้�งแวดลอ้ำมืในชมุืชน ดังนั�น การิจดัการิขยะในคริวัเรืิอำนและชมุืชน
การิคัดแยกขยะ การิกำาจัดขยะให้ถูกต้อำงตามืหลักวิชาการิ  
ไป็จนถึงการินำาขยะกลับมืาใช้ใหม่ื ให้เกิดมูืลค่าม่ืริาคาตามืป็ริะเภที่
ขอำงขยะ จึงม่ืความืจำาเป็็นอำย่างยิ�ง 

 ศูนย์การเรียนรู้ขยะอินทรีย์ในชุมชน เป็็นการิริวมืกลุ่มืขอำงแมืบ้่าน
เพื�อำนำาขยะอิำนที่ร่ิย์ในชุมืชนมืาใช้ให้เกิดป็ริะโยชน์สู้งสุ้ด แป็ริส้ภาพ
ขยะอิำนที่ร่ิย์เป็็นปุ็ย ใช้บำารุิงพืชผักส้วนครัิว ป็ริะชาชนได้บริิโภค
ผักป็ลอำดส้าริพิษ ม่ืการิแบ่งขายในชุมืชน เกิดการิส้ริ้างริายได้ 
ให้ชุมืชนจากการินำาขยะอิำนที่ร่ิย์มืาใช้

 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น จัดที่ำา MOU ว่าด้วยการิ
พัฒนาและการิจัดที่ำาริะบบแก๊ส้ช่วภาพริะหว่างมืหาวิที่ยาลัย
ทัี่กษิณ กับเที่ศบาลตำาบลโคกมื่วง ม่ืการิจัดกิจกริริมืส้ริ้าง 
ความืร่ิวมืมืือำ ส้ร้ิางวินัยสู่้การิจัดการิขยะอำย่างยั�งยนื โคกม่ืวงส้วย 
ด้วยมืือำเริา ไป็จนถึงริณริงค์ป็ลูกจิตส้ำานึกในการิคัดแยกขยะ 
อำย่างยั�งยืน

 ความ ร่วม มือของประชาชนในตำาบล  ผ่ าน กิจกริริมื 
ส้ร้ิางแริงจูงใจ การิเร่ิยนรู้ิ การิคัดแยกขยะ และการินำาขยะ 
กลับมืาใช้ใหม่ื ภายใต้โคริงการิส้ร้ิางความืร่ิวมืมืือำการิจัดการิขยะ
ตำาบลโคกม่ืวง ปี็งบป็ริะมืาณ พ.ศ. 2562

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ขยะมูลฝอยในพื้นที่ลดลง และไมื่ก่อำให้เกิดมืลพิษต่อำสุ้ขภาพ 
ขอำงป็ริะชาชน

 ระบบการจดัการขยะของเทศบาลตำาบลโคกมว่งมีประสทิธภิาพ
ป็ริะชาชนส้ามืาริถคัดแยกขยะตั�งแต่ท่ี่�ต้นที่างได้อำย่างถูกต้อำง 
ตามืหลักวิชาการิ

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะท่ีต้นทาง ส่้งผลให้เกิด 
การิส้ริ้างมูืลค่าเพิ�มืให้ขยะ เกิดริายได้ และเกิดที่ัศนคติท่ี่�ด่ต่อำ 
การิจัดการิขยะมูืลฝอำยชุมืชน

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ผู้ับ ริหาร ยึด ม่ันในแนวทางและหลัก คิด ท่ี ถูก ต้องตาม 
หลักวิชาการ มุ่ืงมัื�นท่ี่�จะดำาเนินการิ ม่ืการิส่้งเส้ริิมืส้นับส้นุน 
และส้ร้ิางขวัญกำาลังใจให้ท่ี่มืงานในการิขับเคลื�อำนนวัตกริริมืต่าง ๆ
เพื�อำบริิหาริจัดการิขยะให้ส้ำาเร็ิจ 

 ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ทัี่�งจากหน่วยงานภาครัิฐ ภาคเอำกชน
ส้ถาบันการิศึกษา กลุ่มือำงค์กริ ป็ริะชาชน ริวมืทัี่�งอำาส้าส้มัืคริ 
ต่าง ๆ ให้ความืร่ิวมืมืือำเป็็นอำย่างด่

 ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม การิส้ร้ิางจิตส้ำานึก ส้ร้ิางความืเข้มืแข็ง
ในชุมืชน เปิ็ดโอำกาส้ให้ป็ริะชาชน ส้ามืาริถจัดการิดูแลหมู่ืบ้าน/
ชุมืชนขอำงตัวเอำงได้

 การทำางานเปน็ทีม ทัี่�งผู้บริิหาริ ส้มืาชิกส้ภาเที่ศบาล และพนักงาน
ม่ืกริะบวนการิที่ำางานท่ี่�เป็น็เนื�อำเด่ยวกัน ทัี่�งในการิตั�งต้นเป้็าหมืาย
การิกำาหนดนโยบาย การิจัดที่ำาแผนพัฒนา เพื�อำผลักดันการิดำาเนิน
โคริงการิให้ส้ำาเร็ิจ 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายวิศิษฐ ชูสง  
นายกเทศมนตรีตำาบลโคกม่วง

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลตำาบลน่าอยู่ เชิดชูธรรมาภิบาล 
สาธารณูปการก้าวหน้า การศึกษาคู่คุณธรรม  
เกษตรกรรมตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
42,500 ตร.กม.  10,371 คน 58,988,267 บาท

โทรศัพท์  0 7467 5146 www.kokmuang.go.th
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โครงการ ชุมชนปลอดขยะ 
โดย เทศบาลตำาบลบางคลาน อำาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอยชมุชน เช่น การิจัดการิ
ขยะต้นที่าง การิคัดแยกขยะในครัิวเรืิอำน การิส่้งเส้ริิมืธิ์นาคาริขยะ
การิส่้งเส้ริิมืการิลดป็ริิมืาณขยะ การิจัดเก็บริวบริวมืขยะ 
อำย่างม่ืป็ริะส้ทิี่ธิิ์ภาพ และการิกำาจัดขยะท่ี่�ถูกต้อำงตามืหลกัส้ขุาภบิาล
เป็็นต้น

 การใ ห้ความ รู้และส ร้าง จิตสำา นึก ในการ คัดแยกขยะ 
ให้แก่ประชาชน เช่น การิใหค้วามืริูใ้นการิคดัแยกขยะ การิจดัการิ
ขยะอิำนที่ร่ิย์ในครัิวเรืิอำน การิที่ำาปุ็ยหมัืก

 การจัดเก็บข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย อำย่างถูกต้อำง  
เป็็นริะบบและม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ 

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ผู้ัเข้าร่วมโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจำานวน 200  
ครัวเรือน ม่ืการิบริิหาริจัดการิขยะ ตามืหลัก 3 s อำย่างคริบวงจริ
ตั�งแต่ต้นที่าง กลางที่างถึงป็ลายที่าง ม่ืการิริวบริวมืและเก็บขน 
ขยะมูืลฝอำยอำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ส่งเสริมการบริโภคหมุนเวียนตามหลักสมดุลมวล ม่ืการิใช้ซำ�า  
การิร่ิไซเคิลหรืิอำการินำาเอำาเศษขอำงเหลอืำจากกริะบวนการิผลิตและ
การิบริิโภค กลับมืาใช้ป็ริะโยชน์ ช่วยลดการิใช้ที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติ

 ลดผัลกระทบท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย และผลกริะที่บต่อำ 
ริะบบนิเวศผ่าน 3 แนวที่าง 1) ลดป็ริิมืาณสิ้นค้า หรืิอำลดอุำป็ส้งค์
ในการิบริิโภคสิ้นค้า 2) การิลดป็ริิมืาณขอำงเส่้ยจากการิผลิต  
และ 3) เพิ�มืการิใช้ซำ�าและนำากลับมืาใช้ป็ริะโยชน์ ซึ�งเป็็นแนวที่าง
ท่ี่�ส้ามืาริถลงมืือำป็ฏิิบัติได้ทัี่นท่ี่ 

 ส่งเสริมการใช้ซำ้าและนำากลับมาใช้ประโยชน์ ช่วยที่ดแที่น 
การินำาเข้าที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติในการิผลิตสิ้นค้า ลดป็ริิมืาณ 
ขอำงเส่้ยหรืิอำขยะมูืลฝอำยจากการิผลิตและการิบริิโภคท่ี่�ต้อำง 
นำาไป็กำาจัด

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางสาวณัฏฐิมา พรธาดาวิทย์ 
นายกเทศมนตรีตำาบลบางคลาน

วิสัยทัศน์ 

“เมืองเกษตรดี สิ่งแวดล้อมดี  
สังคมและคุณภาพชีวิตดี ยกระดับการท่องเที่ยวสู่สังคม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
54.349 ตร.กม.  3,835 คน 27,455,163 บาท

โทรศัพท์  0 5666 9182 www.bangklan.go.th
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โครงการ นวัตกรรมขยะสร้างสุข 

โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านหาด อำาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ให้ม่ืริายได้เพิ�มืขึ�น จากการิจำาหน่าย
ขยะร่ิไซเคิล ผักป็ลอำดส้าริพิษ ลดการิใช้ส้าริเคม่ื เป็็นการิลด 
ริายจ่ายเพิ�มืริายได้แก่คริอำบครัิว 

 สร้างสวัสดิการให้แก่ประชาชน โดยได้รัิบส้วัส้ดิการิจากกอำงทีุ่น 
รัิบบริิจาคขยะ ในการิช่วยเหลือำผู้สู้งอำายุ ผู้พิการิ ผู้ป่็วยติดบ้าน 
ติดเต่ยง และเด็กอำายุ 0 - 5 ปี็ ส้ร้ิางส้ภาพแวดล้อำมืน่าอำยู ่ 
ครัิวเรืิอำนส้ะอำาด ชุมืชนม่ืความืส้ะอำาด ป็ลอำดขยะ น่าอำยู ่ น่าอำาศยั 
ลดมืลพิษที่างอำากาศ สิ้�งแวดล้อำมืด่ สุ้ขภาพกายและใจด่ ม่ืความืสุ้ข

 สร้างจิตสำานึก ป็ริะชาชนม่ืความืรู้ิความืเข้าใจในการิคัดแยกขยะ
ท่ี่�ต้นที่าง ม่ืความืรัิกต่อำชุมืชนขอำงตนเอำง และร่ิวมืส้ร้ิางชุมืชน 
ให้น่าอำยู่

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะ เกิดการิแลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิ 
ศึกษาดูงานขอำงป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�และนอำกพื�นท่ี่� ม่ืหน่วยงาน 
เข้ามืาศึกษาดูงานเพื�อำนำาไป็เป็็นแนวที่างป็ฏิิบัติในพื�นท่ี่�ขอำงตนเอำง

 กองทุนขยะพัฒนาคุณภาพชีวิต ม่ืส้วัส้ดิการิให้แก่เด็ก 0 - 5 ปี็  
โดยการิจดัซื�อำชดุนกัเร่ิยนให้กับเดก็ 0 - 5 ปี็ท่ี่�เข้าเร่ิยนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ม่ืส้วัส้ดิการิส้ำาหรัิบผู้สู้งอำายุ ผู้ป่็วยติดบ้านติดเต่ยง จัดซื�อำ
วัส้ดุอุำป็กริณ์ส้ำาหรัิบผู้ป่็วย กายอุำป็กริณ์ ส้ำาหรัิบผู้พิการิ เช่น โถส้้วมื
ริาวจับห้อำงนำ�า ผ้าอ้ำอำมืส้ำาเร็ิจรูิป็ 

 สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ม่ืการิบูริณาการิร่ิวมืกันริะหว่าง
หน่วยงานในพื�นท่ี่�และนอำกพื�นท่ี่� ทัี่�งในด้านอำงค์ความืรู้ิ บุคลากริ 
ที่รัิพยากริ และงบป็ริะมืาณ

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ท้องถ่ินมีการขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม โดยท่ี่มืผู้บริิหาริ 
พนักงาน ลูกจ้าง ม่ืความืเส่้ยส้ละร่ิวมืแริงร่ิวมืใจ ม่ืความืรัิก 
ม่ืความืศรัิที่ธิ์าในงานท่ี่�ที่ำา ลงมืือำป็ฏิิบัติจริิง เพื�อำเป็็นต้นแบบ 
ให้กับป็ริะชาชน และหน่วยงานอืำ�นส้ามืาริถนำาไป็เป็็นตัวอำย่าง 
ในการิดำาเนินได้อำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ

 ประชาชนคือเจ้าของ การิจัดการิขยะคือำหน้าท่ี่�ขอำงทุี่กคน  
เน้นส่้งเส้ริิมืให้ป็ริะชาชนเข้ามืาม่ืบที่บาที่ในการิดำาเนินงาน ร่ิวมืคิด 
ร่ิวมืส้ร้ิาง ร่ิวมืแก้ปั็ญหา ให้ป็ริะชาชนได้เป็็นเจ้าขอำงนวัตกริริมื 
ร่ิวมืกับท้ี่อำงถิ�น เพื�อำให้โคริงการิม่ืความืยั�งยืนต่อำไป็

นายผ่ัวน เอมดี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านหาด

วิสัยทัศน์ 

“เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาชุมชนน่าอยู่  
มุ่งสู่แปรรูปผัลผัลิต ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
9.90 ตร.กม.  3,525 คน 25,892,477 บาท

โทรศัพท์  0 3249 2131 www.banhadsao.go.th

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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โครงการ ชุมชนปลอดขยะ ( ero Wa te) 
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลลานบ่า อำาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ต้นแบบชุมชนปลอดขยะ เป็็นแหล่งเร่ิยนรู้ิการิจัดการิขยะ  
4 ป็ริะเภที่ ได้แก่ ขยะอิำนที่ร่ิย์ ขยะร่ิไซเคิล ขยะทัี่�วไป็ และ 
ขยะอัำนตริาย ตามืแนวคิด ero Waste หรืิอำการิจัดการิขยะ 
เหลือำศูนย ์โดยใช้หลกั 3 s ชุมืชนตา่ง ๆ  ส้ามืาริถเข้ามืาแลกเป็ล่�ยน
เร่ิยนรู้ิได้ตลอำดทัี่�งปี็

 งานจักสานตะกร้าไม้ไผ่ัใส่ผััก ชุมืชนป็ลอำดขยะตำาบลลานบ่า  
ม่ืการิริวมืกลุ่มืจักส้านตะกริา้ไมืไ้ผใ่ส้ผั่กแที่นการิบริริจุถุงพลาส้ติก
เป็็นกลุ่มืวิส้าหกิจชุมืชนท่ี่�ส้ร้ิางริายได้ให้แก่คนในชุมืชน และม่ืการิ
ขยายผลไป็ยังชุมืชนอืำ�น ๆ

 การแปรรูปขยะเป็นพลังงานทดแทน ม่ืการิใช้ป็ริะโยชน์จากการิ
ที่ำาถังหมัืกขยะอิำนที่ร่ิย์ ให้กลายเป็็นก๊าซช่วภาพท่ี่�ส้ามืาริถที่ดแที่น
ก๊าซหุงต้มืในครัิวเรืิอำน และการินำาขยะเศษไม้ืไผ่ แป็ริรูิป็เป็็น 
ถ่านไม้ืไผ่คุณภาพด่ท่ี่�ส้ามืาริถนำาไป็ที่ำาเป็็นก๊าซถ่านไม้ืไผ่ที่ดแที่น
ก๊าซหุงต้มืในครัิวเรืิอำนหรืิอำนำ�ามัืนเชื�อำเพลิงใช้กับเครืิ�อำงสู้บนำ�าได้ 

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ชุมชนปลอดขยะ เป็็นต้นแบบชุมืชนด้านการิบริิหาริจัดการิขยะ
แบบคริบวงจริ ผูส้้นใจส้ามืาริถเข้ามืาแลกเป็ล่�ยนเร่ิยนริู ้เพื�อำนำาไป็
ป็ริะยุกต์ใช้ได้

 ประชาชนมีสุขภาวะอนามัยท่ีดีข้ึน จากส้ภาพแวดล้อำมืท่ี่�
ป็ริาศจากขยะมูืลฝอำยหริือำขอำงเส่้ยตกค้างและการิป็ริับเป็ล่�ยน
พฤติกริริมื รู้ิจักคัดแยกขยะ และม่ืการิจัดการิท่ี่�ถูกต้อำงตามืหลัก
วิชาการิ

 ส่งเสริมการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลดริายจ่ายจากการินำาสิ้�งท่ี่�เหลือำใช้กลับมืาใช้ป็ริะโยชน์หรืิอำ 
แป็ริรูิป็ ส้ร้ิางริายได้เพิ�มืขึ�นจากการิขายขยะหรืิอำผลิตภัณฑ์์ 
จากการิแป็ริรูิป็ขยะ ป็ริะชาชนส้ามืาริถพึ�งพาตนเอำงได้

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การมีสว่นรว่มของประชาชนและภาคีเครือข่าย โดยการิกริะตุ้น
ให้ป็ริะชาชนเข้าใจและตริะหนักถึงปั็ญหาขยะชุมืชนและ 
เข้ามืาม่ืส้่วนริ่วมืด้วยความืส้มืัคริใจ ที่ำาให้เกิดการิคิดวางแผน 
แก้ไขปั็ญหาท่ี่�ตริงกับความืต้อำงการิ และบูริณาการิความืร่ิวมืมืือำ 
ทัี่�งในด้านอำงค์ความืรู้ิ และงบป็ริะมืาณในการิจัดการิชุมืชน 
ทัี่�งจากภาครัิฐ ภาคเอำกชน มุ่ืงสู่้เป้็าหมืายต้นแบบชุมืชนป็ลอำดขยะ

 ความต่อเน่ืองและการขยายผัล เนื�อำงจากขยะมูืลฝอำยชุมืชน 
ส่้วนใหญ่เกิดจากพฤติกริริมืการิบริิโภคขอำงป็ริะชาชน จึงที่ำาให้ 
ม่ืขยะเกิดขึ�นทุี่กวัน หากไม่ืม่ืการิดำาเนินการิอำย่างต่อำเนื�อำง 
และขยายผลการิดำาเนินงานควบคู่กัน จะที่ำาให้ม่ืปั็ญหาขยะตกค้าง
และส้ะส้มืเพิ�มืขึ�น ดังนั�น ความืต่อำเนื�อำงและการิขยายผลจึงเป็็น
ปั็จจัยท่ี่�จะที่ำาให้ป็ริิมืาณขยะลดลง

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลลานบ่า

วิสัยทัศน์ 

“ลานบ่าเป็นชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีความรู้สร้างสรรค์  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาเกษตรปลอดภัย 
สืบสานประเพณีท้องถิ่น และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
46.7 ตร.กม.  7,475 คน 41,597,555 บาท

โทรศัพท์  0 5691 3500 www.lanba.go.th
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โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 

โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านเหล่า อำาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

 ข้อมูลพื้นฐ�น

สิบเอก วินัย เทพสาธร  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านเหล่า

วิสัยทัศน์ 

“ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำาบล 
คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
25.89 ตร.กม.  5,310 คน 37,597,400 บาท

โทรศัพท์   0 5455 3082 www.banlao.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ชุมชนปลอดขยะ ero aste อำบต.บ้านเหล่า ได้ดำาเนิน 
โคริงการิส่้งเส้ริิมืการิม่ืส่้วนร่ิวมืขอำงชุมืชนในการิคัดแยกขยะ 
ท่ี่� ต้นที่างตั�งแต่ป็ีงบป็ริะมืาณ พ.ศ. 2559 โดยการิส้ร้ิาง 
ภาค่เครืิอำข่ายในการิที่ำางานแบบบูริณาการิตามืหลักการิ “บวริ”  
บ้าน วัด โริงเร่ิยน เพื�อำให้เข้าถึงป็ริะชาชนในทุี่กริะดับ 

 ยึดหลักการมีส่วนร่วม เน้นบริิหาริจัดการิขยะตามืหลักป็รัิชญา 
ขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยง และเน้นการิพึ�งพาตนเอำงเป็็นส้ำาคัญ  
ขยะเปี็ยกหรืิอำขยะอิำนที่ร่ิย์ จัดการิในบ้านโดยที่ำาเส้ว่ยน ที่ำาหลุมื
ขยะหรืิอำที่ำาธิ์นาคาริใบไมื้ ขยะร่ิไซเคิลแยกไว้ขายหรืิอำบริิจาค 
เข้าธิ์นาคาริขยะบุญ ขยะอัำนตริายแยกไว้และนำาไป็ฝากไว้ท่ี่� 
ตู้ขยะอัำนตริายในหมู่ืบ้าน และ อำบต.บ้านเหล่าดำาเนินการิจัดเก็บ
เพื�อำส่้งไป็กำาจัดตามืริอำบ ขยะทัี่�วไป็ซึ�งเหลือำเพ่ยงเล็กน้อำยใส่้ถุงขยะ
และนำาไป็วางไว้ ณ จุดพักขยะในวันท่ี่�ริถขยะมืาเก็บขนเท่ี่านั�น  
เมืื�อำไม่ืม่ืถังขยะวางไว้ส้อำงข้างถนน จึงที่ำาให้ถนนโล่งและส้ะอำาด 

 ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะบ้านเหล่าเหนือ หมู่ 9  
ตำาบลบ้านเหล่า เป็็นแหล่งเร่ิยนรู้ิท่ี่�ส้ำาคัญขอำงอำำาเภอำสู้งเม่ืน  
และขอำงจังหวัดแพร่ิ เป็็นแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยวและศึกษาดูงาน 
ด้านการิบริิหาริจัดการิขยะชุมืชน ม่ืคณะศึกษาดูงานมืากกว่า  
30 คณะ ทัี่�งจากในจังหวัดแพร่ิ และต่างจังหวัด ม่ืฐานการิเร่ิยนรู้ิ
จำานวน 8 ฐาน และม่ืแฟินเพจขอำงหมู่ืบ้านท่ี่�ส้ามืาริถเข้าไป็ศึกษา
เร่ิยนรู้ิแบบอำอำนไลน์ได้ตลอำดเวลา

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะทำาให้มีคณะศึกษาดูงาน 
จากหลายพ้ืนท่ี ประชาชนมีรายได้จากการจำาหน่ายสินค้า 
พ้ืนบ้าน สินค้าท่ีข้ึนช่ือ เช่น ผักป็ลอำดส้าริพิษท่ี่�เป็็นผลพวง 
จากการิจัดการิขยะเปี็ยก โดยการินำามืาที่ำาปุ็ยหมัืก เริิ�มืจาก 
ผู้ใหญ่บ้านได้ให้ป็ริะชาชนนำาปุ็ยหมืักไป็ใช้ป็ลูกผักป็ลอำดส้าริเคม่ื 
เพื�อำใช้บริิโภค หากเหลือำก็นำามืาขายให้กับนักท่ี่อำงเท่ี่�ยว หรืิอำริายได้
จากการิจำาหน่ายสิ้�งป็ริะดิษฐ์ขอำงกลุ่มืผู้สู้งอำายุกลุ่มืแม่ืบ้าน 
เช่น ตะกร้ิาจากวัส้ดุเหลือำใช้ กริะบวยจากกะลามืะพร้ิาว เป็็นต้น

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การทำางานแบบบูรณาการร่วมกับทุกฝ่าย โดย อำบต.บ้านเหล่า
ได้บูริณาการิความืร่ิวมืมืือำกับหลายหน่วยงาน ทัี่�งภาครัิฐและ 
เอำกชน และท่ี่�ส้ำาคัญท่ี่�สุ้ด คือำ ป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�ท่ี่�่ต่างริ่วมืกัน 
รัิกษาความืส้ะอำาดขอำงชุมืชนตามืแนวที่าง “ผู้นำาเริิ�มื ชาวบ้านร่ิวมื
ชุมืชนพัฒนา” 

 ผัลการดำาเนินงาน บ้านเหล่าเหนือำ หมู่ื 9 และ อำบต.บ้านเหล่า 
ได้รัิบริางวัล ชุมืชนป็ลอำดขยะ ero Waste ในริะดับป็ริะเที่ศ 
(ริางวัลชมืเชย) ป็ริะจำาปี็ 2561 ริวมืถึงริางวัลหมู่ืบ้านด่เด่น 
บ้านส้วยเมืือำงสุ้ข ริางวัลริอำงชนะเลิศอัำนดับ 2 ริะดับภาค  
ป็ริะจำาปี็ 2562 ที่ำาให้ป็ริะชาชนเกิดความืภาคภูมืิใจ และมุ่ืงมัื�น 
ท่ี่�จะดำาเนินกิจกริริมือำย่างต่อำเนื�อำง
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โครงการ กองทุนธนาคารขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลเวียงสะอาด อำาเภอพยัค ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 อบต.เวียงสะอาด ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน  
โดยจัดตั�งอำงค์กริชุมืชนในการิบริิหาริจัดการิขยะ อำาศัย
กริะบวนการิม่ืส่้วนร่ิวมืขอำงป็ริะชาชน ก่อำให้เกิดการิส้ร้ิางริายได้
ควบคู่กับการิส้ร้ิางจิตส้ำานึกรัิกษ์บ้านเกิดขอำงคนในชุมืชน 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมลูฝอย
ในครัวเรือนและชุมชน โดยการิคัดแยกและจัดการิป็ริะเภที่ขยะ
มูืลฝอำย (ขยะอำินที่ร่ิย์ ขยะร่ิไซเคิล ขยะอัำนตริาย ขยะทัี่�วไป็)  
ท่ี่�เกิดขึ�นจากแหล่งกำาเนิดภายในชุมืชนขอำงตนเอำง 

 เป็นต้นแบบใหแ้ก่ชุมชนอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะในเรืิ�อำงกอำงที่นุธิ์นาคาริ
ขยะเพื�อำพัฒนาคุณภาพช่วิต ชุมืชนตำาบลเว่ยงส้ะอำาด ซึ�งก่อำตั�ง 
เมืื�อำ พ.ศ. 2560 ถือำเป็็นแห่งแริกขอำงอำำาเภอำพยัคฆภูมิืพิสั้ย และ 
ท่ี่�ผ่านมืาได้ม่ืคณะศึกษาดูงานเข้ามืาเย่�ยมืชมือำย่างต่อำเนื�อำง

 จำานวนสมาชิกท่ีเข้าร่วมกองทุน และแนวโน้มเงินทุนหมุนเวียน
ในกองทุน ม่ืแนวโน้มืเพิ�มืสู้งขึ�นเรืิ�อำย ๆ

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 มีการคัดแยกขยะและกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์  
ขยะร่ิไซเคิล ขยะอัำนตริาย ขยะทัี่�วไป็ เพื�อำลดป็ริิมืาณขยะในชุมืชน
ทัี่�ง 21 หมู่ืบ้าน  

 ลดปริมาณขยะในทุกชุมชน นำาเอำานวัตกริริมืท่ี่�ส้ร้ิางส้ริริค์ 
มืาใช้ในกริะบวนการิเพิ�มืคุณค่าขอำงขยะมูืลฝอำย เกิดการิส้ร้ิาง 
ริายได้ในครัิวเรืิอำนร่ิวมืกับการิบริิหาริจัดการิขยะมูืลฝอำยให้ถูกต้อำง
ตามืหลักวิชาการิ

 ประชาชนได้ รับสิทธิประโยชน์  และม่ืความืพึงพอำใจใน 
ความืคุ้มืคริอำงกริณ่ส้มืาชิกในคริัวเรืิอำนเส่้ยช่วิต โดยมือำบเป็็นเงิน
ช่วยเหลือำค่า าป็นกิจให้แก่ญาติ

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี
ลดงบป็ริะมืาณเพื�อำการิจัดการิขยะมูืลฝอำยและการิแก้ไขปั็ญหา 
สิ้�งแวดล้อำมืซึ�งเป็็นผลมืาจากขยะม่ืพิษ และสิ้�งป็ฏิิกูลต่าง ๆ

 ประชาชนมีความรู้และลงมือคัดแยกขยะ ในชุมืชน หมู่ืบ้าน  
และส้ถานศึกษา 

 มีชุมชน/กลุ่มเป้าหมายนำาร่อง ในการิคัดแยกขยะจากต้นที่าง 
เพื�อำใช้เป็็นต้นแบบในการิขยายผลสู่้ชุมืชนอืำ�น ๆ ต่อำไป็

 มีการรณรงค์และขยายผัลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน ในการิ ดูแล รัิกษา สิ้� งแวดล้ อำมืที่้ อำง ถิ� น  
เกิดการิบูริณาการิความืริ่วมืมืือำในการิจัดการิสิ้�งแวดล้อำมืขอำง 
ท้ี่อำงถิ�น ส้อำดคล้อำงหลักการิขอำงเมืือำงน่าอำยู่อำย่างยั�งยืน

  การนำานวัตกรรมที่สร้างสรรค์ มืาใช้ในกริะบวนการิเพิ�มืคุณค่า 
ขอำงขยะมูืลฝอำย เกิดการิส้ร้ิางริายได้ในครัิวเรืิอำนร่ิวมืกับ 
การิบริิหาริจัดการิขยะมูืลฝอำยให้ถูกต้อำงตามืหลักวิชาการิ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางสุนีรัตน์ ทุมมาลา 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเวียงสะอาด

วิสัยทัศน์ 

“เวียงสะอาดมุ่งเน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม  
สร้างชุมชนน่าอยู่ ฟื�นฟูวัฒนธรรมเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ตามปรัชญาเศรษฐกิจชุมชน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
41.15 ตร.กม.  6,051 คน 41,597,555 บาท

โทรศัพท์  0 4302 9989 www.wiangsa-at.go.th
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โครงการ ส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน 
และการใช้ประโยชน์จากขยะมูล อย 

โดย เทศบาลตำาบลผึ่งแดด อำาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ระบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ส้ร้ิางความืเป็็นเจ้าขอำง 
ให้ชุมืชน ร่ิวมืคิด วางแผน และอำอำกแบบการิพัฒนาด้วยการิ 
นำาใช้ทุี่นที่างสั้งคมื ในการิแก้ไขปั็ญหาขยะท่ี่�เกิดขึ�นในชุมืชน  
และร่ิวมืรัิบผิดชอำบต่อำผลท่ี่�เกิดขึ�นจากการิแก้ไขปั็ญหาขยะโดยม่ื
หลักการิ “บวริ”  บ้าน วัด โริง เร่ิยน และท้ี่อำงท่ี่�  เช่น 
ชมืริมืกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็็นกลไกหนุนเส้ริิมื ส้ร้ิางริะบบ 
การิป็ริะส้านงาน ส้ร้ิางการิรัิบรู้ิด้วยริะบบเอำกส้าริท่ี่�ชุมืชน 
ส้ามืาริถเข้าถึง ก่อำให้เกิดพลังผู้นำาในชุมืชน ม่ืท้ี่อำงถิ�น หน่วยงาน
ภาคริัฐ และภาคป็ริะชาชนริ่วมืบูริณาการิสู่้การิแก้ไขปั็ญหาขยะ
อำย่างคริอำบคลุมืทุี่กมิืติ

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 สถิติปริมาณขยะ ประจำาปี 2563 ม่ืป็ริิมืาณ 121.74 ตัน 
เฉล่�ยเดือำนละ 20.17 ตันต่อำเดือำน ลดลง 33.13 ตัน/เดือำน  
คิดเป็็นร้ิอำยละ 52.41 

 กองทุนสวัสดิการ าปนกิจศพ  ส้มืาชิกม่ืทุี่นหมุืนเว่ยน  
180,000 บาที่ 

 สถิ ติการเ กิดโรคระบาดท่ีมีสาเหตุจากขยะลดลง  เช่น  
โริคไข้เลือำดอำอำก อำหิวาตกโริคในพื�นท่ี่�ตำาบลผึ�งแดดลดลง 
อำย่างต่อำเนื�อำง นับตั�งแต่เริิ�มืการิบริิหาริจัดการิขยะอำย่าง 
เป็็นริะบบ ป็ริะชาชนม่ืความืเข้มืแข็งส้ามืัคค่ ช่วยเหลือำกัน 
ในยามืทุี่กข์ยาก และม่ืการิป็รัิบเป็ล่�ยนพฤติกริริมื การิจัดการิขยะ
ในครัิวเรืิอำนตั�งแต่ต้นที่าง

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความรู้ความเข้าใจ ขอำงป็ริะชาชนในพื�นท่ี่� 
 การมีส่วนร่วม ขอำงทุี่กภาคส่้วน
 การประชาสัมพันธ์ ถึงวิธ่ิ์การิคัดแยกขยะอำย่างทัี่�วถึง 
 การพัฒนา และติดตามืงานอำย่างต่อำเนื�อำง

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายวลิยัพนม สพุร 
นายกเทศมนตรตีำาบลผัึง่แดด

วิสัยทัศน์ 

“ผัึง่แดดเป็นตำาบลน่าอยู ่นำา้ไหล ไฟสว่าง  
ทางสะดวก ครอบครวัอบอุน่ มคีณุธรรม นำาความรูสู้ชุ่มชน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

25 ตร.กม.  6,005 คน 36,130,614 บาท

โทรศัพท์ 0 4204 9779 www.phuengdad.go.th
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โครงการ บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
โดย เทศบาลตำาบลกุดชุมพั นา อำาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ชุมชนมีการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยมุ่ืงเน้น  
แก้ไขปั็ญหาขยะท่ี่�เกิดในชุมืชน โดยอำาศัยหลัก 3 s และน้อำมืนำา
หลักป็รัิชญาขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยงมืาเป็็นแนวที่างป็ฏิิบัติ

 แนวทางการบริหารจัดการขยะ เจ้าหน้าท่ี่�และชุมืชนที่ำางาน 
ได้ส้อำดคล้อำงกัน ม่ืการิริณริงค์ส้าธิิ์ต และอำบริมืเชิงป็ฏิิบัติการิ 
การิคัดแยกขยะแต่ละป็ริะเภที่ ชุมืชนม่ืความืร่ิวมืมืือำ และ 
ม่ืความืส้ามัืคค่กัน ม่ืการิใช้ไส้้เดือำนกำาจัดขยะอิำนที่ร่ิย์ การินำาขยะ
เศษอำาหาริมืาที่ำาปุ็ยช่วภาพ ที่ำานำ�าหมัืกจุลินที่ร่ิย ์การิจัดตั�งธิ์นาคาริ
ขยะและการิจัดการิขยะพลาส้ติกโดยไม่ืเผา ทัี่�งยังม่ืแหล่งรัิบซื�อำ
พลาส้ติกป็ริะจำาเดือำน ช่วยให้สิ้�งแวดล้อำมืในชุมืชนส้ะอำาด 
เป็็นริะเบ่ยบ และน่าอำยู่มืากยิ�งขึ�น  

 ชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ืท่ี่� 5 ตำาบลโนนเป้็อำย ได้รัิบริางวัล 
ริอำงชนะเลิศ อัำนดับ 1 ชุมืชนป็ลอำดขยะขนาดเล็ก ริะดับป็ริะเที่ศ 
ป็ริะจำาปี็ 2561 และชุมืชนบ้านส้อำงคริ หมู่ืท่ี่� 5 ตำาบลกุดชุมื 
ได้รัิบริางวัลชมืเชย ชุมืชนป็ลอำดขยะขนาดกลาง ริะดับป็ริะเที่ศ  

   ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ส่ิงแวดล้อมดีข้ึน
 ศูนย์เรียนรู้ ให้กับชุมืชนและ อำป็ที่.อืำ�น ๆ
 ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
 ประชาชนปรับเปล่ียนทัศนคติ ลดการิพึ�งพาจากเที่ศบาล

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ผู้ับริหาร ป็ริะกาศนโยบายชัดเจน
 เจ้าหน้าท่ีและชุมชน ที่ำางานได้ส้อำดคล้อำงกัน
 ชุมชนมีความร่วมมือ และม่ืความืส้ามัืคค่กัน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายศรีเชียร วิกรัยพัฒน์  
นายกเทศมนตรีตำาบลกุดชุมพัฒนา  

วิสัยทัศน์ 

“เมืองน่าอยู่ คู่การศึกษา ชุมชนร่วมพัฒนา  
ประชาเป็นสุข เศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
9.2 ตร.กม.  4,848 คน 63,000,000 บาท

โทรศัพท์  0 4578 9158 www.kutchumpatana.go.th
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โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่  

โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลวังสามัคคี อำาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 อบต.วังสามัคคี ดำาเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง เพื�อำแก้ไขปั็ญหาการิจัดการิ 
ขยะมูืลฝอำยในพื�นท่ี่� ซึ�งหากยังไม่ืม่ืการิจัดการิขยะท่ี่�ด่ อำาจ 
ที่ำาให้้เป็็นแหล่งเพาะเชื�อำโริค และส้ริ้างความืเดือำดร้ิอำนให้กับ 
พ่�น้อำงป็ริะชาชน

 ระเบียบว่าด้วยการจัดต้ังธนาคารขยะ ครบท้ัง 12 หมู่บ้าน 
• ต้อำงขายขยะติดต่อำกันไม่ืน้อำยกว่า 6 เดือำน และต้อำงไม่ืหยุดขาย 

ติดต่อำกันเกิน 1 เดือำน ต้อำงมื่เงินในบัญช่ที่่�ได้จากการิขายขยะ
เที่่ากับ 300 บาที่ 

• ส้มืาชิกทีุ่กคริัวเริือำนต้อำงจ่ายค่า าป็นกิจศพ ศพละ 20 บาที่ 
และจะหักจากบัญช่ธิ์นาคาริขยะ ไมื่ได้จ่ายเป็็นเงินส้ด 
แต่อำย่างใด ซึ�งสิ้ที่ธิ์ิ�ริับเงินค่า าป็นกิจศพ (จำานวนที่่�ได้รัิบ
เที่่ากับจำานวนคริัวเริือำนส้มืาชิกคูณ 20 บาที่)

 ผัลการดำาเนินงาน ปั็จจุบันส้มืาชิก จำานวน 629 ครัิวเรืิอำน  
และม่ืยอำดเงินในธิ์นาคาริขยะ เป็็นจำานวน 185,917.54 บาที่

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนมีความรู้ และทักษะ ส้ามืาริถคัดแยกและจัดการิขยะ
แต่ละป็ริะเภที่ได้อำย่างเหมืาะส้มื

 ช่วยลดปัญหาปริมาณขยะ ปั็ญหาไม่ืม่ืท่ี่�กำาจัดขยะ และ 
ปั็ญหาเก่�ยวกับสุ้ขภาวะขอำงป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�

 เกิดชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ ท่ี่�ส้ามืาริถถ่ายที่อำด
ความืรู้ิ และทัี่กษะในการิคัดแยกป็ริะเภที่ขยะสู่้ชุมืชนอืำ�น ๆ

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคัดแยกขยะและกำาจัดขยะ 
ท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ การินำาแนวที่างการิคัดแยกขยะ 
และการิจัดการิขยะอำย่างเหมืาะส้มืมืาป็ริะยุกต์ใช้ในชุมืชน  
โดยพบว่าป็ริะชาชนม่ืความืรู้ิในการิคัดแยกขยะจากการิอำบริมื 
มืากกว่าร้ิอำยละ 80 ส่้งผลให้ป็ริิมืาณขยะในชุมืชนลดลง 
อัำนเป็็นผลจากการิคัดแยกขยะท่ี่�ต้นที่าง 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางพรสวรรค์ กิง่แก้ว 
นายกองค์การบรหิารส่วนตำาบลวงัสามคัคี

วิสัยทัศน์ 

“ตำาบลน่าอยู ่หมูบ้่านสามคัค ีวถิพีอเพยีง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

62 ตร.กม.  7,488 คน 41,346,130 บาท

โทรศัพท์  0 4366 0001 www.wangsamakkhi.go.th
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ด้านที่
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โครงการ คัดแยกขยะในชุมชน ขยะไม่ล้น คนปลอดภัย 
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลวังจันทร์ อำาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ตำาบลวังจันทร์ เป็็นพื�นท่ี่�เพาะป็ลูกยางพาริาและที่ำาส้วนผลไม้ื 
เ พื�อำการิบริิโภคภายในป็ริะเที่ศและส่้งอำอำกต่างป็ริะเที่ศ 
จำานวนมืาก ส่้งผลให้ป็ริิมืาณขยะจากเป็ลือำกผลไม้ืท่ี่� อำบต.วังจันที่ร์ิ
ต้อำงจัดเก็บม่ืป็ริิมืาณเพิ�มืขึ�นอำย่างม่ืนัยส้ำาคัญ

 กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ส่้งเส้ริิมืส้นับส้นุน 
การิให้ความืรู้ิเก่�ยวกับการิคัดแยกขยะมูืลฝอำยแต่ละป็ริะเภที่ 
ให้ถูกต้อำงตามืหลักวิชาการิแก่ป็ริะชาชนทุี่กช่วงวัย ริวมืถึง 
ม่ืการิริะดมืความืคิดเห็นเพื�อำกำาหนดแนวที่างพัฒนาแก้ไขปั็ญหา
จากภาคส่้วนต่าง ๆ โดยผ่านกริะบวนการิจัดป็ริะชุมืตัวแที่น 
หรืิอำคณะกริริมืการิท่ี่�เก่�ยวข้อำง

 การประ ยุก ต์ ใช้ห ลักป รัชญาของ เศรษฐ กิจพอเ พียง  
(Su ciency conomy Philosophy : S P) ให้เข้ากับบริบท
ของพ้ืนท่ีอย่างเหมาะสม อำาทิี่ การิจัดที่ำานำ�าหมืักช่วภาพ  
การิจัดการิขยะเปี็ยกในครัิวเรืิอำน ลดป็ริิมืาณขยะเปี็ยกและ 
ขยะจากเป็ลือำกผลไม้ื ส่้งผลให้ป็ริิมืาณขยะท่ี่�จัดเก็บในพื�นท่ี่� 
ลดลงและเกิดผลด่ต่อำส้ภาพแวดล้อำมื

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ระดับปัจเจกบุคคล ( ndi idual e el) ป็ริะชาชน 
ม่ืความืตริะหนักรัิบรู้ิถึงปั็ญหาขยะมูืลฝอำยท่ี่�ส่้งผลกริะที่บต่อำ 
ส้ภาพแวดล้อำมืในพื�นท่ี่�และม่ืความืริู้  ความืเข้าใจเก่�ยวกับ 
การิคัดแยกขยะแต่ละป็ริะเภที่ได้อำย่างถูกต้อำง ส้ามืาริถนำาไป็ใช้
ป็ริะโยชน์ได้จริิง

 ระดับกลุ่ม ( roup e el) เกิดการิริวมืกลุ่มืดำาเนินกิจกริริมื 
ต่าง ๆ และร่ิวมืมืือำกันริะดมืความืคิดเห็น เกิดการิบริิหาริจัดการิ 
ขยะมูืลฝอำยอำย่างคล่อำงตัว จนแก้ไขปั็ญหาขยะล้นชุมืชนได้ส้ำาเร็ิจ

 ระดับองค์การ (Organi ation e el) เส้ริิมืส้ร้ิางชุมืชน 
เข้มืแข็งในการิริ่วมืมืือำกันแก้ไขปั็ญหาขยะมูืลฝอำยในชุมืชน  
และปั็ญหาอืำ�น ๆ ท่ี่�เก่�ยวข้อำง ส่้งเส้ริิมืส้นับส้นุนความืเป็็นพลเมืือำง
แก่ป็ริะชาชน เกิดป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพในการิบริิหาริจัดการิขยะมูืลฝอำย
ในพื�นท่ี่�ตำาบลวังจันที่ร์ิทัี่�งในริะยะสั้�นและริะยะยาว เพื�อำนำาไป็สู่้ 
การิพัฒนาท่ี่�ยั�งยืน 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยให้ทุี่กภาคส่้วนร่ิวมืกำาหนด
แนวที่างการิพัฒนา และแก้ไขปั็ญหา ริวมืถึงการิป็ริะยุกต์ 
ใช้เที่คโนโลย่ส้าริส้นเที่ศผ่านช่อำงที่างต่าง ๆ  ท่ี่�หลากหลาย เพื�อำให้
เกิดป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพในการิบริิหาริจัดการิ และการิติดต่อำสื้�อำส้าริ 
ในพื�นท่ี่� 

 การตระหนักรับรู้ปัญหาของประชาชน การิเข้าใจถึงบริิบที่ 
ขอำงพื�นท่ี่�ซึ�งป็ริะกอำบอำาช่พด้านเกษตริกริริมื ที่ำาให้ส้ามืาริถ 
แก้ไขปั็ญหาได้อำย่างตริงจุด

 ข้อมูลพื้นฐ�น

ว่าที่เรือตรี ธงชัย บุญก่อเกื้อ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลวังจันทร์

วิสัยทัศน์ 

“ตำาบลวังจันทร์น่าอยู่ ดูแลคุณภาพชีวิต  
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
37.86 ตร.กม.  4,160 คน 45,018,908 บาท

โทรศัพท์  0 3802 6406 www.wangchan.go.th
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โครงการ จังหวัดสะอาด 

โดย เทศบาลตำาบลหลักเมือง อำาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายธรรมศักดิ� ฤทธิ�แดง  
นายกเทศมนตรีตำาบลหลักเมือง

วิสัยทัศน์ 

“มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
22.50 ตร.กม.  18,519 คน 130,000,000 บาท

โทรศัพท์  0 3233 4682 www.lu muang.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามืนโยบายรัิฐบาล 
กริะที่ริวงมืหาดไที่ย กริมืส่้งเส้ริิมืการิป็กคริอำงท้ี่อำงถิ�น และ
ยุที่ธิ์ศาส้ตร์ิจังหวัดริาชบุร่ิ โดยดำาเนินการิตามืแผนป็ฏิิบัติการิ
จัดการิขยะมูืลฝอำยชุมืชน “จังหวัดส้ะอำาด” อำย่างต่อำเนื�อำง 
และม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ 

 ศูน ย์เรียน รู้บ ริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
เป็็นแหล่งเร่ิยนรู้ิเพื�อำให้ป็ริะชาชนในเขตเที่ศบาลตำาบลหลักเมืือำง 
ม่ืความืรู้ิ ความืเข้าใจ ส้ามืาริถคัดแยกขยะได้อำย่างถูกต้อำง  
ม่ืการิกำาจัดขยะอำย่างถูกต้อำงตามืหลักวิชาการิ ที่ำาให้ขยะหมุืนเว่ยน
นำากลับมืาใช้ใหม่ืได้

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ช่วยลดป็ริิมืาณขยะ  
คัดแยกขยะ นำาขยะกลับมืาใช้ป็ริะโยชน์อำย่างเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื 
และเป็็นริะบบ 

 ผู้ันำาชุมชนเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการขยะ ม่ืการิป็รัิบ
เป็ล่�ยนพฤติกริริมืเพื�อำเป็็นต้นแบบในการิบริิหาริจัดการิขยะ 
โดยเฉพาะในงานป็ริะเพณ่ส้ำาคัญต่าง ๆ ขอำงชุมืชน ช่วยขยายผล
การิป็ฏิิบัติตามืหลัก 3 s ให้เป็็นท่ี่�รู้ิจักอำย่างกว้างขวาง

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย คริอำบคลุมื 
ทุี่กครัิวเรืิอำนในชุมืชนต้นแบบ

 สร้างจิตสำานึก ท่ี ดีใ ห้ กับเ ด็ก เยาวชน และประชาชน  
ในการิบริิหาริจัดการิขยะและการิอำนุรัิกษ์สิ้�งแวดล้อำมื

 ลดปริมาณขยะมูลฝอย เพิ�มืมูืลค่าขอำงขยะแต่ละป็ริะเภที่ 
ให้เกิดป็ริะโยชน์สู้งสุ้ด เพิ�มืริายได้ให้ตนเอำงและคริอำบคริัว  
หมู่ืบ้าน/ชุมืชน ตามืหลักการิพึ�งพาตนเอำง

 บูรณาการการจัดการขยะมูลฝอย โดยม่ืธิ์ริริมืนูญสุ้ขภาพชุมืชน
ท่ี่�เกิดขึ�นจากการิตกลงร่ิวมืกันขอำงชุมืชน ที่ำาให้ชุมืชนเกิดความื
ส้ามัืคค่เข้มืแข็ง ชุมืชนน่าอำยู่ ม่ืส้ภาพแวดล้อำมืท่ี่�ด่อำย่างยั�งยืน

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 เทศบาลตำาบลหลักเมือง ม่ืการิกำาหนดวิสั้ยที่ัศน์ พันธิ์กิจและ
ยทุี่ธิ์ศาส้ตร์ิในการิพัฒนาท้ี่อำงถิ�นอำยา่งเป็็นริะบบนำาไป็สู่้การิลงมืือำ
ป็ฏิิบัติอำย่างเข้มืแข็ง ม่ืกลไกในการิส้่งเส้ริิมืการิที่ำางานริ่วมืกัน 
ท่ี่�เป็็นริะบบ ม่ืการิติดตามืและป็ริะเมืินผลโคริงการิอำย่างใกล้ชิด 
เพื�อำเพิ�มืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพการิดำาเนินงานในริะยะยาว 
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โครงการ ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ 
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลโก่งธนู อำาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายบรรหาญ เนาวรัตน์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลโก่งธนู

วิสัยทัศน์ 

“สืบสานภูมิปัญญา  
รู้คุณค่าวัฒนธรรม เลื่องชื่อแหล่งท่องเที่ยว 
และเกษตรกรรมเข้มแข็ง นำาชุมชนพัฒนา”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
20 ตร.กม.  4,879 คน 31,183,764 บาท

โทรศัพท์ 0 3678 1642 www.kongthanu.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 อบต. โก่งธนู  ดำาเนินการประชาคมเพื่อปลูกจิตสำานึก  
ให้ประชาชนเห็นความสำาคัญในการคัดแยกขยะครัวเรือน 
อย่างเป็นระบบ ริณริงค์ให้เห็นว่าขยะม่ืค่า นำามืาขายได้และ 
ท่ี่� ขายไ ม่ื ไ ด้ ก็ ต้อำง จัดการิอำย่าง ถูกต้อำงตามืหลักวิชาการิ  
เมืื�อำป็ริะชาชนเหน็คุณคา่ขอำงการิคดัแยกขยะ จึงก่อำตั�งธิ์นาคาริขยะ
ป็ริะชารัิฐ “เพื�อำนช่วยเพื�อำน” ขึ�นในตำาบลโก่งธิ์นูโดยทุี่กหมู่ืบ้าน
ได้ร่ิวมืกันจัดที่ำา MOU กับนายก อำบต.โก่งธิ์นู เพื�อำบริิหาริจัดการิ
ขยะในทุี่กขั�นตอำนตั�งแต่ ต้นที่าง กลางที่าง และป็ลายที่าง

 ประชาชนเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ มากกว่า 1,700 คน 
ครอบคลุมทุกครัวเรือนในตำาบล มีสวัสดิการจากธนาคารขยะ
มากกว่า 80,000 บาท/คน โดยป็ริะชาชนท่ี่�เข้าร่ิวมืโคริงการิ 
ต้อำงคัดแยกขยะแล้วนำามืาขายฝากกับธิ์นาคาริขยะทุี่กเดือำน 
เดือำนละ 1 ครัิ�ง ตามืจุดท่ี่�กำาหนด และม่ืสิ้ที่ธิิ์�ได้รัิบส้วัส้ดิการิ 
ช่วยเหลือำเมืื�อำเ ส่้ยช่ วิต โดยต้อำงนำาขยะท่ี่� คัดแยกมืาแล้ว  
มืาฝากขายต่อำเนื�อำงเป็็นริะยะเวลา 6 เดือำนและม่ืยอำดฝากขาย
ส้ะส้มืเป็็นจำานวน 300 บาที่

 ลดปริมาณขยะได้เดือนละประมาณ 30 ตัน มีเยาวชน 
และประชาชนสมัครเป็นอาสาท้องถ่ินรักษ์โลก จำานวนกว่า 
1,700 คน ช่วยดูแลรัิกษาสิ้�งแวดล้อำมืในตำาบล ทัี่�งที่างนำ�า 
และที่างบก ส่้งผลให้ตำาบลโก่งธิ์นูส้ะอำาด เกิดสุ้ขภาวะท่ี่�ด่ 
ในชุมืชน เป็็นหน่วยงานริาชการิตามืแนวที่างป็ริะชารัิฐ  
ซึ�งตัวแที่นป็ริะชาชนจากทัี่�ง 14 หมู่ืบ้าน เข้ามืาม่ืส่้วนร่ิวมื 
เป็็นคณะกริริมืการิบริิหาริจัดการิขยะ เป็็นจิตอำาส้าที่ำางานด้วยหัวใจ
โดยไม่ืม่ืค่าตอำบแที่นใด ๆ ร่ิวมืดำาเนินงานธิ์นาคาริขยะซึ�งเป็็น
แนวที่างท่ี่�เหมืาะส้มืกับพื�นท่ี่�ตำาบลโก่งธิ์นู

 บูรณาการการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ขยะตามหลกัการ “บวร” บ้าน ได้แก่ ทุี่กครัิวเรืิอำนในตำาบล วัด ได้แก่
วัดทุี่กวัดในเขตตำาบล และราชการ ได้แก่ หน่วยงานริาชการิ 
ทุี่กหน่วยงานในเขตตำาบล ได้แก่ อำบต.โก่งธิ์นู โริงเร่ิยนวัดโบส้ถ์ 
โริงเร่ิยนวัดบ้านดาบ โริงพยาบาลส่้งเส้ริิมืสุ้ขภาพตำาบลโก่งธิ์นู 
เข้ามืาม่ืส่้วนร่ิวมื เป็็นท่ี่�ป็รึิกษาและคณะกริริมืการิบริหิาริจดัการิขยะ
ริะดับตำาบลและวางแนวที่างการิดำาเนินงานร่ิวมืกันอำย่างเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
 ตำาบลโก่งธนูมีการคัดแยกขยะในทุกหมู่บ้าน ม่ืการิซื�อำขายขยะ

ในชุมืชนทุี่กเดือำน ม่ือำาส้าส้มัืคริท้ี่อำงถิ�นรัิกษ์โลก กว่าร้ิอำยละ 50 
ขอำงจำานวนครัิวเรืิอำนในตำาบล ส้ามืาริถลดป็ริิมืาณขยะชุมืชน  
ได้เดือำนละป็ริะมืาณ 30 ตัน

 ประชาชนเกิดจิตสำานึกในการดูแลส่ิงแวดล้อม ที่ำาให้ขยะ 
น้อำยลง ส้ามืาริถลดแหล่งเพาะพันธ์ุิ์พาหะนำาโริค

 ชุมชนสะอาด ปลอดขยะ ปลอดโรค เกิดสุขภาวะดีในชุมชน

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 คนพร้อมใจพร้อม ท่ี่มืงาน อำบต.โก่งธิ์นู ทุี่กตำาแหน่งต้อำงม่ื 
“หัวใจ” ท่ี่�อำยากที่ำางานอำยากเห็นตำาบลขอำงเริา ป็ลอำดขยะ  
ม่ืความืมุ่ืงมัื�นท่ี่�จะนำาไป็สู่้เป้็าหมืายเด่ยวกัน โดยหน่วยงาน  
คือำ อำบต.โก่งธิ์นู ต้อำงลงมืือำคัดแยกขยะก่อำน และพริ้อำมืเป็็น 
แบบอำย่างให้ป็ริะชาชนที่ำาตามืต่อำไป็

 กลยุทธ์การหาแนวร่วม ท่ี่มืงานโก่งธิ์นูลงพื�นท่ี่�อำย่างจริิงจัง  
ยดึหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื�อำจูงใจให้ทุี่กครัิวเรืิอำนคัดแยกขยะ
ตั�งแต่ต้นที่าง แล้วนำาขยะมืาฝากขาย โดยม่ืเงินส้วัส้ดิการิ 
ให้เมืื�อำเส่้ยช่วิต เมืื�อำป็ริะชาชนเข้าใจ จึงที่ำาให้เกิดความืส้นใจ  
และเข้าร่ิวมืโคริงการิจำานวนกว่า 1,700 ริาย คริอำบคลุมืทัี่�งตำาบล
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โครงการ ชุมชนปลอดขยะ ( ero Wa te) บ้านปาเหว  
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านขอ อำาเภอเมืองปาน จังหวัดลำาปาง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 บ้านป่าเหว เป็็นชุมืชนขนาดใหญ่ ป็ริะชากริหนาแน่น ในอำด่ต 
ม่ืการิเจ็บป็ว่ยด้วยโริคไข้เลอืำดอำอำกท่ี่�คุกคามืส้ขุภาพขอำงป็ริะชาชน
จึงจำาเป็็นต้อำงลดป็จัจัยแหลง่การิเกดิโริค ท่ี่�ผ่านมืาม่ืการิดำาเนินการิ
เพื�อำป้็อำงกันการิริะบาดขอำงโริคในชุมืชน ขยะมูืลฝอำยจึงเป็็นวาริะ
ส้ำาคัญท่ี่�ต้อำงแก้ไขและจัดการิให้หมืดไป็ 

 ชุมชนบ้านป่าเหวปลอดขยะ เป็็นชุมืชนบริิหาริจัดการิตนเอำง 
ด้านขยะมูืลฝอำย มุ่ืงเน้นการิจัดการิขยะตั�งแต่ต้นที่างตามืหลกั 3 s  
บนพื�นฐานการิม่ืส่้วนร่ิวมืขอำงชุมืชน จากข้อำจำากัดเรืิ�อำงขอำง
ป็ริะชากริท่ี่�อำาศัยอำยูก่นัอำยา่งหนาแน่น ม่ืความืยุง่ยากและซับซ้อำน
ในการิดำาเนินงาน แต่ความืตั�งใจในการิจัดการิขยะอำย่างม่ื
ป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ ส่้งผลให้ป็ริิมืาณขยะมูืลฝอำยในครัิวเรืิอำนและ 
ในชุมืชนลดลง ม่ืการิกำาจัดขยะท่ี่�ถูกต้อำงตามืหลักวิชาการิ  
ม่ืการินำาไป็ใช้ป็ริะโยชน์ ป็ริะหยดัค่าใช้จ่ายขอำงหน่วยงานริาชการิ
ในการิเก็บขนขยะมูืลฝอำย

 เป้าหมายร่วมกันในการจัดการขยะท่ีต้นทาง เริิ�มืต้นจาก 
ผู้นำาต้นแบบเป็็นตัวอำย่างท่ี่�ด่ ขยายสู่้ส้มืาชิกในชุมืชน ส้ร้ิางแริง
จูงใจ กริะตุ้นการิม่ืส่้วนร่ิวมืผ่านกิจกริริมืต่าง ๆ เช่น ขยะแลกไข่ 
การิที่ำาเส้ว่ยนเป็็นภาชนะริอำงรัิบขยะอิำนที่ร่ิย์ นำาไป็ใช้ป็ริะโยชน์
เป็็นปุ็ยให้กับพชืต่าง ๆ  ขยะมูืลฝอำยม่ืการิคดัแยกจากแหลง่กำาเนดิ
ลดปั็ญหาการิเก็บขน และลดภาริะค่าใช้จ่ายในการิเก็บขน 
ขอำงหน่วยงาน

 “ผู้ันำาดี ทีมงานยอด การจัดการเย่ียม นำาพาชุมชนเป็นสุข”  
ด้วยโอำกาส้ท่ี่�ด่และต้นทุี่นที่างสั้งคมืขอำงชุมืชนบ้านป่็าเหว 
ท่ี่�ม่ืความืส้ามืัคค่ กลมืเกล่ยว เคาริพการิอำยู่ริ่วมืกันในส้ังคมื  
จึงม่ืความืพริ้อำมืและศักยภาพในการิบริิหาริจัดการิ “หมู่ืบ้าน
ส้ะอำาด” ส่้งผลให้ชุมืชนบ้านป่็าเหว ได้เข้าร่ิวมืรัิบคัดเลือำกเป็็น
ชุมืชนป็ลอำดขยะริะดับป็ริะเที่ศเมืื�อำ พ.ศ. 2562 และได้เป็็น 
แหล่งเร่ิยนรู้ิศึกษาดูงานให้กับ อำป็ที่. อืำ�น ๆ ทัี่�งในพื�นท่ี่�และ 
นอำกพื�นท่ี่�ต่อำไป็

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนในชุมชนบ้านป่าเหว ม่ืความืภาคภูมืิใจในตนเอำง  
ที่ำาให้ครัิวเรืิอำนส้ะอำาด ชุมืชนส้ะอำาด ม่ืคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่ จากการิ
ร่ิวมืคิด ร่ิวมืที่ำา เกิดป็ริะโยชน์แก่ชุมืชน 

 ส่งเสริมประชาชนพึ่งพาตนเอง ลดภาริะค่าใช้จ่ายในครัิวเรืิอำน  
ลดการิพึ�งพาส้าริเคม่ืในภาคเกษตริกริริมื นำาขยะอิำนที่ร่ิย์ วัตถุดิบ
ในท้ี่อำงถิ�น มืาที่ำาปุ็ยบำารุิงต้นไม้ื พืชผักส้วนคริวั คนในชมุืชนได้บริโิภค
พืชผักท่ี่�ป็ลอำดภัย เหลือำกิน ส้ร้ิางริายได้เส้ริิมืให้กับครัิวเรืิอำน 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ผู้ันำา ทีมงานท่ีแข็งแกร่ง ชุมชนมีส่วนร่วม หลอำมืริวมื
เป็็นกุญแจไขป็ริะตูสู่้ความืส้ำาเร็ิจ ป็ริะส้านความืร่ิวมืมืือำ เกิดพลัง
แก้ไขป็ัญหาการิจัดการิขยะมูืลฝอำย ม่ืการิริับฟัิงความืคิดเห็น 
กำาหนดขั�นตอำนการิดำาเนินงาน ม่ืการิติดตามืป็ริะเมิืนผล ผู้นำา 
ผนึกกำาลังร่ิวมืกับป็ริะชาชนขับเคลื�อำนชุมืชนสู่้การิดำาริงช่วิต 
ท่ี่�ป็ลอำดภัย สิ้�งแวดล้อำมืท่ี่�ด่ ชุมืชนเป็็นสุ้ข

 บูรณาการความร่วมมือ โดย อำบต.บ้านขอำ ได้บูริณาการิ 
ความืร่ิวมืมืือำจากทัี่�งทุี่กภาคส่้วน ทัี่�งในด้านอำงค์ความืรู้ิและ 
งบป็ริะมืาณในการิส้นับส้นุนการิบริิหาริจัดการิชุมืชนป็ลอำดขยะ 
เชื�อำมืโยงการิขับเคลื�อำนตามืแผนป็ฏิิบัติการิจัดการิขยะมูืลฝอำย
ชุมืชนจังหวัดส้ะอำาด

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายอาจ ธนันตรีศักดิ� 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านขอ

วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี  
สู่วิถีชีวิตพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
220 ตร.กม.  7,539 คน 36,320,053 บาท

โทรศัพท์ 0 5401 9712 www.obtbankhor.go.th
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โครงการ ชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน  
การจัดการขยะบนวิถีพอเพียง  
โดย เทศบาลตำาบลแม่แรง อำาเภอป่าซาง จังหวัดลำาพูน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายทวี ณ ลำาพูน 
นายกเทศมนตรีตำาบลแม่แรง

วิสัยทัศน์ 

“ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ก้าวนำาหัตถกรรมส่ิงทอ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง  
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
16.191 ตร.กม.  7,184 คน 64,104,497 บาท

โทรศัพท์ 0 5355 6732 www.maerang.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การจัดการขยะบนวิถีพอเพียง  โดยการิม่ืส่้วนร่ิวมืขอำง 
ทุี่กภาคส่้วนทัี่�งภาครัิฐ เอำกชน และป็ริะชาชน เข้ามืาม่ืส่้วนร่ิวมื 
ในการิบริิหาริจัดการิขยะมูืลฝอำยตั�งแต่ต้นที่าง กลางที่าง และ 
ป็ลายที่าง โดยเฉพาะการิจัดการิขยะท่ี่�ต้นที่างให้ม่ืป็ริะส้ิที่ธิิ์ภาพ  
ซึ�งจะส่้งผลให้ป็ริิมืาณขยะท่ี่�เข้าสู่้กลางที่าง และป็ลายที่าง 
ลดลง ส่้งเส้ริิมืการิจัดการิขยะตามืหลัก 8 s ( e use, ecycle, 
euse, e ll, e air, educe, eturn,  u ha y)  

เพื�อำส้นับส้นุนให้ชุมืชนใช้สิ้�งขอำงให้เกิดความืคุ้มืค่าบนวิถ่พอำเพ่ยง
 นวัตกรรมการจัดการขยะในชุมชน โดยใช้ที่รัิพยากริท่ี่�ม่ือำยู่ 

ในชุมืชนมืาป็ริับใช้ หริือำดัดแป็ลงเพื�อำนำามืาแก้ ไขป็ัญหา 
ตามืส้ภาพพื�นท่ี่� ก่อำให้เกิดศูนย์เร่ิยนรู้ิการิจัดการิขยะชุมืชนและ
นวัตกริริมืขอำงชุมืชน อำาทิี่ นวัตกริริมืการิลดขยะในงานศพ 
นวัตกริริมืเศษผ้าส้ร้ิางริายได้ นวัตกริริมืนักบิณฑ์์พิชิตโลกริ้อำน 
นวัตกริริมืส้าริวัตริขยะ 

 บูรณาการความร่วมกับเครือข่ายในการดำาเนินงาน เน้นการิ 
ม่ืส่้วนร่ิวมืตามืหลักการิ “บวริ” บ้าน วัด หน่วยงานริาชการิ 
และจัดที่ำา MOU ร่ิวมืกับป็ริะชาชนและภาค่เครืิอำข่ายในการิลดรัิบ 
ลดให้ ลดใช้ถุงพลาส้ติก 

 เ กิดเครือข่ายการเรียนรู้  ได้ ต่อำยอำดการิดำาเนินงานจาก 
ในพื�นท่ี่� และเชิญเที่ศบาลตำาบลแมื่แริง และชุมืชนบ้านป็่าบุก 
เป็็นวิที่ยากริถ่ายที่อำดความืรู้ิให้กับหน่วยงาน และชุมืชนต่าง ๆ  
ทัี่�งในจังหวัดลำาพูน และทัี่�วทัี่�งป็ริะเที่ศ

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ปริมาณขยะลดลงและเพ่ิมรายได้ในชุมชน ช่วยลดริายจ่าย 
ขอำงคริวัเรืิอำน ใช้ที่รัิพยากริท่ี่�ม่ือำยูใ่นชมุืชนมืาป็ริบัใช้หรืิอำดดัแป็ลง
เพื�อำลดปั็ญหาขยะ เช่น การินำาเศษผ้าท่ี่�ไม่ืใช้แล้วมืาผลิต 
เป็็นชิ�นงานส้ร้ิางริายได้ให้แก่ชุมืชน 

 ขยะแต่ละประเภทเม่ือถูกจัดการอย่างถูกวิธี ส่้งผลให้ป็ริิมืาณขยะ
ลดน้อำยลง ลดการิเผา ไมืม่่ืขยะตกคา้ง ชุมืชนส้ะอำาด เป็น็ริะเบ่ยบ
เร่ิยบร้ิอำย 

 ศูนย์กลางการเรียนรู้และศึกษาดูงานทางด้านการบริหาร 
จัดการขยะ ให้แก่เยาวชน ป็ริะชาชน นักท่ี่อำงเท่ี่�ยวและ 
ผู้ท่ี่�ส้นใจเข้ามืาเร่ิยนรู้ิในชุมืชน

 ชุมชนมีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนบนวิถีพอเพียง  
อัำนเนื�อำงมืาจากชุมืชนอำาศัยอำยู่ ในส้ภาพแวดล้อำมืท่ี่� เอืำ�อำต่อำ 
การิส้ร้ิางเส้ริิมืสุ้ขภาพ ช่วยลดปั็จจัยเส่้�ยงท่ี่�อำาจนำาไป็สู่้ 
การิที่ำาลายสุ้ขภาพทัี่�งที่างตริงและที่างอ้ำอำมื

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิ สัยทัศน์ ผู้ันำา การทำางานเป็นทีม ผู้บริิหาริ เจ้าหน้าท่ี่�  
และผู้นำาชุมืชน ม่ืความืรู้ิ ความืเข้าใจ ความืตริะหนัก ม่ืจิตส้ำานึก  
ในการิเข้ามืาม่ืส่้วนร่ิวมืกับชุมืชนในการิบริิหาริจัดการิขยะ 

 การบูรณาการความร่วมมือของเครือข่าย ทัี่�งภาครัิฐ เอำกชน  
และชุมืชน ในการิที่ำางานร่ิวมืกัน ชุมืชนม่ืส่้วนร่ิวมืในการิตัดสิ้นใจ
และเลือำกแนวที่างการิแก้ปั็ญหาตามืบริิบที่ขอำงชุมืชนการิยดึหลัก
ความืพอำเพ่ยง เน้นใช้ที่รัิพยากริและภูมิืปั็ญญาท่ี่�ม่ือำยู่ในพื�นท่ี่�  
ก่อำเกิดเป็็นชุมืชนเข้มืแข็งและยั�งยืนอำย่างแท้ี่จริิง
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โครงการ จัดการขยะในชุมชนแบบบูรณาการ 

โดย เทศบาลตำาบลขนหาญ อำาเภอขนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบบูรณาการ เป็็นการิจัดการิขยะ
ภายใต้แนวคิด “ผู้ท่ี่� ก่อำให้เกิดปั็ญหา เป็็นผู้แก้ไขปั็ญหา”  
ม่ืการิบริิหาริจัดการิขยะทัี่�งในริะยะต้นที่าง กลางที่าง และป็ลายที่าง 

 การบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง อำาศัยการิม่ืส่้วนร่ิวมืขอำงคนใน
ชุมืชนดำาเนนิการิคดัแยกขยะอำยา่งม่ืป็ริะส้ทิี่ธิิ์ภาพ เพื�อำลดป็ริมิืาณ
ขยะในชุมืชน เช่น การิจัดที่ำานำ�าหมัืกช่วภาพ หรืิอำปุ็ยหมัืกจาก 
ขยะอิำนที่ร่ิย์ในครัิวเรืิอำน การิคัดแยกขยะร่ิไซเคิลไว้ส้ำาหรัิบฝาก 
กอำงทุี่นธิ์นาคาริขยะร่ิไซเคิลขอำงหมู่ืบ้าน ซึ�งได้รัิบผลป็ริะโยชน์ 
ในการิส้งเคริาะห์ศพกริณ่ท่ี่�คนในครัิวเรืิอำนเส่้ยช่วิต กลางทาง  
งดใช้ถังขยะตั�งจุดรัิบขนขยะ และนัดวันเวลาในการิเก็บขนขยะ 
ปลายทาง ใช้เที่คโนโลย่คัดแยกขยะเพื�อำเป็ล่�ยนให้เป็็นพลังงาน 
ริะบบจัดการิขยะเพื�อำผลิตเป็็นเชื�อำเพลิง DF และปุ็ยอิำนที่ร่ิย์

 ธรรมนูญหมู่บ้านด้านการจัดการขยะชุมชน โดยแต่ละชุมืชนจะ
ม่ืริายละเอ่ำยดท่ี่�ไม่ืเหมืือำนกัน แต่ม่ืเป้็าหมืายเด่ยวกันคือำลดป็ริิมืาณ
ขยะท่ี่�ป็ลายที่างให้เหลือำน้อำยท่ี่�สุ้ด และให้คนในชุมืชนช่วยควบคุมื
ดูแลกันเอำง

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน ตริะหนัก
ว่าตนเอำงม่ืส่้วนในการิส้ร้ิางปั็ญหาขยะ จึงต้อำงร่ิวมืแก้ไขปั็ญหาขยะ
ในครัิวเรืิอำนและในชุมืชน

 ประชาชนมีรายได้ และเงินช่วยเหลือ จากการิเก็บขยะร่ิไซเคิล
มืาฝากไว้ท่ี่�กอำงทุี่นธิ์นาคาริขยะ ถึงแม้ืจะไม่ืมืากแต่ก็ส้ามืาริถนำา
มืาใช้ในยามืจำาเป็็น เช่น กริณ่ส้งเคริาะห์ศพ ริายละ 2,000 บาที่ 
หรืิอำบางหมู่ืบ้านได้กำาหนดให้นำาเงินมืาเย่�ยมืผู้ป่็วยหรืิอำช่วยเหลือำ
ผู้ป่็วยติดเต่ยง

 เมืองท่ีมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี สะอาด ม่ืทัี่ศน่ยภาพส้วยงามื ป็ลอำดถงัขยะ
เร่ิยงริายริิมืถนน ท่ี่�หน้าบ้านพักอำาศัย และป็ลอำดแหล่งเพาะเชื�อำโริค
ท่ี่�มืากับขยะ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสิริดนย์ น้าวิไลเจริญ 
นายกเทศมนตรีตำาบลขุนหาญ

วิสัยทัศน์ 

“เมืองหน้าอยู่ อู่การค้า พัฒนายั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

14 ตร.กม.  10,973 คน 80,224,437 บาท

โทรศัพท์ 0 4567 9099 www.tessabankhunhan.go.th

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความมุ่งม่ันต้ังใจ นโยบายขอำงผู้บริิหาริท่ี่�ม่ืเป้็าหมืายชัดเจนว่า 
จะต้อำงลดป็ริิมืาณขยะให้ส้ำาเร็ิจ และคืนสิ้�งแวดล้อำมืท่ี่�ด่ให้กับ
ป็ริะชาชน ความืมุ่ืงมัื�นตั�งใจขอำงชุมืชนท่ี่�ร่ิวมืแริงร่ิวมืใจกัน 
จัดการิขยะอำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ

 การบูรณาการจากทุกภาคส่วน เพื�อำส่้งเส้ริิมืการิม่ืส่้วนร่ิวมืขอำง
ป็ริะชาชนในการิจัดการิขยะตั�งแต่ต้นที่าง เที่ศบาลเป็็นตัวกลาง 
ในการิป็ริะส้านความืร่ิวมืมืือำจากภาคส่้วนต่าง ๆ  ในพื�นท่ี่� ทัี่�ง บ้าน
วัด โริงเร่ิยน โริงพยาบาลขุนหาญ ส้ำานักงานส้าธิ์าริณสุ้ขอำำาเภอำ 
ส้ำานักงานที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติและสิ้�งแวดล้อำมืจังหวัดศร่ิส้ะเกษ 
ส้ำานักงานสิ้�งแวดล้อำมืภาคท่ี่� 11 จังหวัดนคริริาชส่้มืา ส้ำานักงาน 
สิ้�งแวดล้อำมืภาคท่ี่� 12 จังหวัดอุำบลริาชธิ์าน่ นำาโคริงการิด่ ๆ  
เก่�ยวกับการิจัดการิขยะมืาร่ิวมืดำาเนินการิในชุมืชนอำย่างต่อำเนื�อำง
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โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง 
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลเหล่าโพนค้อ อำาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ 
ท่ีต้นทาง สื้บเนื�อำงจาก อำบต.เหล่าโพนค้อำ เป็็นอำงค์กริขนาดเล็ก
แ ล ะ ผู้ บ ริิ ห า ริ ไ ม่ื ม่ื น โ ย บ า ย ใ น ก า ริ ซื� อำ ริ ถ เ ก็ บ ข น ข ย ะ 
ซื�อำถังขยะ จึงได้ก่อำเกิดโคริงการิ และหาแนวที่างตา่ง ๆ  เพื�อำให้เกิด
ความืริ่วมืมืือำขอำงป็ริะชาชนในจัดการิขยะท่ี่�ต้นที่าง หนึ�งในนั�น 
คือำ การิจัดที่ำากอำงทุี่นส้วัส้ดิการิธิ์นาคาริขยะเพื�อำช่วยเหลือำ 
เป็็นเงิน าป็นกิจศพ

 ส่งเสริมการแปรรูปขยะ เพื�อำส้ร้ิางมูืลค่าเพิ�มืให้กับขยะท่ี่� 
ขายไมื่ได้หริือำขายได้ริาคาถูก ให้เป็็นผลิตภัณฑ์์ท่ี่�ส้ามืาริถ 
ขายได้และส้ริ้างริายได้เส้ริิมืให้กับคริอำบคริัวได้ อำาทิี่ ไม้ืกวาด 
ขวดพลาส้ติก ม้ืานั�งถุงพลาส้ติก 

 เกิดกลุ่มแปรรูปขยะหลายกลุ่ม ทัี่�งในพื�นท่ี่� และนอำกพื�นท่ี่� 
เพื�อำแป็ริรูิป็ขยะจำาหน่ายเป็็นริายได้ ส่้งผลให้ริาคาขยะท่ี่�เคย 
ขายไม่ืได้หรืิอำขายได้ริาคาถูก อำาทิี่ ขวดพลาส้ติกส่้ม่ืริาคาสู้งขึ�น

 แก้ไขปัญหาขยะท่ีตกค้างในพ้ืนท่ีไ ด้  โดยไม่ื สิ้�นเป็ลือำง 
งบป็ริะมืาณในการิฝังกลบหรืิอำเผาที่ำาลาย

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนมีความรู้ ความืเข้าใจในการิจัดการิขยะท่ี่�ครัิวเรืิอำน 
มืากขึ�น ริวมืทัี่�งเห็นคุณค่าขอำงขยะในการิคัดแยกจัดเก็บ 
นำาไป็ใช้ป็ริะโยชน์ ขายเป็็นริายได้ริวมืทัี่�งแป็ริรูิป็เป็็นผลิตภัณฑ์์ 
เพื�อำส้ร้ิางริายได้เส้ริิมืให้กับคริอำบครัิว

 มีกองทุนสวัสดิการ ส้งเคริาะห์งานศพ ศพละ 11,000 บาที่ 
ซึ�งเป็็นเงินริายได้จากการิขายขยะ

 สมาชิกกลุ่มแปรรูปขยะ ม่ืกอำงทีุ่นป็ริะกันสุ้ขภาพจากริายได้ 
การิแป็ริรูิป็ขยะจำาหน่าย กริณ่เจ็บป่็วยไม่ืส้ามืาริถมืาร่ิวมืกิจกริริมื
กลุ่มืได้ โดยได้รัิบครัิ�งละ 1,000 บาที่

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ผู้ับริหารให้อำานาจประชาชนเต็มท่ีในการบริหารจัดการ  
เปิ็ดกว้างในการิดำาเนินงานท่ี่�จะรัิบฟัิงความืคิดเห็นขอำงป็ริะชาชน
ก่อำนดำาเนินงาน และนำาแนวคิดการิบริิหาริจัดการินำาเส้นอำ 
ต่อำส้าธิ์าริณะ ผู้นำาหมู่ืบ้านให้ความืร่ิวมืมืือำเป็็นอำย่างด่

 คณะกรรมการหมู่บ้าน และ อสม. มีความจริงจังในการทำางาน
ม่ืการิเชิญชวนป็ริะชาสั้มืพันธ์ิ์เพื�อำให้ป็ริะชาชนร่ิวมืมืือำในการิ 
ช่วยกันบริิหาริจัดการิขยะมูืลฝอำย

 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการิจัดการิขยะและ 
นำาเส้นอำแนวคิดและบที่บาที่ในการิดำาเนินงานธิ์นาคาริขยะ 
ริวมืทัี่�งความืร่ิวมืมืือำในการิคิดค้นนวัตกริริมืเพื�อำหาที่างใช้ป็ริะโยชน์
จากขยะ แป็ริรูิป็ขยะส้ร้ิางมูืลค่าเพิ�มืให้ขยะท่ี่�ขายไม่ืได้

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายอนุสรณ์ พลราชม 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเหล่าโพนค้อ

วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม  
น้อมนำาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
36 ตร.กม.  5,652 คน 37,776,920 บาท

โทรศัพท์ 0 4270 4950 www.laophonkhor.go.th
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โครงการ การบริหารจัดการขยะมูล อย  
(กิ กรรมทอดผ้า าขยะร เคิล) 
โดย เทศบาลตำาบลโคกม่วง อำาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 จังหวัดสงขลาได้ขับเคล่ือน “จังหวัดสะอาด” โดยขอำความืร่ิวมืมืือำ
ทุี่กหน่วยงานป็ฏิิบัติตามืแผนป็ฏิิบัติการิจัดการิขยะมูืลฝอำยชุมืชน
“จังหวัดส้ะอำาด” โดยได้มือำบหมืายให้ อำป็ที่. ดำาเนินงานเก่�ยวกับ
การิจัดการิขยะมูืลฝอำยชุมืชนตามืหลัก 3 s ให้เกิดเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื

 กิจกรรมทอดผ้ัาป่าขยะรีไซเคิล เป็็นกิจกริริมืท่ี่�ได้รัิบความืร่ิวมืมืือำ
จากทีุ่ก ๆ ภาค่เคริือำข่าย เข้าริ่วมืกิจกริริมืบริิจาคขยะ 
เพื�อำร่ิวมืที่ำาบุญ นำาเงินเข้าสู่้ “กอำงทุี่นขยะม่ืบุญตำาบลโคกม่ืวง” 

 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ส้ำานักงาน 
สิ้�งแวดล้อำมืภาคท่ี่� 16 ส้ำานักงานส่้งเส้ริิมืการิป็กคริอำงท้ี่อำงถิ�น
จังหวัดส้งขลา โริงเร่ิยนต่าง ๆ ชมืริมืเพื�อำนช่วยเพื�อำนคอำหงส้์ 
กอำงพลพัฒนาท่ี่� 4 กอำงบิน 56 กศน. โริงพยาบาลส่้งเส้ริิมืสุ้ขภาพ
ตำาบล โริงพยาบาลคลอำงหอำยโข่ง ส้าธิ์าริณสุ้ขอำำาเภอำคลอำงหอำยโข่ง
กลุ่มืชมืริมืต่าง ๆ ป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�

 เทศบาลตำาบลโคกม่วงเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน 
ม่ืการิถอำดบที่เร่ิยนและนำาไป็สู่้การิจัดที่ำาธิ์ริริมืนูญตำาบลน่าอำยู่  
เป็็นวิที่ยากริเรืิ�อำงการิจัดการิขยะ และได้รัิบการิคัดเลือำกให้เป็็น
อำงค์กริด่ เ ด่น ด้านอำนามืัย สิ้� งแวดล้อำมื ป็ริะจำาปี็  2563  
และได้รัิบเก่ยริติบัตริจากกริมืส่้งเส้ริิมืการิป็กคริอำงท้ี่อำงถิ�น 
ให้เป็็น อำป็ที่. ท่ี่�ม่ืผลการิป็ฏิิบัติงานด่เด่น ด้านการิบริิหาริจัดการิ
ขยะมูืลฝอำย ป็ริะจำาปี็งบป็ริะมืาณ พ.ศ. 2562

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ศูนย์การเรียนรู้ “กอำงทุี่นขยะม่ืบุญตำาบลโคกม่ืวง” ซึ�งเป็็น 
กอำงทุี่นท่ี่�นำาเงินจากการิที่อำดผ้าป่็าขยะ เพื�อำใช้ช่วยเหลือำผู้สู้งอำายุ 
ท่ี่�ม่ืภาวะพึ�งพิง ผู้ป่็วยติดเต่ยง ผู้ด้อำยโอำกาส้ ผู้เป็ริาะบางที่างสั้งคมื

 การจัดทำาธรรมนูญตำาบลน่าอยู่ ตั�งเป้็าหมืาย “การิจัดการิ 
ขยะมูืลฝอำย” เพื�อำเป็็นข้อำตกลง กฎ กติกาในการิจัดการิขยะ 
ในตำาบลโคกม่ืวง โดยม่ืขั�นต่อำไป็คือำส้ร้ิาง “ถนนป็ลอำดถังขยะ”

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ประชาชนในตำาบลโคกม่วง มีความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะ  
และให้ความร่วมมือในการจัดการขยะ ที่ำาให้ป็ริิมืาณขยะในพื�นท่ี่�
ลดลงอำย่างชัดเจน เงินท่ี่�ได้จากการิที่อำดผ้าป็่าขยะร่ิไซเคิล  
มือำบให้ กับศูนย์ ฟ้้ินฟูิ คุณภาพช่วิต ผู้ สู้งอำายุและคนพิการิ 
ในตำาบลโคกม่ืวง โดยม่ืการิรัิบบริิจาคขยะอำย่างต่อำเนื�อำง ขยายผล
ไป็สู่้การิรัิบบริิจาคผ้ามืือำส้อำง เพื�อำนำาไป็ขายเข้ากอำงทุี่นต่อำไป็

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสมนึก บุตรคง 
นายกเทศมนตรีตำาบลโคกม่วง

วิสัยทัศน์ 

“คุณภาพคน การศึกษา ส่ิงแวดล้อมดี   
ประชาชนพร้อมใจพัฒนา โคกม่วงก้าวหน้าแบบย่ังยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
38.40 ตร.กม.  7,812 คน 50,503,746 บาท

โทรศัพท์ 0 7480 5030 www.khoakmuang.go.th

PART 3-4 COATED DIC2019 4C_63-06-067.indd   169 16/12/2563 BE   14:59



ด้านการจัดการขยะมูล อย4
ด้านที่

170 171

โครงการ บริหารจัดการขยะมูล อยแบบครบวงจร  
โดย เทศบาลตำาบลกำาแพง อำาเภอละงู จังหวัดสตูล

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เที่ศบาลตำาบล
กำาแพง ม่ืการิจัดการิขยะในทุี่กริะยะตั�งแต่ ต้นทาง ลดป็ริิมืาณและ
คัดแยกขยะมูืลฝอำย ณ แหล่งกำาเนิดท่ี่�ครัิวเรืิอำน ชุมืชน จัดที่ำา
โคริงการิส่้งเส้ริิมืการิม่ืส่้วนร่ิวมืขอำงชุมืชนในการิคัดแยกขยะ 
ท่ี่�ต้นที่าง กลางทาง ม่ืการิเก็บขนขยะทุี่กวันด้วยริถเก็บขน 
ท่ี่�พร้ิอำมืใช้งานและม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ จัดที่ำาโคริงการิกำาแพงส้ะอำาด 
ถนนป็ลอำดถังขยะ ม่ืตลาดนัดวัส้ดุร่ิไซเคิลในริะดับชุมืชนและ 
เที่ศบาล และปลายทาง ม่ืศูนย์กำาจัดขยะมูืลฝอำยแบบคริบวงจริศูนย์
เร่ิยนริูเ้ศริษฐกจิพอำเพ่ยงท่ี่�ถูกต้อำงตามืหลกัวชิาการิ ม่ืการิบริหิาริงาน
โดยภาค่เครืิอำข่ายความืร่ิวมืมืือำตามืหลักป็ริะชารัิฐ

 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เที่ศบาลตำาบลกำาแพง
ได้จัดที่ำา MOU ด้านการิจัดการิขยะมูืลฝอำยขอำงศูนย์กำาจัด 
ขยะมูืลฝอำยแบบคริบวงจริ ร่ิวมืกันริะหว่าง อำป็ที่. ใน 6 อำำาเภอำ 
จำานวน 23 แห่ง ส่้วนริาชการิอืำ�น 8 แห่ง ภาคป็ริะชาสั้งคมื 9 แห่ง
ภาคเอำกชน 5 แห่ง และภาคการิศึกษา 4 ส้ถาบัน ดำาเนินโคริงการิ
ส่้งเส้ริิมืการิม่ืส่้วนร่ิวมืขอำง อำป็ที่. ในการิคัดแยกขยะจากต้นที่าง 
และภาค่เครืิอำข่ายร่ิวมืที่ำาแผนคัดแยกขยะท่ี่�ต้นที่าง

 เทศบาลตำาบลกำาแพงได้รับการคัดเลือกให้เป็น 2 เมืองนำาร่อง 
จังหวัดต้นแบบสิ่งแวดล้อมย่ังยืน (ส้กลนคริ และส้ตูล)  
ปั็จจุบันเป็็นแหล่งเร่ิยนรู้ิต้นแบบด้านการิจัดการิขยะมูืลฝอำย 
แบบคริบวงจริ และได้รัิบคัดเลือำกให้เป็็น 3 เที่ศบาลนำาร่ิอำง โคริงการิ
จัดการิขอำงเส่้ยแบบผส้มืผส้านเพื�อำลดก๊าซเรืิอำนกริะจก แผนงาน
ความืร่ิวมืมืือำไที่ย-เยอำริมัืน ด้านการิเป็ล่�ยนแป็ลงส้ภาพภูมิือำากาศ 
(G ) (ริะดับเที่ศบาลนคริ ที่น.นคริส้วริริค์ ริะดับเที่ศบาลเมืือำง 
ที่มื.ยโส้ธิ์ริ ริะดับเที่ศบาลตำาบล ที่ต.กำาแพงจังหวัดส้ตูล)

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ขยะมูลฝอยในชุมชน ท่ี่�เกิดขึ�นร้ิอำยละ 100 ได้รัิบการิกำาจัด 
อำย่างถูกต้อำงตามืหลักวิชาการิ ขณะท่ี่�ขยะมูืลฝอำย ร้ิอำยละ 30  
ได้ม่ืการินำาไป็ใช้ป็ริะโยชน์ ที่ำาให้เกิดภูมิืทัี่ศน์ท่ี่�ส้วยงามืในชุมืชน

 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ให้ริ่วมืมืือำกันขับเคลื�อำนการิดำาเนิน
โคริงการิ/กิจกริริมืต่าง ๆ ส่้งเส้ริิมืการิดำาเนินช่วิตป็ริะจำาวันแบบ
เป็็นมิืตริกับสิ้�งแวดล้อำมื และพฤติกริริมืการิบริิโภคส่้เข่ยว  
ริวมืทัี่�งร่ิวมืมืือำกันบริิหาริจัดการิที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติและ 
สิ้�งแวดล้อำมืขอำงท้ี่อำงถิ�นอำย่างส้มืดุลและยั�งยืน

 ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ให้แก่ 
อำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�นอืำ�น ๆ เยาวชน ป็ริะชาชนและ 
นักท่ี่อำงเท่ี่�ยวจากทัี่�วป็ริะเที่ศ

 เพ่ิมจำานวนนักท่องเท่ียวให้กับเมือง ที่ำาให้เกิดการิส้ริ้างอำาช่พ 
และส้ร้ิางริายได้ให้กับคนในที่อ้ำงถิ�น ผู้ป็ริะกอำบการิในเขตเที่ศบาล
ตำาบลกำาแพงและในริะดับอำำาเภอำละงู

 เพ่ิมขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  
โดยอำาศัยความืร่ิวมืมืือำจากทุี่กภาคส่้วนในการิขับเคลื�อำน 
การิพัฒนาเมืือำง ทัี่�ง 3 มิืติ คือำ เศริษฐกิจ สั้งคมื และสิ้�งแวดล้อำมื 
สู่้เป้็าหมืายการิพัฒนาท่ี่�ยั�งยืน (SDGs)

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ผู้ันำา ม่ืแนวคิดในการิแก้ไขปั็ญหาขยะล้นเมืือำง โดยม่ื 
นโยบายในการิกำาจัดขยะให้เป็็นศูนย์ หรืิอำเหลือำป็ริิมืาณขยะ 
น้อำยท่ี่�สุ้ดก่อำนนำาเข้าริะบบกำาจัด 

 การทำางานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมของชุมชน กริะบวนการิ
ที่ำางานเป็็นริะบบเคริือำข่าย โดยการิริับฟิังความืคิดเห็น/  
ความืต้อำงการิขอำงป็ริะชาชน กำาหนดขั�นตอำนการิแก้ไขปั็ญหา  
ม่ืการิเร่ิยนริูแ้ละป็ฏิิบัติร่ิวมืกนั ยดึหลกันำาความืเหน็ขอำงป็ริะชาชน
ช่วยเพิ�มืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพการิดำาเนินงาน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายวิชิต แซ่ลิ่ม 
นายกเทศมนตรีตำาบลกำาแพง

วิสัยทัศน์ 

“สังคม เศรษฐกิจดี ประชาชนมีสุข”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
2.61 ตร.กม.  5,014 คน 70,399,510 บาท

โทรศัพท์ 0 7470 1597 www.kumpangcity.go.th
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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โครงการ ธนาคารขยะออมทรัพย ์

โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลศีรษะจรเข้น้อย อำาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ธนาคารขยะออมทรัพย์ เป็็นแหล่งเร่ิยนรู้ิในด้านการิจัดการิ 
ขยะร่ิไซเคิล ส่้งเส้ริิมืให้คนในชุมืชนม่ืส้่วนร่ิวมืในการิจัดการิขยะ 
เกิดการิส้ร้ิางริายได้และส้ร้ิางเงินอำอำมื ต่อำยอำดเป็็นกอำงทุี่น 
ด้านสิ้�งแวดล้อำมืในอำนาคต โดยเปิ็ดรัิบซื�อำขยะ ตั�งแต่วันจันที่ร์ิ 
ถึงวันศุกร์ิ เวลา 08.30 - 16.30 น. 

 รับซ้ือขยะถึงหมู่บ้าน ธิ์นาคาริขยะอำอำมืที่รัิพย์อำอำกรัิบซื�อำขยะ 
ถึงหมู่ืบ้านทุี่กวันท่ี่�  10, 15, 20 และ 28 ขอำงทุี่กเดือำน  
ป็ลูกจิตส้ำา นึกในการิคัดแยกขยะและรัิกษาสิ้� งแวดล้อำมื  
ส้นอำงนโยบายจังหวัดส้ะอำาด ขจัดปั็ญหาขยะล้นเมืือำง

 จ่ายเงินปันผัลและของที่ระลึก ทุี่กปี็ธิ์นาคาริขยะอำอำมืที่รัิพย์ 
จะจ่ายเงินปั็นผลให้กับส้มืาชิกธิ์นาคาริขยะอำอำมืที่รัิพย ์ร้ิอำยละ 20 
พร้ิอำมืขอำงท่ี่�ริะลึก

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนมีความเข้าใจถึงวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง  
ม่ืริายไดจ้ากการินำาขยะร่ิไซเคิลมืาขายและส้ริา้งเงนิอำอำมื ส้ามืาริถ
พึ�งพาตนเอำงได้

 หมู่บ้าน/ชุมชนเกิดความสะอาด ลดงบป็ริะมืาณขอำงภาครัิฐ 
ในการิจัดการิขยะ ส้ร้ิางความืม่ืริะเบ่ยบวินัยให้กับคนในที่้อำงถิ�น  
ม่ืความืรัิกบ้านเกิด ม่ืการิร่ิวมืคิด ร่ิวมืที่ำา และร่ิวมืรัิบผลป็ริะโยชน์
จากการิพัฒนาชุมืชนไป็ด้วยกัน

 ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารขยะออมทรัพย์ เพื�อำให้ป็ริะชาชนเข้ามืา
ใช้ป็ริะโยชน์ในศูนย์การิเร่ิยนรู้ิได้ 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 แหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ทัี่�งภาครัิฐ  
ภาคเอำกชน ส้ามืาริถเข้ามืาศึกษาดูงาน เพื�อำนำาไป็ป็รัิบใช้ใน 
ช่วิตป็ริะจำาวันและนำาไป็บริิหาริจัดการิในชุมืชนอืำ�นได้ 

 การบูรณาการความร่วมมือ โดย อำบต.ศ่ริษะจริเข้น้อำย  
ได้บูริณาการิความืร่ิวมืมืือำทัี่�งในด้านอำงค์ความืรู้ิ ในการิจัดตั�ง
โคริงการิธิ์นาคาริขยะอำอำมืที่รัิพย์จากหลายหน่วยงาน ทัี่�งภาครัิฐ 
เอำกชน วัด ส้ถานศึกษา และป็ริะชาชนในที่้อำงถิ�น เช่น วัดหัวคู้ 
วัดป็ากคลอำงมือำญ ชมืริมืผู้สู้งอำายุ โริงพยาบาลส่้งเส้ริิมืสุ้ขภาพ 
ตำาบล อำส้มื. โริงเร่ิยนวัดหัวคู้ โริงเร่ิยนป็ากคลอำงมือำญ  
บริิษัที่ บริิการิเชื�อำเพลิงการิบินกรุิงเที่พ จำากัด (มืหาชน) 
มืหาวิที่ยาลัยหัวเฉ่ยวเฉลิมืพริะเก่ยริติ และส้มืาคมืส้ตร่ิ 
ภาคพื�นแป็ซิฟิิกและเอำเช่ยอำาคเนย์แห่งป็ริะเที่ศไที่ยใน 
พริะบริมืริาชินูป็ถัมืภ์ เป็็นต้น 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายพยนต์ เอีย่มสะอาด  
นายกองค์การบรหิารส่วนตำาบลศรีษะจรเข้น้อย

วิสัยทัศน์ 

“เมอืงน่าอยู ่สิง่แวดล้อมทีด่ ีการคมนาคมสะดวก  
การบรหิารจดัการทีด่ ีคนมกีารศกึษา  
ก้าวนำาเศรษฐกจิ ทกุชวีติอยูด่มีสีขุ”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 

24.1 ตร.กม.  15,246 คน 166,661,244 บาท

โทรศัพท์  0 2337 1652 www.srisa orrakhenoi.go.th
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ด้านการจัดการขยะมูล อย4
ด้านที่

172 173

โครงการ อาสาสมัครท้องถินรักษ์โลก (อถล )  
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลม่วงงาม อำาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

นายณรงค์รชัช์ ประเสรฐิสขุ 
นายกองค์การบรหิารส่วนตำาบลม่วงงาม

วิสัยทัศน์ 

“เป็นตำาบลหน้าอยู ่เชิดชูประเพณวีฒันธรรม  
คณุค่าลำา้แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาตเิชิงเกษตรกรรม  
ประชาราษฎร์เป็นสขุ”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8.77 ตร.กม.  2,257 คน 21,920,330 บาท

โทรศัพท์ 0 3627 1688 www.moungngam.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 กลุ่มอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อำถล.) ตำาบลม่ืวงงามื  
อำำาเภอำเส้าไห ้จังหวดัส้ริะบรุ่ิ เกดิขึ�นจากการิริวมืตวัขอำงป็ริะชาชน
ในการิจัดการิขยะมูืลฝอำยและสิ้�งแวดล้อำมื จัดให้ม่ืริะบบ 
การิจัดการิขยะในชุมืชนภายใต้แนวคิด “ป็ริะชารัิฐ” เพื�อำให้
ป็ริะชาชนและชุมืชนร่ิวมืส่้งเส้ริิมืการิดำาเนินการิตามืหลัก 3 s 
ได้แก่ ใช้น้อำย ( educe) ใช้ซำ�า ( euse) และนำากลับมืาใช้ใหม่ื 
( ecycle) 

 ประชาชนและชุมชนตระหนักถึงความจำาเป็นในการคัดแยกขยะ
และการใช้ประโยชน์จากขยะ  เป็็นการิลดป็ริิมืาณขยะ 
ท่ี่�ม่ืป็ริะส้ิที่ธิิ์ภาพ ช่วยป้็อำงกันป็ัญหาการิเกิดมืลพิษท่ี่�จะเกิดขึ�น 
ในอำนาคต 

 ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนมีการจัดการขยะท่ีต้นทาง กลางทาง 
และปลายทาง เพื�อำไม่ืให้ขยะตกค้าง ชุมืชนส้ะอำาด น่าอำยู่  
และไม่ืม่ืแหล่งเพาะพันธ์ุิ์พาหะนำาโริคจากขยะในชุมืชน

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งท่องเท่ียว และศึกษาดูงาน ด้านการิ 
กำาจัดขยะอิำนที่ร่ิย์ จำานวน 2 แห่ง ได้แก่ ชุมืชนบ้านกลาง  
และศูนย์การิเร่ิยนรู้ิโคกหนอำงนาโมืเดล

 เพ่ิมจำานวนศูนย์การเรียนรู้ภายในตำาบลม่วงงาม ที่ำาให้เกิด 
การิส้ร้ิางอำาช่พและส้ร้ิางริายได้ให้กับคนในท้ี่อำงถิ�น

 เพ่ิมขีดความสามารถ โดยอำาศัยความืร่ิวมืมืือำจากทุี่กภาคส่้วน 
ในการิขับเคลื�อำนการิพัฒนาตำาบลม่ืวงงามื

 ธนาคารขยะรีไซเคิลภายในชุมชน  ม่ื เ งินอำอำมืจากขยะ 
และกริะจายริายได้ ส้ร้ิางส้วัส้ดิการิเพิ�มืเติมืให้กับชุมืชน

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ประชาชนตำาบลม่วงงาม ให้ความืร่ิวมืมืือำในการิดำาเนินกิจกริริมื
เป็็นอำย่างด่ แส้ดงถึงความืส้มัืคริส้มืานส้ามัืคค่ ด้วยใจจงรัิกภักด่  
ร่ิวมืเฉลิมืพริะเก่ยริติ เนื�อำงในโอำกาส้มืหามืงคลพริะริาชพิธ่ิ์ 
บริมืริาชาภิเษก พุที่ธิ์ศักริาช 2562

 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ให้การสนับสนุน ทัี่�งด้านบุคลากริ
ด้านวัส้ดุ อุำป็กริณ์ในการิดำาเนินกิจกริริมืต่าง ๆ เป็็นอำย่างด่

 การดำาเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เป็น็การิส้ริา้งความืตริะหนกัให้
กับป็ริะชาชน ภาคริัฐ ภาคเอำกชน ในด้านการิริักษาสิ้�งแวดล้อำมื
อำย่างต่อำ เ นื�อำงและส้มืำ�า เส้มือำ ม่ืความืริัก และหวงแหน 
ต่อำสิ้�งแวดล้อำมืในท้ี่อำงถิ�น

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

172 173

โครงการ ธนาคารวัสดุรีไ เคิลตำาบลประศุก 

โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลประศุก อำาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสุรศักดิ� เพ็งภาค 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลประศุก

วิสัยทัศน์ 

“ตำาบลประศุกมุ่งมั่นพัฒนาคน  
สู่ชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมเข้าสู่ตำาบลสุขภาวะ”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
31 ตร.กม.  6,098 คน 39,201,548 บาท

โทรศัพท์ 0 3669 9428 www.prasook.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำาบลประศุก ก่อำตั�งขึ�นเมืื�อำ  
พ.ศ. 2560 ม่ืวัตถุป็ริะส้งค์เพื�อำส้ร้ิางจิตส้ำานึกในการิคัดแยกขยะ 
และกำาจัดขยะท่ี่� ต้นที่าง คือำ ในครัิวเรืิอำน และส้นับส้นุน 
การินำา วัส้ดุ เหลือำใช้กลับมืาใช้ป็ริะโยชน์อำย่างเหมืาะส้มื 
ตามืหลัก 3 s 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างการรับรู้ถึงการจัดการขยะ 
ท่ีต้นทาง ส้ร้ิางค่านิยมืป็รัิบเป็ล่�ยนพฤติกริริมืการิบริิโภคท่ี่�เป็็น 
การิลดและคัดแยกขยะท่ี่�ต้นที่างจนเป็็นวิถ่ช่วิต โดยยึดหลัก
ป็รัิชญาขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยงเป็็นแนวที่างการิดำาเนินช่วิต 

 บริหารจัดการขยะโดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายผูักพัน ทัี่�งใน 
ด้านยานพาหนะเก็บขน บุคลากริและอืำ�น ๆ ในการิจัดการิขยะ 
เป็็นการิลดภาริะค่าใช้จ่าย และงบป็ริะมืาณริายจ่ายขอำงริัฐ 
อำย่างเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื ภายใต้แนวคิด “ที่ำาปั็ญหาใหญ่ ให้เป็็น 
ปั็ญหาเล็ก ที่ำาขยะกอำงใหญ่ให้เป็็นขยะกอำงเล็ก”

 สร้างจิตสำานึกในการคัดแยกขยะ และการินำากลับมืาใช้ป็ริะโยชน์
ป็ริะชาชนม่ืส่้วนร่ิวมืในการิจัดการิขยะท่ี่�ต้นที่าง และการิป็รัิบเป็ล่�ยน
พฤติกริริมืการิบริิโภคและกำาจัดขยะมูืลฝอำยอำย่างเหมืาะส้มืส้ริ้าง
ค่านิยมืในการิคัดแยกขยะให้เป็็นวิถ่ช่วิต

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชน ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมรับผัลประโยชน์ ม่ืส่้วนร่ิวมื 
ในการิบริิหาริกอำงทุี่น ร่ิวมืเป็็นเจ้าหน้าท่ี่� ส้ำาริวจและจัดเก็บข้อำมูืล
ร่ิวมืบันทึี่กข้อำมูืลขยะครัิวเรืิอำน ร่ิวมืเป็็นส้มืาชิกกอำงทุี่น  
และได้รัิบส้วัส้ดิการิจากกอำงทุี่น

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ผู้ันำาชุมชนเห็นความสำาคัญ และม่ืเป้็าหมืายร่ิวมืกันในการิรัิกษา
ความืส้ะอำาดและความืเป็็นริะเบ่ยบเร่ิยบริ้อำย ส้ามืาริถพัฒนา  
ส้ร้ิางเป็็นริายได้และลดริายจ่าย

 การจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสร้างการ
มีส่วนร่วมเพื่อความย่ังยืน อำาทิี่ ม่ืการิจัดเก็บข้อำมูืลการิจัดการิ
ขยะในครัิวเรืิอำน/แบบบันทึี่กข้อำมูืลครัิวเรืิอำน การิจัดเวท่ี่ป็ริะชาคมื
หมู่ืบ้าน การิจัดที่ำาสื้�อำป็ริะชาสั้มืพันธ์ิ์ และส้ร้ิางการิรัิบรู้ิข้อำมูืล 
ผ่านสื้�อำอำอำนไลน์

 การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ป็ริะชาชนม่ืโอำกาส้รัิบรู้ิ เร่ิยนรู้ิ และ
ม่ืส่้วนริ่วมืก่อำนจะม่ืการิจัดริะบบบริิหาริจัดการิขยะผ่านกอำงทีุ่น
ธิ์นาคาริวัส้ดุร่ิไซเคิลตำาบลป็ริะศุก ม่ืการิอำบริมืศึกษาดูงาน  
จัดเวท่ี่ป็ริะชาคมื และการิแต่งตั�งคณะกริริมืการิจากทุี่กภาคส่้วน
และภาคป็ริะชาชน  
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ด้านการจัดการขยะมูล อย4
ด้านที่

174 175

โครงการ ชุมชนปลอดขยะ  
โดย เทศบาลตำาบลหาดเสี้ยว อำาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางรุ่งอรุณ คำาโมง 
นายกเทศมนตรีตำาบลหาดเสี้ยว

วิสัยทัศน์ 

“หาดเสี้ยวเมืองน่าอยู่ ควบคู่การศึกษา พัฒนาสังคม 
และสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมประเพณี วัฒนธรรม  
น้อมนำาธรรมมาภิบาล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)  
44 ตร.กม.  6,736 คน 70,968,710 บาท

โทรศัพท์ 0 5567 1122 www.hadsiew.com

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 โครงการชุมชนปลอดขยะ เกิดขึ�นจากการิริิเริิ�มืขอำงเที่ศบาล 
และชุมืชน เพื�อำให้คนในชุมืชนม่ืส่้วนร่ิวมืในการิจัดการิขยะ 
ด้วยตนเอำง เริิ�มืจากการิป็ริะชาคมืเพื�อำช่�แจงริายละเอ่ำยด 
ขอำงโคริงการิ ร่ิวมืกันส้ำาริวจท่ี่�มืาขอำงขยะ ร่ิวมืกันเส้นอำแนวที่าง 
วิธ่ิ์การิ เพื�อำลดป็ริิมืาณขยะท่ี่�ต้นที่าง ม่ืการิแต่งตั�ง “คณะที่ำางาน 
จัดการิขยะมูืลฝอำยต้นที่างขอำงชุมืชน” และได้รัิบการิคัดเลือำกให้
เข้าร่ิวมืโคริงการิเที่ศบาลไที่ย สู่้เมืือำงคาร์ิบอำนตำ�าเฉลิมืพริะเก่ยริติ
พริะบาที่ส้มืเด็จพริะบริมืชนกาธิิ์เบศริ มืหาภูมิืพลอำดุลยเดช
มืหาริาช บริมืนาถบพิตริ ส้นับส้นุนโดยส้หภาพยุโริป็ (EU) และ
ส้มืาคมืสั้นนิบาตเที่ศบาลแห่งป็ริะเที่ศไที่ย (ส้.ที่.ที่.)

 โครงการชุมชนปลอดขยะ ได้ส้ร้ิางความืเป็ล่�ยนแป็ลงให้เกิดขึ�น 
ในชุมืชน ป็ริะชาชนเกิดความืตริะหนักว่า ท่ี่�ผ่านมืาได้ทิี่�งภาริะ 
ในการิจัดการิขยะท่ี่�เกิดขึ�นให้เที่ศบาลเป็็นฝ่ายดูแลรัิบผิดชอำบ 
แต่เพ่ยงฝ่ายเด่ยว เมืื�อำเที่ศบาลได้ช่�แจงหลักการิและเหตุผล 
วัตถุป็ริะส้งค์ขอำงโคริงการิให้ที่ริาบ จึงเข้าใจและยินด่เข้าร่ิวมื
โคริงการิด้วยความืเต็มืใจ ปั็จจุบันม่ืการิขยายผลจนคริบ 
ทัี่�ง 7 ชุมืชน 

 จัดทำา MO  ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ร่ิวมืกับหน่วยริาชการิ
ส้ถานศึกษา วัด ชุมืชน และภาคเอำกชนในพื�นท่ี่� เพื�อำขับเคลื�อำน 
การิจัดการิขยะให้เกิดความืยั�งยืนต่อำไป็

 คว้ารางวัล ริอำงชนะเลิศ อัำนดับ 2 เที่ศบาลเมืือำงน่าอำยู่อำย่างยั�งยืน
ป็ริะเภที่เที่ศบาลตำาบล การิป็ริะเมืินเมืือำงสิ้�งแวดล้อำมืยั�งยืน  
ป็ริะจำาปี็ 2562 และชุมืชนบ้านป่็าไผ่ได้ รัิบริางวัลริะดับ 
ด่เย่�ยมืริะดับภาค โคริงการิชุมืชนป็ลอำดขยะ ป็ริะจำาปี็ 2562  
จากกริมืส่้งเส้ริิมืคุณภาพสิ้�งแวดล้อำมื 

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนตระหนักรู้ถึงปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน และเข้ามืา 
ม่ืส่้วนริว่มืในการิบริหิาริจดัการิขยะมูืลฝอำยในชมุืชน ตั�งแตต้่นที่าง
กลางที่าง จนถึงป็ลายที่าง

 ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ ดี ไม่มีปัญหาด้านขยะมูลฝอย  
ท่ี่�ก่อำใหเ้กิดมืลพิษที่างนำ�า และอำากาศ ส่้งผลกริะที่บตอ่ำสุ้ขภาพขอำง
ป็ริะชาชน

 ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ม่ืคณะ 
เข้ามืาศึกษาดูงาน ป็ริะชาชนนำาผลิตภัณฑ์์ขอำงชุมืชนมืาจำาหน่าย
แก่คณะศึกษาดูงาน ส้ร้ิางริายได้แก่ชุมืชน

 ปริมาณขยะลดลง จากจำานวน 11.76 ตันต่อำวัน ก่อำนเริิ�มืโคริงการิ
ในปี็ 2556 เหลือำจำานวน 5.02 ตันต่อำวัน ในปี็ 2562

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลลดลง  
เห็นได้จากริายจ่ายค่านำ�ามัืนเชื�อำเพลิงริถเก็บขนขยะขอำงเที่ศบาล  
ท่ี่�ลดลงถึงร้ิอำยละ 58.33

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ผู้ันำาองค์กร ผู้นำาชุมืชน และการิเป็็นตัวอำย่างท่ี่�ด่ 
ในการิป็ฏิิบัติงาน

 การมีภาคีเครือข่ายท่ีแข็งแกร่งในพ้ืนท่ี การสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชน  โดยการิรัิบฟัิงความืคิดเห็น ความืต้อำงการิ 
ขอำงป็ริะชาชนมืาป็รัิบใช้ในการิดำาเนินโคริงการิ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

174 175

โครงการ บริหารจัดการขยะ  
ด  เทศบาลตำาบล ผ่กองดิน อำาเ อบางปลาม้า จัง วัดสพรรณบร

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายทีฆโชติ	งามถาวรวงษ์		
นายกเทศมนตรีตำาบลไผ่กองดิน

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลตำาบลไผ่กองดิน	ร่วมแรง		
ร่วมใจ	พัฒนาทุกพื้นที่	ประชากรอยู่ดีมีสุข”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.2562)		
3.5	ตร.กม.		 1,754	คน	 30,104,889	บาท

โทรศัพท์	0	3542	2488	 www.paikongdin.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การดำาเนินงานแบบมีส่วนร่วม เที่ศบาลตำาบลไผ่กอำงดิน 
ดำาเนินการิบริิหาริจัดการิขยะแบบม่ืส่้วนร่ิวมื ทัี่�งจากป็ริะชาชน
และทุี่กภาคส่้วนในเขตเที่ศบาล และนอำกพื�นท่ี่� เนื�อำงจากปั็ญหา
ขยะเป็็นนโยบายเร่ิงด่วนและเป็็นปั็ญหาท่ี่� ทุี่กฝ่ายต้อำงให้ 
ความืส้ำาคัญและร่ิวมืกันดำาเนินงานแก้ไขปั็ญหา จึงที่ำาให้เกิด 
ความืร่ิวมืมืือำด้านการิบริิหาริจัดการิขยะท่ี่�ต้นที่างในเขตพื�นท่ี่�
เที่ศบาล

	 ศูนย์การเรียนรู้เร่ืองการจัดการขยะอินทรีย์ ชุมืชนบ้านริิมืนำ�า  
ม่ืปั็ญหาเรืิ�อำงการิจัดการิขยะ เนื�อำงจากข้อำจำากัดขอำงพื�นท่ี่� 
ป็ริะชาชนจึงร่ิวมืมืือำกันคัดแยกท่ี่�ต้นที่างคือำครัิวเรืิอำน เพื�อำลด 
ป็ริิมืาณขยะ โดยเที่ศบาลเข้าไป็ส้นับส้นุนและขับเคลื�อำน 
การิดำาเนินงาน ที่ำาให้ได้รัิบริางวัลชุมืชนป็ลอำดขยะ ริะดับภาค 
ป็ริะจำาปี็ 2561 ริางวัลการิป็ริะเมืินเมืือำงสิ้�งแวดล้อำมืยั�งยืน  
ริะดับด่มืากริะดับภาค ป็ริะจำาปี็ 2561

	 ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยท่ีต้นทาง ม่ืคัดแยก
ขยะทุี่กป็ริะเภที่และม่ืกิจกริริมืส่้งเส้ริิมืการิม่ืส่้วนร่ิวมืใน 
การิคัดแยกขยะ อำาทิี่ การิเล่�ยงไส้้เดือำนจากขยะอิำนที่ร่ิย์  
การิที่ำาปุ็ยหมัืก การิที่ำานำ�าหมัืก การิคัดแยกขยะ กิจกริริมืผ้าป่็าขยะ
ขยะร่ิไซเ คิลแลกบุญ และการิป็ริะดิษฐ์ สิ้� งขอำงจากวัส้ดุ 
เหลือำใช้ 

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ประชาชนในชุมชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท  
ม่ืการิป็รัิบเป็ล่�ยนพฤติกริริมื เกิดจิตส้ำานึกท่ี่�ด่ในการิคัดแยกขยะ

	 สร้างชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะท่ีต้นทาง  
โดยยึดหลัก 3 s เป็็นแนวที่างในการิคัดแยกขยะ ลดป็ริิมืาณขยะ
ท่ี่�ต้นที่าง เพื�อำที่ำาให้การิบริิหาริจัดการิขยะท่ี่�กลางที่างและ 
ป็ลายที่าง ดำาเนินไป็อำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ 

	 นวัตกรรมการเรียนรู้	“ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์”	
ส้ร้ิางริายได้ให้กับคนในชุมืชน

	 ชุมชนสะอาด	 ปราศจากขยะ	 เ กิดการิส่้งเส้ริิมืคุณภาพ 
สิ้�งแวดล้อำมืสู่้ความืยั�งยืน

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 วิสัยทัศน์ผู้นำา	 การทำางานเป็นทีม	 และการมีส่วนร่วมของคน	
ในชุมชน ท่ี่�ร่ิวมืกันตั�งเป้็าหมืายอำย่างชัดเจนในการิคัดแยก 
ขยะมูืลฝอำยท่ี่�ต้นที่างให้ส้ำาเร็ิจ

	 ขนาดพ้ืนท่ีและบริบทของชุมชน	 ความืพริ้อำมืขอำงเที่ศบาล 
ตำาบลไผ่กอำงดิน ในการิบริิหาริจัดการิขยะ 
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ด้านการจัดการขยะมูล อย4
ด้านที่

176 177

โครงการ ชุมชนปลอดขยะ ( ero Wa te)
โดย เทศบาลตำาบลวัดประดู่ อำาเภอเมืองสุราษ ร์ธานี จังหวัดสุราษ ร์ธานี

นายจารึก เพ็ชรคง 
ปลัดเทศบาลเทศบาลตำาบลวัดประดู่ 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำาบลวัดประดู่

วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานประเพณี  
บริหารจัดการที่ดี ทุกชีวีมีคุณภาพ”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
58 ตร.กม.  18,555 คน 140 ล้านบาท

โทรศัพท์ 0 7720 0175 www.wpd.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 แผันปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
ตามแนวทางประชารัฐ ภายใตแ้ผนแมืบ่ที่การิบริหิาริจดัการิขยะ
การิจัดเก็บขยะมูืลฝอำยขอำงป็ริะเที่ศ พ.ศ. 2559 - 2564  
เป็็นแนวที่างในการิขับเคลื�อำนป็ริะเที่ศไที่ยสู่้ส้ังคมืป็ลอำดขยะ  
( ero Waste Society) สิ้�งท่ี่�ต้อำงคำานึงถึงก็คือำ ต้นที่างขอำงขยะ 
หากม่ืการิจัดการิท่ี่�เหมืาะส้มื การิเก็บขนขยะก็จะม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ
มืากขึ�น 

 ขับเคล่ือนการบริหารจัดการขยะท่ีต้นทาง ม่ืการิแต่งตั�งบุคลากริ
มือำบหมืายผู้รัิบผิดชอำบหลักดำาเนินการิขับเคลื�อำนการิดำาเนินงาน
บริิหาริจัดการิขยะชุมืชนสู่้ชุมืชนป็ลอำดขยะ ( ero Waste)  
ตั�งแต่การิจัดที่ำาเวท่ี่ป็ริะชาคมื การิที่ำาแผนพัฒนาท้ี่อำงถิ�น ไป็จนถึง
การิส้นับส้นุนงบป็ริะมืาณ การิดำาเนินงาน การิป็ริะส้านหน่วยงาน
ทัี่�งในและนอำกพื�นท่ี่�  โดยการิคัดแยกขยะตามืหลัก 3 s  
เพื�อำลดป็ริิมืาณขยะท่ี่� เกิดขึ�น ซึ�งต้อำงอำาศัยการิม่ืส่้วนร่ิวมื 
การิป็ริับเป็ล่�ยนพฤติกริริมืคนในชุมืชน ส้ร้ิางวินัย ม่ืส้ำานึก 
และริับผิดชอำบในการิจัดการิขยะท่ี่�ครัิวเรืิอำนขอำงตนเอำง 
หลาย ๆ ครัิวเรืิอำน เพื�อำให้เกิดเป็็น “ชุมืชนป็ลอำดขยะ” 

 กำาหนดนโยบายกติกาชุมชนและรูปแบบการจัดการขยะ 
ท่ีสอดคล้องตามวิถีชีวิตของคนในชมุชน การิกำาหนดผู้ป็ริะส้านงาน
ป็ริะจำาบ้านเพื�อำให้ทุี่กครัิวเรืิอำนม่ืผู้ดูแล กิจกริริมืร้ิานค้าชุมืชน 
ลดขยะ ขยะแลกแต้มื และกอำงทุี่นขยะ เพื�อำนำาริายได้มืาจัด
ส้วัส้ดิการิให้แก่ป็ริะชาชน เช่น จัดที่ำาเวท่ี่อำอำกกำาลังกาย จัดงาน 
วันเด็ก วันแม่ืและวันผู้สู้งอำายุ การิแข่งขันก่ฬาชุมืชน กิจกริริมื 
วิ� งขึ�นเขาเอำาขยะลงมืา ตลอำดจนการิให้บริิการิโต๊ะเก้าอ่ำ� 
แก่คนในชุมืชน ส่้งผลให้เกิดการิม่ืส่้วนร่ิวมืขอำงทุี่กคนในชุมืชน 
เพริาะที่ำาแล้วได้รัิบป็ริะโยชน์ร่ิวมืกัน

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ปริมาณขยะชุมชนลดลง ชุมืชนส้ะอำาดเป็็นต้นแบบชุมืชน 
ป็ลอำดขยะ ( ero Waste) ป็ริะชาชนม่ืวินัยและส้ามืาริถจัดการิขยะ
ได้ถูกต้อำงตามืหลักวิชาการิ ป็ริะชาชนม่ืความืสุ้ขและภาคภูมิืใจ

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ 

 ชุมชนให้ความสำาคัญและมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน ตั�งแต่ 
ร่ิวมืคิด ร่ิวมืดำาเนินการิ ร่ิวมืแก้ปั็ญหา และร่ิวมืรัิบผิดชอำบ

 เทศบาลตำาบลวัดประดู่ ม่ืการิกำาหนดผู้รัิบผิดชอำบงานและ 
อำำานาจการิตัดสิ้นใจท่ี่�ชัดเจน ที่ำาให้เกิดความืคล่อำงตัว ริวดเร็ิว 
ในการิดำาเนินงาน ม่ืกริะบวนการิติดตามืป็ริะเมิืนผลท่ี่�ชัดเจน

 การมีแผันงาน/โครงการ ท่ี่�ดำาเนินการิอำย่างต่อำเนื�อำงและ 
ม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ

 การยกย่องให้เกียรติพ้ืนท่ีและชุมชนท่ีร่วมขับเคล่ือนการ 
ดำาเนินงานอย่างประสบความสำาเร็จ ด้วยการิมือำบเก่ยริติบัตริ 
ชื�นชมื และส้นับส้นุนการิเข้าร่ิวมืป็ริะเมิืนป็ริะกวดในเวท่ี่ต่าง ๆ

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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โครงการ ชุมชนปลอดขยะ ( ero Wa te)  
โดย เทศบาลตำาบลกันตวจระมวล อำาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสุข แนมดี  
นายกเทศมนตรีตำาบลกันตวจระมวล

วิสัยทัศน์ 

“กันตวจระมวลตำาบลน่าอยู่ มุ่งสู่แวดล้อมสีเขียว  
คนดีมีพร้อมวัฒธรรม นำาเกษตรอินทรีย์  
สู่วิถีพอเพียง เคียงคู่หลักธรรมาภิบาล”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
42 ตร.กม.  5,668 คน 42,161,742 บาท

โทรศัพท์ 0 4455 8702 www.kantuad.com

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การบริหารจัดการขยะของชุมชนบ้านกันตวจระมวล เกิดจาก
ความืตริะหนักถึงปั็ญหาขยะท่ี่�เกิดขึ�นในชุมืชน ป็ริะชาชน 
ให้ความืร่ิวมืมืือำในการิจัดการิขยะ โดยเริิ�มืท่ี่�ครัิวเรืิอำนขอำงตัวเอำง 
ริณริงค์ให้ทัี่� งเ ด็กเยาวชน ผู้สู้งอำายุ  และทุี่กคนในชุมืชน  
ร่ิวมืกันบริิหาริจัดการิขยะมูืลฝอำยตามืหลัก 3 s ส้อำดคล้อำง 
กับหลักป็รัิชญาขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยง ซึ�งส่้งเส้ริิมืให้ชุมืชน 
ใช้ที่รัิพยากริอำย่างคุ้มืค่ามืากท่ี่�สุ้ด 

 บ้านกันตวจริะมืวล ชื�อำท่ี่�อ่ำานยาก ความืหมืาย คือำ “ต้นมะขาม
ป้อมพันกันเป็นเกลียว” ซึ�งเป็็นความืหมืายขอำงชื�อำหมู่ืบ้าน 
กันตวจริะมืวล เป็็นส้ัญลักษณ์แส้ดงถึงความืส้ามืัคค่กลมืเกล่ยว 
ความืริ่วมืแริงริ่วมืใจขอำงคนในชุมืชนซึ�งเป็็นริากฐานส้ำาคัญ 
ในการิดำาเนินโคริงการิจนป็ริะส้บผลส้ำาเร็ิจ ได้รัิบริางวัลมืากมืาย
และกลาย เป็็นแหล่ง เร่ิยน รู้ิ อ่ำกหลาย ด้าน ริวมื ถึ ง เ ป็็น 
แหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยว OTOP นวัตวิถ่ อ่ำกด้วย 

 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ถือำเป็็นการิแลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิริะหว่างพื�นท่ี่�
ขอำงผู้ท่ี่�มืาศึกษาดูงาน ชุมืชนเกิดการิส้ริ้างอำาช่พ ม่ืริายได้ 
เพิ�มืขึ�นจากการิรัิบนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวท่ี่�มืาศึกษาดูงาน และม่ืศูนย์เร่ิยนรู้ิ
ด้านส้มุืนไพริพื�นบ้าน ท่ี่�ส้ามืาริถนำาเศษวัชพืชมืาแป็ริรูิป็ให้เป็็น
ส้มุืนไพริได้

 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน โดยเที่ศบาลตำาบล 
กันตวจริะมืวล ส้นับส้นุนด้านอำงค์ความืรู้ิ งบป็ริะมืาณและ 
บุคลากริในการิดำาเนินงาน ม่ืการิบูริณาการิความืร่ิวมืมืือำ 
โดยใช้หลักการิ “บวริ” บ้าน วัด โริงเร่ิยน เช่น วัดกันที่ริาริามื  
เมืื�อำม่ืงานบุญ ในวัดจะไม่ืใช้โฟิมื แต่ใช้ถ้วยชามืขอำงวัดเป็็นภาชนะ
ในการิใส่้อำาหาริแที่นโฟิมื และขยายผลการิจัดการิขยะในโริงเร่ิยน
ใกล้เค่ยงอ่ำก 2 แห่ง 

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ที่ำาให้ 
ชุมืชนกันตวจริะมืวลม่ืการิจัดการิขยะอำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ 
ป็ริิมืาณขยะในชุมืชนลดลง ที่ำาให้หมู่ืบ้านส้ะอำาด สั้งคมือำบอุ่ำน 

 สร้างรายได้ เกิดธนาคารขยะเพิ่มทรัพย์เพื่อให้คนในชุมชน 
นำาขยะมาขาย ส้ร้ิางริายได้ในครัิวเรืิอำน และยังส้ร้ิางริายได้ 
จากนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวท่ี่�มืาเยือำน ด้วยการิขายผลิตภัณฑ์์ และสิ้นค้า 
ท่ี่�ผลิตในชุมืชนอ่ำกด้วย 

 ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะ ท่ี่�ให้ความืริูแ้ก่เยาวชน ป็ริะชาชน
และนักท่ี่อำงเท่ี่�ยว

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ทัี่�งการิริณริงค์คัดแยกขยะ  
ลดป็ริิมืาณขยะและนำาขยะไป็ใช้ป็ริะโยชน์ได้อำย่างเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื 

 เยาวชนเป็นแกนนำาหลักในการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่ิวมืกันผลักดันเป้็าหมืาย ส้ร้ิางชุมืชน
ป็ลอำดขยะ ( ero Waste) ให้ส้ำาเร็ิจอำย่างยั�งยืน  
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โครงการ การจัดการขยะแบบกระจายศูนย์  
ผ่านกระบวนการ at h n  n   
และเครื่องอัดถุงพลาสติกประยุกต์
โดย เทศบาลตำาบลสังคม อำาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

นายบุญเรียง บุตรศรี   
นายกเทศมนตรีตำาบลสังคม

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลน่าอยู่ ประเพณีน่าเชิดชู นำาความรู้สู่การพัฒนา 
นำาพาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า พัฒนาสู่อาเซียน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
2.10 ตร.กม.  3,382 คน 6,918,266 บาท

โทรศัพท์  0 4244 1026 www.sangkom.org

คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การจัดการขยะของแต่ละครัวเรือนต้ังแต่ต้นทางผ่ัาน
กระบวนการ Match unk (จับคู่ขยะ) โดยทุี่กฝ่ายได้ป็ริะโยชน์
ริะหว่างผู้ก่อำขยะกับผู้ต้อำงการิใช้ป็ริะโยชน์จากขยะ 

 นำาขยะอินทรี ย์จากทุกครัวเรือน/ ร้านอาหาร ซ่ึง เ ป็น 
แหล่งกำาเนิดหลักไปใช้ประโยชน์ เช่น นำาไป็ใช้เล่�ยงสั้ตว์ ที่ำาปุ็ยหมัืก
ที่ำานำ�าหมัืก แก๊ส้ช่วภาพ ปุ็ยส้วนยาง เป็็นต้น 

 ชุมชนมีการสร้างกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ ในการิลดป็ริิมืาณ
ขยะในครัิวเรืิอำน โดยไม่ืต้อำงพึ� งพาการิฝังกลบขยะตามื 
หลักวิชาการิ และการิกำาจัดขยะท่ี่�ป็ลายที่าง

 การจัดการถุงพลาสติกผั่านเคร่ืองอัดขยะแบบประยุกต์  
เป็็นการินำาถุงพลาส้ติกกลับมืาสู่้กริะบวนการิร่ิไซเคิล โดยชุมืชน
ช่วยการิล้างถุงพลาส้ติกและนำาไป็ตากแห้ง และนำาถุงพลาส้ติก 
ท่ี่�ตากแห้งแล้วไป็ส่้งให้กับเที่ศบาล ซึ�งจะอำอำกรัิบถุงพลาส้ติก 
จากชุมืชน ทุี่กวันท่ี่� 1 และ 16 ขอำงเดือำน โดยจะมือำบคูป็อำงให้กับ
ครัิวเรืิอำนท่ี่�นำาถุงพลาส้ติกมืาส่้ง และเที่ศบาลจะนำาถุงพลาส้ติก 
ท่ี่�ได้รัิบจากชุมืชนมืาอำัดเป็็นก้อำนผ่านเครืิ�อำงอำัดขยะแบบป็ริะยุกต์ 
จากนั�นนำาถุงพลาส้ติกท่ี่�อัำดเป็็นก้อำนไป็จำาหน่าย และนำาเงินท่ี่�ได้
จากการิจำาหน่ายมืาซื�อำเครืิ�อำงอุำป็โภคบริิโภคมือำบคืนให้กับ 
ครัิวเรืิอำนท่ี่�ได้รัิบคูป็อำงจากการินำาถุงพลาส้ติกมืาส่้งให้เที่ศบาล

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 มีรายได้จากการคัดแยกขยะจำาหน่าย โดยจัดตั�งเป็็นกอำงทุี่น
าป็นกิจจากขยะร่ิไซเคิล

 นวัตกรรมการจัดการขยะ ท่ี่�ส้อำดคล้อำงกับวิถ่ช่วิตและบริิบที่ 
ขอำงคนในชุมืชน 

 ชุมชนเห็นความสำาคัญ เห็นคุณค่า และประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
จากการคัดแยกขยะ  การิใช้ป็ริะโยชน์จากขยะอำินที่ร่ิย์  
และขยะป็ริะเภที่อืำ�น ๆ

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ 

 คณะผู้ับริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนในชุมชน 
ม่ืความืเข้มืแข็ง ทุ่ี่มืเที่ เส่้ยส้ละ และม่ืความืเป็็นนำ�าหนึ�ง 
ใจเด่ยวกัน โดยร่ิวมืกันบริิหาริจัดการิขยะมูืลฝอำยตั�งแต่ 
ต้นที่าง กลางที่าง และป็ลายที่าง

 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความืร่ิวมืมืือำกับเที่ศบาล
เป็็นอำย่างด่ในการิบริิหาริจัดการิขยะ 

 มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ระหว่างผู้ัก่อให้เกิดขยะกับผู้ัต้องการ
ใช้ประโยชน์จากขยะ มืาจับคู่กันและส้ร้ิางป็ริะโยชน์ร่ิวมืกัน 
แบบได้ป็ริะโยชน์ทัี่�งส้อำงฝ่าย

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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โครงการ จัดทำาศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ 
แบบครบวงจร   
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลกุดจิก อำาเภอเมืองหนองบัวลำาภู จังหวัดหนองบัวลำาภู

นายสมภาร เคนหาญ  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลกุดจิก

วิสัยทัศน์ 

“ตำาบลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรมนำาคุณภาพชีวิตที่ดี  
ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ลือเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
170.80 ตร.กม.  5,960 คน 74 ล้านบาท

โทรศัพท์  0 4231 5671 www.kud ik-nblp.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 โครงการเชิงรุกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ 
คัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื�อำแก้ไขปั็ญหาการิจัดการิขยะมูืลฝอำย 
ในเขตพื�นท่ี่� อำบต.กุดจิก และเพื�อำริณริงค์ส่้งเส้ริิมืให้เยาวชนและ
ป็ริะชาชน เข้ามืาม่ืส้่วนร่ิวมืในการิจัดการิขยะมูืลฝอำย 
โดยการิคัดแยกและจัดการิป็ริะเภที่ขยะมูืลฝอำยท่ี่�เกิดขึ�นจาก 
แหล่งกำาเนิดภายในชุมืชนขอำงตนเอำง และส้ามืาริถเป็็นต้นแบบ 
ให้แก่ชุมืชนอืำ�น ๆ ในเขตพื�นท่ี่�ได้

 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เช่น จัดที่ำา MOU  
กับกอำงทีุ่นสิ้�งแวดล้อำมืหมู่ืบ้าน ร้ิานค้า และป็ริะชาชน การิใช้ 
ถุงผ้าแที่นถุงพลาส้ติกและการิคัดแยกขยะอำย่างคริบวงจริ 
และต่อำเนื�อำง

 อบต.กุดจิก คว้ารางวัล ดังน่� 
• เก่ยริติบัตริ ชุมืชนยางหลวงใต้ อำบต.กุดจิก ได้เข้าริ่วมื 

โคริงการิชุมืชนป็ลอำดขยะ ( ero Waste) ป็ริะจำาป็ี 2561  
ผ่านริะดับด่เย่�ยมื จากกริมืส้่งเส้ริิมืคุณภาพส้ิ�งแวดล้อำมื

• โล่เก่ยริติคุณ ชุมืชนยางหลวงใต้ หมืู่ที่่� 5 ผ่านเข้าริอำบที่่� 1  
โคริงการิชุมืชนป็ลอำดขย ( ero Waste)  ป็ริะจำาป็ี 2561  
ผ่านริะดับด่เย่�ยมื จากกริมืส้่งเส้ริิมืคุณภาพส้ิ�งแวดล้อำมื 

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งท่องเท่ียว และแหล่งศึกษาดูงาน ในด้าน
การิจัดการิขยะแบบคริบวงจริ 

 เพ่ิมจำานวนนักท่องเท่ียวให้กับตำาบล ที่ำาให้เกิดการิส้ร้ิางอำาช่พ
และส้ร้ิางริายได้ให้กับคนในท้ี่อำงถิ�น ผู้ป็ริะกอำบการิในเขตพื�นท่ี่�

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ผู้ันำา การทำางานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
ริวมืถึงความืริ่วมืมืือำขอำงภาค่เคริือำข่าย “บวริ” บ้าน วัด  
โริงเร่ิยน การิส้านต่อำการิที่ำางานอำย่างไม่ืม่ืท่ี่�สิ้�นสุ้ด การิพัฒนา 
ด้านนวัตกริริมือำย่างต่อำเนื�อำง ป็ลูกจิตส้ำานึกให้กับเยาวชน 
ในการิรัิกษาสิ้�งแวดล้อำมืและรัิกษ์บ้านเกิด

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลศรีพราน อำาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นาวาเอกคเน รักขำา 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลศรีพราน

วิสัยทัศน์ 

“เมืองเกษตรกรรมก้าวหน้า เศรษฐกิจดี การศึกษา 
สาธารณูปโภค ชุมชนเข้มแข็ง การคมนาคมสะดวก  
ดำารงอยู่อย่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

12.1113 ตร.กม.  2,485 คน 24,808,759 บาท

โทรศัพท์ 0 3569 5976 www.sripran.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ 
ท่ีต้นทาง ช่วยส่้งเส้ริิมืและส้ร้ิางจิตส้ำานึกให้กับป็ริะชาชน 
ในตำาบลศร่ิพริาน ได้ม่ืความืรู้ิความืเข้าใจและรู้ิจักการิคัดแยกขยะ
ในแต่ละป็ริะเภที่ แล้วนำาขยะกลับมืาใช้ซำ�าให้เกิดป็ริะโยชน์กับ
ตนเอำงและส่้วนริวมื 
• ขยะทั่วไป อำบต.ศริ่พริาน จัดเก็บทีุ่กวันพุธิ์ เพื�อำนำาไป็กำาจัด 

ที่่�ศนูย์กำาจดัขยะมูืลฝอำยริวมืขอำงเที่ศบาลเมือืำงอ่ำางที่อำง
• ขยะรีไซเคิล ป็ริะชาชนคัดแยกในคริัวเริือำนแล้วนำาไป็ขาย 

เพื�อำนำาเงินไป็ส้มืที่บกอำงทีุ่นส้วัส้ดิการิชุมืชนตำาบลศริ่พริาน
• ขยะอินทรีย์ ที่ำาป็ุยหมืัก ป็ุยช่วภาพ นำาไป็เล่�ยงส้ัตว์
• ขยะมพิีษ นำาไป็ริวบริวมืไว้ที่่�ศนูย์กำาจดัขยะมืลูฝอำยขอำงเที่ศบาล

เมืือำงอำ่างที่อำง
• ขยะติดเชื้อ แต่ละคริัวเริือำนริวบริวมืนำาไป็ใส้่ถังขยะติดเชื�อำ 

ที่่�โริงพยาบาลส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพ ตำาบลศริ่พริาน เพื�อำริอำการิกำาจัด
แบบถูกวิธิ์่

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนมีความรู้ และทักษะ ส้ามืาริถคัดแยก และจัดการิขยะ
แต่ละป็ริะเภที่ได้อำย่างเหมืาะส้มื

 ช่วยลดปัญหาปริมาณขยะ ปั็ญหาไมื่ม่ืท่ี่�กำาจัดขยะ และ 
ปั็ญหาเก่�ยวกับสุ้ขภาวะขอำงป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�

 ชุมชนต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และทัี่กษะใน 
การิคัดแยกป็ริะเภที่ขยะสู่้ชุมืชนอืำ�น ๆ

 นำาขยะรีไซเคิลไปขาย เ พื�อำ เส้ริิมืส้ร้ิางส้วัส้ดิการิชุมืชน 
ตำาบลศร่ิพริาน

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความเข้มแข็งของชุมชน ป็ริะชาชนม่ืจิตส้ำานึกในการิริักษา 
ความืส้ะอำาด การิคัดแยกขยะให้ถูกวิธ่ิ์ ที่ำาให้ส้ามืาริถรัิกษา 
สิ้�งแวดลอ้ำมืในครัิวเรืิอำน หมู่ืบ้านและตำาบลศร่ิพริานป็อ้ำงกนัมืลพิษ
ท่ี่�จะเกิดขึ�นจากขยะ ซึ�งจะส้่งผลในภาพริวมืขอำงป็ริะเที่ศไที่ย  
การิส้ร้ิางความืเข้มืแข็งขอำงชุมืชนจำาเป็็นต้อำงเปิ็ดโอำกาส้ให้
ป็ริะชาชนได้แส้ดงความืคิดเห็นและข้อำเส้นอำแนะเพื�อำได้เร่ิยนรู้ิ 
และเข้าใจกันริะหวา่งหนว่ยงานริาชการิและป็ริะชาชนในหมู่ืบา้น
ส้ามืาริถที่ำางานร่ิวมืมืือำร่ิวมืใจกัน ส่้งผลต่อำความืเข้มืแข็งขอำงชุมืชน
ต่อำไป็

 อบต.ศรีพราน ได้บรูณาการในการทำางานร่วมกัน กับหน่วยงาน 
ภาครัิฐ ผู้นำาชุมืชน วัด โริงเร่ิยน กลุ่มือำงค์กริ ภาคป็ริะชาชน กอำงทุี่น
หมู่ืบ้านและป็ริะชาชนในตำาบลศร่ิพริาน เพื�อำร่ิวมืมืือำร่ิวมืใจกัน 
ส่้งเส้ริิมืส้ร้ิางจิตส้ำานึกให้กับป็ริะชาชนในการิรู้ิจักการิคัดแยกขยะ 
ท่ี่�ต้นที่าง โดยภาคป็ริะชาชนร่ิวมืแส้ดงความืคิดเห็น ร่ิวมืส้ร้ิาง 
ความืเข้มืแข็ง ในหมู่ืบ้านขอำงตำาบลศร่ิพริาน เพื�อำให้เกิด 
ความืส้ะอำาดป็ริาศจากมืลพิษม่ืสิ้�งแวดล้อำมืท่ี่�ด่ และส้ามืาริถ 
ช่วยส่้งเส้ริิมืการิท่ี่อำงเท่ี่�ยวในชุมืชนกริะจายริายได้สู่้ชุมืชน 
อ่ำกที่างหนึ�ง
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โครงการ เพิมศักยภาพการบริหารจัดการขยะ 
และคณะกรรมการธนาคารขยะรีไ เคิล 

โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลไร่ขี อำาเภอลืออำานาจ จังหวัดอำานาจเจริญ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสำาเริง ทาริวงศ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลไร่ขี

วิสัยทัศน์ 

“หอยใหญ่ ไข่เต่า ปลาแดกต่อน บ่อนมันแซง แหล่งลำาเซ”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
40 ตร.กม.  4,508 คน 42,161,742 บาท

โทรศัพท์ 0 4554 6223 www.raikee.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีต้นทางครบ 100   
อำย่างถูกต้อำงตามืหลักวิชาการิ และเป็็นไป็ตามืแผนป็ฏิิบัติการิ
จัดการิขยะมูืลฝอำยชุมืชน “จังหวัดส้ะอำาด”

 ทุกครัวเรือนมีการจัดการขยะอนิทรีย์ โดยการิที่ำานำ�าหมัืกช่วภาพ 
และจัดตั�งธิ์นาคาริขยะร่ิไซเคลิคริบที่กุหมู่ืบ้าน จำานวน 10 หมู่ืบา้น
จัดตั� งธิ์นาคาริขยะในโริงเร่ิยน 4 แห่งและธิ์นาคาริขยะ 
ใน อำบต.ไร่ิข่ 1 แห่ง ริวมื 15 แห่ง และม่ืเงินทุี่นหมุืนเว่ยน 
อำย่างต่อำเนื�อำง

 โรงเรียนท้ัง 4 แห่ง ม่ืการิจัดตั�งธิ์นาคาริขยะร่ิไซเคิล และ 
ม่ืการิติดตามืการิบริิหาริจัดการิธิ์นาคาริขยะในโริงเร่ิยน

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 แกนนำา ผู้ันำาชุมชน คณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิลตำาบลไร่ขี
ม่ืการิศึกษาดูงานด้านการิจัดการิขยะมูืลฝอำยใน อำป็ที่.ต้นแบบ 
แห่งอืำ�น ๆ ภายหลงัเส้ร็ิจสิ้�นการิศึกษาดูงาน ม่ืการินำาข้อำมูืลมืาส้ริปุ็ 
บที่เร่ิยนและจัดที่ำาป็ริะชาคมื เพื�อำนำาไป็ป็รัิบใช้ แก้ไขปั็ญหา 
ให้ตริงกับบริิบที่ขอำงแต่ละพื�นท่ี่�ต่อำไป็

 ปริมาณขยะในพ้ืนท่ีตำาบลไร่ขีลดลง ม่ืการิบริิหาริจัดการิ 
ขยะมูืลฝอำยท่ี่�ถูกต้อำงตามืหลักวิชาการิ ให้เกิดป็ริะส้ิที่ธิิ์ภาพ 
และป็ริะสิ้ที่ธิิ์ผลมืากยิ�งขึ�น 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การสร้างผู้ันำา แกนนำาชุมชน และภาค่เครืิอำข่ายในเขตพื�นท่ี่� 
ตำาบลไร่ิข่ ให้เกิดความืริู้ความืเข้าใจในเรืิ�อำงการิคัดแยกขยะ  
และการิบริิหาริจัดการิสิ้�งแวดล้อำมืในชุมืชนมืากยิ�งขึ�น

 กา รศึ กษ า เ รี ยน รู้  รูิ ป็ แบบกา ริ จั ดก า ริขยะ ใน ชุ มืชน  
ท่ี่�ป็ริะส้บความืส้ำาเร็ิจเพื�อำนำาไป็ป็รัิบใช้ในเขตพื�นท่ี่�ตำาบลไร่ิข่

 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในอำงค์ความืรู้ิด้านการิจัดการิขยะ 
ริะหว่างกัน

 กระบวนการในการทำางาน อำยา่งม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ และป็ริะสิ้ที่ธิิ์ผล
ขอำงคณะกริริมืการิธิ์นาคาริขยะร่ิไซเคิลตำาบลไร่ิข่
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ด้านการจัดการขยะมูล อย4
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โครงการ กองทุนขยะรีไ เคิล  
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลแสงสว่าง อำาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสมาน เสโส 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลแสงสว่าง

วิสัยทัศน์ 

“ส่ิงแวดล้อมสวยงาม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินก้าวหน้า 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการให้บริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
118.84 ตร.กม.  3,768 คน 37,470,410 บาท

โทรศัพท์ 0 4213 4411 www.sangsawang.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ปัญหาการจัดการขยะ เ ป็็นปั็ญหาใหญ่ในป็ริะเที่ศไที่ย 
ซึ�งนับวันจะที่ว่ความืริุนแริงมืากยิ�งขึ�น ครัิวเรืิอำนถือำเป็็นแหล่ง
กำาเนิดขอำงเส่้ยอัำนตริายจากชุมืชนป็ริะมืาณ 1 ใน 4 ขอำงทัี่�งหมืด 
และขอำงเส่้ยอัำนตริายจากชุมืชนมืากกว่าครึิ�งท่ี่�กำาจัดในส้ถานท่ี่� 
ฝังกลบขยะมูืลฝอำยก็ถูกกำาจัดพร้ิอำมืกับขยะมูืลฝอำยชุมืชน  
ม่ืการิป็ล่อำยทิี่�งสู่้ท่ี่อำนำ�าเส่้ย ม่ืการิริะบายสู่้สิ้�งแวดล้อำมืโดยตริง 
เพิ�มืความืเส่้�ยงในพื�นท่ี่�ส้าธิ์าริณะและส่้งผลให้ม่ืการิป็นเป้้็อำน 
ในนำ�าใต้ดิน 

 ธนาคารขยะรีไซเคิล ช่วยส่้งเส้ริิมืการิคัดแยกขยะท่ี่�ต้นที่าง  
ช่วยลดป็ริิมืาณขยะในครัิวเรืิอำนและชุมืชน ท่ี่�ผ่านมืาได้ม่ืการิ
วางแผนอำย่างเป็็นริะบบ เพื�อำริณริงค์แก้ไขปั็ญหาขยะล้นชุมืชน 
ด้วยการิจัดอำบริมืให้ความืรู้ิกับป็ริะชาชน เพื�อำให้เกิดความืเข้าใจ
ในหลัก 3 s ใช้น้อำย ใช้ซำ�า และนำากลับมืาใช้ใหม่ื  

 บูรณาการความร่วมมือกับโรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำาบลท่าสี ในการิบริิหาริจัดการิขยะท่ี่�ต้นที่าง และนำา 
ขยะมืาขายยังธิ์นาคาริร่ิไซเคิลชุมืชน 

 รณรงค์ด้วยแนวคิด “เ ม่ือคุณท้ิง ใครจะเป็นคนเก็บ”  
เป็็นการิขยายผล ส้ร้ิางการิม่ืส้่วนริ่วมืขอำงป็ริะชาชนในการิดูแล
รัิกษาสิ้� งแวดล้อำมืขอำงที่้อำง ถิ�น  บูริณาการิความืริ่ วมืมืือำ 
ในการิจัดการิขยะ ม่ืการิแลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิในการิดำาเนินงาน
ธิ์นาคาริขยะขอำง อำบต.แส้งส้ว่าง ทัี่�ง 4 หมู่ืบ้านร่ิวมืกัน ม่ืการิส้ร้ิาง
มูืลค่าเพิ�มืให้ขยะ และส่้งเส้ริิมืการิม่ืริายได้ให้ กับชุมืชน  
เช่น การิที่ำาไม้ืกวาดจากขวดนำ�า การิที่ำากริะเป็าจากซอำงกาแฟิ 

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ระบบการจัดการขยะรีไซเคิลท่ีมีประสิทธิภาพ ป็ริะหยัด 
งบป็ริะมืาณขอำงเที่ศบาลในการิบริิหาริจัดการิขยะ ลดการิ 
สิ้�นเป็ลือำงขอำงพลังงานและที่ริัพยากริ ด้วยการินำาวัส้ดุป็ริะเภที่ 
ต่าง ๆ  เช่น แก้ว กริะดาษ โลหะ พลาส้ติก  เข้ากริะบวนการิร่ิไซเคิล
หมุืนเว่ยนใช้ใหม่ื ส้ร้ิางริายได้เส้ริิมืให้กับพ่�น้อำงป็ริะชาชน

 ช่วยลดปรมิาณขยะในชมุชน เมืื�อำคนในชุมืชนดำาเนินการิคัดแยก
ขยะอำย่างจริิงจัง ส่้งผลให้เหลือำขยะท่ี่�ต้อำงนำาไป็ฝังกลบ และเข้าสู่้
กริะบวนการิกำาจัดขยะแบบอืำ�น ๆ ลดน้อำยลงมืาก 

 สร้างรายได้เสริม และปลูกฝังนิสัยการออม ให้กับพ่�น้อำง
ป็ริะชาชนท่ี่�เข้าร่ิวมืโคริงการิ 

 ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมรับผิัดชอบต่อส่ิงแวดล้อมชุมชน  
ทุี่กหมู่ืบ้านร่ิวมืกันอำนุ รัิกษ์ สิ้� งแวดล้อำมืและพัฒนาชุมืชน  
ให้ส้วยงามื น่าอำยู่ และถูกสุ้ขอำนามัืย ลดมืลพิษท่ี่�เกิดต่อำโลก  
ลดการิเกิดภัยธิ์ริริมืชาติท่ี่�รุินแริงอัำนเป็็นผลจากภาวะโลกร้ิอำน 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความร่วมมือแบบบูรณาการ ริะหว่าง อำบต.แส้งส้ว่าง โริงเร่ิยน  
โริงพยาบาลส้ง่เส้ริมิืส้ขุภาพตำาบล ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ ผู้ใหญบ้่าน
ผู้นำาชุมืชน และป็ริะชาชนท่ี่�ตริะหนักถึงปั็ญหาขยะมูืลฝอำยชุมืชน
ซึ�งจะเป็็นปั็ญหารุินแริงต่อำไป็ในอำนาคต และร่ิวมืกันลงมืือำคัดแยก
ขยะตั�งแต่วันน่� เพื�อำลดผลกริะที่บต่อำส้ภาพแวดล้อำมืในริะยะยาว
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โครงการ จัดการขยะมูล อยและขยะอันตราย 

โดย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 กำาหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ท่ีสอดคล้องกับนโยบายชาติ ตามืแผนป็ฏิิบัติการิ “จังหวดัส้ะอำาด” 
ภายใต้แผนแมื่บที่การิบริิหาริจัดการิขยะมูืลฝอำยขอำงป็ริะเที่ศ  
พ.ศ. 2559 - 2564 โดยส่้งเส้ริิมืให้ป็ริะชาชนคัดแยกขยะ 
และส้นับส้นุนให้ชุมืชนม่ืส้่วนริ่วมืในการิจัดการิขยะมูืลฝอำย 
อำย่างเป็็นริะบบ

 ศูนย์ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยประจำาชุมชน คริบทัี่�ง 
28 ชุมืชน ม่ืการิแตง่ตั�งคณะที่ำางานป็ริะจำาศูนย ์กำาหนดส้ถานท่ี่�ตั�ง
และภาริกิจหน้าท่ี่� ริวมืทัี่�งจัดกิจกริริมืริณริงค์การิคัดแยกขยะ 
ท่ี่�ต้นที่างให้เป็็นท่ี่�รัิบรู้ิอำย่างกว้างขวาง

 ชุมชนต้นแบบในการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย จำานวน 12 ชุมืชน
โดยบูริณาการิความืร่ิวมืมืือำกับภาครัิฐ ภาคเอำกชน ศาส้นส้ถาน  
ผู้นำาชุมืชน กลุ่มือำงค์กริต่าง ๆ ในพื�นท่ี่� เส้ริิมืส้ร้ิางจิตส้ำานึก 
การิม่ืส่้วนร่ิวมืในการิจัดการิขยะมูืลฝอำยตามืหลัก 3 s

  จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการรณรงค์จัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
ทุี่ก 3 - 4 เดือำน โดยป็ริะชาสั้มืพันธ์ิ์เชิญชวนข้าริาชการิ  
พนักงาน ส้มืาชิกอำงค์กริ และป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�ร่ิวมืดำาเนินการิ
พร้ิอำมืกันในช่วงเวลาดังกล่าว

 ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนจัดทำาถังขยะเปียก ม่ืผลส้ำาเร็ิจจำานวน 
619 ครัิวเรืิอำน และจัดที่ำาถังขยะเป็ียกริวมือ่ำก 8 แห่ง ส้ำาหริับ 
ครัิวเรืิอำนท่ี่�ไม่ืม่ืพื�นท่ี่�

 เครือข่ายอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) จัดตั�งและพัฒนา
เคริือำข่าย อำถล. จำานวน 2,356 ครัิวเรืิอำน ส้นับส้นุนการิดำาเนิน
กิจกริริมืเพื�อำเส้ริิมืส้ร้ิางความืเข้มืแข็ง ริวมืทัี่�งขยายเครืิอำข่าย 
ให้คริอำบคลุมืทัี่�งเขตเที่ศบาล

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 พลัง 3 s ลดการจัดการขยะที่กลางทางและปลายทาง
เกิดพลังความืริ่วมืมืือำในทุี่กภาคส่้วนจัดการิขยะจากต้นที่าง  
ส่้งผลให้ป็ริิมืาณขยะท่ี่�จัดเก็บจากชุมืชนเพื�อำนำาไป็กำาจัดป็ลายที่าง
ท่ี่�บ่อำฝังกลบขอำงเที่ศบาลเมืือำงอุำตริดิตถ์ลดลง ไม่ืม่ืขยะตกค้าง 
ชุมืชนส้ะอำาด ป็ลอำดภัย และไมื่ส่้งผลกริะที่บต่อำสิ้�งแวดล้อำมื
ป็ริิมืาณขยะมูืลฝอำยทัี่�วไป็ท่ี่�เกิดขึ�น (หน่วย : ตัน)

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.

ขยะมูลฝอย 
ทั่วไป

เฉลี่ย/วัน เพิ่ม-ลด/วัน 

2559 12,098.21 33.60 -

2560 13,076.69 36.32 เพิ�มื 2.72

2561 12,571.555 34.92 ลด 1.40

2562 11,846.17 32.90 ลด 2.02

 กองทุนพัฒนาส่ิงแวดล้อมในชุมชน คริบทัี่�ง 28 ชุมืชน จากการิ
รัิบบริิจาควัส้ดุร่ิไซเคิลภายในชุมืชนมืาคัดแยกและจำาหน่าย  
นำาริายได้เข้ากอำงทุี่นนำาไป็พัฒนาสิ้�งแวดล้อำมืและส้นับส้นุน
กิจกริริมืส้าธิ์าริณป็ริะโยชน์ในชุมืชน

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ยุทธศาสตร์เมือง นโยบายที่ชัดเจนและเด็ดขาด ป็ริะกอำบกับ 
ความืตั�งใจขอำงฝ่ายบริิหาริและฝ่ายป็ฏิิบัติการิทุี่กริะดับ ท่ี่�ร่ิวมืแริง
ร่ิวมืใจแก้ไขปั็ญหาขยะมูืลฝอำยไป็สู่้เป้็าหมืายการิลดป็ริิมืาณขยะ 
และการิจัดการิขยะท่ี่�เหมืาะส้มือำย่างอำดที่น ไม่ืย่อำท้ี่อำ

 แกนนำาภาคประชาชนและเครือข่ายต่าง ๆ ในพ้ืน ท่ี 
ม่ืส่้วนร่ิวมืในการิกำาหนดแนวที่างการิแก้ไขปั็ญหาขยะมูืลฝอำย 
และร่ิวมืขับเคลื�อำนแผนป็ฏิิบัติการิให้เกิดเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสำาราญ เอื้อจิรวาณิชย์ 
นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์

วิสัยทัศน์ 

“อุตรดิตถ์เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล สู่บริการเป็นเลิศ”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
13.49 ตร.กม.  31,897 คน 499,867,000 บาท

โทรศัพท์ 0 5541 1212 www.uttaraditcity.go.th

PART 3-4 COATED DIC2019 4C_63-06-067.indd   183 16/12/2563 BE   15:00



ด้านการจัดการขยะมูล อย4
ด้านที่

184 PB

โครงการ บริการจัดการขยะมูล อย  
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองสรวง อำาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางสุทัตตา ทองคำาดี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองสรวง 
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12.25 ตร.กม.  2,696 คน 40,232,947 บาท
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 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชน เป็็นป็ัญหาท่ี่�ทุี่กคนต้อำงริ่วมืกัน
แก้ไข เนื�อำงจากขยะเป็็นสิ้�งท่ี่�ป็ริะชาชนร่ิวมืกันส้ร้ิางให้เกิดเป็็น
มืลพิษในพื�นท่ี่�หมู่ืบ้าน/ชุมืชน อำบต.หนอำงส้ริวง จึงยึดหลักการิ 
ม่ืส่้วนร่ิวมืขอำงทุี่กฝ่าย โดยเริิ�มืต้นจากป็ริะชาชน หมู่ืบ้าน  
วัด โริงเร่ิยน ส้ถานศึกษา ร้ิานค้า ส้ถานป็ริะกอำบการิในพื�นท่ี่�  
ร่ิวมืกันคัดแยกขยะอำย่างเป็็นริะบบ

  ศูนย์เรียนรู้การจัดการส่ิงแวดล้อม อบต.หนองสรวง เน้นเผยแพริ่
อำงค์ความืริู้ในการิบริิหาริจัดการิขยะตั�งแต่ต้นที่าง เพื�อำส้ร้ิาง 
ความืเข้าใจท่ี่� ถูกต้อำงในการิคัดแยกขยะ กลางที่าง ได้แก่  
การิใช้ป็ริะโยชน์จากขยะร่ิไซเคิล การิจัดตั�งธิ์นาคาริขยะชุมืชน 
เพื�อำนำาป็ริะโยชน์กลับคืนสู่้ท้ี่อำงถิ�น การิจัดการิขยะอิำนที่ร่ิย์ 
เพื�อำส้ร้ิางมูืลค่า ไป็จนถึงป็ลายที่าง ท่ี่�เน้นการิฝังกลบขยะ 
ตามืหลักวิชาการิ

 เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น โดย อำบต.ตำาบลหนอำงส้ริวง 
ได้เริิ�มืดำาเนินการิตั�งแต่ป็ีงบป็ริะมืาณ พ.ศ. 2559 จนถึงปั็จจุบัน 
ท่ี่�ผ่านมืาส้ามืาริถริวบริวมืผลการิดำาเนินงานและจัดตั�งเป็็นศูนย์
เร่ิยนรู้ิการิจัดการิสิ้�งแวดลอ้ำมืหมู่ืบ้าน/ชุมืชนต้นแบบ ตามืแนวที่าง
เศริษฐกิจพอำเพ่ยง และม่ืคณะบุคคล อำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�น
นักเร่ิยน ส้ถานศึกษา เข้ามืาศึกษาดูงานอำย่างต่อำเนื�อำง

  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ศูนย์เรียนรู้การจัดการส่ิงแวดล้อม ให้ป็ริะชาชน นักเร่ิยน 
นักศึกษา และผู้ท่ี่�ส้นใจ ได้เร่ิยนรู้ิถึงการิบริิหาริจัดการิขยะมูืลฝอำย
ตามืหลัก 3 s ที่ำาให้เกิดการิคัดแยกขยะอำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ  
นำาขยะกลับมืาใช้ใหม่ื เพิ�มืมูืลค่าให้กับขยะ

 ประชาชนเกิดจิตสำานึกในการดูแลรักษาความสะอาด  
ดูแลสิ้�งแวดล้อำมืในพื�นท่ี่�ขอำงตนเอำง และที่างส้าธิ์าริณะท่ี่�ต้อำง 
ใช้ร่ิวมืกัน

 สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน ถ้าคนเริารู้ิจักคิด รู้ิจักใช้ 
หรืิอำจำาเป็็นต้อำงทิี่�งขอำงท่ี่�เหลือำใช้ก็ต้อำงทิี่�งอำย่างถูกวิธ่ิ์ การิบริิหาริ
จัดการิขยะมูืลฝอำยก็จะเป็็นเรืิ�อำงท่ี่�ง่าย ไม่ืก่อำให้เกิดปั็ญหาหรืิอำ 
เพิ�มืต้นทุี่นในการิบริิหาริจัดการิขยะมูืลฝอำย

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การปลูกฝังจิตสำานึก การทำางานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน ส้ร้ิางความืตริะหนักให้เกิดขึ�นในชุมืชนว่าป็ัญหาขยะ
มูืลฝอำยส้ามืาริถเกิดจากทีุ่กคนทีุ่กครัิวเรืิอำน หมู่ืบ้าน ชุมืชน  
ร้ิานค้า ส้ถานป็ริะกอำบการิ ส่้วนริาชการิ วัด โริงเร่ิยนทุี่กฝ่าย 
ต่างม่ืส่้วนที่ำาให้เกิดปั็ญหา ดังนั�น หากขาดจิตส้ำานึกท่ี่�ด่ขาดความื
รัิบผิดชอำบในการิดูแลริักษาความืส้ะอำาดและสิ้�งแวดล้อำมื 
ไม่ืร่ิวมืมืือำกันแก้ไขปั็ญหาตั�งแต่วันน่� ปั็ญหาจะรุินแริง ขยะจะ 
ม่ืป็ริิมืาณเพิ�มืมืากขึ�นและอำาจไม่ืส้ามืาริถบริิหาริจัดการิได้ในท่ี่�สุ้ด

 พ้ืนท่ีและขนาดของชุมชนท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ม่ืพื�นท่ี่� 
ในเขตการิป็กคริอำง 5 หมู่ืบ้าน ม่ืเขตพื�นท่ี่� 12.25 ตาริางกิโลเมืตริ
ม่ืจำานวนผู้นำาหมู่ืบ้าน/ชุมืชน ไมื่มืากนัก ส้ามืาริถจัดป็ริะชุมื 
ร่ิวมืกับผู้บริิหาริท้ี่อำงถิ�นได้เป็็นป็ริะจำาทุี่กเดือำน เพื�อำวางแผน 
การิจัดกิจกริริมื และโคริงการิในการิบริิหาริจัดการิขยะมูืลฝอำย
ชุมืชน
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ด้านที่  
ด้านการส่งเสริม 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และภูมิป าท้องถิน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.
ที่มีผลก�รปฏิบัติง�นดีเด่น 2562
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ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วั นธรรม และภูมิปญญาท้องถิ่น5
ด้านที่

186 187

โครงการ ศิลปะสร้างคน คนสร้างเมือง กระบ่ีเมืองศิลปะ
โดย เทศบาลเมืองกระบี่ อำาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 “นำาศิลปะมาสร้างเมือง” นำาเรืิ�อำงริาวที่างป็ริะวัติศาส้ตร์ิ ศิลป็ะ  
และวัฒนธิ์ริริมืขอำงเมืือำงกริะบ่�นำาเส้นอำผ่าน “ป็ริะติมืากริริมื 
ป็ูดำา” ขึ�นเป็ ็นคริั� งแริก เกิดเป็ ็นถนนส้ายป็ริะติมืากริริมื 
ในเวลาต่อำมืา จนป็ัจจุบันมื่ป็ริะติมืากริริมืมืากกว่า 26 ชิ�นงาน 
ในพื�นที่่�ขอำงเที่ศบาล ริอำงรัิบการิท่ี่อำงเท่ี่�ยวได้ตลอำดที่ั�งปี็ นอำกเหนอืำ
จากการิที่่อำงเที่่�ยวที่างที่ะเล ซึ�งมื่ข้อำจำากัดตามืฤดูกาลที่่อำงเที่่�ยว

 ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกริะบ่�เป็็นศูนย์กลาง 
การิเชื�อำมืโยงแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยวที่างป็ริะวัติศาส้ตร์ิ ศิลป็ะ และวฒันธิ์ริริมื
ป็ริะกอำบด้วย พิพิธิ์ภัณฑ์์ลูกปั็ดอัำนดามัืนและหอำศิลป็อัำนดามัืน  
ซึ�งเป็็นหอำศิลป็ท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สุ้ดในภาคใต้ ม่ืการิจัดแส้ดงงานศิลป็ะ 
ทัี่�งในริะดับป็ริะเที่ศและริะดับโลกอำยูต่ลอำดทัี่�งปี็ 

 โครงการด้านศิลปะ โดยม่ืศิลปิ็นแห่งชาติ ศิลปิ็นไที่ย และศลิปิ็น
นานาชาติร่ิวมืแลกเป็ล่�ยนความืรู้ิด้านศิลป็ะ วาดภาพผลงานศิลป็ะ 
และจัดแส้ดงนิที่ริริศการิหมุืนเว่ยน เป็็นช่อำงที่างให้นิสิ้ต นักศึกษา
ได้เร่ิยนรู้ิการิป็ฏิิบัติงานและเที่คนิคต่าง ๆ จากศิลปิ็นท่ี่�ม่ืชื�อำเส่้ยง

 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น จัดที่ำา MOU 
ส้ร้ิางเครืิอำข่ายศิลป็ะร่ิวมืกับมืหาวิที่ยาลัยริาชภัฏิทัี่�ง 10 ส้ถาบัน 
ร่ิวมืกับส้มืาคมืขัวศิลป็ะ จัดกิจกริริมืแลกเป็ล่�ยนป็ริะส้บการิณ์
ด้านศิลป็ะ ริะหว่างศิลป็ะเช่ยงริายและศิลปิ็นท้ี่อำงถิ�นกริะบ่�  
และร่ิวมืกับส้ำานักงานวัฒนธิ์ริริมืจังหวัดกริะบ่� ดำาเนินโคริงการิ 
ส่้งเส้ริิมืศิลป็ะร่ิวมืส้มัืยในพื�นท่ี่�เมืือำงกริะบ่�อำย่างต่อำเนื�อำง

 ส่งผัลให้จังหวัดกระบ่ี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 3 เมืองนำาร่อง
ด้านศิลปะ (เช่ยงริาย นคริริาชส่้มืา กริะบ่�) ได้รัิบคัดเลือำกให้เป็็น
เจ้าภาพในการิจัดงานศิลป็กริริมืร่ิวมืส้มัืยนานาชาติ Thailand 
Biennale, rabi 2018 ซึ�งเป็็นครัิ�งแริกท่ี่�จัดขึ�นในป็ริะเที่ศไที่ย 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ศูนย์กลางการเรียนรู้ ท่องเท่ียว และศึกษาดูงานทางด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม ป็ริะวัติศาส้ตร์ิ และวัตถุโบริาณขอำงเมืือำง  
ให้แก่เยาวชน ป็ริะชาชน และนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวจากทัี่�วป็ริะเที่ศ 
และทีุ่กมืุมืโลก

 เพ่ิมจำานวนนักท่องเท่ียวให้กับเมือง ที่ำาให้เกิดการิส้ริ้างอำาช่พ
และส้ริ้างริายได้ให้กับคนในที่้อำงถิ�น ผู้ป็ริะกอำบการิในเขต 
เมืือำงกริะบ่�

 เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
โดยอำาศัยความืริ ่วมืมืือำจากทีุ่กภาคส้่วนในการิขับเคลื�อำน 
การิพัฒนาเมืือำง

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ผัู้นำา การทำางานเป็นทีม และการสร้างการมีส่วนร่วม 
กับชุมชน ม่ืจุดเน้นอำยู ่ที่่�การิป็ริะส้านความืริ่วมืมืือำกับชุมืชน  
เพื�อำให้ได้โคริงการิที่่�ป็ริะชาชนต้อำงการิและพึงพอำใจมืากที่่�สุ้ด  
โดยการิรัิบฟิังความืคิดเห็น/ความืต้อำงการิขอำงป็ริะชาชน  
กำาหนดขั�นตอำนการิแก้ไขป็ัญหา ริ่วมืกันแก้ไขป็ัญหา มื่การิเริ่ยนริู้ 
และป็ฏิิบั ติริ ่วมืกัน ยึดหลักนำาความืเห็นขอำงป็ริะชาชน 
ช่วยเพิ�มืป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพการิดำาเนินงาน 

 กลยุทธ์การสร้างเมืองศิลปะ ตามืแนวนโยบายขอำงกริะที่ริวง
วัฒนธิ์ริริมื ท่ี่�ตั�งเป้็าหมืายใช้ศิลป็ะ ใช้ต้นทุี่นที่างวัฒนธิ์ริริมื 
ขอำงแ ต่ละ เ มืื อำ งมืา ต่อำยอำด  เ พิ� มื มูื ล ค่ าที่า ง เศ ริษฐ กิ จ 
และสั้งคมืส้ร้ิางภาพลักษณ์ ส้ร้ิางริายได้เข้าสู่้ป็ริะเที่ศ ส้อำดรัิบ
กับนโยบายขอำงจังหวัดท่ี่�ต้อำงการิเป็็น “ rabi Global City 
เมืือำงส้ำาคัญและเมืือำงแลนด์มืาริ์กขอำงโลก ท่ี่�เป็ ็นจุดหมืาย 
ป็ลายที่างขอำงนักที่่อำงเที่่�ยว” 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายกีรติศักดิ� ภูเก้าล้วน 
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่  

วิสัยทัศน์ 

“กระบี่เมืองน่าอยู่ ผัู้คนน่ารัก ศูนย์กลางการให้บริการ ประตู 
สู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ 
และวัฒนธรรม พร้อมก้าวสู่เมืองคุณภาพ ( - ity) ในปี 2569” 

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
19 ตร.กม.  32,080 คน 385,674,686 บาท

โทรศัพท์ 0 7562 0604 www.krabicity.go.th 
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายรัตนชัย ไชยคำามี 
นายกเทศมนตรีตำาบลโนนบุรี 

วิสัยทัศน์ 

“ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นเมืองน่าอยู่  
เชิดชูคุณธรรม น้อมนำาเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
7.5 ตร.กม.  5,753 คน 54 ล้านบาท

โทรศัพท์  0 4387 1566 www.nonburee.go.th

โครงการ จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ  
สักการะพระประชาชนบาลเจ้าเมืองสหัสขันธ์
โดย เทศบาลตำาบลโนนบุรี อำาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 งานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ  จัดขึ�นเป็็นครัิ� งแริก 
เมืื�อำ พ.ศ. 2547 นำาโดย พริะมืหานำาพล ฑิ์ตวัฒโน เจ้าอำาวาส้วัดไตริภูมิื
ผู้นำาชุมืชน และป็ริะชาชนในชุมืชน ต่อำมืาชาวอำำาเภอำส้หัส้ขันธ์ิ์ 
โดยเที่ศบาลตำาบลโนนบุร่ิ ร่ิวมืกับ อำบจ.กาฬสิ้นธ์ุิ์ อำป็ที่.ในเขต 
อำำาเภอำส้หัส้ขันธ์ิ์ทุี่กแห่ง หน่วยงานริาชการิ รัิฐวิส้าหกิจ เอำกชน 
กำานันผู้ใหญ่บ้าน ทัี่� ง 8 ตำาบล 85 หมู่ืบ้าน ได้ ร่ิวมืกัน 
จัดงานป็ริะเพณตั่กบาตริเที่โวโริหณะขึ�นที่กุป็ต่ีอำเนื�อำงกนัมืาจนถงึ
ปั็จจุบัน เป็็นริะยะเวลา 15 ปี็ จนเกิดคติธิ์ริริมืในการิยึดถือำป็ฏิิบัติ
ขอำงชาวอำำาเภอำส้หัส้ขันธ์ิ์ท่ี่�ว่า “ส้หัส้ขันธ์ิ์เมืือำงพริะ เอำาธิ์ริริมืะ
คริอำงใจ” 

 สถานท่ีในการจัดงานมีความโดดเด่นและเหมาะสม เนื�อำงจาก
เป็็นภูเขา ม่ืวัดท่ี่�ม่ืชื�อำเส่้ยงตั�งอำยู่บนหลังเขา ม่ือำงค์พริะพริหมื 
ภูมิืป็าโล พริะพุที่ธิ์รูิป็ป็างมืาริวิชัยท่ี่�ส้วยงามื ม่ืบันไดส้วริริค์จำานวน  
654 ขั�น ส้ามืาริถจำาลอำงเหตุการิณ์พริะพุที่ธิ์เจ้าเส้ด็จลงจาก
เที่วโลกมืาสู่้มืนุษยโลก หลังเส้ร็ิจสิ้�นจากการิโป็ริดพริะมืาริดา 
ในส้วริริค์ชั�นดาวดึงส์้ 

 ง านปร ะ เพ ณีสำา คัญขอ ง จั ง ห วั ด ก า สิ น ธ์ุ  ถื อ เ ป็ น 
ศูนย์รวมทางด้านจิตใจของพุทธบริษัท ส้ริ้างความืส้ามืัคค่ 
ขอำงคนในชุมืชน และส่้งเส้ริิมืการิท่ี่อำงเท่ี่�ยวเชิงวัฒนธิ์ริริมื 
ขอำงอำำาเภอำส้หัส้ขันธ์ิ์ และจังหวัดกาฬสิ้นธ์ุิ์ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 การส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรม ป็ริะเพณ่ และภูมิืปั็ญญา 
ขอำงที่้อำงถิ�นให้คงอำยู่ส้ืบไป็

 พ้ืนท่ีสำาหรับให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การิฟ้ิอำนริำา การิเต้นริำาวงคอำงก้า 
ซึ�งเป็็นการิแส้ดงวัฒนธิ์ริริมืพื�นบ้านท่ี่�อำยู่ คู่กับชุมืชนมืาตลอำด  
การิขับร้ิอำงส้ริภัญญะเพื�อำถวายเป็็นพุที่ธิ์บูชา การิจัดที่ำาบายศร่ิ 
จากใบตอำง (ขันหมืากเบ็ง) ซึ�งเป็็นเครืิ�อำงบูชาพริะรัิตนตรัิย 
ท่ี่�สื้บส้านมืาแตโ่บริาณ และเป็น็เครืิ�อำงส้กัการิะพริะป็ริะชาชนบาล
เจ้าเมืือำงส้หัส้ขันธ์ิ์ การิกวนข้าวทิี่พย์ และการิที่ำาโมืบายใยแมืงมุืมื 
เข็มืกลัดดอำกเที่โว  ป่ิ็นปั็กผมืดอำกเที่โว

 ส่งเสริมการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน ส่งเสริมกลุ่มสินค้า OTOP 
และสนิค้าท่ัวไป ป็ริะชาชนม่ืริายได้จากการิท่ี่อำงเท่ี่�ยว การิค้าขาย
และท่ี่�พักชั�วคริาว เช่น ร่ิส้อำร์ิต บ้านพักโฮมืส้เตย์ ที่ำาให้เกิด 
ความืมืั�นคงที่างเศริษฐกิจ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความร่วมมือที่เข้มแข็งในพ้ืนที่ อำาที่ิ คณะส้งฆ์ทัี่�งส้อำงนิกาย 
ในจังหวัดกาฬสิ้นธ์ุิ์ โดยพริะครูิสิ้ริิพัฒนนิเที่ศก์ ริอำงเจ้าคณะ
อำำาเภอำส้หัส้ขันธ์ิ์ (มื) ผู้ว่าริาชการิจังหวัดกาฬสิ้นธ์ุิ์ อำบจ.กาฬสิ้นธ์ุิ์  
นายอำำาเภอำส้หัส้ขันธ์ิ์ อำป็ที่.ในเขตอำำาเภอำส้หัส้ขันธ์ิ์ทุี่กแห่ง  
หน่วยงานริาชการิ หน่วยงานริัฐวิส้าหกิจ เอำกชน ชมืริมืส้มืาคมื
มูืลนิธิิ์ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน และป็ริะชาชนทุี่กกลุ่มืม่ืความืเส่้ยส้ละ 
ทุ่ี่มืเที่ เป็็นจิตอำาส้า ร่ิวมืแริงร่ิวมืใจกันที่ำางานเพื�อำสื้บที่อำดศาส้นา 
วัฒนธิ์ริริมื ป็ริะเพณ่อัำนด่งามืไป็สู่้ลูกหลาน

 พลังบวร ความสามัคคี การทำางานเป็นทีม การิมื่ส้่วนริ่วมื 
ขอำงทุี่กภาคส้่วน พลังแห่งความืเชื�อำ ศริัที่ธิ์าในพริะพุที่ธิ์ศาส้นา 
และอำานิส้งส้์ผลขอำงบุญจากการิที่ำาบุญตักบาตริเที่โวโริหณะ 
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โครงการ ส่งเสริม สืบสานประเพณี วัฒนธรรม
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าขนราม อำาเภอเมืองกำาแพงเพชร จังหวัดกำาแพงเพชร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ตลาด 3 วิถีตำาบลท่าขุนราม เป็็นแหล่งริวบริวมืความืเป็็น 
ท่ี่าขุนริามืใน 3 วิถ่ (ภาคเหนือำ ภาคกลาง ภาคอำส่้าน) เพื�อำกริะจาย
สิ้นค้าชุมืชน ส่้งเส้ริิมืริายได้ให้กับป็ริะชาชน สื้บส้านการิแต่งกาย
ภาษา และอำาหาริขอำงทัี่�ง 3 วิถ่ กิจกริริมืการิจัดแส้ดงภาพเก่า 
เ ล่าเรืิ�อำงตำาบลท่ี่าขุนริามืในอำด่ตให้ได้ชมื เปิ็ดให้บริิการิ 
ทุี่กวันศุกริ์และเส้าริ์ ทุี่กสิ้�นเดือำน เวลา 16.00 น. เป็็นต้นไป็  
ณ ฝายท่ี่ากริะดาน หมู่ืท่ี่� 7 ตำาบลท่ี่าขุนริามื

 ประเพณีวัฒนธรรม 3 วิถี ตำาบลท่ี่�โดดเด่นในส้ายป็ริะเพณ่
วัฒนธิ์ริริมื 3 วิถ่ท่ี่�เป็็นรูิป็ธิ์ริริมือำย่างชัดเจนในริูป็แบบขอำงวัด
เช่น วิถ่ภาคเหนือำ ม่ืงานป็ริะเพณ่ตานกวยส้ลาก วิถ่ภาคกลาง
ม่ืงานตักบาตริเที่โว วิถ่ภาคอ่ำส้าน ม่ืงานการิแส้ดงริำานางด้ง  
ทีุ่กส้ถานที่่�ขอำงแต่ละวิถ่เป็็นส้ถานที่่�นำาชมืตามืแผนที่่�ที่่อำงเที่่�ยว 
และหมืู่บ้านที่่อำงเที่่�ยวชุมืชนนวัตวิถ่ตำาบลที่่าขุนริามื

 อาหาร 3 วิถี เชื�อำมืโยงกับตลาด 3 วิถ่ ตำาบลท่ี่าขุนริามื เพื�อำส่้งเส้ริิมื
การิท่ี่อำงเท่ี่�ยวตำาบลท่ี่าขุนริามื อำาหาริ 3 วิถ่ 3 ริส้ชาติ 3 รูิป็แบบ  
ท่ี่� ลง ตัว  ม่ืก ลุ่มื วิส้าหกิจ ชุมืชน รัิบจัดการิส้าธิิ์ตอำาหาริ  
รัิบจัดอำาหาริและอำาหาริว่างพร้ิอำมืเครืิ�อำงดื�มื โดยติดต่อำได้ท่ี่� 
กลุ่มืวิส้าหกิจชุมืชนตำาบลที่่าขุนริามื หรืิอำมืาชิมื ช้อำป็ แชะ  
ได้ท่ี่�ตลาดตำาบลท่ี่าขุนริามื

 การแต่งกาย 3 วิถี ส้ืบส้านการิแต่งกายที่่�ส้ามืาริถบอำกถึง 
ความืเป็็นวิถ่ได้อำย่างชัดเจน ภาคเหนือำแต่งกายด้วยผ้าซิ�นยาว 
เ สื้� อำ ผ้า พื�น เ มืือำง เหนือำ ภาคกลางแต่ งกายด้วยผ้า ลูกไมื้  
นุ่งโจงกริะเบน ม่ืเครืิ�อำงป็ริะดับเงินป็ริะดับที่อำง ภาคอ่ำส้านใส่้ผ้าซิ�น 
ลาวครัิ�ง เสื้�อำลาวครัิ�ง และใส่้ผ้าเบ่�ยงบ่า ซึ�งทัี่�ง 3 วิถ่ม่ืความืส้วยงามื
ชวนมือำงแตกต่างกันไป็

 ภาษา 3 วิถี เป็็นตำาบลที่่�มื่ภาษาที่่�ใช้ในการิส้ื�อำส้าริแตกต่างกัน  
มื่เส้น่ห์ในภาษาขอำงแต่ละวิถ่ แต่ส้ื�อำส้าริกันได้อำย่างลงตัว 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนร่วมส่งภาพถ่าย เข้าริ่วมืโคริงการิป็ริะกวดภาพถ่าย
หวัข้อำเริื�อำง “ภาพเก่าเล่าเริื�อำงตำาบลท่ี่าขนุริามื” จำานวน 114 ภาพ

 ประชาชนในพ้ืนท่ีและนักท่องเ ท่ียวเข้าชมวัฒนธรรม 
ด้านอาหาร และเข้าชมภาพเก่าเล่าเร่ืองตำาบลท่าขุนราม  
ณ ตลาด 3 วิถ่ ตำาบลท่ี่าขุนริามื อำย่างต่อำเนื�อำง

 เด็ก เยาวชน และประชาชนตำาบลท่าขุนราม รวมถึงประชาชน
จากตำาบลใกล้ เคียง เช่น ตำาบลนาบ่อำคำา ตำาบลในเมืือำง  
ตำาบลนคริชุมื ร่ิวมืสื้บส้านและเร่ิยนรู้ิในกิจกริริมืต่าง ๆ ตลอำดปี็ 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความร่วมมือของประชาชนแต่ละวิถี ที่่�ได้ริ่วมืกันส้ืบส้านและ 
เผยแพริ่วัฒนธิ์ริริมืขอำงตนเอำงและทีุ่กวิถ่อำยู่ริ่วมืกันได้อำย่างลงตัว 

 การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ั�งภาคริัฐและเอำกชน 
ร่ิวมืส้นับส้นุน ส่้งเส้ริิมืให้ม่ืการิจัดโคริงการิส่้งเส้ริิมื สื้บส้าน 
ป็ริะเพณ่  วัฒนธิ์ริริมื เพื�อำ สื้บส้านงานป็ริะเพณ่ ท้ี่อำงถิ�น 
ขอำงตำาบลท่ี่าขุนริามืให้คงอำยู่ต่อำไป็ อำาทิี่ มืหาวิที่ยาลัยริาชภัฏิ
กำาแพงเพชริ ส้นับส้นุนด้านงบป็ริะมืาณและบุคลากริ

 การนำาวัฒนธรรมทั้ง 3 วิถี ในเริื�อำงการิแต่งกาย ภาษา อำาหาริ  
และวัฒนธิ์ริริมืป็ริะเพณ่ มืาส้่งเส้ริิมืเป็็นเส้้นที่างการิที่่อำงเท่ี่�ยว
ชุมืชนตำาบลที่่าขุนริามื ส้ริ้างริายได้เข้าสู้่ชุมืชน ยกริะดับคุณภาพ
ช่วิตขอำงพ่�น้อำงป็ริะชาชน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายประจวบ ชุมภู 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าขุนราม 

วิสัยทัศน์ 

“ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพแข็งแรง”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
41 ตร.กม.  9,055 คน 57,803,879 บาท

โทรศัพท์ 0 5574 6500 www.thakhunram.go.th 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ  

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเยี่ยม มีมาตรฐาน 
ทางกายภาพคือสะอาด สงบ สง่างาม มีเอกลักษณ์ 
และเสน่ห์ของความเป็นประตูสู่ราชนาวีไทย  
โดยมีสังคมอบอุ่นและเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยถ้วนหน้า”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
6.22 ตร.กม.  22,876 คน 190,776,400 บาท

โทรศัพท์ 0 3843 8490 www.sattahipmunicipality.go.th

โครงการ จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำาปี 6
โดย เทศบาลเมืองสัตหีบ อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 กำาหนดเป้าหมายชดัเจน มืริดกวฒันธิ์ริริมืไที่ย ศลิป็วฒันธิ์ริริมืไที่ย 
ตลอำดจนขนบธิ์ริริมืเน่ยมืป็ริะเพณ่ที่่�ด่งามืขอำงไที่ยที่ั�งหลาย  
ซึ� งส้ืบที่อำดกันมืายาวนานตั� งแต ่บริริพบุริุษจนถึงป็ ัจจุบัน  
เป็็นส้ิ�งที่่�ควริธิ์ำาริงริักษาไว้ให้คงอำยู่ เพริาะส้ิ�งเหล่าน่�จักสู้ญหายไป็ 
หากไมื่มื่การิส้่งเส้ริิมืให้นักเริ่ยนที่่�เป็็นเยาวชนขอำงชาติ ได้เริ่ยนริู้ 
และริ่วมืกันสื้บที่อำดให้อำยู่คู่กับส้ังคมืไที่ยตลอำดไป็ ส้อำดริับกับ 
เป้็าหมืายขอำงโคริงการิจัดกิจกริริมือำนุรัิกษ์วัฒนธิ์ริริมืไที่ย  
ท่ี่� ตั�งเป้็าจะรัิกษาความืหลากหลายที่างวัฒนธิ์ริริมืให้ดำาริง 
อำยู่ต่อำไป็อำย่างเข้มืแข็งในชุมืชน 

 บรูณาการความร่วมมอืกบัหน่วยงานอืน่ ๆ  ป็ริะส้านความืร่ิวมืมืือำ 
กับหน่วยงานริาชการิ เอำกชน ส้ถานศึกษา ทัี่�งในพื�นท่ี่�และ
พื�นท่ี่�ใกล้เค่ยง ในการิจัดแส้ดงศิลป็ะ ป็ริะเพณ่ และวัฒนธิ์ริริมื 
การิอำอำกร้ิานจำาหน่ายสิ้นค้าและอำาหาริท่ี่�แส้ดงถึงวัฒนธิ์ริริมื
ท้ี่อำงถิ�น ป็ริะชาสั้มืพันธ์ิ์ขอำความืร่ิวมืมืือำป็ริะชาชนท่ี่�มืาร่ิวมืงาน 
ให้แต่งกายด้วยชุดไที่ยหรืิอำผ้าไที่ย ริวมืทัี่�งนำาอำาหาริคาวหวาน
ดั�งเดิมืมืาจัดแส้ดงและจำาหน่าย อำาทิี่ แจงลอำน งบป้ิ็ง และอำาหาริ
ที่ะเลต่าง ๆ 

 เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้บริริจุโคริงการิจัดกิจกริริมือำนุรัิกษ์
วัฒนธิ์ริริมืไที่ยลงในแผนพัฒนาท้ี่อำงถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ไป็จนถึงตั�งเป้็าหมืายท่ี่�จะส้ร้ิางอำาคาริแส้ดงผลงานศิลป็วัฒนธิ์ริริมื 
เที่ศบาลเมืือำงสั้ตห่บ (พิพิธิ์ภัณฑ์์เมืือำงสั้ตห่บ) เพื�อำเป็็นแหล่งเร่ิยนรู้ิ 
ขนาดใหญ่ขอำงคนภายในชุมืชน ดึงดูดนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวทัี่�งในป็ริะเที่ศ
และต่างป็ริะเที่ศให้เข้าเย่�ยมืชมืเพื�อำศึกษาถึงความืโดดเด่น 
และความืหลากหลายที่างวัฒนธิ์ริริมืในพื�นท่ี่�อำำาเภอำสั้ตห่บ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ศูนย์กลางการเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งศึกษาดูงาน 
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและป็ริะวัติศาส้ตร์ิขอำงเมืือำง ให้เยาวชน
ป็ริะชาชน และนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวจากทัี่�วทุี่กมุืมืโลกได้เข้าเย่�ยมืชมื 

 เพ่ิมจำานวนนักท่องเท่ียวให้กับเมืองสัตหีบ ที่ำาให้เกิดการิ
ส้ร้ิางอำาช่พและส้ร้ิางริายได้ให้กับคนในท้ี่อำงถิ�น ผู้ป็ริะกอำบการิ 
ในเขตเที่ศบาลเมืือำงส้ัตห่บ

 เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  
โดยอำาศัยความืร่ิวมืมืือำจากทุี่กภาคส่้วนในการิขับเคลื�อำน 
การิพัฒนาเมืือำงสั้ตห่บให้เป็็นหนึ�งในจุดหมืายป็ลายที่างยอำดนิยมื 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิ สัยทัศน์ ผู้ันำา การทำางานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม 
กับ ชุมชน  ม่ื จุด เ น้นอำยู่ ท่ี่� การิป็ริะส้านความืริ่ วมืมืือำ กับ
ชุมืชนเพื�อำให้ได้โคริงการิท่ี่�ป็ริะชาชนต้อำงการิและพึงพอำใจ 
มืากท่ี่� สุ้ดโดยการิรัิบฟัิงความืคิดเห็น ความืต้อำงการิขอำง 
ป็ริะชาชน กำาหนดขั�นตอำนการิแก้ไขปั็ญหา ร่ิวมืกันแก้ไขปั็ญหา  
มืก่าริเริย่นรู้ิและป็ฏิบิตัร่ิิวมืกนั ยดึหลกันำาความืเหน็ขอำงป็ริะชาชน
ช่วยเพิ�มืป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพการิดำาเนินงาน 
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ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วั นธรรม และภูมิปญญาท้องถิ่น5
ด้านที่
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โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบ 
การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
โดย เทศบาลตำาบลสรรพยา อำาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ชมรมฟื�นฟูตลาดเก่าสรรพยา นำาพื�นท่ี่�ส้าธิ์าริณะและทุี่น 
ที่างวัฒนธิ์ริริมืท่ี่�ม่ือำยู่อำย่างหลากหลายในชุมืชน มืาพัฒนา 
เป็็นแหล่งเร่ิยนรู้ิที่างวัฒนธิ์ริริมื เพิ�มืคุณค่าและมูืลค่าที่างสั้งคมื 
และเศริษฐกิจเชิงส้ร้ิางส้ริริค์ โดยใช้กริะบวนการิม่ืส่้วนร่ิวมื 
ในชุมืชน ส้ร้ิางความืรัิก ความืส้ามัืคค่ และจิตส้ำานึกรัิกบ้านเกิด 

 แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม “ตลาดโรงพักเก่า - สรรพยา” 
ม่ืการิบริิหาริจัดการิโดยชุมืชน จัดกิจกริริมืถนนคนเดิน
ลานวัฒนธิ์ริริมื ทุี่กวันเส้าริ์และอำาทิี่ตย์แริกขอำงทีุ่กเดือำน 
เวลา 17.00 - 20.00 น. ม่ืนักสื้�อำความืหมืาย ที่ำาหน้าท่ี่�เป็็นสื้�อำกลาง 
ในการิถ่ายที่อำดป็ริะวั ติศาส้ตร์ิท้ี่อำงถิ�นในแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยว 
และมื่ฐานการิเร่ิยนรู้ิด้านศิลป็วัฒนธิ์ริริมืและวิถ่ช่วิตชุมืชน  
จำานวน 12 ฐาน ท่ี่�เกิดจากการิบูริณาการิเส้้นที่างท่ี่อำงเท่ี่�ยว  
เชื�อำมืโยงอำอำกภายนอำกชุมืชน เพื�อำเป็็นการิกริะจายริายได้ 
และส่้งเส้ริิมืการิท่ี่อำงเท่ี่�ยวเชิงวัฒนธิ์ริริมือำย่างยั�งยืนจนเป็็น 
ท่ี่�ยอำมืรัิบและม่ืชื�อำเส่้ยงริะดับป็ริะเที่ศ

 วัดสรรพยาวัฒนาราม ภายในวัดป็ริากฏิร่ิอำงริอำยศิลป็ะ 
ส้มัืยอำยุธิ์ยาหลายแห่ง อำาทิี่ วิหาริน้อำยท่ี่� ตัวอำาคาริได้รัิบ 
การิขึ�นที่ะเบ่ยนจากกริมืศิลป็ากริ ด้านในอำาคาริม่ืพริะพุที่ธิ์รูิป็ 
ป็างกริาบพริะบริมืศพท่ี่� ม่ืความืเก่าแก่และส้มืบูริณ์ท่ี่� สุ้ด 
ในป็ริะเที่ศไที่ย ภายนอำกวหิารินอ้ำยม่ืพริะฉายหรืิอำอำงคพ์ริะพทุี่ธิ์เจ้า
ป็างถวายเนตริ ยืนป็ริะทัี่บเงาพริะอำงค์บนหน้าผา 

 อาคารโรงพักเก่าสรรพยา ขอำงส้ถาน่ตำาริวจภูธิ์ริอำำาเภอำส้ริริพยา
ท่ี่�ส้ร้ิางขึ�นตั�งแต่ พ.ศ. 2444 เป็็นส้ถาปั็ตยกริริมืส้มัืยรัิชกาลท่ี่� 5 
ท่ี่� ชุมืชนร่ิวมืกันอำนุรัิกษ์ไว้ในรูิป็แบบเดิมื และได้รัิบริางวัล
อำนุรัิกษ์ศิลป็ส้ถาปั็ตยกริริมืด่เด่น จากส้มืาคมืส้ถาป็นิกส้ยามื 
ในพริะบริมืริาชูป็ถัมืภ์ ป็ริะจำาปี็ 2561 ปั็จจุบันได้เ ปิ็ด 
เป็็นพิพิธิ์ภัณฑ์์ชุมืชน ถ่ายที่อำดเรืิ�อำงริาวการิเส้ด็จป็ริะพาส้ต้น 
ขอำงรัิชกาลท่ี่� 5 ป็ริะวัติศาส้ตร์ิท้ี่อำงถิ�นและวิถ่ช่วิตขอำงชุมืชน

 หลักสูตรสรรพยาศึกษา ส่้งเส้ริิมืให้เด็กได้เร่ิยนรู้ิวิถ่ช่ วิต 
ป็ริะวัติศาส้ตร์ิ ศิลป็ะ ขนบธิ์ริริมืเน่ยมืและวัฒนธิ์ริริมืขอำงชุมืชน  
ป็ลูกฝังจิตส้ำานึกรัิกบ้านเกิด นำาเรืิ�อำงริาวขอำงชุมืชนไป็ถ่ายที่อำดได้ 
ที่ำาให้เกิดความืภาคภูมิืใจในอัำตลักษณ์และวิถ่ช่วิตชุมืชนขอำงตน 

ม่ืการินำาต้นทุี่นที่างวัฒนธิ์ริริมืไป็ขยายผลให้เกิดป็ริะโยชน์ 
ต่อำตนเอำงและส่้วนริวมือำย่างยั�งยืน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เ ด็กและเยาวชน ไ ด้ รัิบการิป็ลูกฝังให้ เร่ิยนรู้ิและเข้าใจ 
ถึงป็ริะวัติศาส้ตร์ิริากเหง้าขอำงชุมืชนอำย่างยั�งยืน 

 ประชาชน ม่ืความืภาคภูมิืใจในบ้านเกิดและรัิกถิ�นฐานขอำงตนเอำง 
 เกิดการนำาเอาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ชุมชนมาสร้างมูลค่า 

ทางเศรษฐกิจ ที่ำาให้ม่ืริายได้เส้ริิมื ยกริะดับคุณภาพช่วิตให้ด่ขึ�น

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ผู้ับริหารท้องถ่ิน ม่ืภาวะผู้นำาและมื่วิสั้ยทัี่ศน์กว้างไกล กำาหนด 
ยุที่ธิ์ศาส้ตริ์ในการิพัฒนาที่้อำงถิ�นอำย่างเป็็นริะบบและต่อำเนื�อำง 
พร้ิอำมืทัี่�งรัิบฟัิงความืคิดเห็นจากบุคคลภายนอำก เพื�อำแก้ไขปั็ญหา
และตอำบส้นอำงความืต้อำงการิขอำงป็ริะชาชน 

 ชุมชน ม่ืความืเข้มืแข็ง ความืส้ามัืคค่ อำดที่น รัิกการิเร่ิยนรู้ิ
และพัฒนาตนเอำง ร่ิวมืมืือำร่ิวมืใจกันในการิพัฒนาท้ี่อำงถิ�น  
ที่ำาให้ส้ามืาริถขับเคลื�อำนชุมืชนได้อำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ 

 บุคลากรเทศบาล ม่ืความืรู้ิความืส้ามืาริถ ม่ืความืเส่้ยส้ละ  
และความืรัิบผิดชอำบสู้ง พร้ิอำมืท่ี่�จะอุำทิี่ศเวลาให้กับชุมืชน 

 การบูรณาการร่วมกัน ริะหว่างภาครัิฐ เอำกชน และป็ริะชาชน  
ม่ืส่้วนร่ิวมืในการิพัฒนาท้ี่อำงถิ�นอำย่างจริิงจัง

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายจักรพันธุ์ ตันติเสรีรัตน์  
นายกเทศมนตรีตำาบลสรรพยา 

วิสัยทัศน์ 

“สรรพยาเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีสุข สังคมเอื้ออาทร”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
2.5 ตร.กม.  3,188 คน 42,349,607 บาท

โทรศัพท์ 0 5649 9135 www.sapphaya.go.th 
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นายอภิชา สมชื่อ  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลละแม 

วิสัยทัศน์ 

“ละแมเมืองน่าอยู่ ฟื�นฟูวัฒนธรรม ก้าวนำาการศึกษา  
พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจการเกษตรยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
170.5 ตร.กม.  11,577 คน 61,907,536 บาท

โทรศัพท์  0 7763  0812 www.lamae.go.th

โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพ 
ผู้สูงอายุตำาบลละแม
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลละแม อำาเภอละแม จังหวัดชุมพร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ัสูงอายุทุกกลุ่ม เพื�อำให้ผู้สู้งอำายุ 
ได้ รัิบการิพัฒนาศักยภาพ ยกริะดับคุณภาพช่วิตให้ด่ขึ�น  
ม่ืสุ้ขภาพจิตท่ี่�ด่ ม่ืขวัญและกำาลังใจ ให้ผู้สู้งอำายุส้ามืาริถดำาริงช่วิต
อำยู่ในสั้งคมือำย่างม่ืความืสุ้ข ทัี่�งด้านร่ิางกาย สั้งคมื และจิตใจ

 กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การิพัฒนาทัี่กษะ  
การิดูแลสุ้ขภาพผู้สู้งอำายุ เป็็นเรืิ�อำงท่ี่� ผู้ สู้งอำายุส้นใจและมื่ 
ความืจำาเป็็นต่อำการิดำาเนินช่วิต ช่วยเพิ�มืพูนความืรู้ิ ทัี่กษะช่วิต 
การิริวมืกลุ่มืยังที่ำาให้ผู้สู้งอำายุคลายอำาการิซึมืเศร้ิา เกิดความืสุ้ข 
ม่ืการิส่้งเส้ริิมือำาช่พให้แก่คนในชุมืชนท้ี่อำงถิ�น เพื�อำส่้งเส้ริิมื 
ภูมิืปั็ญญาและวัฒนธิ์ริริมืท้ี่อำงถิ�นให้ดำาริงสื้บที่อำดต่อำไป็

 การทำางานท่ีเข้มแข็ง ม่ืการิส้ร้ิางริะบบช่วยเหลือำกัน เช่น
ชมืริมืพ่�ดูแลชมืริมืน้อำง ม่ืการิแลกเป็ล่�ยนความืรู้ิ ม่ืกิจกริริมื 
ที่่�ส้ร้ิางริายได้เข้ากลุม่ื เช่น ที่ำาดอำกไม้ืจนัที่น์เพื�อำจำาหน่าย กจิกริริมื
นวดแผนไที่ย และขนมืส้มืนุไพริ จงึที่ำาให้ไม่ืต้อำงเก็บเงนิค่าส้มืาชกิ 
มื่การิไป็เย่�ยมืผู ้สู้งอำายุที่่�ช ่วยเหลือำตัวเอำงไมื่ได้ และส้่งเส้ริิมื 
ให้ม่ืชมืริมืผู้สู้งอำายุในทุี่กหมู่ืบ้าน 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ผู้ั สูงอายุไ ด้พบปะพูดคุยทำาให้คลายความเครียดลงได้  
เกิดการิส่้งเส้ริิมือำาช่พและส้ริ้างริายได้ให้กับชุมืชน ม่ืกิจกริริมื 
แลกเป็ล่�ยนในทุี่กหมู่ืบ้านวนเว่ยนไป็เป็็นป็ริะจำาในทุี่กสั้ป็ดาห์ 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การบูรณาการความร่วมมือ โดย อำบต.ละแมื ได้บูริณาการิ 
ความืร่ิวมืมืือำทัี่�งในด้านความืรู้ิและงบป็ริะมืาณในการิจัดตั�ง 
ศูนย์ ผู้สู้งอำายุจากหลายหน่วยงาน ทัี่�งภาครัิฐ ภาคเอำกชน 
และภาคป็ริะชาชนในท้ี่อำงถิ�น

 การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ความรู้ในพ้ืนท่ี ให้เกิดการิ 
ริวมืกลุ่มืขอำงผู้สู้งอำายุที่่�จัดกิจกริริมืการิส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพที่ำาให้ 
ผู้สู้งอำายุที่่�ติดบ้านเป็ล่�ยนเป็็นติดสั้งคมื ที่ำาให้สุ้ขภาพด่ ทัี่�งกาย
และใจ 

 การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายในการทำากิจกรรม ริวมืถงึมืเ่ครืิอำข่าย
ท่ี่�คริอำบคลุมืและม่ืการิจัดกิจกริริมือำย่างต่อำเนื�อำง

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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โครงการ สันกลางวิถีธรรม วิถีไทย วิถีพอเพียง  
กลุ่มสืบฮีตสานฮอย ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านล้านนา
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลสันกลาง อำาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 สันกลางวิถีธรรม วิถีไทย วิถีพอเพียง ชุมืชนตำาบลสั้นกลาง 
เป็็นชุมืชนท่ี่�ม่ืความืโดดเด่นในด้านศิลป็วัฒนธิ์ริริมืท่ี่�เกิดขึ�นจาก
วิถ่ขอำงผู้คนมืาแต่อำด่ต ม่ืความืเร่ิยบง่าย และม่ืการิสื้บที่อำด 
ศิลป็วัฒนธิ์ริริมืจากรุ่ินสู่้ รุ่ิน ด้วยความืส้ามืัคค่ขอำงชุมืชน  
จึงได้ม่ืการิริวมืกลุ่มืเพื�อำอำนุรัิกษ์และสื้บส้านงานหัตถกริริมื 
และศิลป็วัฒนธิ์ริริมืล้านนาให้คงอำยู่คู่แผ่นดินสื้บไป็

 ก ลุ่ม สืบฮีตสานฮอย ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้ านล้านนา  
เป็็นพื�นท่ี่�ริวบริวมือำงค์ความืรู้ิ ม่ืการิศึกษารูิป็แบบความืเป็็นมืา 
ขอำงศิลป็วัฒนธิ์ริริมืในพื�นท่ี่� ริวบริวมืและจัดแส้ดงเป็็นพิพิธิ์ภัณฑ์์ 
พื�นบ้านท่ี่�ตั�งอำยู่ในชุมืชน ให้เยาวชนและผู้ท่ี่�ส้นใจได้เข้ามืา
ศึกษาค้นคว้า พร้ิอำมืกับการิส่้งเส้ริิมืการินำาวัส้ดุท่ี่�ม่ือำยู่ในชุมืชน 
ส้ร้ิางส้ริริค์เป็็นผลิตภัณฑ์์พื�นบ้านท่ี่�ม่ืเอำกลักษณ์ 

 ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน ม่ืการิริ่วมืคิด  
ร่ิวมืวางแผนงาน และร่ิวมืรัิบผลป็ริะโยชน์ เกิดเป็็นกริะบวนการิ 
ส้ร้ิางส้ริริค์ท่ี่�มืาจากชุมืชน เกิดการิส้ร้ิางเครืิอำข่ายชุมืชนท่ี่�เข้มืแข็ง
และเกิดจิตส้ำานึกในการิอำนุรัิกษ์สื้บส้านงานหัตถกริริมืท้ี่อำงถิ�น 
ด้วยความืภาคภูมิืใจ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เข้าใจและตระหนักถึงความสำาคัญของชุมชน การิส้นับส้นุน
และส้่งเส้ริิมืการิดำาเนินกิจกริริมืขอำงกลุ่มืสื้บฮ่ตส้านฮอำย  
ศิลป็วัฒนธิ์ริริมืพื�นบ้านล้านนา ที่ำาให้ชุมืชนเข้าใจถึงริากเหง้า 
ความืเป็็นวัฒนธิ์ริริมื แบ่งปั็นเกื�อำกูลช่วยเหลือำซึ�งกันและกัน  
ม่ืการิศึกษาวิถ่การิดำาริงช่วิตชุมืชน ภูมิืปั็ญญาท่ี่�ม่ืมืาแต่ช้านาน 
บนพื�นฐานขอำงธิ์ริริมืชาติท่ี่�เก่�ยวพันส้อำดคล้อำงกับวิถ่ช่วิตชุมืชน

 กลุ่มผู้ัสูงอายุ กลุ่มพัฒนาสตรี และเยาวชนในพ้ืนท่ี ร่ิวมืสื้บส้าน
ป็ริะเพณ่และวัฒนธิ์ริริมืขอำงชุมืชนร่ิวมืกัน และเป็็นการิส้ริ้าง 
ความืภาคภูมิืใจและจิตส้ำานึกในการิรัิกษาป็ริะเพณ่และวัฒนธิ์ริริมื
ให้คงอำยู่สื้บไป็

 พัฒนาสู่อาชีพ เสริมรายได้ การิที่อำผ้าด้วยก่�เอำว เกิดเป็็นผ้าพื�นเมืือำง 
ม่ืการิป็ริะยุกต์เป็็นผลิตภัณฑ์์ท่ี่�หลากหลาย เพื�อำให้เข้ากับยุคส้มัืย 
เป็็นผ้าที่อำคลุมืไหล่ ผ้าพันคอำถุงย่ามื ผ้าที่อำปู็โต๊ะ ผ้าที่อำตกแต่งผนัง 
ส้ามืาริถนำาอำอำกจำาหน่ายส้ร้ิางริายได้ให้กับคริอำบครัิวอ่ำกที่างหนึ�ง

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การรวมกลุ่มของคนในชุมชน เพื�อำอำนุรัิกษ์ศิลป็วัฒนธิ์ริริมื 
ท่ี่� ม่ื อำ ยู่ ใ น ชุ มืชน  เ กิ ดการิริวมืก ลุ่มืขอำงป็ริาช ญ์ ชุมืชน 
เพื�อำถ่ายที่อำดภูมิืปั็ญญาให้คนรุ่ินใหมื่ได้ม่ืจิตส้ำานึกในการิอำนุรัิกษ์ 
สื้บส้านภูมิืปั็ญญาและวัฒนธิ์ริริมืสื้บไป็ 

 มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน  
ม่ืความืรู้ิสึ้กเป็็นเจ้าขอำงริ่วมืกัน ที่ำาให้เกิดการิริวมืกลุ่มืท่ี่�เข้มืแข็ง 
ส้ามืาริถถ่ายที่อำดให้กับคนในชุมืชนจากรุ่ินสู่้รุ่ิน 

 นำาวัสดุ ท่ีมีอยู่ในชุมชนสร้างสรรค์เป็นผัลิตภัณฑ์์ชุมชน  
ร่ิ วมืกันส้ร้ิางส้ริริค์ผลิตภัณฑ์์พื�น บ้านโดยใช้อำง ค์ความื รู้ิ  
และวสั้ดทุ่ี่�ม่ือำยูใ่นชมุืชน ป็ริะยกุตใ์หเ้ข้ากับยคุส้มืยั เป็น็ผลติภัณฑ์์ 
ท่ี่�ม่ืความืหลากหลาย และยังคงรูิป็แบบศิลป็วัฒนธิ์ริริมืขอำงชุมืชน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายณรงค์ ติบแปง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลสันกลาง 

วิสัยทัศน์ 

“สันกลางวิถีธรรม วิถีไทย วิถีพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
77.91 ตร.กม.  8,575 คน 52,466,616 บาท

โทรศัพท์  0 5377 0014 www.sanklangphan.go.th 
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายทักษิณ รักจริง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลควนปริง 

วิสัยทัศน์ 

“รวมใจพัฒนา ใฝ่หาความรู้  
เชิดชูคุณธรรม น้อมนำาเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
15 ตร.กม.  7,516 คน 47,073,460 บาท

โทรศัพท์ 0 7525 8782 www.khuanpring.go.th 

โครงการ จัดงานเมาลิด
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลควนปริง อำาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 หลักธรรมทางศาสนาสร้างสันติสุข ทีุ่กศาส้นาส้อำนให้ที่ำาด่ ไมื่ให้ 
ที่ำาชั�ว ให้มื่ความืเมืตตา ลดความืเห็นแก่ตัว เอำื�อำเฟิ้้อำเผื�อำแผ่กัน 
นึกถึงใจเขาใจเริา ส้อำนให้คนดำาเนินช่วิตอำย่างมื่ศ่ลธิ์ริริมื เพื�อำให้ 
อำยูร่่ิวมืกนัในส้งัคมืได้อำย่างส้งบส้ขุ ไม่ืเบย่ดเบย่นกนั ความืแตกต่าง 
ขอำงศาส้นาต่าง ๆ จึงเป็็นเพ่ยงความืแตกต่างภายนอำก และ
ควริมือำงว่า เป็็นโอำกาส้มืากกว่าเป็็นความืขัดแย้ง เป็็นโอำกาส้ 
ให้มืวลมืนุษย์ส้ามืาริถเข้าถงึเป้็าหมืายส้งูส้ดุขอำงชวิ่ตที่่�เป็็นความืส้ขุ 
ที่่�แที่้จริิง ด้วยวิถ่ที่างที่่�เหมืาะส้มืกับความืต้อำงการิตามืลักษณะ
เฉพาะขอำงแต่ละส้ังคมื 

 ศาสนาเป็นเคร่ืองขัดเกลาพฤติกรรมและปลูกฝังค่านิยม 
ที่ดีงามทางศาสนาให้แก่ศาสนิกชน ค่านิยมือัำนพึงป็ริะส้งค์ 
ขอำงส้ังคมื โดยทัี่�วไป็ถูกพัฒนามืาจากค่านิยมืที่างศาส้นา เช่น  
ค่านิยมืการิยกย่อำงนับถือำคนด่ คนซื�อำสั้ตย์สุ้จริิต ล้วนเป็็นค่านิยมื 
ท่ี่�ม่ืการิอำบริมืสั้�งส้อำนกันในที่กุศาส้นา และคา่นิยมืที่างศาส้นาน่�เอำง 
เป็็นเบ้าหลอำมืให้เกิดจริิยธิ์ริริมื ความืป็ริะพฤติด่และป็ฏิิบัติชอำบ 
ม่ืวิถ่การิดำาริงช่วิตในส้ังคมืด้วยการิยึดหลักศ่ลธิ์ริริมืความืถูกต้อำง  
ไม่ืเบ่ยดเบ่ยนที่ำาร้ิายกัน ก่อำให้เกิดพฤติกริริมืคิดด่ พูดด่  
และที่ำาด่ เพื�อำป็ริะโยชน์ในการิอำยู่ร่ิวมืกันอำย่างสั้นติ

 หลักธรรมทางศาสนาพัฒนาสังคม ศาส้นาทีุ่กศาส้นาล้วนส้อำน
เริื�อำงการิพัฒนาด้านจิตใจ ส้อำนความืม่ืเมืตตา เอืำ�อำเฟิ้้อำเผื�อำแผ ่
ไมื่ละเลยคนที่่�ด้อำยโอำกาส้ ส้่งเส้ริิมืความืยุติธิ์ริริมื การิพัฒนา
สั้งคมืนั�นควริยึดหลักธิ์ริริมืขอำงศาส้นาที่่�ตนนับถือำมืาป็ริะกอำบ 
การิพัฒนาที่างเที่คโนโลย่และวัตถุ เพื�อำให้สั้งคมืไที่ยเป็็นสั้งคมื 
ท่ี่�เจริิญรุ่ิงเรืิอำง และป็ริะชาชนส้ามืาริถดำาริงช่วิตอำยู่ริ่วมืกัน 
ในสั้งคมืได้อำย่างผาสุ้ก

 การบูรณาการร่วมกันทำางาน ส้ริ้างเคริือำข่ายการิที่ำางาน 
ด้านศาส้นาและวัฒนธิ์ริริมื ป็ริะกอำบด้วย หน่วยงาน กลุ ่มื 
อำงค์กริ และภาคป็ริะชาชนริ่วมืกันเส้ริิมืส้ริ้างความืเข้มืแข็ง 
ให้กับในชุมืชน

 สนับสนุนการท่องเท่ียวของจังหวัดตรัง และหาริายได้ไว้ใช้จ่าย 
ในมัืส้ยิดที่่� ริับ เป็ ็นเจ ้ าภาพริ ่วมืจัดงาน โดยภายในงาน 
มื่การิบริริยายที่างวิชาการิ การิจำาหน่ายส้ินค้าและอำาหาริฮาลาล
ขอำงชาวมืุส้ลิมื เป็็นงานที่่�ชาวมืุส้ลิมืและศาส้นิกชนอืำ�น ๆ ที่ั�วไป็ 
ได้มื่โอำกาส้มืาริวมืตัวแลกเป็ล่�ยนเริ่ยนริู้ซึ�งกันและกัน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนชาวมุสลิมและประชาชนท่ัวไป ได้มื่โอำกาส้ศึกษา 
วิถ่อิำส้ลามืในสั้งคมืโลก 

 ชุมชนมีความเข้มแข็ง ป็ริะชาชนมื่ความืรัิกความืส้ามืัคค่  
และเอำื�อำเฟิ้้อำเผื�อำแผ่ซึ�งกันและกัน

 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน ส้ริ้างเศริษฐกิจชุมืชน 
ให้เข้มืแข็ง ป็ริะชาชนมื่ความืสุ้ข และมื่ริายได้เพิ�มืขึ�น

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ผัูน้ำามวีสิยัทศัน์ ทมีงานเข้มแขง็ สร้างการมส่ีวนร่วม เปิ็ดโอำกาส้
ให้ป็ริะชาชนและผู้ที่่�เก่�ยวข้อำงทีุ่กภาคส้่วนขอำงส้ังคมืได้เข้ามืา 
มื่ส้่วนริ่วมืที่ำางานกับภาคริัฐ

 การทำางานเป็นทีม ม่ืทัี่กษะในการิที่ำางาน ม่ืจุดมุ่ืงหมืาย 
และเป้็าหมืายเด่ยวกัน

 มีความสามัคคี ช่วยเหลือำซึ�งกันและกัน
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โครงการ เข้าค่ายคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน 
ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ปั็จจุบันการิพฒันาที่างเศริษฐกจิ
และส้ังคมืท่ี่�รุิดหน้าในกริะแส้โลกาภิวัตน์ ที่ำาให้ทุี่กคนเร่ิงร่ิบ 
เพื�อำป็ากท้ี่อำงและคำานึงถึงผลป็ริะโยชน์ส้่วนตนมืากกว่าป็ริะโยชน์
ส่้วนริวมื สั้งคมืจึงเสื้�อำมืโที่ริมืลงเพริาะคนละเลย หลงลืมื 
ความืด่งามืด้านคุณธิ์ริริมื จริิยธิ์ริริมื ซึ� งควริต้อำงยึดถือำ 
เป็็นแนวที่างป็ฏิิบัติในการิดำาเนินช่วิต เพื�อำเป็็นภูมิื คุ้มืกัน  
ดังนั�น การิป็ลูกฝังคุณธิ์ริริมื จริิยธิ์ริริมืท่ี่� ด่งามืให้แก่เด็ก 
และเยาวชน จึงถือำเป็็นเรืิ�อำงส้ำาคัญท่ี่�ทุี่กฝ่ายต้อำงให้ความืส้ำาคัญเป็็น
อัำนดับแริกในการิส้่งเส้ริิมืให้เยาวชนเป็็นคนด่ ซึ�งอำาจต้อำงใช้เวลา
นานในการิกล่อำมืเกลา ฝึกอำบริมืบ่มืนิสั้ย 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ท รัพยากรมนุษ ย์  ม่ื เ ป้็ าหมืายการิ พัฒนา ท่ี่� ส้ำา คัญ เ พื� อำ
พัฒนาคนในทุี่ก มิื ติและใน ทุี่ก ช่วง วัย ใ ห้ เ ป็็นคนด่  เ ก่ ง  
และม่ืคุณภาพ โดยคนไที่ยม่ืความืพร้ิอำมืทัี่�งกาย ใจ ส้ติปั็ญญา 
ม่ืพัฒนาการิท่ี่� ด่ริอำบด้าน และมื่สุ้ขภาวะท่ี่� ด่ในทุี่กช่วงวัย  
ม่ืจิตส้าธิ์าริณะ รัิบผิดชอำบต่อำสั้งคมืและผู้อืำ�น มัืธิ์ยัส้ถ์ อำดอำอำมื  
โอำบอ้ำอำมือำาร่ิ  ม่ืวินัย รัิกษาศ่ลธิ์ริริมื และเป็็นพลเมืือำงด่ขอำงชาติ  
ม่ืหลักคิดท่ี่�ถูกต้อำง ม่ืทัี่กษะท่ี่�จำาเป็็นในศตวริริษท่ี่� 21  

 เทคนิค วิธีการ และกิจกรรมหลายรูปแบบ ในการิพัฒนา 
ให้เด็กและเยาวชนเป็็นคนด่ ม่ืคุณธิ์ริริมื จริิยธิ์ริริมื ม่ืความืกตัญ ู 
ต่อำผู้ม่ืพริะคุณ ป็ฏิิบัติตนตามืหลักศาส้นา กล้าแส้ดงอำอำก 
ในที่างท่ี่�ถูกต้อำง

 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน โดย อำบจ.นคริป็ฐมื 
ได้บูริณาการิความืร่ิวมืมืือำทัี่�งในด้านอำงค์ความืรู้ิ และงบป็ริะมืาณ
ในการิจัดที่ำาโคริงการิ/กิจกริริมื ร่ิวมืกับส้ำานักงานเขตพื�นท่ี่� 
การิศึกษา ส้ถานศึกษา และวัด เป็็นต้น

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 นำาหลักธรรมทางศาสนา มืาป็รัิบใช้ในการิดำาเนินช่วิตป็ริะจำาวัน
 มีความกตัญ ูรู้คุณ ต่อำบิดามืาริดา ครูิบาอำาจาริย์ ส้ถาบันชาติ 

ศาส้นา และพริะมืหากษัตริิย์
 รู้ จักการเสียสละต่อผู้ั อ่ืน เพื�อำผลป็ริะโยชน์ส่้วนริวมืและ 

เกิดความืส้ามัืคค่ในหมู่ืคณะ
 เห็นความสำาคัญและเหน็คุณค่า ในการิป็ฏิิบัติตนเป็็นผู้ม่ืคุณธิ์ริริมื

จริิยธิ์ริริมื และป็ริะพฤติตนเป็็นคนด่

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การทำางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม ม่ืจุดเน้นท่ี่�การิป็ริะส้าน
ความืริ่วมืมืือำกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้ามืาม่ืส่้วนริ่วมืในการิ 
ดำาเนนิกิจกริริมืเพื�อำส้ริา้งและส้ง่เส้ริมิืใหเ้กดิกริะบวนการิและกลไก
การิม่ืส่้วนร่ิวมือำย่างแท้ี่จริิง 

 การบูรณาการเร่ืองความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม  
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ี่�เน้นการิพัฒนาและเส้ริิมืส้ร้ิาง
ศักยภาพที่รัิพยากริมืนุษย์โดยการิป็ลูกฝังค่านิยมืและวัฒนธิ์ริริมื
ท่ี่�พึงป็ริะส้งค์ ส่้งเส้ริิมืให้คนไที่ยม่ืจิตส้าธิ์าริณะ และม่ืความื 
รัิบผิดชอำบต่อำส่้วนริวมื

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายเทียมจิตร ฉิ่งทองคำา  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

วิสัยทัศน์ 

“เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผัลิตอาหารปลอดภัย  
ก้าวไกลการศึกษา สิ่งแวดล้อมงามตา พัฒนาการท่องเที่ยว”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
2,168.327 ตร.กม.  922,670 คน 1,146,414,935 บาท

โทรศัพท์  0 3496 0812 www.nkppao.go.th 
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นายศรีสุข แสนยอดคำา   
นายกเทศมนตรีตำาบลเรณูนคร 

วิสัยทัศน์ 

“เมืองน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
2.4 ตร.กม.  4,633 คน 51,000,000 บาท

โทรศัพท์  0 4257 9239 www.tessabanrenu.go.th

โครงการ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
โดย เทศบาลตำาบลเรณูนคร  อำาเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ เน้นการิ 
นำาเส้นอำวัฒนธิ์ริริมื ภูมิืปั็ญญาที่้อำงถิ�นชาวภูไที่ท่ี่�ม่ือัำตลักษณ์ 
ทัี่�งภาษาพูด ภาษาเข่ยน การิแส้ดง และวิถ่ช่วิตเป็็นขอำงตนเอำง 

 นำาเสนอสู่ชาวโลก ผ่านเวท่ี่การิแลกเป็ล่�ยนศิลป็วัฒนธิ์ริริมื
นานาชาติ และม่ืแนวโน้มืว่าจะเป็็นป็ริะเพณ่ท่ี่�สื้บที่อำดต่อำไป็ 
อำย่างยั�งยืน จากการิที่่�ได้มื่โอำกาส้ต้อำนริับคณะศึกษาดูงาน 
แลกเป็ล่�ยนศิลป็วัฒนธิ์ริริมืดังกล่าวถึงส้อำงครัิ�ง ที่ำาให้ป็ริะชาชน 
ในพื�นที่่�ได้ส้ัมืผัส้กับการิใช้ภาษา การิแส้ดง อำันเป็็นมืิตริภาพที่่�ด่
ริะหว่างชาติ  

 ชุมชนปรับปรุงบ้านเรือนให้สะอาดอยู่เสมอ พร้ิอำมืต้อำนรัิบ 
คณะศึกษาดูงานจากทัี่�งในและนอำกป็ริะเที่ศ ม่ืการิพัฒนา 
บ้านเมืือำงตนเอำงให้เป็็นส้ากลมืากขึ�น เชื�อำมืโยงกิจกริริมืส่้งเส้ริิมื 
การิท่ี่อำงเท่ี่�ยวต่าง ๆ ในชุมืชน เช่น หมู่ืบ้านโฮมืส้เตย์เริณูนคริ 
แหล่งเร่ิยนรู้ิต่าง ๆ เช่น วัดธิ์าตุเริณู ศาลเจ้าปู่็ถลาเริณูนคริ  
หมู่ืบ้านสื้บส้านวัฒนธิ์ริริมืผู้ไที่เริณูนคริ พิพิธิ์ภัณฑ์์ผู้ไที่เริณูนคริ
สุ้ส้านชาวเว่ยดนามืในเริณูนคริ ที่ำาให้การิค้าขายสิ้นค้าท้ี่อำงถิ�น
ขยายตัว เช่น การิขายเหล้าอุำ (เหล้าช้าง) ขนมืจ่นนำ�าป็ลาร้ิา

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ได้รับโอกาสตอ้นรบัคณะศกึษาดูงานแลกเปลีย่นศิลปวัฒนธรรม
หลายคณะจากท้ังในและนอกประเทศ นำาความืเจริิญมืาสู่้พื�นท่ี่� 
ทัี่�งด้านเศริษฐกิจ สั้งคมื ความืรู้ิรัิกส้ามัืคค่ และความืส้ะอำาด

 ประชาชนตระห นัก ถึ งความสำา คัญใน อัต ลักษณ์ของ 
ชาวผู้ัไทเรณูนคร ท่ี่�นานาชาติให้ความืส้นใจ เกิดความืรัิก 
ในภูมิืปั็ญญาท้ี่อำงถิ�น เกิดการิสื้บส้าน และถ่ายที่อำดวัฒนธิ์ริริมื 
จากรุ่ินสู่้รุ่ิน

 เด็กนักเรียนให้ความสำาคัญกับการใช้ภาษาต่างประเทศ 
ว่าม่ืความืส้ำาคัญในยุคโลกไร้ิพริมืแดน ม่ืการิเตริ่ยมืป็ริะชากริ 
ด้านภาษาต่าง ๆ ขอำงส้ถานศึกษาอำย่างจริิง จังต่อำเนื�อำง 
จากโคริงการิ โดยใช้มัืคคุเที่ศก์น้อำยขอำงส้ถานศึกษา

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความสำาเร็จที่เกิดขึ้นจากตัวผัู้นำา โดยนายกศริ่สุ้ข แส้นยอำดคำา 
ที่่�เป็็นผู ้นำาที่่�มื่วิส้ัยที่ัศน์กว้างไกล กำาหนดนโยบายเริื�อำงง่าย 
ต้อำงที่ำาให้ง่าย เริื�อำงง่ายอำย่าที่ำาให้ยาก เริื�อำงยากต้อำงที่ำาให้ง่าย 

 ใช้หลักการมีส่วนร่วม ร่ิวมืคิด ร่ิวมืตัดส้ินใจ ตามืหลักการิ  
“บวริ” บ้าน วัด โริงเร่ิยน ป็ริะชาชนทุี่กหมู่ืเหล่าเต็มืใจเส่้ยส้ละ 
เพื�อำเปิ็ดเมืือำงน่าอำยู่อำย่างยั�งยืนสู่้ส้ายตาขอำงนานาชาติ จึงม่ื
โคริงการิดังกล่าวถึงส้อำงครัิ�งโดยใช้งบป็ริะมืาณเพ่ยงน้อำยนิด 
แต่ม่ืความืคุ้มืค่า เกดิป็ริะโยชนสู์้งส้ดุตอ่ำชาวเที่ศบาลตำาบลเริณูนคริ
และป็ริะเที่ศชาติ

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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โครงการ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมในชุมชนสู่ชุมชน 
เต้นกำารำาเคียว ลงแขกเก่ียวข้าว ตำาบลสระทะเล
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลสระทะเล อำาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 แหล่งกำาเนิดเต้นกำารำาเคียว เกิดขึ�นในส้มืัยพริะบาที่ส้มืเด็จ
พริะจุลจอำมืเกล้าเจ้าอำยู่หัว มื่แหล่งกำาเนิดจากตำาบลส้ริะที่ะเล  
อำำาเภอำพยุหะค่ร่ิ จังหวัดนคริส้วริริค์ (เดิมืริวมืกับตำาบลย่านมัืที่ร่ิ) 
โดยหลวงศร่ิบุร่ิขวัญเป็็นผู้ป็ริะพันธ์ิ์เนื�อำร้ิอำงและที่ำานอำงขึ�น  
และได้นำามืาร้ิอำงเล่นท่ี่�หมู่ืบ้านส้ริะที่ะเลเป็็นแห่งแริก 

 เพลงเต้นกำารำาเคียว มืักเล่นหลังจากเก่�ยวข้าวแล้ว คือำเมืื�อำ 
เก่�ยวข้าวเส้ริ็จก็จะริู้ส้ึกเหน็ดเหนื�อำยเมืื�อำยล้าจากการิเก่�ยวข้าว 
กันมืากก็จะชวนกันมืาริ้อำงริำาที่ำาเพลงเพื�อำผ่อำนคลายจากการิ
ที่ำางานมืาทัี่�งวัน ซึ�งจะใช้ลานนานั�นเป็็นท่ี่� ตั�งวงในการิเล่น  
นอำกจากช่วยผ่อำนคลายแล้ว ยังช่วยให้เกิดความืส้นุกส้นาน
เพลิดเพลินแก่ตัวผู้เล่นและผู้ชมือ่ำกด้วย

 ศูนย์การเรียนรู้เต้นกำารำาเคียว จัดให้ม่ืกิจกริริมืการิเร่ิยนรู้ิ 
การิถ่ายที่อำด การิแลกเป็ล่�ยนป็ริะส้บการิณ์ ตลอำดจนการิสื้บที่อำด
วัฒนธิ์ริริมื ริวบริวมือำงค์ความืรู้ิขอำงป็ริาชญ์ชาวบ้าน อำงค์ความืรู้ิ 
ที่่�มื่อำยู ่กริะจัดกริะจายในชุมืชน และจัดการิให้เป็็นหมืวดหมูื ่ 
มื่ความืชัดเจนเป็็นริูป็ธิ์ริริมื ป็ริะชาชนส้ามืาริถเข้าไป็สื้บค้น
ศึกษาและเริ่ยนริู้ได้ทีุ่กเวลา เป็็นศูนย์กลางในการิจัดการิความืรูิ้  
ที่่�ดำาเนินการิโดยป็ริะชาชนและเพื�อำป็ริะชาชน เป็็นศูนย์ป็ริะส้าน
และบูริณาการิการิที่ำางานขอำงทีุ่กภาคส้่วน 

 การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ั�งมืหาวทิี่ยาลยัริาชภัฏิ
นคริส้วริริค์ ที่่�เข้ามืาส้่งเส้ริิมืและจัดตั�งศูนย์เริ่ยนริู้เต้นกำาริำาเค่ยว
ตำาบลส้ริะที่ะเล ส้ำานักศิลป็ะและวัฒนธิ์ริริมืมืหาวิที่ยาลัยริาชภัฏิ
นคริส้วริริค์ริ่วมืกับโริงเริ่ยนพยุหะพิที่ยาคมื จัดที่ำาโคริงการิ
ส้ริ้างผลผลิตและนวัตกริริมืที่างวัฒนธิ์ริริมืชุมืชนต้นแบบแมื่นำ�า
เจ้าพริะยา โริงเริ่ยนบ้านใหมื่ศึกษา ได้จัดการิเริ่ยนการิส้อำน 
เต ้นกำาริำาเค่ยวโดยนำาพ่อำเพลงแมื่เพลงไป็ส้อำนในโริงเริ่ยน 
เพื�อำเป็็นการิส้ืบส้านจากริุ่นสู้่ริุ่น

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประเพณีวัฒนธรรมและภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ิน ไ ด้ รัิบการิ 
และอำนุรัิกษ์และสื้บส้านจากรุ่ินสู่้รุ่ิน

 ประชาชนมีจิตสำานึก เกิดความืตริะหนักและเข้ามืามื่ส่้วนริ่วมื 
ในการิอำนุรัิกษ์ ฟ้้ินฟูิ และสื้บส้านภูมิืปั็ญญา และคุณค่าความืหลาก
หลายที่างวัฒนธิ์ริริมื

 ประชาชนได้เรียนรู้ถึงความสำาคัญ รู้ิถึงคุณค่า ความืเป็็นมืา 
และวัฒนธิ์ริริมืป็ริะเพณ่ขอำงที่้อำงถิ�น เกิดความืภาคภูมิืใจ 
ในการิรัิกษาวัฒนธิ์ริริมืป็ริะเพณ่ขอำงท้ี่อำงถิ�นสื้บต่อำไป็

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

  การมีพ่อเพลงแม่เพลงท่ีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงได้เรียนรู้
โดยใช้วิธีการจดจำาการเต้นกำารำาเคียวมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
ซึ�งพ่อำเพลงแม่ืเพลงเหล่าน่� ได้ม่ืโอำกาส้แส้ดงเฉพาะพริะพักตร์ิ 
พริะบาที่ส้มืเด็จพริะบริมืชนกาธิิ์เบศริ มืหาภูมิืพลอำดุลยเดช
มืหาริาช บริมืนาถบพิตริ ในโอำกาส้ท่ี่�เส้ด็จพริะริาชดำาเนิน 
มืาท่ี่�จังหวัดนคริส้วริริค์ เมืื�อำ พ.ศ. 2509 

 ความเข้มแข็งของสภาวัฒนธรรมตำาบลและผู้ันำาชุมชน 
มื่การิป็ริะส้านความืริ่วมืมืือำเพื�อำให้ได้โคริงการิที่่�ป็ริะชาชน 
ม่ืส้่วนริ่วมืมืากที่่�สุ้ด ม่ืการิริ่วมืกันวิเคริาะห์ข้อำมูืล เพื�อำจัดที่ำา
โคริงการิให้ใกล้เค่ยงกับการิเต้นกำาริำาเค่ยวและการิลงแขก 
เก่�ยวข้าวแบบดั�งเดมิืให้มืากที่่�ส้ดุ เพื�อำเป็็นการิอำนุริกัษ์และสื้บส้าน
ให้คงอำยู่ตลอำดไป็

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายรุ่งโรจน์ ฤทธิ�เต็ม 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลสระทะเล 

วิสัยทัศน์ 

“สระทะเลพัฒนา ภูมิปัญญาเกรียงไกร วัฒนธรรมยิ่งใหญ่  
ก้าวไกลการศึกษา แก้ปัญหาความยากจน เพิ่มผัลผัลิต
การเกษตร วิเศษสุขภาพดี ก้าวทันเทคโนโลยี สามัคคีในชุมชน”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
54.48 ตร.กม.  3,168 คน 27,138,500 บาท

โทรศัพท์ 0 5627 8159 www.sratale.go.th
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางลาวัณย์ รัตน์นำ้าหิน 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเชียงของ 

วิสัยทัศน์ 

“คิดใหม่ โปร่งใส ร่วมใจเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

254.179 ตร.กม. 2,084 คน 20,723,831 บาท

โทรศัพท์ 0 5469 1077  
 www.chiangkhong.circlecamp.com 

โครงการ จัดงานล่องเรือไ  (ลอยกระทง)
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลเชียงของ อำาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ประเพณีลอยกระทง “ล่องเรือไฟ” หรือ “ล่องเฮือไฟ”  
ภาษาเหนือำตริงกับวันขึ�น 15 คำ�า เดือำนย่� ชาวบ้านเริ่ยกว่าย่�เป็็ง 
หรืิอำวันลอำยกริะที่งในป็ัจจุบัน บริริพบุรุิษได้ยึดถือำป็ฏิิบัติกันมืา
ยาวนาน ตั�งแต่ พ.ศ. 2480 โดยเชื�อำว่าป็ริะเพณ่ดังกล่าว เป็็นการิ
ริะลึกถึงพริะคุณขอำงพริะแม่ืคงคา การิเอำาไฟิเผาความืทุี่กข์ 

 ความเป็นมาและความเช่ือในชุมชน เท่ี่าท่ี่�ป็ริากฏิหลักฐาน 
ม่ืแนวที่างท่ี่�คล้ายกันอำยู่บนพื�นฐานความืเชื�อำต่าง ๆ อำาทิี่  
เพื�อำเป็็นการิเคาริพบูชาและขอำบคุณแม่ืนำ�าท่ี่�อำำานวยป็ริะโยชน์ 
ต่าง ๆ ต่อำการิดำาริงช่วิต ริวมืทัี่�งเป็็นการิขอำขมืาโที่ษท่ี่�ได้ทิี่�ง 
สิ้�งป็ฏิิกูลลงในแมื่นำ�า ความืเชื�อำลอำยเคริาะห์หรืิอำส้ะเดาะเคริาะห์ 
เชื�อำว่าการิเอำาไฟิเผาความืทีุ่กข์ (จุดด้านส้่ส้าย) และความืเชื�อำ 
ในเดือำนย่�เป็ง็เป็น็ช่วงท่ี่�อำากาศหนาวเยน็ ชาวลา้นนามืค่วามืเชื�อำวา่
พริะพุที่ธิ์เจ้าหรืิอำพริะพุที่ธิ์รูิป็ในวิหาริก็รู้ิส้ึกถึงความืหนาวเย็น 
เช่นเด่ยวกับคนเริา จึงร่ิวมืกันหาไม้ืฟ้ินมืาจุดเผาไฟิผิงให้เกิด 
ความือำบอุ่ำน (พิธ่ิ์เผาหลัวพริะเจ้า) 

 พัฒนาการของการจัดทำาเรือไฟ โดยเรืิอำไฟิในส้มัืยโบริาณนั�น 
ม่ืรูิป็แบบท่ี่�เร่ิยบง่าย โดยที่ำาจากต้นกล้วยและลำาไมื้ไผ่ท่ี่�หาได้ 
มืาจัดที่ำาเป็็นโคริงเรืิอำไฟิง่าย ๆ  พอำท่ี่�จะที่ำาให้ลอำยนำ�าได้ การิป็ริะดบั
ตกแต่งเรืิอำไฟิภายในจะป็ริะดับด้วยดอำกไม้ื ธูิ์ป็ เท่ี่ยน ตะเก่ยง 
ส้ำาหรัิบจุดให้ส้ว่างไส้ว ก่อำนจะป็ล่อำยเรืิอำไฟิลงแม่ืนำ�า ในปั็จจุบัน 
ได้จัดที่ำาเรืิอำไฟิรูิป็แบบต่าง ๆ  โดยม่ืการินำาเอำาเที่คโนโลย่ส้มัืยใหม่ื
มืาใช้ป็ริะกอำบในการิจัดที่ำา และป็ริะดับตกแต่งด้วยไฟิฟ้ิา 
ให้ส้วยงามืส้ว่างไส้วเต็มืลำานำ�า

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนมีส่วนร่วม ในการิที่ำากิจกริริมืขอำงชุมืชน
 เกิดการสืบทอด อนุรักษ์ประเพณี ศิลป็ะ และวัฒนธิ์ริริมื   

ให้คงอำยู่คู่กับชุมืชนและอำนุชนรุ่ินหลังต่อำไป็ 
 เกิดความรัก ความืส้ามัืคค่ในชุมืชน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การน้อมนำาพระราชดำารัส พริะบาที่ส้มืเดจ็พริะบริมืชนกาธิ์เิบศริมืหา
ภูมิืพลอำดุลยเดชมืหาริาช บริมืนาถบพิตริ ในเรืิ�อำงความืรู้ิริัก 
ส้ามัืคค่มืาป็รัิบใช้ในการิที่ำางาน

 วิสัยทัศน์ผู้ันำา คิดใหม่ื โป็ร่ิงใส้ ร่ิวมืใจเป็็นหนึ�ง เป็็นท่ี่�พึ�ง 
ขอำงป็ริะชาชน เน้นป็ริะส้านความืร่ิวมืมืือำกับชุมืชน ยึดแนวความื
รัิก ส้ามัืคค่ เพื�อำให้ได้โคริงการิท่ี่�ป็ริะชาชนต้อำงการิและมื่ความื 
พึงพอำใจมืากท่ี่�สุ้ด

 อบต.เชียงของ ได้บูรณาการความร่วมมือ  ทัี่� งในด้าน 
อำงค์ความืรู้ิให้กับป็ริะชาชนในท้ี่อำงถิ�น จากวฒันธิ์ริริมือำำาเภอำนาน้อำย
วัฒนธิ์ริริมืจังหวัดน่าน อำป็ที่. ในอำำาเภอำนาน้อำย และการิส้นับส้นุน
ในด้านงบป็ริะมืาณทัี่�งจากภาครัิฐและเอำกชน
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โครงการ งานบุ ผะเหวด เทศน์มหาชาติ บึงกา   
งานประเพณีสอง งโขง ประจำาปี 6
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 “บุญผัะเหวด เทศน์มหาชาติ” ถือำเป็็นป็ริะเพณ่ที่่�ส้ำาคัญ 
ขอำงบริริพชนชาวไที่ยอำ่ส้านที่่�มื่มืาตั�งแต่โบริาณ ซึ�งชาวจังหวัด
บงึกาฬ ได้อำนรุิกัษ์ส้บืที่อำดมืาอำย่างยาวนาน ความืยิ�งใหญ่อำลงัการิ
ขอำงขบวนแห่ผ้าผะเหวดนั�น เป็็นเริื�อำงริาวพริะเวส้ส้ันดริชาดก 
ทัี่�ง 13 กัณฑ์์ ท่ี่�แฝงป็ริิศนาธิ์ริริมืไว้ในขบวนผ้าผะเหวด 
ท่ี่� ม่ืความืยาวถึง 1.5 กิโลเมืตริ ริวมืริะยะที่างทัี่�งขบวน 
กว่า 2.5 กิโลเมืตริ ป็ริะกอำบด้วย ขบวนพริะส้งฆ์ ขบวนตง  
ขบวนฟ้ิอำนริำา และยังม่ืช้างร่ิวมืขบวนเพื�อำอัำญเชิญพริะเวส้สั้นดริ 
เข้าเมืือำงถึง 2 เชือำก ขบวนแห่ผ้าผะเหวดมื่ความืวิจิตริงดงามื  
และถือำได้ว่าเป็็นขบวนที่่�มื่ความืยาวที่่�สุ้ดในโลกอำ่กด้วย 

 การมีส ่วนร่วมของประชาชน ผู ้นำาชุมืชนและป็ริะชาชน 
มื่ส้่วนริ่วมืในการิตกแต่งขบวนผ้าผะเหวดที่่�แส้ดงอำอำกถึงศิลป็ะ
พื�นเมืือำงอ่ำส้าน เด็กและเยาวชนมื่เวท่ี่ในการิแส้ดงความืส้ามืาริถ 
ที่างดนตริ่พื�นบ้าน ป็ริะชาชนริ่วมืริับฟิังเที่ศน์มืหาชาติที่่�แฝงไว้ 
ซึ�งคำาส้อำนที่่�แส้ดงถึงความืด่งามื 

 อั ต ลั กษณ์ของประ เพณีสอง ฝ่ั ง โข ง  พุที่ธิ์ศาส้นิ กชน 
ทัี่�งชาวไที่ยและชาว ส้ป็ป็. ลาวกว่า 3,000 คน ร่ิวมืขบวนแห่
ผ้าผะเหวด โดยตลอำดเส้้นที่างม่ืชาวบ้านที่ำานำ�าหอำมืมืาตั�งไว้ 
เพื�อำให้ผู้ท่ี่�แห่ผ้าผะเหวดนำาดอำกไม้ืจุ่มืเป็็นการิบูชาพริะเวส้สั้นดริ
เมืื�อำขบวนแห่มืาถึงบริิเวณวัดจะนำาผ้าผะเหวดไป็ขึงไว้บริิเวณ 
ริอำบศาลาการิเป็ริ่ยญ ซึ�งเป็็นป็ริะเพณ่ที่่�ส้ืบที่อำดกันมืาช้านาน

 ส ่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว 
เชิงวิถีพุทธ ภายในงานมื่การิแส้ดงศิลป็วัฒนธิ์ริริมืพื�นบ้าน  
การิริำาวงย้อำนยุค และการิจำาหน่ายสิ้นค้าธิ์งฟิ้าริาคาถูก สิ้นค้า 
OTOP ป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดใกล้เค่ยง พ่�น้อำง 
ส้ป็ป็.ลาว ได้มืาท่ี่อำงเท่ี่�ยวในจังหวัดบึงกาฬเป็็นจำานวนมืาก

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชงิวิถไีทย ส้ร้ิางความืป็ริอำงดอำงส้มืานฉนัท์ี่

ให้เกิดกับชุมืชนและที่้อำงถิ�น ตลอำดจนส้ริ้างความืภูมืิใจในมืาตุภูมืิ
และหวงแหนป็ริะเพณ่อำันด่งามืขอำงไที่ยให้คงอำยู่ตลอำดไป็

 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ที่ำาให้เกิดการิใช้จ่ายเงิน 
และกริะตุ้นเศริษฐกิจในจังหวัดบึงกาฬ 

 พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ น้อำมืนำาหลักธิ์ริริมื 
คำาส้อำนที่างพริะพุที่ธิ์ศาส้นามืาใช้ในช่วิตป็ริะจำาวัน ได้ริ่วมืที่ำาบุญ 
เพื�อำที่ำานุบำารุิงพริะพุที่ธิ์ศาส้นา แส้ดงอำอำกถึงความืส้มืัคริส้มืาน
ส้ามืัคค่ขอำงคนในชุมืชน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดบึงกา  ทัี่�งบ้าน วัด 
โริงเริย่น เยาวชน ป็ริะชาชนที่ั�วไป็ และพ่�น้อำงป็ริะชาชน ส้ป็ป็.ลาว 
ที่่�มื่ความืส้นใจเข้าริ่วมืป็ริะเพณ่เป็็นป็ริะจำาทีุ่กป็ี

 ความพร้อมด้านงบประมาณ ด้านบคุลากร ความืร่ิวมืแริงร่ิวมืใจ
ขอำงป็ริะชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายวนาชาติ วงศ์พุทธา 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกา  
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกา  

วิสัยทัศน์ 

“เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” 

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

4,305 ตร.กม.  424,647 คน 326,953,240 บาท

โทรศัพท์ 0 4249 2754 www.buengkanpao.go.th
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายประสงค์ พวงไพบูลย์  
นายกเทศมนตรีตำาบลประโคนชัย 

วิสัยทัศน์ 

“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต  
เศรษฐกิจรุ่งเรืองเมืองน่าอยู่”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
4.25 ตร.กม. 14,884 คน 136,717,972 บาท

โทรศัพท์ 0 4467 1368 www.prakhonchai.go.th 

โครงการ จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประโคนชัย
โดย เทศบาลตำาบลประโคนชัย อำาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประโคนชัย เป็็นงานป็ริะเพณ่ 
ท่ี่�บ่งบอำกถึงอัำตลักษณ์ขอำงคนป็ริะโคนชัยในการิอำยู่ ร่ิวมืกัน 
อำย่างเครืิอำญาติ ความืส้นิที่ส้นมืกลมืเกล่ยวภายในชุมืชน  
ส่้งผลให้เกิดความืริ่วมืมืือำอำย่างเข้มืแข็งในการิดำาเนินกิจกริริมื 
ต่าง ๆ ได้ส้ำาเร็ิจเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื

 เทศบาลตำาบลประโคนชัย ได้สื้บส้านป็ริะเพณ่แห่เที่่ยนพริริษา
ดั�งเดิมื มืาเป็็นป็ริะเพณ่ท่ี่�ไมื่ใช่แค่ความืยิ�งใหญ่ขอำงขบวน
แห่เท่ี่ยน แต่ส้ะท้ี่อำนถึงความืศรัิที่ธิ์า ส้มัืคริส้มืานส้ามัืคค่ 
ความืร่ิวมืแริงร่ิวมืใจขอำงคนในชุมืชน ริวมืทัี่�งเป็็นการิถ่ายที่อำด 
อำัตลักษณ์จากรุิ่นสู้ ่รุิ ่นผ่านกริะบวนการิเตร่ิยมืงาน จนถึงวัน 
แห่เที่่ยนอำันยิ�งใหญ่

 การประสานความร่วมมือ ชมืริมืและอำงค์กริต่าง ๆ ทัี่�งภายใน 
และภายนอำกท้ี่อำงถิ�น ได้ริ่วมืกันป็ริะชาสั้มืพันธ์ิ์ถึงความืส้วยงามื
และยิ�งใหญ่ขอำงวัฒนธิ์ริริมืให้คงอำยู่ผ่านส้ื�อำต่าง ๆ ไมื่ว่าจะเป็็น 
ชมืริมืคนรัิกการิถ่ายภาพจังหวัดบุร่ิรัิมืย์ เพจบุร่ิรัิมืย์น่าอำยู ่ 
เพจฮักบุ ร่ิ รัิมืย์  นิตยส้าริส้บายด่บุร่ิ รัิมืย์  อำนุส้าริ อำ.ส้.ที่.  
ผ่ าน มุืมืมือำงขอำง ช่ า งภาพ อิำส้ริะ ท่ี่� ม่ื ชื� อำ เ ส่้ ย ง ใน ท้ี่อำง ถิ� น 
และในริะดับป็ริะเที่ศ 

 กิจกรรมจากกลุ่มองค์กรในพ้ืนท่ี เช่น ชมืริมืป็ริะโคนชัยโฟิโต้
จัดกิจกริริมืป็ริะกวดถ่ายภาพเท่ี่ยนพริริษา พริ้อำมืทัี่�งนำาภาพ
ท่ี่�ผ่านการิคัดเลือำกมืาจัดนิที่ริริศการิเผยแพร่ิ ชมืริมืจักริยาน
ป็ริะโคนชัยนำาส้มืาชิกในชมืริมืจัดกิจกริริมื โดยริวมืตัวนักปั็่น 
ตัวจิว ใช้ชื�อำกิจกริริมืว่า “ที่ะมืือำถืน” ซึ�งเป็็นภาษาท้ี่อำงถิ�นแป็ลว่า  
(ป่ั็นดูเท่ี่ยน) ที่ำาให้เกิดการิผส้มืผส้านกลมืกลืนยุคส้มัืยให้เกิด 
นวัตกริริมืที่างภูมิืปั็ญญา โดยม่ืจุดมุ่ืงหมืายตามืหลักความืพอำด่ 
แบ่งป็ัน และเอืำ�อำอำาที่ริ ตามืแนวพริะริาชดำารัิส้พริะบาที่ส้มืเด็จ 
พริะบริมืชนกาธิ์ิ เบศริ  มืหาภู มิืพลอำดุ ลย เดชมืหาริาช 
บริมืนาถบพิตริ ซึ�งในช่วงเวลาขอำงการิตกแต่งต้นเท่ี่ยนพริริษา
จะเห็นภาพแต่ละโริงเร่ิยนนำานักเร่ิยนเข้าชมืและเร่ิยนรู้ิ 
จากช่างฝีมืือำในแต่ละคุ้มืท่ี่�ส้ามืาริถนำาเรืิ�อำงริาวขอำงเที่่ยนพริริษา
จากอำด่ตสู่้ปั็จจุบันมืาส้ลักเส้ลาด้วยความืวิจิตริบริริจงเกิดเป็็น 
เรืิ�อำงริาวบนขบวนเท่ี่ยนได้อำย่างส้วยงามืน่าชื�นชมื

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 งานประเพณีเป็นท่ีรู้จัก และม่ืนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวให้ความืส้นใจ 
เข้ามืาเท่ี่�ยวชมืความืยิ�งใหญ่มืากขึ�นทุี่กปี็

 เยาวชนได้รับการหล่อหลอมและบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ศิลปะ  
จากช่างฝีมืือำในชุมืชน ที่ำาให้เกิดต้นกล้าคุณภาพที่่�จะส้ืบส้าน 
อำัตลักษณ์ป็ริะโคนชัยต่อำไป็

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 เยาวชนและประชาชน เหน็ถงึคุณค่าขอำงช่างศลิป็ฝีมืือำป็ริะโคนชยั 
ส้ามืาริถสื้บที่อำดและต่อำยอำดให้เกิดการิหวงแหนภูมิืปั็ญญา 
ขอำงที่้อำงถิ�น พร้ิอำมืทัี่�งร่ิวมืกันรัิกษาไว้ซึ�งอัำตลักษณ์ ป็ริะเพณ่  
และวัฒนธิ์ริริมือัำนด่ขอำงชาวป็ริะโคนชัย 

 ร่วมกันประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ิวัฒนธิ์ริริมือัำนด่ขอำงท้ี่อำงถิ�น  
ผ่านช่อำงที่างท่ี่� ทัี่นส้มัืย เ ป็็นการิส้่ ง เส้ริิมืการิท่ี่อำงเ ท่ี่� ยว 
และอัำตลักษณ์ท้ี่อำงถิ�นให้เป็็นท่ี่�รู้ิจักมืากยิ�งขึ�น
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ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วั นธรรม และภูมิปญญาท้องถิ่น5
ด้านที่
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โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 เป็นต้นแบบในด้านการส่งเสริมศาสนาในทุกมิติ ทัี่�งในมิืติ 
ความืหลากหลายขอำงกลุ่มืป็ริะชากริ ได้แก่ กลุ่มืเด็กและเยาวชน  
ผู้สู้งอำายุ คนพิการิ และผู้ด้อำยโอำกาส้ และมิืติในความืหลากหลาย 
ขอำงศาส้นา ได้แก่ พุที่ธิ์ คริิส้ต์ และอิำส้ลามื ซึ�งจังหวัดป็ริาจ่นบุร่ิ
ม่ืลักษณะเป็็น “สั้งคมืพหุศาส้นา” (Multi Faith Society)  
โดยม่ืศาส้นส้ถานและป็ริะชากริท่ี่�นับถือำศาส้นาพุที่ธิ์ คริิส้ต์ อิำส้ลามื
และศาส้นาอืำ�น ๆ พำานักและตั�งริกริากอำยู่ในพื�นท่ี่�ขอำงจังหวัด 

 ดำาเนินงานโครงการโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ  
ผ่ัานการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น โคริงการิ
อุำป็ส้มืบที่หมู่ืเฉลิมืพริะเก่ยริติฯ โคริงการิบริริพชาอำุป็ส้มืบที่ 
เพื�อำถวายเป็็นพริะริาชกุศล ซึ�งเป็็นการิจัดงานท่ี่�เก่�ยวข้อำงกับ
พิธ่ิ์กริริมืที่างศาส้นาขนาดใหญ่ขอำงจังหวัดป็ริาจ่นบุร่ิ โดยได้รัิบ 
ความืร่ิวมืมืือำจากภาครัิฐ ภาคเอำกชน และภาคป็ริะชาชน 
ทัี่�งภายในและภายนอำกจังหวัดเข้ามืาม่ืส่้วนร่ิวมืในลักษณะขอำง 
“ผู้ม่ืจิตศรัิที่ธิ์า” เป็็นปั็จจัยท่ี่� ส่้งเส้ริิมืและพัฒนากิจกริริมื 
ที่างศาส้นาขอำงจังหวัดป็ริาจ่นบุร่ิให้เกิดผลสั้มืฤที่ธิิ์�ตามืวัตถุป็ริะส้งค์ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 การจัดกิจกรรมเ พ่ือสืบสาน ทำา นุบำา รุง และเผัยแพร่ 
พระพุทธศาสนา พุที่ธิ์ศาส้นิกชนม่ืโอำกาส้ในการินำาหลักคุณธิ์ริริมื 
จริิยธิ์ริริมื และหลกัธิ์ริริมืคำาส้อำนขอำงพริะพทุี่ธิ์เจ้ามืาป็ริบัใช้ในชวิ่ต 
ป็ริะจำาวันเพื�อำให้เกิดความืสุ้ข ความืส้งบในสั้งคมืและป็ริะเที่ศชาติ 
ส่้งผลให้หลักคุณธิ์ริริมื จริิยธิ์ริริมื และหลักธิ์ริริมืคำาส้อำนที่าง 
ศาส้นาได้ถูกสื้บส้านผ่านการิป็ฏิิบัติจริิง 

 ยึดหลักการ “บวร” ในการดำาเนินงานให้เกิดความสามัคคี 
และความเข้มแข็ง บูริณาการิความืร่ิวมืมืือำริะหว่างบ้าน วัด 
และโริงเร่ิยนให้ม่ืโอำกาส้ร่ิวมืกันในการิจัดกิจกริริมืที่างศาส้นา  
จัดกิจกริริมืพัฒนาริะดับจิตใจและความืคิด เพื�อำพัฒนาและป็ลูก
ฝังอุำป็นิสั้ยอัำนด่งามืแก่เยาวชนขอำงชาติได้เป็็นผลส้ำาเร็ิจในหลาย 
พื�นท่ี่�ขอำงจังหวัดป็ริาจ่นบุร่ิ

 เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการฝกฝนพัฒนาระดับจิตใจ
และสติปัญญา โดยจัดที่ำาโคริงการิและกิจกริริมืท่ี่�ม่ืกริะบวนการิ
จัดการิเร่ิยนรู้ิ โดยอำาศัยหลักธิ์ริริมืคำาส้อำนขอำงศาส้นาเป็็นแนวคิด
ส้ำาคัญ โดยม่ืกิจกริริมืทัี่�งการิอำบริมืให้ความืรู้ิและการิฝึกป็ฏิิบัติ  
ในหลากหลายรูิป็แบบ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ผู้ับริหารมีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมศาสนา คุณธรรม และ
จริยธรรม นายก อำบจ.ป็ริาจ่นบุร่ิ ม่ืนโยบายให้การิส้นับส้นุน
กิจกริริมืท่ี่�เก่�ยวข้อำงกับการิส่้งเส้ริิมืด้านศาส้นา คุณธิ์ริริมื และ
จริิยธิ์ริริมื ซึ�งเป็็นส่้วนหนึ�งขอำงการิดำาเนินงานตามือำำานาจหน้าท่ี่�
และเป็็นการิดำาเนินงานเพื�อำนำาไป็สู่้ความืส้ำาเร็ิจตามืวิสั้ยทัี่ศน์
ท่ี่�กำาหนดไว้ โดยม่ืเป็้าหมืายสู้งสุ้ดเพื�อำพัฒนาคุณภาพช่วิต 
ขอำงป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�ให้ม่ืความืสุ้ขทัี่�งกายและใจ

 กลุ่มบุคคลและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกับศาสนาในจังหวัดปราจนีบรีุ
ม่ืความืเข้มืแข็ง ม่ืศักยภาพท่ี่�พร้ิอำมืจะให้การิส้นับส้นุนและ 
ร่ิวมืมืือำกันดำาเนินการิจัดกิจกริริมืที่างศาส้นาต่าง ๆ 

 ศาสนิกชนมีความศรัทธาและเช่ือม่ันต่อการดำาเนินงาน  
โดยเข้ามืาม่ืส่้วนริ่วมืในฐานะผู้ให้การิส้นับส้นุนการิจัดกิจกริริมื 
ส่้งเส้ริิมืศาส้นาในรูิป็แบบท่ี่�หลากหลาย และในทุี่กวาริะโอำกาส้ 
เช่น การิบริิจาคป็ัจจัย การิเข้าร่ิวมืกิจกริริมืที่างศาส้นา 
อำย่างส้มืำ�าเส้มือำ การิป็ริะชาสั้มืพันธ์ิ์เผยแพร่ิข้อำมูืลข่าวส้าริ 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางบังอร วิลาวัลย์  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

วิสัยทัศน์ 

“ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ การศึกษาก้าวไกล  
พัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

4,762.362 ตร.กม.  494,680 คน 754,433,877 บาท

โทรศัพท์ 0 3721 3724 www.prachinpao.go.th

PART 5-7 COATED DIC2019 4C_63-06-067.indd   200 16/12/2563 BE   15:43



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

ว่าที่ร้อยเอก ชลิต อินทร์ศวร  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลสามเรือน 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลสามเรือน 

วิสัยทัศน์ 

“สังคมชุมชนมีคุณภาพ การพัฒนาที่ทั่วถึง  
การบริหารที่ดี เป็นถิ่นที่อยู่ถาวร”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
19.25 ตร.กม. 10,844 คน 68,000,000 บาท

โทรศัพท์ 0 3533 0464 www.samrean.go.th

โครงการ ลอยกระทงตาละปด
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลสามเรอน อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 อบต.สามเรือน ได้ฟื�นฟูประเพณีลอยกระทงตาละปัด  
เพื�อำสื้บที่อำดให้กับเยาวชนรุ่ินหลังได้เห็นความืส้ำาคัญขอำงแม่ืนำ�า
ลำาคลอำงในอำด่ต โดยกริะที่งตาละปั็ด (ตา-ละ-ปั็ด) เป็็นภูมิืปั็ญญา
การิใช้ขอำงท่ี่�ม่ือำยู่แล้วให้เกิดป็ริะโยชน์ โดยนำาผักตบชวาจาก
ลำาคลอำงมืาที่ำาเป็็นกริะที่งใช้แที่นหยวกกล้วย ถือำเป็็นภูมิืปั็ญญา
ท้ี่อำงถิ�นในการิอำนุรัิกษ์ส้ายนำ�า และเป็็นการิส้ริ้างอำัตลักษณ์ 
ท่ี่�โดดเด่นขอำงชุมืชน 

 พิธีอาบนำ้าคืนเพ็ญ จากความืผูกพันขอำงผู้คนกับลำาคลอำง 
ที่่�มื่มืาอำย่างยาวนาน ชาวบ้านเชื�อำว่านำ�าส้ะอำาดในคืนวันเพ็ญ  
ขึ�น 15 คำ�า เดือำน 12 จะมื่ความืศักดิ�ส้ิที่ธิ์ิ� ผู้ที่่�อำาบนำ�าแส้งจันที่ริ์ 
ในคืนวันลอำยกริะที่งนั�นจะได้ริับความืเป็็นส้ิริิมืงคล 

 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น โดย อำบต.ส้ามืเรืิอำน  
จัดที่ำา MOU ร่ิวมืกับมืหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ริาชมืงคลสุ้วริริณภูมิื
มืหาวิที่ยาลัยริาชภัฏิพริะนคริศร่ิอำยุธิ์ยา ส้ำานักงานการิท่ี่อำงเท่ี่�ยว
แห่งป็ริะเที่ศไที่ย ส้ำานักงานการิท่ี่อำงเท่ี่�ยวจังหวัดพริะนคริศร่ิอำยธุิ์ยา
ส้ำานักงานวัฒนธิ์ริริมืจังหวัดพริะนคริศร่ิอำยุธิ์ยา ขับเคลื�อำนกิจกริริมื
ลอำยกริะที่งตาละปั็ด 

 คว้ารางวัล อำาที่ิ ริางวัลอำงค์กริป็กคริอำงส้่วนที่้อำงถิ�นด่เด่น 
ด้านวัฒนธิ์ริริมื ป็ริะจำาปี็งบป็ริะมืาณ พ.ศ. 2562 และริางวัล 
การิบริิหาริริาชการิแบบม่ืส่้วนร่ิวมื ป็ริะจำาปี็งบป็ริะมืาณ พ.ศ. 2562  
ป็ริะเภที่ริางวัลสั้มืฤที่ธิิ์ผลป็ริะชาชนม่ืส่้วนร่ิวมื (E ective 
Change) ริะดับด่ จากส้ำานักงานคณะกริริมืการิพัฒนาริะบบ
ริาชการิ มือำบให้แก่เครืิอำข่ายภาคป็ริะชาชน มืหาวิที่ยาลัย
เที่คโนโลย่ริาชมืงคลสุ้วริริณภูมิื ผลงานการิวิจัยเพื�อำพัฒนา 
เชิงพื�นท่ี่�ตำาบลส้ามืเรืิอำน อำำาเภอำบางป็ะอิำน จังหวัดพริะนคริศร่ิอำยธุิ์ยา  

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ศูนย์กลางการเรียนรู้ ท่องเท่ียว และศึกษาดูงานทางด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ชุมชน ให้แก่เยาวชนป็ริะชาชน 
และนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวจากทัี่�วทุี่กมุืมืโลก

 เพ่ิมจำานวนนักท่องเท่ียวให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ที่ำาให้เกิดการิส้ร้ิางอำาช่พและส้ร้ิางริายได้ให้กับคนในท้ี่อำงถิ�น 

 เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
โดยอำาศัยความืริ่วมืมืือำจากทีุ่กภาคส้่วนในการิขับเคลื�อำน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิ สัยทัศน์ ผู้ันำา การทำางานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม 
กับชุมชน ม่ืจุดเน้นอำยู ่ที่่�การิป็ริะส้านความืริ่วมืมืือำกับชุมืชน 
และหน่วยงานภาครัิฐ ยึดหลักนำาความืเห็นขอำงป็ริะชาชน 
ช่วยเพิ�มืป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพการิดำาเนินงาน 

 กลยุทธ์เมืองน่าเที่ยว ตามืยุที่ธิ์ศาส้ตริ์จังหวัดพริะนคริศริ่อำยุธิ์ยา 
ที่่�ส้ ่งเส้ริิมืการิจัดกิจกริริมืการิที่่อำงเท่ี่�ยวด้านป็ริะวัติศาส้ตริ์ 
งานป็ริะเพณ่ และการิป็ริะชาส้ัมืพันธิ์์เชิงริุกด้านการิที่่อำงเท่ี่�ยว  
การิส้นับส้นุนการิเพิ�มืป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพการิจัดการิคุณภาพ 
ส้ิ�งแวดล้อำมืในพื�นที่่�เส้่�ยงและได้ริับผลกริะที่บ
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โครงการ งานประเพณีท้องถิน งานประเพณีปีใหม่ม้ง
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลผาช้างน้อย อำาเภอปง จังหวัดพะเยา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 “ม้ง” อัำนหมืายถึง “อิสรชน” ผู้อิำงอำาศัยอำยู่ตามืธิ์ริริมืชาติ 
และขุนเขา เล่�ยงช่พด้วยการิที่ำาไร่ิที่ำาส้วนเล็ก ๆ น้อำย ๆ เร่ิยบง่าย 
ในวิถ่ช่ วิต การิกินการิอำยู่  แต่ริำ�าริวยวัฒนธิ์ริริมืป็ริะเพณ่ 
และพิธ่ิ์กริริมืท่ี่�แนบแน่นกับความืเชื�อำความืศริัที่ธิ์าตามืแบบ 
วิถ่ชนเผ่า ม้ืงจึงม่ืป็ริะเพณ่ท่ี่�ถือำป็ฏิิบัติส่้งต่อำกันอำย่างหลากหลาย 
และน่าส้นใจ 

 ประเพณีวันข้ึนปีใหม่ม้ง เป็็นงานรืิ�นเริิงป็ริะจำาปี็ขอำงชนเผ่าม้ืง 
จัดขึ�นหลังจากได้เก็บเก่�ยวผลผลิตในริอำบปี็เร่ิยบร้ิอำยแล้ว 
เป็็นการิฉลอำงถึงความืส้ำาเร็ิจในการิเพาะป็ลูกขอำงแต่ละป็ี  
ซึ�งจะต้อำงที่ำาพิธ่ิ์บูชาถึงผ่ฟ้ิา - ผ่ป่็า - ผ่บ้าน ท่ี่�ให้ความืคุ้มืคริอำง
และดูแลความืสุ้ขส้ำาริาญตลอำดทัี่�งปี็ ริวมืถึงผลผลิตท่ี่�ได้ในริอำบปี็ 
ซึ�งแต่ละหมู่ืบ้านจะที่ำาการิฉลอำงอำย่างพร้ิอำมืเพร่ิยงกันหรืิอำ
ตามืวันและเวลาท่ี่�ส้ะดวกขอำงแต่ละหมู่ืบ้าน โดยมืากจะอำยู่
ในช่วงเดือำนธัิ์นวาคมืขอำงทุี่กปี็ ม่ืการิจัดการิละเล่นต่าง ๆ  
ในงานขึ�นปี็ใหม่ืเช่น การิละเล่นลูกช่วง การิตลู่กข่าง การิร้ิอำงเพลงม้ืง

 ประเพณีวันข้ึนปีใหม่ม้งของตำาบลผัาช้างน้อย เป็็นงาน
ป็ริะเพณ่ป็ริะจำาปี็ท่ี่�จัดต่อำเนื�อำงกันมืาจากรุ่ินสู่้รุ่ินหลายชั�วอำายุคน  
ได้รัิบความืริ่วมืมืือำจากหลายหน่วยงานทัี่�งภาครัิฐและเอำกชน 
เ พื� อำ ส่้ง เส้ ริิมื ส้นับส้นุน ถ่ายที่อำดการิจัดงานป็ริะเพณ่  
และเผยแพริ่ให้กับบุคคลภายนอำกได้รู้ิจักกันอำย่างกว้างขวาง  
โดยจัดขึ�นในช่วงป็ลายปี็ซึ�งตริงกับฤดูหนาวและเป็็นฤดูกาล 
ท่ี่อำงเท่ี่�ยว ที่ำาให้ได้รัิบความืส้นใจจากนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวเป็็นจำานวนมืาก 

 ตำาบลผัาช้างน้อย ตั�งอำยู่บนถนนเส้้นเช่ยงคำา - ท่ี่าวังผา  
เป็็นที่างผ่านไป็สู่้จังหวัดน่าน ป็ริะกอำบกับพื�นท่ี่�ตำาบลผาช้างน้อำย
เป็็นป่็าไม้ืและภูเขา จึงม่ืแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยวที่างธิ์ริริมืชาติมืากมืาย 
เช่น อุำที่ยานแห่งชาติภูลังกา โคริงการิหลวงปั็งค่า ปั็จจุบันได้รัิบ 
ความืส้นใจจากนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวเข้ามืาเย่�ยมืชมื ทัี่�งธิ์ริริมืชาติ 
และวัฒนธิ์ริริมืป็ริะเพณ่ งานหัตถกริริมื และพืชผักผลไม้ืที่างการิ
เกษตริ ส้ามืาริถส้ร้ิางริายได้ให้คนในพื�นท่ี่�ได้เป็็นอำย่างด่ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประเพณีวันข้ึนปีใหม่ม้ง ได้รัิบการิบำารุิงรัิกษาส่้งเส้ริิมืให้เป็็น 
งานป็ริะเพณ่ขอำงท้ี่อำงถิ�น 

 ประชาชนพ่ีน้องชนเผ่ัาม้ง ม่ืความืภาคภูมืิใจในอัำตลักษณ์ 
ขอำงชนเผ่า ร่ิวมืกันอำนุรัิกษ์ สื้บส้าน จาร่ิต ป็ริะเพณ่ ภูมิืปั็ญญา
ท้ี่อำงถิ�น และวัฒนธิ์ริริมือัำนด่ขอำงตนเอำง เห็นคุณค่าร่ิวมืกัน 
นำามืาซึ�งความืรัิกความืส้ามัืคค่ และร่ิวมืมืือำกันเพื�อำการิอำนุรัิกษ์
และสื้บส้านต่อำไป็ 

 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส้ริ้างริายได้ให้กับป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�  
ทัี่�งในตำาบลผาช้างน้อำยและชุมืชนใกล้เค่ยง

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 อัตลักษณ์ของชนเผั่าม้งที่สืบทอดกันมายาวนาน เป็็นความื 
ภาคภูมิืใจขอำงพ่� น้อำงชนเผ่าม้ืงท่ี่� ไ ด้ ถ่ายที่อำดและเผยแพร่ิ 
ให้กับบุคคลภายนอำกได้ริับรู้ิ จึงเกิดความืร่ิวมืแริงร่ิวมืใจกัน 
อำย่างเข้มืแข็งในการิดำาเนินโคริงการิให้ส้ำาเร็ิจลุล่วงไป็ด้วยด่

 บรรจุไว้ในแผันพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) และขอ้ำบญัญัติ
งบป็ริะมืาณริายจ่ายป็ริะจำาปี็งบป็ริะมืาณ ให้เป็็นงานป็ริะเพณ่ 
ขอำงที่้อำงถิ�นป็ริะจำาปี็ขอำง อำบต.ผาช้างน้อำย เน้นการิที่ำางาน 
แบบมื่ ส่้ วนริ่ วมืกับ เยาวชนในพื�น ท่ี่�  ป็ริะชาส้ัมืพัน ธ์ิ์ ถึ ง 
แหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยวให้เป็็นท่ี่�รู้ิจักอำย่างกว้างขวางและต่อำเนื�อำง

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายเกรียงศักดิ� เกียรติช้างน้อย 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลผัาช้างน้อย 

วิสัยทัศน์ 

“เศรษฐกิจเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวน่ายล  
ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  
มีวิถีตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

344.5 ตร.กม.  5,520 คน 31,435,018 บาท

โทรศัพท์  0 5443 0980 www.phachangnoi.go.th
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายเศรษฐา เพชรสง  
นายกเทศมนตรีตำาบลท่าแค 

วิสัยทัศน์  
“เมืองเกษตรกรรม วัฒนธรรมเด่น เน้นการศึกษา 
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
35 ตร.กม.  7,828 คน 58,000,000 บาท

โทรศัพท์ 0 7482 9983 www.thakaecity.go.th

โครงการ เทพถ่ายทอด
โดย เทศบาลตำาบลท่าแค อำาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 มนุษย์สร้างวัฒธรรมข้ึนมาเพ่ือประโยชน์ในการดำารงชีวิต  
การิสื้บที่อำดวัฒนธิ์ริริมืและอัำตลักษณ์ที่ำาให้เกิดความืเจริิญงอำกงามื 
และความืเป็็นริะเบ่ยบแก่หมู่ืคณะ 

 เทศบาลตำาบลท่าแค ม่ืหน้าท่ี่�ในการิอำนุรัิกษ์ ส่้งเส้ริิมื รัิกษา
วัฒนธิ์ริริมืดั�งเดิมื และเพิ�มืมูืลค่าในการิท่ี่อำงเท่ี่�ยวเชิงวัฒนธิ์ริริมื
ให้เกิดความืมัื�นคง มัื�งคั�ง และยั�งยืนคู่กับชุมืชนต่อำไป็ 

 การเรียนรู้การแสดงโนราแบบต้นฉบับด้ังเดิม ที่ำาให้เกิด 
ศูนย์เร่ิยนรู้ิและการิที่่อำงเท่ี่�ยวเชิงวัฒนธิ์ริริมืในชุมืชน เกิดการิ
สื้บส้านวัฒนธิ์ริริมือำย่างยั�งยืน และดึงดูดนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวให้เดินที่าง
เข้าสู่้ชุมืชน 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 นักเรียนท่ีจบหลักสูตร ได้นำาวิชาการิแส้ดงมืโนริาไป็ป็ริะกอำบ
อำาช่พ ส้ร้ิางริายได้ต่อำไป็ 

 นักท่องเท่ียว เดินที่างเข้ามืาศึกษาดูงานด้านวัฒนธิ์ริริมืในชุมืชน 
 ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ได้รัิบการิส่้งเส้ริิมืและอำนุรัิกษ์ 

จากรุ่ินสู่้รุ่ิน
 เด็กและเยาวชนในท้องถ่ินมีจิตสำานึก เกิดความืตริะหนัก 

และเข้ามืาม่ืส่้วนร่ิวมืในการิอำนุรัิกษ์ ฟ้้ินฟูิ สื้บส้าน และต่อำยอำด
ภูมิืปั็ญญาท้ี่อำงถิ�น 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ชุมชนมีส่วนร่วม ในการิที่ำางาน ม่ืการิแบ่งหน้าท่ี่�รัิบผิดชอำบ 
โดยผ่านการิป็ริะชาคมืท้ี่อำงถิ�น

 การสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง จากผู้บริิหาริเที่ศบาลตำาบลท่ี่าแค 
ทัี่�งในด้านงบป็ริะมืาณ อุำป็กริณ์ ที่รัิพยากริบุคคล เพื�อำผลักดัน
โคริงการิให้ป็ริะส้บความืส้ำาเร็ิจ เกิดการิอำนุรัิกษ์วัฒนธิ์ริริมืให้คงอำยู่ 
คู่กับชุมืชนต่อำไป็ 
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โครงการ สืบสาน เรียนรู้ภูมิป า ศิลปะ และวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิน สำาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน 
โดย เทศบาลตำาบลช่อแ  อำาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา นำาวิถี ศึกษา เป็็นโคริงการิ 
ท่ี่�ส้ะท้ี่อำนให้เห็นถึงคุณค่าขอำงวิถ่ช่วิตท่ี่�ชุมืชนและท้ี่อำงถิ�นพัฒนา
และส้ร้ิางส้ริริค์ขึ�น เพื�อำใช้เป็็นเครืิ�อำงมืือำในการิดำาเนินช่วิต  
โดยแส้ดงอำอำกถึงริูป็แบบและวิธ่ิ์การิท่ี่�หลากหลายทัี่�งในริูป็แบบ
ขอำงวิถ่ช่วิต ขนบธิ์ริริมืเน่ยมื ป็ริะเพณ่ ภูมิืปั็ญญา ศิลป็ะการิแส้ดง  
เป็็นโคริงการิท่ี่�ป็ลูกจิตส้ำานึกและกริะตุ้นให้คนในชุมืชนท้ี่อำงถิ�น 
เกิดความืตริะหนัก ม่ืความืตื�นตัว และเข้ามืาม่ืส่้วนร่ิวมืในการิฟ้ิน้ฟิู 
เผยแพร่ิ และสื้บส้านภูมิืปั็ญญาท้ี่อำงถิ�น

 แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมด้านศาสนา แหล่งท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรมที่สำาคัญของจังหวัดแพร่ คือ วัดพระธาตุช่อแฮ 
พระอารามหลวง ซึ�งเป็็นวัดศักดิ� สิ้ที่ธิิ์� เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืือำง 
ขอำงจังหวัด วัดพระธาตุจอมแจ้ง เป็็นพริะธิ์าตุอำงค์ส่้ที่อำง 
ก่อำส้ริ้างเมืื�อำ พ.ศ. 1331 ตั�งอำยู่ท่ี่�ตำาบลช่อำแฮ เป็็นพิพิธิ์ภัณฑ์์
ขอำงจังหวัดแพริ่  วัดพระธาตุดอยเล็ง ตั� งอำยู่บนภู เขาสู้ง 
ส้ามืาริถมือำงเห็นวิวทิี่วทัี่ศน์ขอำงเมืือำงแพร่ิซึ�งโอำบคลุมืด้วยภูเขา 
และผืนป่็าได้อำย่างงดงามืในยามืเช้า

 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา เช่น 
ป็ริะเพณ่ไหว้พริะธิ์าตุช่อำแฮ เมืือำงแพร่ิ แห่ตุงหลวง ป็ริะเพณ่
ไหว้ส้าพริะธิ์าตุ จอำมืแจ้ง จัดขึ�นเป็็นป็ริะจำาทุี่กปี็ พิธ่ิ์สื้บชะตา  
เป็็นป็ริะเพณ่ท่ี่�ส้ำาคัญขอำงชาวล้านนา เป็็นป็ริะเพณ่ท่ี่�เชื�อำว่า 
เป็็นการิต่อำอำายุหรืิอำที่ำาให้ช่วิตยืนยาว ช่วยขจัดภัยอัำนตริายต่าง ๆ  
ท่ี่�อำาจเกิดขึ�นได้ แคล้วคลาดป็ลอำดภัย การิต่กอำงปู็จาหรืิอำกลอำงบูชา 
ใช้ต่ได้หลายโอำกาส้ ทัี่�งในพิธ่ิ์กริริมืที่างศาส้นา หรืิอำงานต่าง ๆ 
ขอำงชาวบ้าน เช่น ต่เป็็นสั้ญญาณขอำงการิที่ำาบุญในคืนก่อำนวันพริะ 
เป็็นสั้ญญาณตบ่อำกเหตใุหม้ืวลชน ต่เป็น็กลอำงชยั ป็ริะเพณท่ี่ำาบุญ
ตานส้ลากข้าวหม้ือำ ป็ริะเพณ่ที่ำาบุญตานส้ลากกวย ป็ริะเพณ่
ตักบาตริเที่โวโริหณะ ป็ริะเพณ่บวชนาค ฯลฯ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เกิดการเรียนรู้ภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณี 
ท้องถ่ินท่ีดีงาม ให้แก่เด็ก เยาวชน และป็ริะชาชน ให้เป็็น 
ท่ี่�รู้ิจักโดยทัี่�วไป็

 เด็ก เยาวชน และประชาชน ม่ืความืส้นใจในการิสื้บส้าน  
อำนุรัิกษ์ ฟ้้ินฟูิ ส่้งเส้ริิมืป็ริะเพณ่ท้ี่อำงถิ�น ม่ืความืภาคภูมิืใจ  
รู้ิสึ้กเป็็นเจ้าขอำง ม่ืความืรัิกในศิลป็ะ วัฒนธิ์ริริมื ป็ริะเพณ่ท้ี่อำงถิ�น
ท่ี่�สื้บที่อำดกันมืาอำย่างยาวนาน 

 การถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็็นการิถ่ายที่อำด 
ความืรู้ิจากคนรุ่ินหนึ�งไป็สู่้คนอำ่กรุ่ินหนึ�ง เป็็นการิต่อำยอำด 
ในการิสื้บส้าน อำนุรัิกษ์ ฟ้้ินฟูิ ส่้งเส้ริิมืป็ริะเพณ่ท้ี่อำงถิ�นอัำนด่งามื 
ให้อำยู่คู่กับคนในชุมืชนไป็ชั�วลูกชั�วหลาน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ผู้ันำา การทำางานเป็นทีม และการสร้างการมีส่วนร่วม
กับชุมชน ดังวิสั้ยทัี่ศน์ท่ี่�ว่า “เที่ศบาลตำาบลช่อำแฮน่าอำยู่ คุณภาพ
ช่วิตด่ ม่ืเศริษฐกจิพอำเพ่ยง ศูนยร์ิวมืแห่งภูมิืปั็ญญาและวฒันธิ์ริริมื
ท้ี่อำงถิ�น”

 การบูรณาการความร่วมมือ โดยเที่ศบาลตำาบลชอ่ำแฮไดบู้ริณาการิ 
ความืริ่วมืมืือำทัี่�งในด้านอำงค์ความืรู้ิและงบป็ริะมืาณในการิ 
ดำาเนินการิร่ิวมืกับ บ้าน วัด โริงเร่ิยน ส่้วนริาชการิต่าง ๆ ในพื�นท่ี่�

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางสาวเกษร ปลาลาศ  
นายกเทศมนตรีตำาบลช่อแฮ 

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลตำาบลช่อแฮน่าอยู่  
คุณภาพชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง  
ศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น” 

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

174 ตร.กม.  9,642 คน 78,945,398 บาท

โทรศัพท์ 0 5459 9021 www.chohae.go.th
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

ดาบตำารวจ โชควิทย์ พรมดี  
นายกเทศมนตรีตำาบลดงหลวง 

วิสัยทัศน์  
“ดงหลวงถิ่นไทบรู ผัู้คนสดใส  
อนามัยพร้อม นอบน้อมบริการ บริหารโปร่งใส”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
84 ตร.กม.  8,407 คน 52,489,711 บาท

โทรศัพท์ 0 4269 7101 www.dongluang.go.th

โครงการ ประเพณีบรูไฮ ไทโ ่ (เดอนสาม ออก หม่สามค่ำา)
โดย เทศบาลตำาบลดงหลวง อำาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 สืบสานจารีตประเพณีเดือนสาม ออกใหม่สามคำ่า เที่ศบาลตำาบล 
ดงหลวง ได้ดำาเนินการิจัดงานป็ริะเพณ่ฟ้้ินฟูิอำนุรัิกษ์ศิลป็วัฒนธิ์ริริมื
ชนเผ่าในท้ี่อำงถิ�น ในช่วงเดือำนส้ามืขอำงทุี่กปี็ โดยถือำเป็็นการิ 
สู่้ขวัญข้าว คือำบุญไขป็ริะตูเล้าข้าวท่ี่�ชาวไที่บรูิ (ไที่โซ่) ได้สื้บส้าน 
มืาจนเป็็นจาร่ิตป็ริะเพณ่ โดยกำาหนดเอำาวันที่างจันที่ริคติ  
คือำเดือำนส้ามื อำอำกใหม่ืส้ามืคำ�า

 การมีส่วนร่วมและการสานสัมพันธ์อันดีในชุมชน ริะหว่าง 
หน่วยงานริาชการิ ช่วยส่้งเส้ริิมืการิท่ี่อำงเท่ี่�ยวเชิงวัฒนธิ์ริริมื 
กริะตุ้นเศริษฐกิจ ส้ร้ิางริายได้การิท่ี่อำงเท่ี่�ยวภายในพื�นท่ี่� 
ตำาบลดงหลวงให้ด่ขึ�น 

 สืบสานวัฒนธรรม ภูมปิญัญาท้องถ่ิน สร้างเครือข่ายวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน สื้บส้านวัฒนธิ์ริริมื วิถ่ช่วิต ความืคิด ความืเชื�อำ ค่านิยมื 
จาริ่ตป็ริะเพณ่ พิธ่ิ์กริริมื และภูมิืปั็ญญา ป็ริะชาชนได้ร่ิวมื
ส้ร้ิางส้ริริค ์สั้�งส้มื ป็ลกูฝงั สื้บที่อำดเร่ิยนรู้ิ ป็รัิบป็ริงุ และเป็ล่�ยนแป็ลง  
เพื�อำให้เกิดความืเจริิญงอำกงามืทัี่�งด้านจิตใจและวัตถุอำย่างส้ันติสุ้ข
และเกิดความืยั�งยืน 

 การรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมไทบรู (ไทโซ่) จากคนในที่้อำงถิ�น 
ท่ี่�ได้ม่ืการิสื้บส้านจากรุ่ินสู่้รุ่ิน ม่ืการินำามืาศึกษา วิจัยให้เข้าใจ 
ถึงแก่นแท้ี่ อัำตลักษณ์ และคุณป็ริะโยชน์ขอำงวัฒนธิ์ริริมืท้ี่อำงถิ�น 
ซึ�งจะช่วยให้คนรุ่ินใหม่ืเกิดการิยอำมืรัิบและนำาไป็ป็รัิบใช้กับวิถ่ช่วิต 
ต่อำไป็

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 การสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น ป็ริะชาชน 
ได้ร่ิวมืสื้บส้านป็ริะเพณ่และอัำตลักษณ์ขอำงเผ่าไที่บรูิ (ไที่โซ่)  
โดยการิขับเคลื�อำนงานป็ริะเพณ่ท่ี่�เชื�อำมืโยงริะหว่างภาครัิฐ 
และภาคเอำกชน เป็็นรูิป็แบบการิขับเคลื�อำนท่ี่�ส้นอำงตอำบ 
ต่อำความืต้อำงการิขอำงชุมืชนในท้ี่อำงถิ�น

 เส ริมสร้างความ รู้ใ ห้ประชาชนมีการเรียน รู้  เที่ศบาล 
ตำาบลดงหลวงริ่วมืกับทีุ่กภาคส้่วนส้่ง เส้ริิมืให้ป็ริะชาชน 
ได้แส้ดงอำอำกและเร่ิยนรู้ิซึ�งกันและกัน เส้ริิมืส้ร้ิางความืสั้มืพันธ์ิ์ 
อัำนด่ริะหว่างผู้นำาชุมืชน ป็ริะชาชน และหน่วยงานรัิฐ 

 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในท้องถ่ิน ส่้งเส้ริิมืริายได้ 
ให้กับชาวตำาบลดงหลวง ดึงดูดนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวทัี่� งชาวไที่ย 
และชาวต่างชาติท่ี่�ชื�นชอำบการิท่ี่อำงเท่ี่�ยวเชิงวัฒนธิ์ริริมื

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ส ร้าง จิตสำา นึกและส่ง เส ริมการมี ส่วน ร่วมของชุมชน 
ให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน ริวมืทัี่�งเพื�อำป็กป้็อำง
คุ้มืคริอำงมืริดกภมิูืปั็ญญาที่างวฒันธิ์ริริมืขอำงที่อ้ำงถิ�น ม่ืความืเชื�อำมัื�น 
ในศักยภาพขอำงตนเอำงในหลักการิท่ี่�ว่า “การิช่วยเหลือำเจือำจุน
ตนเอำงพร้ิอำมื ๆ กับช่วยเหลือำผู้อืำ�นได้ผ่านกริะบวนการิบริิหาริ
จัดการิในชุมืชน”

 ต้นทุนทางวัฒนธรรม ชาวตำาบลดงหลวงได้นำาวิถ่ช่วิตเรืิ�อำงริาวการิ
ดำาเนินช่วิตตั�งแต่อำด่ตจนถึงปั็จจุบันผ่านการิเล่าเรืิ�อำงภายในงาน
ป็ริะเพณ่บรูิไฮ ไที่โซ่ ตำาบลดงหลวง อำาทิี่ การิแส้ดงบ้านจำาลอำง
การิจำาลอำงวิถ่ช่วิตวัฒนธิ์ริริมืไที่บรูิ ส่้งเส้ริิมืการิแต่งกายพื�นบ้าน 
การิสื้บส้านป็ริะเพณ่เปิ็ดป็ริะตูเล้าข้าว การิป็ริะกอำบพิธ่ิ์กริริมืเหยา 
และโซ่ทัี่�งบั�ง มืาต่อำยอำดเป็็นการิท่ี่อำงเท่ี่�ยวเชิงวัฒนธิ์ริริมื

 การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านวัฒนธรรม เช่น ภูมิืปั็ญญา
ท้ี่อำงถิ�นด้านภาษา ด้านช่าง การิที่อำผ้า ที่อำเสื้�อำ การิจักส้านไม้ืไผ่ 
ภูมืิป็ัญญาด้านส้มุืนไพริ ภูมืิป็ัญญาด้านป็ริะเพณ่ พิธิ์่กริริมื  
เป็็นอำงค์ความืรู้ิซึ�งได้สื้บที่อำดและเชื�อำมืโยงมืาอำย่างต่อำเนื�อำง 
ตั�งแต่อำด่ตจนถึงปั็จจุบัน 
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โครงการ ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์หนังประโมทัย  
การแกะสลักตัวจิวหนังประโมทัยตำาบลโพนทัน 
พิพิธภัณฑ์หนังประโมทัย ตำาบลโพนทัน
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลโพนทัน อำาเภอคำาเข่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 พิพิธภัณฑ์์หนงัประโมทยั ตำาบลโพนทัน เป็็นศูนยก์ลางการิเร่ิยนรู้ิ
ขอำงที่อ้ำงถิ�นท่ี่�ม่ืการิแลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิและส้ริา้งเส้ริมิืป็ริะส้บการิณ์
ในการิพัฒนาภูมิืปั็ญญาจากป็ริาชญ์ชาวบ้าน และเป็็นส้ถานท่ี่� 
ท่ี่� มุ่ืงเน้นสั้งคมืแห่งการิเร่ิยนรู้ิด้วยการิจัดกิจกริริมืต่าง ๆ  
แบบม่ืส่้วนร่ิวมื ถือำเป็็นแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยวท่ี่�ส้ำาคัญขอำงจังหวัดยโส้ธิ์ริ

 โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์หนังประโมทัย โคริงการิ 
แกะส้ลักตัวจิวหนังป็ริะโมืทัี่ย การิอำบริมืฝึกทัี่กษะการิแกะฉลุลาย 
การิเชิดหนงั อำบริมือำาส้าส้มืคัรินำาชมื ใหเ้ดก็ เยาวชน และป็ริะชาชน
ท่ี่�ส้นใจเป็็นผู้สื้บที่อำดภูมิืปั็ญญาจากป็ริาชญ์ชาวบ้านผู้รู้ิในชุมืชน  
เพื�อำให้ส้ามืาริถจัดกริะบวนการิเร่ิยนรู้ิ การิแตะต้อำง สั้มืผัส้ 
ด้วยตนเอำง สื้บเนื�อำงต่อำกันมืาจนถึงปั็จจุบัน

 การแกะสลกัตวัจิวหนงัประโมทยั เป็็นศิลป็วัฒนธิ์ริริมื ภูมิืป็ญัญา
ชาวบ้าน เพื�อำต่อำยอำดผลิตภัณฑ์์ เป็็นสิ้นค้า OTOP ขอำงชุมืชน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ ท่องเท่ียว และศึกษาดูงาน ป็ริะชาชน 
ม่ืริายได้ ส้ร้ิางงาน ส้ร้ิางอำาช่พให้กับคนในท้ี่อำงถิ�น เป็็นขอำงฝาก
ขอำงท่ี่�ริะลึกให้กับนักท่ี่อำงเท่ี่�ยว

 ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ในการิแกะริปู็ตัวหนงั
ป็ริะโมืทัี่ยขนาดจิว เกิดการิเผยแพร่ิภูมิืปั็ญญาให้แก่เด็ก เยาวชน
และป็ริะชาชน เกิดความืภาคภูมิืใจในบ้านเกิด

 นักท่องเท่ียว เข้ามืาเย่�ยมืชมืพิพิธิ์ภัณฑ์์อำย่างต่อำเนื�อำง 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 บ ริหารพิ พิธ ภัณฑ์์หนังประโมทัยใ ห้ เ ป็นแหล่ง เรียน รู้ 
ทางภู มิ ปัญญาท่ี มี ศักยภาพ  ร่ิวมืมืือำและป็ริะส้านงาน 
กับอำงค์กริอืำ�น ๆ ทัี่�งภาครัิฐและภาคเอำกชน ในการิจัดกิจกริริมื 
ท่ี่�เก่�ยวกับภูมืิปั็ญญาจากป็ริาชญ์ชาวบ้านในการิแส้ดงหนัง 
ป็ริะโมืทัี่ย การิแกะฉลุตัวหนังป็ริะโมืทัี่ย 

 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความืคิด
และป็ริะส้บการิณ์ ภูมิืปั็ญญาจากป็ริาชญ์ชาวบ้าน ในการิส้ริ้าง
อำงค์ความืรู้ิ ถ่ายที่อำด และขยายผลแบบมื่ส่้วนริ่วมื เชิดชูเก่ยริติ
แก่บุคคลแห่งการิเร่ิยนรู้ิขอำงตำาบลโพนทัี่น 

 ชุมชนเกิดความรักและภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน เกิดการิถ่ายที่อำดสู่้เด็กและเยาวชน 
รุ่ินใหม่ื ริวมืถึงเป็็นแหล่งเร่ิยนรู้ิที่างวัฒนธิ์ริริมืที่อ้ำงถิ�นให้กับชุมืชน
และหน่วยงานอืำ�น ๆ ได้อ่ำกด้วย

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสราวุฒิ ศรีสันธา  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลโพนทัน 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลโพนทัน 

วิสัยทัศน์ 

“เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า  
การศึกษามีคุณภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

14 ตร.กม.  3,332 คน 34,111,110 บาท

โทรศัพท์  0 4576 2111 www.phonthan.go.th

PART 5-7 COATED DIC2019 4C_63-06-067.indd   206 16/12/2563 BE   15:45



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

206 207

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายมะสดี หะยีปิ  
นายกเทศมนตรีตำาบลท่าสาป 

วิสัยทัศน์ 

“ตำาบลก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้  
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักสิ่งแวดล้อม”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
16.11 ตร.กม.  8,407 คน 42,541,922 บาท

โทรศัพท์ 0 7336 2485 www.thasap.go.th

โครงการ ตลาดนัดภูมิป าสืบสานวัฒนธรรมท้องถิน
โดย เทศบาลตำาบลท่าสาป อำาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ตลาดนัดภูมิปัญญาสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น จากเหตุการิณ์
ความืไมื่ส้งบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่่�มื่มืายาวนาน ที่ำาให้เกิด
ความืแตกแยก เกิดความืรุินแริง นำามืาซึ�งความืสู้ญเส้่ยที่ั�งที่าง 
ด้านเศริษฐกิจและสั้งคมื เกิดความืหวาดริะแวงซึ�งกันและกัน 
ความืไว้เ นื�อำเชื�อำใจกันริะหว่างพ่� น้อำงไที่ยพุที่ธิ์และมุืส้ลิมื 
ได้จางหายไป็ เที่ศบาลตำาบลท่ี่าส้าป็ ได้ดำาเนินโคริงการิตลาดนัด
ภูมิืปั็ญญาโดยม่ืเป้็าหมืายเพื�อำส้ร้ิางความืส้มืานฉันท์ี่ ความืรัิก 
ความืเข้าใจ ความืส้ามืัคค่ป็ริอำงดอำงให้เกิดขึ�นในพื�นที่่� 

 เกิดสถานท่ีพักผั่อนหย่อนใจแห่งใหม่ และช่วยสร้างรายได ้
ให้กับชุมชน ช ่วยในเริื�อำงการิมื่งานที่ำา ขจัดความืยากจน 
ขอำงป็ริะชาชนในพื�นท่ี่� ซึ�งเป็็นริากฐานความืยั�นยืนขอำงเมืือำง
และชุมืชนในอำนาคต โดยตลาดนัดภูมิืปั็ญญา เปิ็ดตลาดซื�อำขาย 
ให้บริิการิแก่คนในตำาบล เน้นสิ้นค้าท่ี่�เป็็นอำาหาริและขนมื 
พื�นบ้านโดยใส้่ในภาชนะท่ี่�ผลิตมืาจากวัส้ดุธิ์ริริมืชาติให้มืากท่ี่�สุ้ด
เช่น ชามืจากกะลามืะพร้ิาว แก้วนำ�าจากกริะบอำกไม้ืไผ่

 บรูณาการความร่วมมอืกบัหน่วยงานอืน่ โดยได้ริบัความืร่ิวมืมือืำ 
ที่ั�งจากภาคริัฐและภาคเอำกชน ผู้นำาชุมืชน กำานัน ผู้ช่วยกำานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ป็ริะชาชนทีุ่กหมูื่เหล่าที่ั�งที่่� 
เป็็นคนไที่ยพุที่ธิ์และมืุส้ลิมื ริ่วมืกันดำาเนินโคริงการิอำย่างต่อำเนื�อำง

 ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การแสดง และ 
การละเล่นพ้ืนบ้านให้อยู่คู่กับท้องถ่ิน ส่้งเส้ริิมืให้เยาวชน 
และป็ริะชาชนตริะหนกัถงึคณุคา่ความืงดงามืขอำงศลิป็ะการิแส้ดง
และการิละเล่นพื�นบ้านต่าง ๆ เป็็นการินำาทุี่นที่างวัฒนธิ์ริริมืขอำง
ชาติมืาถ่ายที่อำดให้กับอำนุชนรุ่ินหลังได้ร่ิวมืกันสื้บส้านต่อำไป็

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เกิดการถ่ายทอดและสืบสาน ศิลป็ะ การิแส้ดง ภูมืิป็ัญญา 
ที่้อำงถิ�นและการิละเล่นพื�นบ้าน ให้กับอำนุชนริุ่นหลังได้เริ่ยนริู้  
และริ่วมือำนุริักษ์วัฒนธิ์ริริมืส้ำาคัญขอำงชุมืชนให้คงอำยู่ส้ืบไป็ 

 ลดความขัดแย้งทางศาสนาและวัฒนธรรม ริะหว่างพ่�น้อำง 
ไที่ยพุที่ธิ์ - มุืส้ลิมื เป็็นการิเป็ิดพื�นท่ี่�ในการิอำยู่ริ่วมืกันอำย่างส้ันติ
ส้ร้ิางความืส้ามัืคค่ ความืป็ริอำงดอำง และความืส้มืานฉันท์ี่ให้เกิดขึ�น 
ในส้ังคมื

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ของผู้ันำา การทำางานเป็นทีม และความร่วมมือ 
ของทุกภาคส่วน โดยทัี่�ง 3 อำงค์ป็ริะกอำบ ที่ำาให้เกิดตลาดนัด
ภูมิืปั็ญญาสื้บส้านวัฒนธิ์ริริมืท้ี่อำงถิ�น แก้ปั็ญหาความืแตกต่าง
ริะหว่างศาส้นา วัฒนธิ์ริริมื และอำนุรัิกษ์ภูมิืปั็ญญาพื�นบ้าน 
ให้เกิดความืยั�งยืนต่อำไป็ 

 การเชื่อมโยงและต่อยอดความสำาเร็จ โดยตลาดนัดภูมืิป็ัญญา
ส้ืบส้านวัฒนธิ์ริริมืที่้อำงถิ�นเป็็นจุดเริิ�มืต้นในการิพัฒนาตำาบล 
ท่ี่าส้าป็อำย่างยั�งยืน และต่อำยอำดความืส้ำาเร็ิจเกิดเป็็นตลาดต้อำงชมื 
ท่ี่าแพ - ท่ี่าส้าป็ เปิ็ดดำาเนินการิทุี่กวันเส้าร์ิ เกิดเป็็นศูนย์เร่ิยนรู้ิ 
ป็ริะวัติศาส้ตริ์ตำาบลที่่าส้าป็ เป็็นการิเชื�อำมืโยงแหล่งเร่ิยนรู้ิ 
ทุี่กส่้วนเข้าด้วยกัน เกิดเป็็นแหล่งริวมืศิลป็ะ วัฒนธิ์ริริมื 
และภูมิืปั็ญญาท้ี่อำงถิ�น
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โครงการ วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
โดย เทศบาลตำาบลชากบก อำาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เกิดจากการิเส้ริิมืส้ร้ิาง
ความืร่ิวมืมืือำกับหน่วยงานในท้ี่อำงถิ�น ในรูิป็แบบบูริณาการิทุี่กมิืติ 
ขอำงวัฒนธิ์ริริมื นำาไป็สู่้การิแก้ไขปั็ญหาขอำงชาติตามืยุที่ธิ์ศาส้ตร์ิ
ขอำงรัิฐบาล ใช้มิืติที่างวัฒนธิ์ริริมืเป็็นกลไกเส้ริิมืส้ร้ิางความื 
เข ้มืแข็งขอำงคริอำบคริัวและชุมืชน โดยเชื�อำมืโยงเป็็นริะบบ 
เคริือำข่าย ที่ั�งภาคริัฐ ภาคเอำกชน และภาคป็ริะชาชน ส้นับส้นุน 
ให้ชุมืชนและป็ริะชาชนในท้ี่อำงถิ�นจัดตั�งอำงค์กริส่้งเส้ริิมืการิ 
เร่ิยนรู้ิและเผยแพริวั่ฒนธิ์ริริมื วิถ่ช่วิตขอำงชุมืชน ตามืหลักป็รัิชญา 
ขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยง 

 ประชาชนพ่ึงพาภูมิปัญญาท้องถ่ินของตน และนำาอำงค์ความืรู้ิ 
ท่ี่�ได้จากป็ริาชญ์ชาวบ้าน การิแลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิในชุมืชน  
ต่อำยอำดให้เกิดการิพัฒนาตนเอำง พัฒนาชุมืชนได้อำย่างเหมืาะส้มื
และยั�งยืน 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
นำาอำงค์ความืรู้ิจากภูมิืปั็ญญาท้ี่อำงถิ�น มืาป็ริะยุกต์ใช้ให้เกิด 
การิพัฒนาคุณภาพช่วิตแก่คริอำบครัิว ชุมืชน และสั้งคมื 

 สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน ส่้งผลให้เกิดการิ 
แลกเป็ล่�ยน เร่ิยนรู้ิ อำนุรัิกษ์ สื้บที่อำด พัฒนา ต่อำยอำดภูมิืปั็ญญาท้ี่อำงถิ�น 
ให้แก่ป็ริะชาชนและนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวต่อำไป็

 เสริมสร ้างความเข ้มแข็งของชุมชนด ้วยมิติ วัฒนธรรม  
มื่การิพัฒนาภูมิืป็ัญญาที่้อำงถิ�นให้เกิดคุณค่าที่างส้ังคมืและจิตใจ  
ให้รู้ิถงึคุณค่าขอำงวฒันธิ์ริริมื ป็ริะเพณ ่อำตัลกัษณ์ท้ี่อำงถิ�นขอำงตนเอำง  
เป็็นการิส้ริ้างส้ายส้ัมืพันธิ์์ที่่�ด่ เกิดความืป็ริอำงดอำง ความืส้งบสุ้ข 
ในชุมืชน

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน มื่การิพัฒนาแหล่งเริ่ยนริู ้
และผลิตภัณฑ์์จากภูมิืป็ัญญาที่้อำงถิ�น ที่ำาให้เกิดการิส้ริ้างงาน  
ส้ริ้างอำาช่พ นำาไป็สู้่การิพัฒนาเป็็นแหล่งที่่อำงเที่่�ยวที่างวัฒนธิ์ริริมื
ขอำงชุมืชน ส้่งผลให้เคริือำข่ายวัฒนธิ์ริริมืขอำงชุมืชนแข็งแกริ่ง 
และยั�งยืน 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การบูรณาการและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเที่ศบาลตำาบล 
ชากบก ได้ริบัความืร่ิวมืมือืำจากที่กุภาคส่้วน ที่ั�งภาคริฐัและเอำกชน  
ส้ถานศึกษา วัด ป็ริะชาชน ในด้านขอำงอำงค์ความืริู้ และดำาเนิน
กิจกริริมืวัฒนธิ์ริริมื 

 ทัศนคติของประชาชน ท่ี่�ม่ืความืหวงแหนและต้อำงการิสื้บที่อำด
ป็ริะเพณ่และวัฒนธิ์ริริมืท้ี่อำงถิ�น ร่ิวมืส้ร้ิางจิตส้ำานึกในการิอำนุรัิกษ์ 
ฟ้้ินฟูิป็ริะเพณ่และวัฒนธิ์ริริมืท้ี่อำงถิ�นให้คนรุ่ินหลังต่อำไป็ 

นายนาค ระยอง 
นายกเทศมนตรีตำาบลชากบก 

วิสัยทัศน์ 

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีส่วนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

40.02 ตร.กม.  7,549 คน 71,070,123 บาท

โทรศัพท์ 0 3801 7840 www.chakkabok.go.th

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายพจฐณศล ธนิกกุล 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลคูบัว 

วิสัยทัศน์ 

“ตำาบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำาเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
25 ตร.กม.  10,974 คน 65,422,907 บาท

โทรศัพท์ 0 3273 0172 www.kubua.go.th

โครงการ สนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี ไท  ยวน ประจำาปี 6
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลคูบัว อำาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 “งานประเพณีไท - ยวนตำาบลคู บัว” เป็็นงานสื้บส้าน 
ศิลป็วัฒนธิ์ริริมืพื�นบ้านขอำงชาวไที่ - ยวนในตำาบลคูบัวท่ี่�อำพยพ
มืาจากเช่ยงแส้นในอำด่ต การิจัดขบวนแห่วัฒนธิ์ริริมืไที่ - ยวน  
นำาขบวนด้วยโตกหลวง ป็ริะเพณ่เล่�ยงอำาหาริขันโตก การิส้าธิ์ิต 
ที่ำาอำาหาริพื�นบ้าน และการิป็ริะดับตกแต่งส้ถานท่ี่�โดยการิจำาลอำง
วิถ่ช่วิตไที่ - ยวนบ้านคูบัว

 แหล่ง เรียน รู้การท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  
การิจัดงานป็ริะเพณ่ไที่ - ยวนคูบัว ใช้ส้ถานท่ี่�บริิเวณโบริาณส้ถาน 
เมืือำงคูบัว (วัดโขลงสุ้วริริณค่ร่ิ) ซึ�งเป็็นมืริดกที่างป็ริะวัติศาส้ตริ์
ศิลป็ะส้มัืยที่วาริวด่ อำยู่เค่ยงคู่มืานานก่อำนชุมืชนไที่ - ยวนคูบัว 

 สะท้อนถึงอัตลักษณ์พ้ืนบ้านของไท - ยวน ตำาบลคูบัว เช่น  
การิแต่งกายด้วยชุดไที่ - ยวน ผ้าซิ�นผ้าจก ภาษาถิ�น อำาหาริ 
พื�นบ้าน พิธ่ิ์บายศร่ิสู่้ขวัญ และภูมิืปั็ญญาท้ี่อำงถิ�นต่าง ๆ เช่น  
การิที่อำผ้าซิ�นต่นจก การิที่ำายาแผนไที่ย การิที่ำาขลุ่ยเพ่ยงอำอำ 
วิถ่ช่วิตขอำงไที่ - ยวนแบบเศริษฐกิจพอำเพ่ยง ซึ�งเป็็นหน้าต่าง 
ในการิแส้ดงอำอำกให้ชุมืชนและสั้งคมือืำ�นได้เห็นถึงการิอำนุรัิกษ์
สื้บส้านป็ริะเพณ่ไที่ - ยวนต่อำไป็อำย่างยั�งยืน

 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้ในท้องถ่ิน ม่ืการิจัดแส้ดงสิ้นค้า 
OTOP ภูมิืปั็ญญาท้ี่อำงถิ�นไที่ - ยวนคูบัวท่ี่�ม่ืความืเชื�อำมืโยงกับ 
กาดวิถ่ชุมืชนบ้านคูบัว ซึ�งเป็็นตลาดการิขายสิ้นค้าภูมิืปั็ญญา 
ท้ี่อำงถิ�นขอำงวิถ่ช่วิตชุมืชนไที่ - ยวนตำาบลคูบัว

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เด็ก เยาวชน ผู้ัสูงอายุ ประชาชนในตำาบลคูบัว พนักงาน 
ในสังกัด อบต.คูบัว เกิดความืตริะหนัก หวงแหน และอำนุรัิกษ์ 
ศิลป็วัฒนธิ์ริริมืพื�นบ้านไที่ - ยวนคูบัว 

 ส่งเสริมการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน ส้ร้ิางริายได้เพิ�มืขึ�นจากการิ 
ขายผลิตภัณฑ์์และสิ้นค้าต่าง ๆ ให้แก่นักท่ี่อำงเท่ี่�ยวท่ี่�เข้ามืาเย่�ยมืชมื

 เ กิดการเผัยแพร่และประชาสัมพันธ์ ถึงประวัติศาสตร์ 
และอัตลักษณ์ของคนไท - ยวนตำาบลคูบัวให้เป็นท่ีกว้างขวาง 
ดึงดูดนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวเข้าสู่้ชุมืชนต่อำไป็ 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความร่วมมือ ความสามัคคีของชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ  
ในพ้ืนท่ี โดยที่ำางานแบบบูริณาการิ ม่ืเป้็าหมืายเด่ยวกัน 
ในการิอำนุรัิกษ์วัฒนธิ์ริริมืไที่ - ยวนคูบัวให้อำยู่คู่กับชุมืชนสื้บต่อำไป็

 การวางแผันและการประสานงาน ริะหว่าง อำบต.คูบัว ร่ิวมืกับ
ส้ภาวัฒนธิ์ริริมืตำาบลคูบัว เจ้าอำาวาส้วัดโขลงสุ้วริริณค่ร่ิ กำานัน  
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำาชุมืชน ส้ถานศึกษา ริพ.ส้ต. และป็ริะชาชน 
ในตำาบลคูบัว 
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โครงการ งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณ ี
ศิลปวัฒนธรรม
โดย เทศบาลเมืองลพบุรี อำาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 เทศบาลเมืองลพบุรี ตั�งอำยู่ในดินแดนท่ี่�ม่ืความืเจริิญงอำกงามื 
ที่างด้านศาส้นา ป็ริะเพณ่ วัฒนธิ์ริริมื มืาตั�งแต่อำด่ตจนถึง
ป็ัจจุบัน โดยเฉพาะในส้มืัยแผ่นดินส้มืเด็จพริะนาริายณ์มืหาริาช  
การิจัดโคริงการิกิจกริริมืส่้งเส้ริิมืวัฒนธิ์ริริมืป็ริะเพณ่ท่ี่�งดงามื 
จึงเป็็นสิ้�งท่ี่�ผู้คนชาวลพบุร่ิให้ความืร่ิวมืมืือำอำย่างด่ยิ�ง

 การส่งเสริมเอกลักษณ์ในการแต่งชุดไทยร่วมงานแผ่ันดิน 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จนเป็็นจุดเด่นท่ี่�นักที่่อำงเท่ี่�ยว 
ชาวไที่ยและชาวต่างชาติให้ความืส้นใจ ตลอำดจนการิส้่งเส้ริิมื 
การิแต่งกายย้อำนยุคส้มัืย จอำมืพล ป็. พิบูลส้งคริามื เพื�อำมืา 
ร่ิวมืงานป็ริะเพณ่ลอำยกริะที่ง ถือำเป็็นเอำกลักษณ์เฉพาะท่ี่�แตกต่าง
จากท่ี่�อืำ�น ๆ 

 การสนับสนุนการจัดงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ชมรม สโมสร 
ชุมชน สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี เป็็นสิ้�งส้ำาคัญที่ำาให้เกิด
ความืตริะหนัก ความืริัก หวงแหน ในคุณค่าขอำงวัฒนธิ์ริริมื 
การิป็ลูกจิตส้ำานึกท่ี่�ถูกต้อำงให้กับเด็กและเยาวชนเกิดความืส้ามัืคค่ 
รัิกบ้านเกิด และสื้บส้านป็ริะเพณ่ท้ี่อำงถิ�น เกิดการิพัฒนาแบบ
บูริณาการิร่ิวมืส้มัืยร่ิวมืกัน อ่ำกทัี่�งยงัเป็็นการิส่้งเส้ริิมืการิท่ี่อำงเท่ี่�ยว 
เส้ริิมืส้ร้ิางริายได้ เศริษฐกิจ กริะจายริายได้สู่้ชุมืชน ที่ำาให้ชุมืชน
เข้มืแข็ง

 ประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม  
ประจำาปี 2562 เป็็นการิจำาลอำงบริริยากาศย้อำนยุคส้มืัยจอำมืพล 
ป็. พิบูลส้งคริามื ด้วยการิแต่งกาย การิแส้ดง การิให้บริิการิ 
ริถริางชมืเมืือำง

 งานแผั่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำาปี 2562 
เป็็นการิจัดพิธ่ิ์บวงส้ริวงดวงพริะวิญญาณส้มืเด็จพริะนาริายณ์
มืหาริาช พริะบาที่ส้มืเดจ็พริะจอำมืเกลา้เจ้าอำยูห่วั และสิ้�งศกัดิ�สิ้ที่ธิิ์� 
คู่บ้านคู่เมืือำงในจังหวัดลพบุร่ิ การิจำาลอำงบริริยากาศส้วนส้วริริค ์
วังพริะนาริายณ์ การิแส้ดงแส้ง ส้่ เส้่ยง

 งานประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี 2562 ร่ิวมืที่ำาบุญตักบาตริ
ข้าวส้าริอำาหาริแห้ง ส้ริงนำ�าพริะศร่ิอำาริิยเมืตไตริย พริะพุที่ธิ์อำภัย
มืงคลส้มัืงค่ ริดนำ�าขอำพริผู้สู้งอำายุ การิป็ล่อำยป็ลา ณ ริิมืแม่ืนำ�า
ลพบุร่ิ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนมีส่วนรว่ม ในการิอำนุรัิกษ์และสื้บส้านศาส้นา ป็ริะเพณ่ 
ศิลป็วัฒนธิ์ริริมื

 การหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ ริายได้กริะจายสู่้ชุมืชน
 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ความืภาคภูมิืใจในอัำตลักษณ์ 

ขอำงวัฒนธิ์ริริมืป็ริะเพณ่ท้ี่อำงถิ�น 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ส่้งผลให้ทุี่กโคริงการิ 
งานกิจกริริมืเป็็นไป็อำย่างป็ริะส้บความืส้ำาเร็ิจ 

 คณะผู้ับริหาร ม่ืวิสั้ยทัี่ศน์ท่ี่�มุ่ืงเน้นการิพัฒนาในทุี่กด้าน 
 การอนุรักษ์ท่ีย่ังยืน ในงานด้านศาส้นา ป็ริะเพณ่ ศิลป็วัฒนธิ์ริริมื 

และภูมิืปั็ญญาท้ี่อำงถิ�น 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายจำาเริญ สละชีพ 
นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี 

วิสัยทัศน์ 

“ลพบุรีเมืองสะอาด น่าอยู่ ประชาชนมีความรู้ คู่คุณธรรม” 

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

6.85 ตร.กม.  22,299 คน 381,628,073 บาท

โทรศัพท์ 0 3641 1047 www.lopburicity.com
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายบุญเนตร เตชะอุ่น 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่สัน  

วิสัยทัศน์ 

“สังคมแห่งความสุขเป็นนิจ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาปรับใช้ เพื่อมุ่งให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ” 

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
73.9 ตร.กม.  4,434 คน 36,551,985 บาท

โทรศัพท์ 0 5434 3080 www.maesan.go.th

โครงการ ครูของถิน บุ ฮอม
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่สัน อำาเภอห้างฉัตร จังหวัดลำาปาง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 โครงการครูของถิ่น บุญฮอม เป็็นการิส้ริ้างคุณค่าให้กับผู้สู้งอำายุ 
ผูพ้กิาริ และคนท้ี่อำงถิ�น ให้มืข่วญักำาลงัใจที่่�ดใ่นการิต่อำสู้ก้บัปั็ญหา 
สุ้ขภาพและป็ัญหาช่วิต

 การเกิดขึ้นของ ครูของถิ่น เป็นครั้งแรก ซึ�งหมืายถึงผู้ที่่�ผ่าน
การิพัฒนาศักยภาพ ที่ักษะการิส้ื�อำส้าริ และอำงค์ความืริู้ จะเป็็น 
คริูขอำงถิ�น บุญฮอำมื ซึ�งหมืายถึงครูิตัวจริิงขอำงที่้อำงถิ�นที่่�มื่หน้าที่่� 
ในการิถ่ายที่อำดอำงค์ความืริู้สู้่เยาวชน

 การเช่ือมโยงและสร้างภาคีเครือข่ายในการทำางานท้ังภายใน
และภายนอกชุมชนท้องถ่ิน เพื�อำพัฒนาส้ังคมื เศริษฐกิจ 
ส้ิ�งแวดล้อำมื สุ้ขภาพคน และสุ้ขภาพชุมืชน ได้อำย่างส้มืดุล

 ส้่งผลให้โคริงการิคริูขอำงถิ�น บญุฮอำมื อำบต.แมื่ส้ัน อำำาเภอำห้างฉัตริ 
จังหวัดลำาป็าง ได้ริับคัดเลือำกเป็็น โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่ องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก 
พุทธศักราช 2562 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เกิดศูนย์เรียนรู้ระดับท้องถ่ิน เกิดการินำาพลังงานจากผู้สู้งอำายุ  
ผู้พิการิ ซึ�งถือำว่าเป็็นพลังบวกจากผู้สู้งอำายุ ซึ�งเดิมืเป็็นวัยท่ี่�อำยู่
ในภาวะพึ�งพิง ให้ส้ามืาริถพึ�งพาตนเอำงได้และเป็็นท่ี่�พึ�งขอำงคน 
ในสั้งคมืได้ 

 ครูของถิ่น บุญฮอม ส้ามืาริถถ่ายที่อำดอำงค์ความืรูิ้ ภูมืิป็ัญญา 
ที่้อำงถิ�น และป็ริะส้บการิณ์ช่วิต ริวมืไป็ถึงวิถ่ความืเป็็นอำยู  ่
ขอำงตนให้แก่ผู้สู้งอำายุ ผู้เริ่ยนด้วยกัน เด็ก เยาวชน และนักศึกษา
ในมืหาวิที่ยาลัย 

 ผัู ้ที่จบหลักสูตรครูของถิ่น บุญฮอม  เข ้ามืามื่ส้ ่วนริ ่วมื 
ในการิพัฒนาตำาบลแมื่ส้ัน โดยเข้าริ่วมืเป็็นคณะกริริมืการิ
ส้นบัส้นนุการิจดัที่ำาแผนพฒันา อำบต.แม่ืส้นั คณะกริริมืการิพฒันา  
อำบต.แม่ืส้นั และคณะกริริมืการิติดตามืและป็ริะเมืนิผลแผนพฒันา
อำบต.แมื่ส้ัน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 อัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน วิถีชีวิต ภูมิปัญญา  
ที่โดดเด ่นไม ่เหมือนใคร โดยคริูขอำงถิ�นเกิดจากโริงเริ่ยน 
บุญฮอำมื ตำาบลแมื่สั้น ที่่�ผู้เริ่ยนจะม่ืส้ถานะเป็็นคริูทัี่�งหมืดและ 
เมืื�อำจบหลักสู้ตริจะเริ่ยกขานและยอำมืรัิบกันในที่้อำงถิ�นว ่า  
“พ่อำคริู” และ “แมื่คริู”

 เครือข่ายและความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในระดับปัจเจก 
และระดับชุมชนท้องถิ่น ตลอำดจนที่ั�งภาคริัฐ ภาคเอำกชน  
และที่่�ส้ำาคัญคือำได้รัิบความืริ่วมืมืือำจากภาคป็ริะชาชนที่่�ผู ้เริ่ยน 
นำาอำาหาริจากบ้านมืาริับป็ริะที่านริ่วมืกันที่่�โริงเริ่ยนบุญฮอำมื 
ตำาบลแมื่ส้ัน 
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ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วั นธรรม และภูมิปญญาท้องถิ่น5
ด้านที่
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โครงการ สืบสานวัฒนธรรมสายน้ำา ลุ่มน้ำาห้วยทับทัน
เช่ือมสัมพันธ์ สุรินทร์  ศรีสะเกษ คร้ังท่ี 6 
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลอีเซ อำาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ลุ่มนำ้าห้วยทับทัน เป็็นส้ายนำ�าส้ำาคัญขอำงป็ริะชาชนที่่�อำาศัยอำยู่
ในเขตจังหวัดศริ่ส้ะเกษ และจังหวัดสุ้ริินที่ริ์ มื่แหล่งกำาเนิดที่่� 
เทืี่อำกเขาพนมืดงรัิก จากอำำาเภอำบัวเชด จังหวัดสุ้ริินที่ริ์ เป็็นเส้้น
แบ่งเขตริะหว่างจังหวัดสุ้ริินที่ริ์และจังหวัดศริ่ส้ะเกษ ไหลผ่าน 
จังหวัดสุ้ริินที่ริ์ 14 อำำาเภอำ และจังหวัดศริ่ส้ะเกษ 6 อำำาเภอำ  
ในเขตอำำาเภอำป็ริางค์กู่ อำำาเภอำห้วยที่บัที่นั  อำำาเภอำเมือืำงจนัที่ร์ิ อำำาเภอำ
โพธิ์ิ�ศริ่สุ้วริริณ และอำำาเภอำบึงบูริพ์ ไหลลงไป็บริริจบแมื่นำ�ามืูล
บริิเวณบ้านห้วย ตำาบลบัวหุ่ง อำำาเภอำริาษ่ไศล จังหวัดศริ่ส้ะเกษ  

 ลุ่มนำ้าห้วยทับทัน เป็ร่ิยบเส้มืือำนส้ายเลือำดใหญ่หล่อำเล่�ยงช่วิต
ขอำงคนในตำาบลอ่ำเซและตำาบลใกล้เค่ยงเกือำบทีุ่กช่วิต เป็็นลุ่มืนำ�า 
ที่่�มื่ความืส้ำาคัญต่อำการิดำาเนินช่วิตและการิที่ำามืาหากินขอำง
เกษตริกริ ที่ั�งการิที่ำานา  การิป็ลกูพชื และการิป็ริะมืง ที่ำาให้ผลผลติ
ที่างการิเกษตริขอำงตำาบลอำ่เซเพิ�มืขึ�น 

 มติท่ีประชุมร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 6 อำาเภอ 
ในจังหวัดศรีสะเกษ และ 5 อำาเภอในจังหวัดสุรินทร์  
รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกว่า 32 แห่ง ผนึกกำาลังดำาเนิน 
โคริงการิ “โฮมืบุญแซมืซายพ่�น้อำงบอำงป็ริะโอำน และการิท่ี่อำงเท่ี่�ยว 
เชิงอำนุริักษ์ ลุ ่มืนำ�าห้วยที่ับที่ัน เที่ิดไที่้อำงค์ริาชัน” มืาตั�งแต่ 
พ.ศ. 2556 เพื�อำเป็ิดป็ริะตูสู้ ่อำาริยชน ส้ริ้างชุมืชนเข้มืแข็ง  
โดยเฉพาะป็ริะชาชนที่่�อำาศัยอำยู ่ ในแถบลุ ่มืนำ�าห ้วยที่ับที่ัน 
ท่ี่�ม่ืวิถ่ช่วิตคล้ายคลึงกัน เพื�อำแลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิซึ�งกันและกัน  
ส้ร้ิางความืตริะหนักถึงการิรัิกษาที่รัิพยากริอัำนที่ริงคุณค่า 
ในแถบลุ่มืนำ�าห้วยทัี่บทัี่น 

 การจัดแสดงต่าง ๆ ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมท้องถ่ิน
และจำาหน่ายสินค้า OTOP การิแส้ดงที่างภูมิืปั็ญญาที่้อำงถิ�น
ท่ี่�ควริสื้บส้าน การิแต่งกายท่ี่�เป็็นอัำตลักษณ์ขอำงทูี่ตวัฒนธิ์ริริมื 
ทัี่� ง 32 แห่ง ไป็จนถึงการิเส้วนาเพื�อำแลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิ  
มิืติการิอำนุรัิกษ์ที่รัิพยากริ ดิน นำ�า ป่็า คน สิ้�งแวดล้อำมื และ 
มิืติที่างวัฒนธิ์ริริมืร่ิวมืกัน 

 การจัดการแข่งขันพายเรือ ซึ�งเป็็นก่ฬาพื�นบ้านที่่�ต้อำงอำาศัย 
ความืส้มืัคริส้มืานส้ามืัคค่ทัี่�งในริะหว่างฝึกซ้อำมืและตลอำดการิ
แข่งขัน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 การศึกษา ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตคนท้องถิ่น 
ในแถบลุ ่มนำ้าห้วยทับทัน ส้ริ้างการิที่่อำงเที่่�ยวเชิงอำนุริักษ์ 
ดูแลริักษาที่ริัพยากริอำันที่ริงคุณค่าในแถบลุ ่มืนำ�าห้วยทัี่บทัี่น 
ให้ดำาริงอำยู่ต่อำไป็

 บูรณาการการทำางานของเครือข่ายของ อปท. ให้เป็็นไป็ตามื 
หลักธิ์ริริมืาภิบาล หลักการิบริิหาริจัดการิบ้านเมืือำงท่ี่� ด่  
มืเ่ป้็าหมืายการิพฒันาในด้านการิอำนรุิกัษ์ที่ริพัยากริที่างธิ์ริริมืชาติ
เป็็นที่ิศที่างเด่ยวกัน

 ส่งเสริมการท่องเท่ียวในมิติศิลปวัฒนธรรม ขนบธิ์ริริมืเน่ยมื 
และป็ริะเพณ่ที่้อำงถิ�นขอำงชาวลุ่มืนำ�าห้วยที่ับที่ัน ให้เป็็นที่่�ริู ้จัก 
ขอำงคนที่ั�วไป็ 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 อบต.อีเซ ได้บูรณาการความร่วมมือ ในด้านอำงค์ความืริู้จาก 
หลายหน่วยงาน ทัี่�งภาครัิฐ ภาคเอำกชน และภาคป็ริะชาชน 
ในท้ี่อำงถิ�น ป็ริะกอำบด้วย ป็ริะมืงจังหวัด พัฒนาท่ี่�ดินจังหวัดศร่ิส้ะเกษ
ให้ความืรู้ิเรืิ�อำงดิน, ป็ริะธิ์านชุมืชนป่็าโนนใหญ่ ให้ความืรู้ิเรืิ�อำงป่็า,
นายไพฑ์ูริย์ ฝางคำา เกษตริกริ ให้ความืรู้ิเรืิ�อำงดิน การิที่ำาเกษตริ 
พอำเพ่ยง, นายสุ้วริริณ โส้ดา นายก อำบต.อ่ำเซ ให้ความืรู้ิเรืิ�อำงนำ�า, 
พริะคริูคำา พัน ธ์ิ์  อำภิ ปั็ญโญ พริะอำาจาริย์ส้ ง่า  ป็ภัส้ส้โริ  
เรืิ�อำงเก่�ยวกับวัฒนธิ์ริริมื ไป็จนถึงป็ริาชญ์ชาวบ้านคนอืำ�น ๆ  ในพื�นท่ี่�

นายสุวรรณ โสดา 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลอีเซ 

วิสัยทัศน์ 

“อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมความรู้  
พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิต ให้มีสุข” 

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
17 ตร.กม. 2,998 คน 28,113,734 บาท 

โทรศัพท์  0 4582 6105 www.tambonesay.com 

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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โครงการ อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
การแสดง อันเปนอัตลักษณ์ท้องถินภูไทโนนหอม
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลโนนหอม อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ตำาบลโนนหอม เป็็นตำาบลชาวภูไที่ท่ี่�ม่ืภาษา ศิลป็วัฒนธิ์ริริมื 
และป็ริะเพณ่อำันเก่าแก่ที่่�ส้ืบที่อำดยึดถือำกันมืาอำย่างยาวนาน  
ไมื่ว่าจะเป็็นภาษาพูดภูไที่ การิแต่งกายชุดภูไที่ ศิลป็ะการิแส้ดง
ที่างวัฒนธิ์ริริมืภูไที่ ได้แก่ การิฟิ้อำนภูไที่ ริำามืวยโบริาณ การิแส้ดง
ดนตริ่พื�นบ้าน ตลอำดจนวิถ่ช่วิตขอำงชาวภูไที่ 

 ตำาบลโนนหอม ม่ืความืโดดเด่นในการิฟ้ิอำนภูไที่ และการิริำา
มืวยโบริาณ จากการิป็ริะชาคมืที่ำาให้พบเป้็าหมืายส้ำาคัญร่ิวมืกัน  
คือำ การิอำนุรัิกษ์และถ่ายที่อำดวัฒนธิ์ริริมืภูไที่อำย่างถูกต้อำง 
เพื�อำให้คนรุ่ินหลังได้ศึกษาและสื้บที่อำดไป็ยังรุ่ินสู่้รุ่ินได้อำย่าง 
ถูกต้อำง โดยต้อำงได้รัิบการิฝึกฝนเร่ิยนรู้ิจากบุคลากริท่ี่�ม่ืความืรู้ิ  
ความืชำานาญจึงจะส้ามืาริถนำาไป็แส้ดง เพื�อำ ถ่ายที่อำดถึง 
วัฒนธิ์ริริมืภูไที่ได้อำย่างถูกต้อำง

 สภาวัฒนธรรมตำาบลโนนหอมร่วมกับ อบต.โนนหอม  
จังหวัดสกลนคร ผนึกกำาลังดำาเนินงานในด้านการิอำนุริักษ์ 
ไว้ซึ�งศิลป็วัฒนธิ์ริริมืป็ริะเพณ่ชาวภูไที่ตำาบลโนนหอำมืให้คงอำยู่
ส้บืไป็ โดยบรูิณาการิร่ิวมืกบัหน่วยงานและอำงค์กริหลายภาคส่้วน 
ได้แก่ ภาคริัฐ ภาคเอำกชน ภาคป็ริะชาชน โดยเฉพาะอำย่างยิ�ง 
ส้ภาวฒันธิ์ริริมืตำาบลโนนหอำมื ซึ�งเป็็นหน่วยหลักในการิขบัเคลื�อำน

 คว้ารางวัล อาทิ ริางวัลอำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�นด่เด่น  
ด้านการิดำาเนินงานวัฒนธิ์ริริมืส้นับส้นุนโคริงการิวัฒนธิ์ริริมืไที่ย 
ส้ายใยชุมืชน ในกิจกริริมืด้านการิส้่งเส้ริิมือำาช่พ ศิลป็ะ และ
วัฒนธิ์ริริมื จากกริะที่ริวงวัฒนธิ์ริริมื ริางวัลภาค่เครืิอำข่ายส้กลนคริ
น่าอำยู่ เป็็นอำงค์กริต้นแบบด้านวัฒนธิ์ริริมืด่เด่น จังหวัดส้กลนคริ 
ป็ริะกาศขึ�นที่ะเบ่ยนมืริดกภูมิืปั็ญญาที่างวัฒนธิ์ริริมืขอำงชาติ 
ป็ริะจำา ปี็  2556 (ริำามืวยโบริาณส้กลนคริ) และริาง วัล 
ส้ภาวัฒนธิ์ริริมืด่เด่นริะดับตำาบล ป็ริะจำาปี็ 2562

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 การอนุรักษ์ สืบสาน และเผัยแพร่ ศิลป็ะการิแส้ดงอัำนเป็็น 
อำัตลักษณ์ที่้อำงถิ�นภูไที่ให้คงอำยู่ส้ืบไป็

 ศลิปวฒันธรรมภไูทตำาบลโนนหอม ได้ริบัการิส่้งเส้ริิมืการิถ่ายที่อำด 
และเผยแพริ่ไป็ยังริุ่นสู้่ริุ่นได้อำย่างถูกต้อำง

 การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง ในการิขับเคลื�อำนที่างวัฒนธิ์ริริมืภูไที่ 
ตำาบลโนนหอำมื 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การกำาหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน ในการิส้่งเส้ริิมือำนุริักษ์ สื้บส้าน
และเผยแพริ่ศิลป็วัฒนธิ์ริริมืการิแส้ดงอำันเป็็นอำัตลักษณ์ที่้อำงถิ�น 
ภูไที่ให้คงอำยู่ส้ืบไป็

 กระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วม เพื�อำอำนุริักษ์วัฒนธิ์ริริมื
ภูไที่ในตำาบลโนนหอำมื โดยการิผนึกกำาลังกันอำย่างเข้มืแข็งขอำง 
ทีุ่กภาคส้่วนในชุมืชน 

นายบุญเถิง เภาโพธิ�  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลโนนหอม 

วิสัยทัศน์  
“ตำาบลโนนหอม บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม  
งามลำ้าวัฒนธรรมถิ่นภูไท สะอาดสดใสสิ่งแวดล้อม  
ก้าวพร้อมเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด  
คุณภาพชีวิตที่ดีงามของประชาชน”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
42 ตร.กม.  7,032 คน 22,404,903 บาท

โทรศัพท์ 0 4217 0657  www.nonhom.go.th 

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วั นธรรม และภูมิปญญาท้องถิ่น5
ด้านที่
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โครงการ ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน 
( ูนย กละครชาตร)
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลบางปลา อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

นางงามชื่น เกิดบำารุง  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลบางปลา 
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบางปลา

วิสัยทัศน์ 

“ชีวิตปลอดภัย  โปร่งใสทั่วบาง  สรรค์สร้างคุณธรรม   
คำ้าชูประเพณี  เศรษฐกิจดีถ้วนหน้า เขตพัฒนาสุวรรณภูมิ” 

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

53.376 ตร.กม. 32,652 คน 331,115,374 บาท 

โทรศัพท์  0 2312 1816 www.bangpla.go.th 

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 นำาคำาขวัญตำาบลบางปลา “แดนดินถิ�นมัืจฉา การิศึกษามัื�นคง  
ดงละคริชาตริ่ ม่ืคลอำงส้วยนำ�าใส้ ร่ิวมืใจส้อำงศาส้นา ริส้โอำชา 
ขนมืกง ป็ี่พาที่ย์คงศิลป็ะไที่ย” มืาต่อำยอำด 

 อบต.บางปลา เห็นความืส้ำาคัญขอำงศิลป็ะการิแส้ดงละคริชาตริ่
ซึ�งในอำด่ตม่ือำยู่มืากมืายหลายคณะ และเป็็นท่ี่�รู้ิจักในจังหวัด
ส้มุืที่ริป็ริาการิว่าหากจะหาละคริชาตร่ิต้อำงมืาท่ี่�ตำาบลบางป็ลา
ซึ�งน่าเส่้ยดายท่ี่�ป็ัจจุบันกำาลังจะสู้ญหายไป็พร้ิอำมืกับศิลปิ็น 
ริุ ่นเก่าเนื�อำงจากเด็กและเยาวชนรุิ่นใหมื่ไมื่ส้นใจที่่�จะสื้บที่อำด  
เพริาะไมื่เป็็นที่่�นิยมืเหมืือำนส้มืัยก่อำนและมื่ริายได้ไมื่แน่นอำน 

 ละครชาตรี ในตำาบลบางป็ลา ท่ี่�ที่ำาการิแส้ดงอำยู่ในปั็จจุบัน 
ม่ือำยู่ทัี่�งหมืด 7 คณะ อำาทิี่ คณะส่้งเส้ริิมืศิลปิ็น คณะสุ้ดป็ริะเส้ริิฐ  
คณะ ช.ริุ่งเริือำงศิลป็ คณะ ส้.นำาศิลป็

 เชิญผู้ัรู้ในด้านละครชาตรีมาสอนให้กับเด็กนักเร่ิยนศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ในสั้งกัด อำบต.บางป็ลา โดยฝึกส้อำนการิริำาถวายมืือำ ซึ�งเป็น็
สิ้�งท่ี่�ต้อำงที่ำาก่อำนเริิ�มืการิแส้ดงละคริชาตร่ิ

 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยจัดที่ำา MOU 
ร่ิวมืกับส้ภาวัฒนธิ์ริริมืจังหวัดส้มุืที่ริป็ริาการิ ส้ภาวัฒนธิ์ริริมืตำาบล
บางป็ลา โริงเร่ิยนในเขตตำาบลบางป็ลา คณะละคริชาตร่ิในท้ี่อำงถิ�น

 การแสดงรำาถวายมือของหนูน้อยละครชาตรี ขอำงศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในสั้งกัด อำบต.บางป็ลา เป็็นการิแส้ดงท่ี่�ใช้ต้อำนรัิบ 
คณะศึกษาดูงาน นักท่ี่อำงเท่ี่�ยว ท่ี่�ได้รัิบคำาชื�นชมือำย่างมืากจาก 
ผู้ท่ี่�มืาเย่�ยมืเย่ยน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เกิดแหล่งเรียนรู้ และแหล่งที่่อำงเที่่�ยวที่างวัฒนธิ์ริริมื
 การท่องเที่ยว ก่อำให้เกิดริายได้ภายในชุมืชน
 ศิลปะการแสดงละครชาตรี ได้ริับการิอำนุริักษ์และส้ืบที่อำด
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านละครชาตรี ได้ริับการิยกย่อำงเชิดชูเก่ยริติ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิ สัย ทัศ น์ ผู้ันำา  อำบต.บางป็ลา จัดที่ำา โคริงการิ ส่้ง เส้ ริิมื
อำนุรัิกษ์วัฒนธิ์ริริมืและป็ริะเพณ่ท้ี่อำงถิ�น (ศูนย์ฝึกละคริชาตร่ิ)  
อำย่างต่อำเนื�อำงโดยต่อำยอำดจากเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไป็
สู่้เยาวชนริะดับป็ริะถมืศึกษาโดยร่ิวมืมืือำกับโริงเร่ิยนในเขต 
ตำาบลบางป็ลา นำาภูมิืปั็ญญาท้ี่อำงถิ�นละคริชาตร่ิเข้าไป็ส้อำนใน
ช่วงลดเวลาเร่ิยนเพิ�มืเวลารู้ิ เป็็นอ่ำกที่างหนึ�งท่ี่�จะร่ิวมือำนุรัิกษ์และ
สื้บที่อำดละคริชาตร่ิให้คงอำยู่คู่กับชุมืชนต่อำไป็

 ใช ้ ต ้ นทุ นท า งวัฒนธ ร รมก ่ อ เ กิ ด แหล ่ ง เ รี ย น รู ้ แ ล ะ 
แหล่งท่องเท่ียวชุมชน ปั็จจุบันม่ืผู้ป็ริะกอำบการิท่ี่อำงเท่ี่�ยว 
ให้ความืส้นใจเดินที่างมืายังตำาบลบางป็ลา เพื�อำมืาค้นหา 
ตัวตนท่ี่�แท้ี่จริิงขอำงละคริชาตร่ิตำาบลบางป็ลา ว่าเป็็นแบบไหน
และอำย่างไริ เพื�อำส้รุิป็เนื�อำหาและให้แนวที่างในการิจัดโป็ริแกริมื 
การิท่ี่อำงเท่ี่�ยวชุมืชน อ่ำกปั็จจัยแห่งความืส้ำาเร็ิจมืาจากมืหาวิที่ยาลัย
ริาชภัฏิธิ์นบุร่ิ ส้มุืที่ริป็ริาการิ ซึ�งเป็็นหน่วยงานท่ี่�มืาเติมืเต็มืให้กับ 
ดงละคริชาตร่ิขอำงชุมืชนตำาบลบางป็ลา ริวมืถึงความืร่ิวมืมืือำ 
ขอำงคนในชุมืชนเอำง

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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นางสาวเรณู เล็กนิมิตร 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบางคนที

วิสัยทัศน์  
“อบต.บางคนทีเมืองคนดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม  
เป็นศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา น้อมนำาหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
7.46 ตร.กม.   3,337 คน 27,318,682 บาท

โทรศัพท์ 0 3476 1290 www.bangkhontee.go.th

โครงการ ส่งเสริมอนุรักษ์การจักสาน
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลบางคนที อำาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

 ข้อมูลพื้นฐ�น

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์การจักสาน ส้ะที่้อำนให้เห็นถึงคุณค่า
วิถ่ช่วิตท่ี่�ชุมืชน และที่้อำงถิ�นต่าง ๆ ได้พัฒนาและส้ริ้างส้ริริค์ขึ�น 
เพื�อำใช้เป็็นเครืิ�อำงมืือำในการิดำาเนินช่วิต โดยแส้ดงอำอำกในรูิป็แบบ
และวธ่ิิ์การิท่ี่�หลากหลาย ทัี่�งในริปู็แบบขอำงวถ่ิช่วิต ขนบธิ์ริริมืเนย่มื
ป็ริะเพณ่ ภูมิืปั็ญญา ศิลป็ะการิแส้ดง ฯลฯ เพื�อำเป็็นการิป็ลูก 
จิตส้ำานึกและกริะตุ้นให้คนในชุมืชนท้ี่อำงถิ�นเกิดความืตริะหนัก 
ม่ืความืตื�นตัวและเข้ามืาม่ืส่้วนร่ิวมืในการิฟ้้ินฟูิเผยแพร่ิ และ
สื้บส้านภูมิืปั็ญญาท้ี่อำงถิ�น โดยหัตถกริริมืเครืิ�อำงจักส้านถือำเป็็น
ภูมิืปั็ญญาที่้อำงถิ�นขอำงชุมืชนท่ี่�ส้ำาคัญยิ�งต่อำการิดำาริงช่วิตตั�งแต่ 
ในส้มัืยอำยุธิ์ยามืาจนถึงปั็จจุบัน 

 การ จักสาน  เ ป็็น ตัวอำ ย่าง ท่ี่� แส้ดง ใ ห้ เ ห็น ถึ ง ภู มิื ปั็ญญา 
อัำนเฉล่ยวฉลาดขอำงคนในที่้อำงถิ�นท่ี่�ใช้ภูมิืปั็ญญาท่ี่�ม่ือำยู่ในชุมืชน 
มืาป็ริะยุกต์ที่ำา เ ป็็นเค รืิ�อำง มืือำเค รืิ�อำงใช้ ในช่ วิตป็ริะจำา วัน  
ซึ�งม่ืป็ริะโยชน์ในการิดำาริงช่วิต จะเห็นได้ว่าการิจักส้านม่ืมืา 
นานแล้ว และได้มืก่าริพัฒนามืาตลอำดเวลา โดยอำาศัยการิถ่ายที่อำด
ความืรู้ิจากคนรุ่ินหนึ�งไป็สู่้คนอ่ำกรุ่ินหนึ�ง 

 ต้นแบบการอนุรักษ์การจักสาน พื�นท่ี่�ตำาบลบางคนที่่และ 
ตำาบลยายแพงเป็็นพื�นที่่�เกษตริกริริมื ป็ริะชาชนส้่วนใหญ่มื่อำาช่พ
ป็ลูกมืะพริ้าว ในอำด่ตที่่�ผ่านมืาป็ริะชาชนตำาบลบางคนที่่และ 
ตำาบลยายแพง ไดน้ำาที่างมืะพริา้วซึ�งเป็น็วัส้ดธุิ์ริริมืชาติมืาป็ริะดษิฐ์
หรืิอำนำามืาจักส้านเพื�อำใช้ในช่วิตป็ริะจำาวัน เช่น ป็ริะดับตกแต่ง
เป็็นฉากกั�นในงานพิธ่ิ์ต่าง ๆ จักส้านเป็็นหมืวก ขอำงเล่นให้เด็ก ๆ 
ชะลอำมืใส่้ผลไม้ื ที่ำาไม้ืกวาดที่างมืะพร้ิาว

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 การอนุรักษ์การจักสาน ส้ามืาริถเพิ�มืริายได้เส้ริิมืจากการิจักส้าน
ที่างมืะพริ้าว และสิ้�งป็ริะดิษฐ์อืำ�น ๆ จากที่างมืะพริ้าว ที่ำาให้
ป็ริะชาชนม่ืคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่ขึ�น

 ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน การิจักส้านได้รัิบการิส่้งเส้ริิมืและ 
อำนุริักษ์สู้่คนริุ่นต่อำไป็

 ส่งเสริมการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน ส้ริา้งริายไดเ้พิ�มืขึ�นจากการิขาย
ผลิตภัณฑ์์ใหกั้บนกัที่อ่ำงเท่ี่�ยวท่ี่�เข้ามืาเย่�ยมืชมื คนในชมุืชนส้ามืาริถ
พึ�งพาตนเอำงได้ 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เด็ก เยาวชน ผู้สู้งอำายุ และผู้ท่ี่�ส้นใจ 
ในพื�นท่ี่�เกิดอำงค์ความืรู้ิด้านการิจักส้านที่างมืะพร้ิาว ส้ามืาริถ 
ส้ร้ิางอำาช่พ และรัิกษาอัำตลักษณ์ขอำงพื�นท่ี่�ได้อำย่างยั�งยืน

 การบูรณาการความร่วมมือ ทัี่�งในด้านอำงค์ความืรู้ิ งบป็ริะมืาณ
ด้านแหล่งเร่ิยนรู้ิ ด้านการิจักส้าน ม่ืหน่วยงานริาชการิ 
ทัี่�งภาครัิฐ ภาคเอำกชน เช่น อำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�น  
โริงพยาบาลส่้งเส้ริิมืสุ้ขภาพตำาบล ส้ำานักงานพัฒนาชุมืชน ฯลฯ  
และผู้ท่ี่�ส้นใจเข้าเย่�ยมืชมืศึกษาดูงานเก่�ยวกับการิจักส้าน 
อำย่างต่อำเนื�อำง
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ด้านที่
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โครงการ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และภูมิป าท้องถิน  
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลเขาสามสิบ อำาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

นายจรัญ ขำาสุขเลิศ  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเขาสามสิบ 

วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ชุมชนมีคุณภาพ  
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ถิ่นเกษตรปลอดสาร”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
102.75 ตร.กม. 8,202 คน 41,471,860 บาท

โทรศัพท์ 0 3756 1911 www.khoasamsib.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 งานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว ตำาบลเขาสามสิบ เป็็นงาน 
ป็ริะจำาป็ ีขอำงชาวตำาบลเขาส้ามืส้ิบ ที่่�ส้ืบที่อำดต ่อำกันมืา 
ตั�งแต่บริริพบุรุิษ จัดขึ�นในวันขึ�น 3 คำ�า เดือำน 3 ขอำงทุี่กปี็  
หลังฤดูกาลเก็บเก่�ยวข้าว เพื�อำกริาบไหว้บูชาพริะแมื่โพส้พ 
ซึ�งเป็็นผู้ป็กปั็กริักษาข้าวให้ข้าวท่ี่�ป็ลูกมื่ความืเจริิญงอำกงามื  
ได้ผลผลิตมืาก ทัี่�งเป็็นการิขอำขมืาและรัิบขวัญข้าว ท่ี่�เกษตริกริ 
ได้เหย่ยบยำ�าเมืล็ดข้าวเวลาเก็บเก่�ยว และเวลาเก็บเข้ายุ้งฉาง  
ภายในงานมื่การิจัดแส้ดงศิลป็วัฒนธิ์ริริมื และภูมิืปั็ญญาที่้อำงถิ�น
ขอำงคนในตำาบลเขาส้ามืสิ้บ 

 ส่งเสริมการท่องเท่ียวทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ให้กับชุมชน ม่ืการิอำอำกริ้านค้า จำาหน่ายสิ้นค้า OTOP ขอำง 
ตำาบลเขาส้ามืสิ้บ อำาทิี่ ผ้าขาวม้ืาที่อำมืือำบ้านหนอำงโกวิที่ย์ เสื้�อำกก 
บ้านคลอำงสิ้บส้ามื และไม้ืกวาดดอำกหญ้าบ้านฝ่ังคลอำง

 พิ พิธ ภัณฑ์์การเรียน รู้ก รุ โครงกระดูกบ้านโคกมะกอก 
เป็็นแหล่งเร่ิยนรู้ิให้ป็ริะชาชนตำาบลเขาส้ามืส้ิบเข้ามืาเร่ิยนรู้ิ
ขนบธิ์ริริมืเน่ยมื วัฒนธิ์ริริมื และป็ริะเพณ่ขอำงชุมืชนท่ี่�สื้บที่อำด
ต่อำกันมืา 

 วัดพวงนิมิต เป็็นศูนย์ริวมืจิตใจขอำงชาวตำาบลเขาส้ามืส้ิบ โดยมื่
พริะครูิวินิตป็ัญญาคุณ หริือำหลวงพ่อำเฉลิมื ริอำงเจ้าคณะอำำาเภอำ 
เขาฉกริริจ ์  และศูนย ์ เริ่ยนริู ้ป็ฏิิบัติธิ์ริริมืที่่�วัดเขาส้ามืส้ิบ  
ซึ�งมื่กิจกริริมืการิป็ฏิิบัติที่างศาส้นาตามืป็ริะเพณ่ อำาที่ิ ป็ริะเพณ่
แห่เที่่ยนพริริษา การิที่ำาบุญตักบาตริเย่�ยมืวัดในช่วงเที่ศกาล 
เข้าพริริษา การิเข้าค่ายธิ์ริริมืะศึกษาด้านคุณธิ์ริริมืจริิยธิ์ริริมื 
ป็ริะเพณ่จุลกฐิน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นให้เป็นที่รู ้จักและยอมรับ ดึงดูดความืส้นใจและจูงใจ 
นักที่่อำงเที่่�ยวที่ั�งชาวไที่ยและชาวต่างป็ริะเที่ศให้เดินที่างเข้ามืา 
ในตำาบลเขาส้ามืส้ิบมืากขึ�น

 ประชาชนได้เรียนรู้ถึงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ 
วิถีชีวิต ที่ั�งในด้านการิที่อำผ้า ที่อำเส้ื�อำ จักส้าน การิละเล่นพื�นบ้าน
และอำาหาริที่้อำงถิ�นขอำงตำาบลเขาส้ามืส้ิบ

 เกิดการศึกษา ถ่ายทอด และแลกเปล่ียนวิถีชีวิตคนท้องถ่ิน 
ในแถบลุ่มนำ้าห้วยทับทัน ริ่วมืกันส้ริ้างการิที่่อำงเที่่�ยวเชิงอำนุริักษ์ 
ดูแลริักษาที่ริัพยากริอำันที่ริงคุณค่าในแถบลุ ่มืนำ�าห้วยทัี่บทัี่น 
ให้ดำาริงอำยู่ต่อำไป็

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

  วิสัยทัศน์ผู้ันำาและการทำางานเป็นทีม ม่ืการิจัดเวท่ี่ป็ริะชาคมื 
เพื�อำให้ป็ริะชาชนม่ืส่้วนร่ิวมืในการิดำาเนินงานตามืแผนงาน ม่ืการิ
รัิบฟัิงข้อำคิดเห็น ข้อำเส้นอำแนะ เพื�อำให้แผนงานและการิดำาเนิน
กิจกริริมืป็ริะส้บความืส้ำาเร็ิจ ตอำบส้นอำงต่อำความืต้อำงการิและ 
ความืพึงพอำใจขอำงป็ริะชาชนมืากท่ี่�สุ้ด 

 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยบูริณาการิความืริ่วมืมืือำ 
ทัี่�งจากหน่วยงานภาครัิฐ ภาคเอำกชน และภาคป็ริะชาชน 

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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นายวิทยา เกษรพรหม  
นายกเทศมนตรีตำาบลเมืองบางขลัง  

วิสัยทัศน์ 

“เมืองบางขลัง เมืองเก่าที่นำาประวัติศาสตร์ 

มารับใช้สังคม สุขภาพจิตดี บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
54 ตร.กม.  4,796 คน 36,120,735 บาท

โทรศัพท์ 0 5594 2715 www.bangkhung.go.th

โครงการ การท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชาวนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิป าท้องถิน เมืองบางขลัง
โดย เทศบาลตำาบลเมืองบางขลัง อำาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การท่องเท่ียวโดยชุมชน ช่วยส้ริ้างริายได้ให้เกิดขึ�นในพื�นท่ี่�  
ที่ำาให้คนในชุมืชนเห็นความืส้ำาคัญและเห็นคุณค่าขอำงที่รัิพยากริ
ด้านการิท่ี่อำงเท่ี่�ยวในพื�นท่ี่�ขอำงตน และร่ิวมืกันบริิหาริจัดการิ 
แบบส้ร้ิางการิม่ืส่้วนร่ิวมื มุ่ืงส้ร้ิางความืป็ริะทัี่บใจให้แก่ผู้มืาเยือำน 

 “เมืองบางขลัง” เมืือำงในป็ริะวั ติศาส้ตริ์ท่ี่� เป็็นจุดกำาเนิด
ป็ริะเที่ศไที่ย ม่ืพริะบริมืริาชานุส้าวร่ิย์พ่อำขุนศร่ิอิำนที่ริาทิี่ตย์
และพ่อำขุนผาเมืือำงป็ริะดิษฐานคู่กัน ได้รัิบการิอำนุญาตและ
ควบคุมืการิป้ั็นหล่อำจากกริมืศิลป็ากริ ม่ืแหล่งโบริาณส้ถานและ 
โบริาณวัตถุที่่�กริมืศิลป็ากริได้ขึ�นที่ะเบ่ยนเป็็นส้มืบัติขอำงชาติแล้ว 
ตลอำดจนมื่การิศึกษาวิจัยเพื�อำที่ ้อำงถิ�น และการิที่่อำงเที่่�ยว 
โดยได้รัิบการิส้นับส้นุนจากส้ำานักงานกอำงทุี่นส้นับส้นุนการิวิจัย 
(ส้กว.) จำานวน 4 โคริงการิ ป็ริะกอำบกับเมืือำงบางขลังยังเป็็น
ตำาบลชายขอำบขอำงอำำาเภอำส้วริริคโลก ที่่�ยังคงความืเป็็นชนบที่  
ม่ืทุ่ี่งนา ป่็าเขา ม่ืวิถ่ช่วิต วัฒนธิ์ริริมืผูกพันกับการิเกษตริกริริมื 
ไว้อำย่างเหน่ยวแน่น 

 เส้นทางท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี โดยที่ำาได้ทัี่�ง 1 วัน 5 เส้้นที่าง/  
1 วันคริึ�ง ใน 2 เส้้นที่าง ส้ามืาริถเย่�ยมืชมืที่ั�งพิพิธิ์ภัณฑ์์มื่ช่วิต 
ที่่�อำยู่ตามืบ้าน 17 แห่ง พิพิธิ์ภัณฑ์์มื่ช่วิตเคลื�อำนที่่�ซึ�งมื่การิอำนุริักษ์ 
บ้านเก่า 10 หลัง นอำกจากน่�ยังม่ืการิฟ้้ินฟูิศิลป็ะ วัฒนธิ์ริริมื
ป็ริะเพณ่ ภูมิืปั็ญญาที่้อำงถิ�น ม่ืการิฟ้ิ้นฟูิอำาหาริและขนมืพื�นถิ�น
การิพัฒนาผลิตภัณฑ์์ และมื่บ้านพักโฮมืส้เตย์ในพื�นท่ี่�อ่ำกกว่า  
20 หลังคาเรืิอำน คอำยต้อำนรัิบนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวตลอำดทัี่�งปี็

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน มื่ส้่วนริ่วมื 
ในการิบริหิาริจดัการิชมุืชนขอำงตน ก่อำให้เกดิส้ำานกึริกัษ์ หวงแหน
มืริดกวัฒนธิ์ริริมืบ้านเกิด

 เกิดปรากฏการณ์ “การสร้างบ้านแปงเมืองผั่านการท่องเท่ียว 
โดยชุมชน” นำามืาซึ�งริายได้แก่ชุมืชนในการิบริิการิต่าง ๆ  
เป็็นห่วงโซ่ที่่�ริ้อำยริัดกัน ส้ริ้าง “พลังแห่งเคริือำข่าย” ที่่�ช่วยส้ริ้าง
เศริษฐกิจที่่�เข้มืแข็ง ส้ังคมืที่่�ด่ 

 ก่อให้เกิด “เมืองบางขลังโมเดล” ริูป็แบบขอำงชุมืชนที่่�อำาศัย
ป็ริะวัติศาส้ตริ์ชุมืชน เป็็นตัวถักที่อำ เชื�อำมืริ้อำยผู ้คนในชุมืชน 
เข ้าหากัน นำามืาซึ�งความืริ่วมืมืือำ ความืริัก ความืส้ามืัคค่  
แป็ริเป็ล่�ยนเริื�อำงขอำงป็ริะวัติศาส้ตริ์ที่่�เป็็นนามืธิ์ริริมื จับต้อำงไมื่ได้  
มืาสู้่ส้ิ�งที่่�เป็็นริูป็ธิ์ริริมื ส้ามืาริถมือำงเห็นได้ จับต้อำงได้ ดึงดูด 
นักที่่อำงเที่่�ยวเข้าสู้่เมืือำง 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การมีทีมวิจัยที่เข้มแข็งจากหลายภาคส่วน และมื่ป็ริะส้บการิณ์
จากการิที่ำางานวิจัยขอำง ส้กว. มืาก่อำน มืาริ่วมืคิด ริ่วมืต่อำยอำด 
ริ ่วมืพัฒนาพื�นที่่�  ที่ั�งมื่อำาจาริย์พ่� เล่�ยงที่่� เช่�ยวชาญงานวิจัย 
เพื�อำท้ี่อำงถิ�น และการิท่ี่อำงเท่ี่�ยวโดยชมุืชนคอำยให้คำาป็ริกึษา แนะนำา

 การมทีนุท้องถิน่ทีห่ลากหลาย ม่ืเส้้นที่างท่ี่อำงเที่่�ยวหลายเส้้นที่าง
ที่่�เกิดจากการิมื่ส้่วนริ่วมืขอำงทีุ่กภาคส้่วนที่่�เก่�ยวข้อำง 

 ศึกษาดูงานแล้วปรับใช้ ที่่�ผ่านมืาผู้เก่�ยวข้อำงได้มื่การิศึกษา 
ดูงานยังแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยววิถ่เกษตริ และท่ี่�พักโฮมืส้เตย์ในพื�นท่ี่�อืำ�น ๆ   
ท่ี่�ป็ริะส้บความืส้ำาเร็ิจ เพื�อำนำาป็ริะส้บการิณ์และบที่เร่ิยน 
ความืส้ำาเร็ิจมืาป็รัิบใช้ในเมืือำงบางขลังโมืเดล

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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โครงการ จัดงานประเพณีทำาบุ ชักพระเล่นเพลง 
และตักบาตรกลางน้ำา 
โดย เทศบาลตำาบลบ้านแหลมพั นา อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

นายสุรพงษ์ พนากิจกุล 
นายกเทศมนตรีตำาบลบ้านแหลมพัฒนา 

วิสัยทัศน์ 

“บ้านแหลมน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา  
เศรษฐกิจ สังคม และจริยธรรม  
ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด และอาชญากรรม  
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรม”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร  รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
7.8 ตร.กม. 3,099 คน  27,193,488 บาท 

โทรศัพท์ 0 3540 0836 www.banleampttana.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ประเพณีตกับาตรกลางนำา้ ส้ะท้ี่อำนให้เหน็ถงึวถิช่ว่ติขอำงชาวบ้าน 
ที่่�มืบ้่านเริอืำนอำยูร่ิมิืแม่ืนำ�าท่ี่าจน่ และใช้การิคมืนาคมืที่างนำ�าด้วยเริอืำ 
ป็ริะเพณ่ตักบาตริกลางนำ�า เป็็นป็ริะเพณ่ที่ำาบุญครัิ�งใหญ่ 
ขอำงชาวตำาบลบ้านแหลมืในเดือำนพฤศจิกายนขอำงทีุ่กปี็ ซึ�งเป็็น 
ช่วงฤดูนำ�าหลาก นำ�าเต็มืคลอำง เหมืาะแก่การิจัดงานป็ริะเพณ่

 ความเชื่อในการจัดงานประเพณี เพื�อำเป็็นมืงคลต่อำช่วิต การิจัด 
ที่ำาบุญตักบาตริคริั�งยิ�งใหญ่ โดยนิมืนต์พริะมืาริับบิณฑ์บาต 
พริ้อำมืกันที่างเริือำ ส้ะที่้อำนให้เห็นถึงวิถ่ช่วิตขอำงคนในที่้อำงถิ�น 
ที่่�เลื�อำมืใส้และศริัที่ธิ์าในพริะพุที่ธิ์ศาส้นา ชาวตำาบลบ้านแหลมื 
ใช้แม่ืนำ�าท่ี่าจ่นเป็็นเส้้นที่างหลักในการิคมืนาคมืและการิดำาริงช่วิต
จากวิถ่ช่วิตขอำงชาวแม่ืนำ�า และได้ถือำป็ฏิิบัติจนเกิดเป็็นป็ริะเพณ่
เร่ิยกว่า “ป็ริะเพณ่ตักบาตริกลางนำ�า” จนเป็็นท่ี่�รู้ิจักขอำงคนทัี่�วไป็
มืาจนถึงปั็จจุบัน

 เพลงเรือ ประเพณีชักพระเล่นเพลง และตักบาตรกลางนำ้า 
จะมื่การิเล่นเพลงเริือำเป็็นเพลงท่ี่�เล่นควบคู่กับการิชักพริะที่างนำ�า 
ก่อำนวันตักบาตริกลางนำ�าขอำงทีุ่กป็ี ได้จัดให้มื่กริะบวนแห  ่
ที่างแม่ืนำ�าท่ี่าจน่ ได้มืก่าริตกแต่งขบวนแห่เริอืำที่างนำ�าอำย่างส้วยงามื 
และมื่การิแส้ดงพื�นบ้าน เช่น เพลงเริือำ เพลงอำ่แซว เพื�อำเป็็น 
การิป็ริะชาส้มัืพนัธ์ิ์ให้ป็ริะชาชนที่ริาบว่าในวนัริุง่ขึ�นจะมืป่็ริะเพณ่
ตักบาตริกลางนำ�า 

 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน เช่น วัฒนธิ์ริริมื
การิไหว้ การิทัี่กที่าย การิแต่งกาย ผ้าไที่ย กริะจาดหาบ เรืิอำมืาด
และเรืิอำอ่ำแป็ะท่ี่�นำามืาร่ิวมืพิธ่ิ์ที่างนำ�า ซึ�งเป็็นสิ้�งท่ี่�หาชมืได้ยาก 
ในส้มืัยน่�

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม อนุรักษ ์
สืบสาน เกิดความืเคาริพต่อำความืหลากหลายที่างวัฒนธิ์ริริมื  
ที่ั�งที่่�เป็็นวิถ่ช่วิต ค่านิยมืที่่�ด่งามื และความืเป็็นไที่ย 

 เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ตริะหนักถึงความืส้ำาคัญ 
ขอำงวิถ่ช่วิต ป็ริะวัติศาส้ตริ์ที่้อำงถิ�น ความืเป็็นมืาและวัฒนธิ์ริริมื
ป็ริะเพณ่ขอำงที่้อำงถิ�น อำันจะส้ริ้างความืภาคภูมิืใจและจิตส้ำานึก 
ในการิริักษาวัฒนธิ์ริริมืป็ริะเพณ่ขอำงที่้อำงถิ�นส้ืบไป็

 เกิดการนำาต้นทุนทางวัฒนธรรมในชมุชน ยกระดบัเป็นจุดหมาย
ปลายทางของการท่องเที่ยว ดึงดูดนักที่่อำงเที่่�ยวเข้ามืาเย่�ยมืชมื
งานป็ริะเพณม่ืากขึ�น เกดิการิอำนรุิกัษ์ และใช้ต้นที่นุที่างที่ริพัยากริ  
คือำแม่ืนำ�าท่ี่าจ่น ให้เป็็นป็ริะโยชน์ต่อำส่้วนริวมือำย่างยั� งยืน  
ส้ร้ิางริายได้ให้ชุมืชน 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

  วิ สัยทัศน์ผู้ันำา การทำางานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม 
กับชุมชน มื่จุดเน้นอำยู ่ที่่�การิป็ริะส้านงาน การิบูริณาการิ 
ความืร่ิวมืมืือำกบัชมุืชน อำงค์กริภาครัิฐ และเอำกชน เพื�อำให้ตริงกบั
ความืต้อำงการิและเกดิความืพงึพอำใจต่อำที่กุฝ่ายมืากที่่�ส้ดุ 

 การส่งเสริมรักษามรดกภูมิป ัญญาท้องถิ่น ความืส้ำาคัญ 
ขอำงป็ริะเพณ่วัฒนธิ์ริริมืที่่�มื่ต่อำอำัตลักษณ์ และความืส้ามืัคค ่
ในชุมืชน ก่อำเกิดเป็็นความืพยายามืริ่วมืกันขอำงชาวตำาบล
บ้านแหลมืและป็ริะชาชนตำาบลใกล้เค่ยง เพื�อำอำนุริักษ์ป็ริะเพณ่
ตักบาตริกลางนำ�าที่่�ส้ืบที่อำดกันมืายาวนานมืากกว่า 100 ป็ี  
ให้คงอำยู่คู่กับชุมืชนต่อำไป็ 

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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นายศราวุธ เผั่าพยั  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลเอกราช 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเอกราช 

วิสัยทัศน์ 

“ชุมชนเข้มแข็ง ศูนย์รวมแหล่งทำากลอง  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
15.62 ตร.กม.  3,410 คน 34,376,567 บาท

โทรศัพท์ 0 3566 2201 www.akekarach.go.th

โครงการ มหกรรมกลองนานาชาติ และพิธีไหว้ครูกลอง
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลเอกราช อำาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 ข้อมูลพื้นฐ�น

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

  หมู่บ้านทำากลองเอกราช ขึ�นชื�อำว่าเป็็นหมู่ืบ้านผลิตกลอำงท่ี่�ม่ื 
ชื�อำเส้่ยงและด่ที่่�สุ้ดในป็ริะเที่ศไที่ย กลอำงขอำงที่่�น่�ที่ำาจากไมื้ฉำาฉา 
เพริาะเป็็นไมื้เนื�อำอำ่อำนที่่�ส้ามืาริถขุดเนื�อำไมื้ได้ง่ายและอ่ำกหนึ�ง
วัตถุดิบส้ำาคัญ คือำ หนังวัว ที่่�ต้อำงเตริ่ยมืไว้ส้ำาหริับขึงที่ำาหน้ากลอำง 

  การมาเย่ียมชมหมู่บ้านทำากลองแห่งน้ี นักท่องเท่ียวและ 
ผัู้สนใจ สามารถเข้าชมกรรมวิธีการทำากลองต้ังแต่เริ่มกลึง 
ท่อนไม้ ไปจนถึงข้ันตอนการข้ึนกลอง การฝังหมุด ส้ำาหรัิบกลอำง
ท่ี่�ที่ำา ม่ืตั�งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ เช่น กลอำงทัี่ด กลอำงสั้�น กลอำงยาว 
กลอำงริำาวง และกลอำงเพลท่ี่�ใช้ในวัด จนกริะทัี่�งกลอำงขนาดเล็กจิว
ส้ำาหรัิบเป็็นขอำงท่ี่�ริะลึก เมืื�อำมืาเย่�ยมืชมืนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวจะเห็นฝีมืือำ
การิที่ำากลอำงท่ี่�ได้คุณภาพ ป็ริะณ่ต และส้วยงามื 

  หมู่บ้านทำากลองเอกราช คว้ารางวัล ดังน่�
1. ชุมืชนเอำกริาชหมืู ่บ ้านที่ำากลอำงได้ริับการิคัดเลือำกและ 

ริบัริางวลัเกย่ริตยิศและริางวลัเกย่ริตคิณุ ริางวลัเมือืำงต้นแบบ
เศริษฐกิจส้ริ้างส้ริริค์ (Creative City Certi cate 2011)  
โดยเป็็น 1 ใน 10 ขอำงป็ริะเที่ศที่่�ได้ริับการิคัดเลือำกเป็็น  
10 เมืือำงต้นแบบเศริษฐกิจส้ริ้างส้ริริค์ จากกริมืที่ริัพย์ส้ิน 
ที่างป็ัญญา กริะที่ริวงพาณิชย์

2. ริางวั ลอำงค์กริส้่ ง เส้ริิมืและส้นับส้นุนการิที่่อำง เ ท่ี่� ยว 
ริางวัลด่เด่น ป็ริะจำาปี็ 2556 ครัิ�งท่ี่�  9 (ริางวัลกินร่ิ)  
จากการิท่ี่อำงเท่ี่�ยวแห่งป็ริะเที่ศไที่ย 

3. ริางวัลชุมืชนต้นแบบสื้บส้านมืริดกภูมิืปั็ญญาที่างวัฒนธิ์ริริมื 
สู่้เศริษฐกิจส้ร้ิางส้ริริค์ ป็ริะจำาปี็ 2558

4. ริางวัลสุ้ดยอำดภูมิืปั็ญญาไที่ยริะดับจังหวัด ภูมิืปั็ญญา 
กลอำงเอำกริาช บ้านป็ากนำ�า ป็ริะจำาปี็ 2559

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ส่งเสริมวัฒนธรรม ป็ริะเพณ่ท้ี่อำงถิ�นขอำงชุมืชนตำาบลเอำกริาช 
หมู่ืบ้านที่ำากลอำง

  ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยวเชิงศิลป็วัฒนธิ์ริริมืและภูมิืปั็ญญา
ท้ี่อำงถิ�นขอำงจังหวัดอ่ำางที่อำง

  เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน และเป็็นการิพัฒนาแหล่งที่่อำงเท่ี่�ยว 
ที่่�น่าส้นใจขอำงที่้อำงถิ�นและจังหวัด

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ม่ืส่้วนริ่วมือำนุรัิกษ์วัฒนธิ์ริริมื
ขนบธิ์ริริมืเน่ยมืป็ริะเพณ่ ไหว้ครูิกลอำงให้คงอำยู่สื้บต่อำไป็

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การบริหารงาน ม่ืการิกำาหนดหน้าท่ี่� ความืรัิบผิดชอำบการิที่ำางาน
ในโคริงการิท่ี่�ชัดเจน ม่ืการิมือำบหมืายหน้าท่ี่�ท่ี่�เหมืาะส้มืให้กับ 
บุคคลที่่�เข้าริับผิดชอำบ ผู้ป็ฏิิบัติงานม่ืความืริับผิดชอำบต่อำงาน 
ที่่�ได้ริับมือำบหมืาย

  การจัดทำาแผันงาน/โครงการ ความเข้าใจในรายละเอียด
ของ โคร งกา ร เ ป็นอ ย่ า ง ดี  ม่ื ก า ริ ริ าย ง านส้ถานภาพ 
ขอำงแผนงาน/โคริงการิ เช่น ริายงานความืก้าวหน้าเป็็นริะยะ 
เพื�อำให้ที่ริาบถึงปั็ญหาหรืิอำอุำป็ส้ริริคต่าง ๆ นำามืาป็ริับป็รุิงแก้ไข
ม่ืริะบบควบคุมืงาน วางแผนการิดำาเนินงาน และแนวที่าง 
การิ เป็ ล่� ยนแป็ลง ท่ี่� ชั ด เจน ไป็จนถึ งมื่ การิป็ริะ เมืินผล 
การิดำาเนินงานเพื�อำนำาบที่เร่ิยนไป็วางแผนการิจัดงานในปี็ต่อำไป็
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ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วั นธรรม และภูมิปญญาท้องถิ่น5
ด้านที่

220 221

โครงการ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และภูมิป าท้องถินตำาบลห้วยแห้ง
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลห้วยแห้ง อำาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

นายญวน ปานาง 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลห้วยแห้ง 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่น  
ให้มีความเข้มแข็งทุกด้านอย่างยั่งยืน” 

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

97.5 ตร.กม.  4,881 คน 31,000,000 บาท

โทรศัพท์ 0 5698 3598 www.huaihaeng.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ต่อยอดประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้วยการิยกริะดับป็ริะเพณ่
แห่ค้างดอำกไมื้ จากงานป็ริะเพณ่ริะดับหมืู่บ้าน มืาจัดริวมืกัน 
เป็็นงานริะดับตำาบล และป็ัจจุบันเป็็นงานป็ริะเพณ่ที่่�มื่ชื�อำเส้่ยง 
ในริะดบัจงัหวดั ส้ามืาริถเชื�อำมืโยงกบัป็ริะเพณแ่ละแหล่งท่ี่อำงเที่่�ยว
ต่าง ๆ ในอำำาเภอำบ้านไริ่ ในช่วงเที่ศกาลส้งกริานต์ได้เป็็นอำย่างด่

  นำาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยนำา
ภูมิืป็ัญญาที่้อำงถิ�นด้านการิที่อำผ้า มืาเผยแพริ่ ป็ริะชาส้ัมืพันธิ์์
ผ ่านส้ื�อำต่าง ๆ ที่ำาให้ผ ้าที่อำตำาบลห้วยแห้ง อำำาเภอำบ้านไริ่  
จังหวัดอำุที่ัยธิ์าน่ เป็็นที่่�ริู้จักในริะดับป็ริะเที่ศในวงการิผ้าที่อำ และ
ได้ริับการิขนานนามืผ้าที่อำว่า “ริาชิน่ผ้าฝ้าย” ที่ำาให้ป็ริะชาชน 
มื่ริายได ้ จากการิจำาหน่ายผ้าที่อำ ที่ำาให ้คุณภาพช่วิตชาว 
ตำาบลห้วยแห้งด่ขึ�น

 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของตำาบลห้วยแห้ง ที่ำาให้ได้รัิบการิอำนุริกัษ์จากรุ่ินสู้ร่ิุน่ ไม่ืส้ญูหาย 
ก่อำให้เกิดความืส้ามืัคค่ในชุมืชน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เพ่ิมศักยภาพให้กับชุมชน ดึงดูดนักท่องเท่ียว ให้เข้ามืา 
เย่�ยมืเยือำนตำาบลห้วยแห้ง ในมิืติศาส้นา ศิลป็ะ วัฒนธิ์ริริมื และ 
ภูมิืปั็ญญาท้ี่อำงถิ�น ทัี่�งวัดผาทัี่�ง ตลาดลาวเว่ยง และงานป็ริะเพณ่ 
แห่ค้างดอำกไม้ื 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

 ก่อเกิดศูนย์ผั้าทอลายโบราณบ้านผัาท่ัง เป็็นแหล่งศึกษา
เริ่ยนริู้ ม่ืการิจำาหน่ายผ้าที่อำลายโบริาณ (ภูมิืป็ัญญาที่้อำงถิ�น)  
ช่วยป็ริะชาส้มัืพนัธ์ิ์ให้ป็ริะชาชนและนกัท่ี่อำงเที่่�ยวได้ริูจ้กัภมูืปัิ็ญญา
โบริาณขอำงบ้านผาที่ั�งมืากยิ�งขึ�น

 ก่อให้เกิดกลุ่มอาชีพ ด้านการิที่อำผ้าในหลายหมู่ืบ้าน ส้ร้ิางริายได้ 
ที่ำาให้ป็ริะชาชนม่ืคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่ขึ�น

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การมีส่วนร่วม ผู้นำาอำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�น ผู้นำาชุมืชน
ป็ริะชาชน ม่ืส่้วนในการิร่ิวมืคิด ร่ิวมืที่ำา ร่ิวมืดำาเนินการิ  
ให้ความืร่ิวมืมืือำในการิส่้งเส้ริิมืด้านศาส้นา ศิลป็ะ วัฒนธิ์ริริมื 
และภูมิืปั็ญญาท้ี่อำงถิ�น

 เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้นำาความืคิด  
การิอำนุรัิกษ์ส่้งเส้ริิมืด้านศาส้นา ศิลป็ะ วัฒนธิ์ริริมื และภูมิืปั็ญญา
ท้ี่อำงถิ�น เส้นอำผ่านเวท่ี่ป็ริะชาคมืริะดับหมู่ืบ้าน ตำาบล เพื�อำนำามืา 
จัดที่ำาแผนพัฒนาท้ี่อำงถิ�น ให้เกิดความืยั�งยืนในพื�นท่ี่�ต่อำไป็ 
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ด้านที่ 6 
ด้านการส่งเสริม 
การท่องเที่ยว  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.
ที่มีผลก�รปฏิบัติง�นดีเด่น 2562

ด้านที่ 6
ด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.
ที่มีผลก�รปฏิบัติง�นดีเด่น 2562
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ส่งเสริมการท่องเที่ยว6
ด้านที่

222 223

โครงการ ส่งเสริมการจัดกระบวนการการท่องเที่ยว
โดย เทศบาลเมืองกำาแพงเพชร อำาเภอเมืองกำาแพงเพชร จังหวัดกำาแพงเพชร

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช  
นายกเทศมนตรีเมืองกำาแพงเพชร 

วิสัยทัศน์ 

 “เทศบาลเมืองกำาแพงเพชรเป็นเมืองน่าอยู่ ฟูเฟื่องประเพณี 
เข้าถึงเทคโนโลยี เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
14.9 ตร.กม. 28,642 คน 650,565,673 บาท

โทรศัพท์ 0 5571 8200 www.kppmu.go.th 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเท่ียวเทศบาลเมืองกำาแพงเพชร 
บริิเวณลานโพธิ์ิ� หน้าท่ี่�ว่าการิอำำาเภอำเมืือำงกำาแพงเพชริ ที่ำาหน้าท่ี่� 
ให้บริิการิข้อำมืูลที่างการิที่่อำงเที่่�ยวแก่นักที่่อำงเที่่�ยวที่่�มืาเที่่�ยวชมื 
แหล่งที่่อำงเที่่�ยวด้วยตนเอำง หริือำใช้บริิการินำาเที่่�ยวขอำงที่าง 
ศูนย์บริิการิที่่�จัดเตริ่ยมืไว้ให้แก่นักที่่อำงเที่่�ยว

 เปิดบริการรถรางนำาเท่ียว เป็็นป็ริะจำาทุี่กวัน วันละ 2 ริอำบ  
ริอำบเช้าตั�งแต่เวลา 09.30 น. ริอำบบ่าย 16.00 น. และได้ 
จัดที่ำาเส้้นที่างส่้งเส้ริิมืการิท่ี่อำงเท่ี่�ยว จำานวน 3 เส้้นที่าง ได้แก่  
1) เส้้นที่างศึกษาอุำที่ยานป็ริะวัติศาส้ตร์ิกำาแพงเพชริ 2) เส้้นที่าง
บุญไหว้สิ้�งศักดิ�สิ้ที่ธิิ์� และ 3) เส้้นที่างเล่าเรืิ�อำงชมืเมืือำงชากังริาว 

 จัดให้มีเจ้าหน้าท่ี มัคคุเทศก์น้อย และอาสาสมัครนำาเท่ียว  
จากชมืริมืส้ ่งเส้ริิมืการิที่ ่อำงเที่่�ยวโดยชุมืชนเที่ศบาลเมืือำง
กำาแพงเพชริ ซึ�งเป็็นภาคป็ริะชาชนเข้ามืามื่ส้่วนริ่วมื โดยต้อำง
ผ่านการิฝึกอำบริมืจากหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อำง อำาที่ิ ส้ำานักงาน 
การิท่ี่อำงเท่ี่�ยวและก่ฬาจังหวัดกำาแพงเพชริ ส้ำานักพื�นท่ี่�พิเศษ
อุำที่ยานป็ริะวัติศาส้ตร์ิสุ้โขทัี่ย ศร่ิสั้ชนาลัย กำาแพงเพชริ (อำพที่.) 
ส้ามืาริถบริริยายป็ริะวัติความืเป็็นมืาตลอำดเส้้นที่างส่้งเส้ริิมื
การิท่ี่อำงเท่ี่�ยวท่ี่�เปิ็ดให้บริิการิ ทัี่�งแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยว ย่านการิค้า  
ริ้านอำาหาริ และริ้านจำาหน่ายส้ินค้าที่่�ริะลึกขอำงเมืือำงกำาแพงเพชริ 
ที่่�มื่ชื�อำเส้่ยง ที่ำาให้เกิดการิกริะจายริายได้ สู้่ป็ริะชาชนในพื�นที่่� 
โดยยึดหลักความืเที่่าเที่่ยมืและที่ั�วถึง 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 รายได้จากการท่องเท่ียว ป็ริะชาชนม่ืริายได้เพิ�มืขึ�นจากการินำา 
ส้นิค้าในชมุืชน/ครัิวเริอืำน จำาหน่ายให้กบันกัท่ี่อำงเที่่�ยว หรืิอำการิให้
บริกิารินำาเที่่�ยวแก่นกัท่ี่อำงเที่่�ยวขอำงมืคัคเุที่ศก์น้อำยและมืคัคเุที่ศก์
ที่้อำงถิ�น ในพื�นที่่�เที่ศบาลเมืือำงกำาแพงเพชริ

 นักท่องเท่ียวได้รับการอำานวยความสะดวก ความสะอาด 
ความปลอดภัย ได้สัมผััสกับอัตลักษณ์ และร่วมพัฒนา 
การท่องเท่ียวให้เกิดความย่ังยืน เพิ�มืข่ดความืส้ามืาริถ 
ในการิแข่งขันขอำงบริิการิด้านการิท่ี่อำงเท่ี่�ยวในการิริอำงริับ 
นักท่ี่อำงเท่ี่�ยวกับตลาดการิท่ี่อำงเท่ี่�ยวในภูมิืภาคได้

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาครัฐ เป็็นปั็จจัยท่ี่�
ส่้งผลต่อำการิพัฒนาการิท่ี่อำงเท่ี่�ยวอำย่างยิ�ง ซึ�งเที่ศบาลเมืือำง 
กำาแพง เพชริใ ห้ความืส้ำา คัญต่อำกริะบวนการิ ม่ื ส่้วน ร่ิวมื 
ขอำงทุี่กภาคส่้วนในพื�นท่ี่� ทัี่�งภาคป็ริะชาชนและภาครัิฐ ส่้งผลให้ 
เกิดการิเติบโต และการิกริะจายริายได้สู่้ครัิวเรืิอำน อัำนเป็็นผลจาก
การิเพิ�มืขึ�นขอำงนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวอำย่างต่อำเนื�อำง

 ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเท่ียวร่วมกันขับเคล่ือนพัฒนา 
การท่องเท่ียว ในเขตเที่ศบาลเมืือำงกำาแพงเพชริ ได้ดำาเนินการิ
ส่้งเส้ริิมืส้นับส้นุนกิจกริริมืด้านการิท่ี่อำงเท่ี่�ยวร่ิวมืกับหน่วยงาน
ท่ี่�เก่�ยวข้อำง โดยพัฒนาทัี่�งในด้านบุคลากริ การิเพิ�มืศักยภาพ 
ในด้านการิให้บริิการิ การิพิมืพ์เอำกส้าริป็ริะชาส้ัมืพันธิ์์ การิให้
ความืรู้ิด้านการิเป็็นเจ้าบ้านท่ี่�ด่กับบุคลากริท่ี่�ป็ฏิิบัติหน้าท่ี่� ร่ิวมืกัน 
ขับเคลื�อำนเพื�อำให้การิพัฒนาและการิส่้งเส้ริิมืการิท่ี่อำงเท่ี่�ยว 
ขอำงจังหวัดกำาแพงเพชริได้มืาตริฐานส้ากล ภายใต้แนวคิด  
“ร่ิวมืคิด ร่ิวมืที่ำา ร่ิวมืรัิบป็ริะโยชน์”
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โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดทุ่งวัวแล่น
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลสะพลี อำาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ส.ต.ท. จรัญ จันทร์นิตย์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลสะพลี 

วิสัยทัศน์ 

“สะพลีเมืองแห่งการท่องเที่ยว  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
14.9 ตร.กม. 5,591 คน 37,912,500 บาท

โทรศัพท์ 0 7763 0448 www.saphlee.go.th 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 หาดทุ่งวัวแล่น เป็็นแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยวชายหาดท่ี่�ส้ำาคัญขอำง 
จังหวัดชุมืพริ มื่ความืส้วยงามืและมื่ธิ์ริริมืชาติที่่�อุำดมืส้มืบูริณ์ 
หาดที่ริายส้วยงามื เมื็ดที่ริายส้่ขาวนวลละเอำ่ยด ที่อำดตัวเป็็น 
แนวยาวสุ้ดส้ายตา นำ�าที่ะเลชายหาดบริิเวณแห่งน่�ค่อำนข้างตื�น  
และตัวชายหาดก็ลาดเอำ่ยงลงสู้่ที่ะเลที่่ละน้อำย ที่ำาให้เหมืาะแก ่
การิเล่นนำ�า ส้่วนที่างใต้ขอำงหาดติดภูเขา นอำกจากน่�ยังเหมืาะกับ
การิอำอำกไป็ดำานำ�าตามืหมืู่เกาะต่าง ๆ อำ่กด้วย

 หาดทุ่งวัวแล่น เป็็นส้ถานท่ี่�ส้ำาหรัิบจัดงานส้ำาคัญ ๆ ในริะดับ
จังหวัด อำาทิี่ งานโลกที่ะเลชุมืพริ งานยกพลขึ�นบก ซึ�งม่ืกิจกริริมื
การิท่ี่อำงเท่ี่�ยวเชิงอำนุรัิกษ์ ดำานำ�าชมืป็ะการัิง ม่ืการิจำาหน่ายอำาหาริ
ที่ะเลส้ด ๆ ม่ืการิแส้ดงบนเวท่ี่จากศิลปิ็นริะดับป็ริะเที่ศ ส่้งผล 
ให้มื่นักที่่อำงเที่่�ยวทัี่�งชาวไที่ยและชาวต่างชาติให้ความืส้นใจ 
เข้ามืาที่่อำงเที่่�ยวอำย่างต่อำเนื�อำง

 หาดทุ่งวัวแล่น ม่ืโริงแริมื/ท่ี่�พัก ส้ำาหรัิบไว้บริิการินักท่ี่อำงเท่ี่�ยว
อำย่างหลากหลาย ทัี่�งบริิการิห้อำงพักเหมืาะส้ำาหรัิบคริอำบคริัว
และหมู่ืคณะ ท่ี่�จอำดริถส้ะดวกส้บาย ส้ริะว่ายนำ�า ฟิิตเนส้ ส้ป็า  
ล่อำงเริือำดำานำ�าชมืป็ะการิัง ริวมืที่ั�งริ้านอำาหาริติดที่ะเลไว้บริิการิ
นักที่่อำงเที่่�ยว

 หาดทุ่งวัวแล่น ม่ืกิจกริริมืบนชายหาดท่ี่�หลากหลาย อำาทิี่ 
วู้ดบอำลชายหาด โริลเลอำริ์ส้ก่ กิจกริริมืดำานำ�า กิจกริริมืตกหมืึก  
พายเริอืำคายคั เซร์ิิฟิบอำร์ิดและการิเล่นไคท์ี่เซร์ิิฟิที่่�หลาย ๆ  คนนยิมื 
เพริาะส้ามืาริถมือำงเห็นความืส้วยงามืขอำงที่ะเล ส้ัมืผัส้ธิ์ริริมืชาติ 
อำันแส้นส้ดชื�นและเส้่ยงคลื�นกริะที่บฝั่งได้มืากยิ�งขึ�น

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 หาด ทุ่ ง วัวแ ล่น  เ ป็็นแหล่ง ท่ี่อำง เ ท่ี่� ยวชายหาดท่ี่� ส้ำา คัญ 
ขอำงจังหวัดชุมืพริ มื่กิจกริริมืที่่�ส้ามืาริถดึงดูดนักที่่อำงเที่่�ยว 
ที่ั�งชาวไที่ยและชาวต่างชาติให้เดินที่างเข้ามืาที่่อำงเที่่�ยวมืากขึ�น

 ผู้ัประกอบการโรงแรม/ท่ีพัก ร้านค้าชุมชน เป็็นโอำกาส้ส้ำาคัญ 
ในการิพัฒนาส้ินค้าและบริิการิที่่�หลากหลายเพื�อำตอำบส้นอำง 
ความืต้อำงการิขอำงนักที่่อำงเที่่�ยว เพิ�มืโอำกาส้ในการิส้ริ้างริายได้ 
เพิ�มืขึ�นให้แก่ชุมืชน

 ประชาชนมีความสนใจและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ  
เกดิจติส้ำานกึที่่�ดใ่นการิร่ิวมืเป็็นส่้วนหนึ�งในการิหวงแหนที่ริพัยากริ 
ที่างธิ์ริริมืชาติที่่�มื่อำยู่ในชุมืชนให้คงอำยู ่กับชุมืชนส้ืบจนริุ ่นลูก 
ริุ่นหลาน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การบูรณาการความร่วมมือ โดย อำบต.ส้ะพล่ ได้บูริณาการิ 
ความืริ่วมืมืือำที่ั�งในด้านอำงค์ความืรูิ ้และงบป็ริะมืาณ และ
การิริับฟิังความืคิดเห็นจากหน่วยงาน ที่ั�งภาคริัฐ เอำกชน 
ป็ริะชาชนในที่้อำงถิ�น โดยเน้นส้ ่งเส้ริิมืการิที่ำางานริ ่วมืกัน  
เพื�อำก่อำให้เกิดป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพสู้งสุ้ด 

 กลยุทธ์ในการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหาดทุ่งวัวแล่น โดยการิ
อำอำกแบบวางผังพื�นท่ี่�เฉพาะเพื�อำริอำงรัิบการิท่ี่อำงเท่ี่�ยว การิจัดพื�นท่ี่� 
บริิเวณหาด ป็รัิบป็ริุงภูมิืทัี่ศน์ให้เข้ากับบริิบที่เดิมื กำาหนดโซน
กิจกริริมืท่ี่�ชัดเจนเพื�อำป้็อำงกันอำันตริายแก่นักที่่อำงเท่ี่�ยว พัฒนา
สิ้�งอำำานวยความืส้ะดวกเพื�อำยกริะดับให้เป็็นแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยว 
เชิงคุณภาพ
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 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 หมู่บ้านป่าอ้อ หมู่บ้านศิลปะ เป็็นข้อำตกลงร่ิวมืกันขอำงป็ริะชาชน
ในหมู่ืบ้านผ่านกิจกริริมืค้นหาศักยภาพขอำงหมู่ืบ้านภายใต้ 
โคริงการิส้่งเส้ริิมืการิที่่อำงเที่่�ยวชุมืชน คนตำาบลนางแล โดยนำา 
อำัตลักษณ์ขอำงหมืู่บ้านป็่าอำ้อำมืานำาเส้นอำผ่าน “ป็ริะติมืากริริมื 
กริะต่ายป่็า” ขึ�นเป็็นคริั�งแริก ริวมืถงึการิส้ร้ิางจดุตดิตั�งป้็ายแนะนำา
ส้ถานที่่�ที่่อำงเที่่�ยวขอำงหมืู่บ้าน โดยใช้ดินที่่�มื่ส้่แดงผส้มืกับป็ูน 
ในการิก่อำส้ริ้าง เพื�อำนำาไป็สู้่การิเป็็นหมืู่บ้านที่่อำงเที่่�ยวที่างศิลป็ะ
และวัฒนธิ์ริริมื

 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เช่น การิส้ร้ิาง 
เครืิอำข ่ายศิลป็ะริ ่วมืกับบ้านเครืิ�อำงป็ ั ้นดินเผาดอำยดินแดง 
โดยอำาจาริย ์ ส้มืลั กษณ ์  ป็ ันติบุญ  ตั วแที่นศิลป็ ินจาก 
ขัวศิลป็ะเช่ยงริาย คณาจาริย์จากมืหาวิที่ยาลัยแมื่ฟิ้าหลวง 
และมืหาวิที่ยาลัยริาชภัฏิเช่ยงริาย ผู ้นำาในหมืู ่บ ้านริ่วมืกัน 
จัดกิจกริริมืแลกเป็ล่�ยนเริ่ยนริู้ ที่ั�งก่อำนและหลังดำาเนินโคริงการิฯ

 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน คนตำาบลนางแล 
เป ็นไปตามมาตรฐานการจัดการท ่องเที่ยวอย ่างยั่ ง ยืน 
(Sustainable Tourism Management Standard: 
STMS) ขอำงอำงค์การิบริิหาริการิพัฒนาพื�นที่่�พิเศษเพื�อำการิ 
ท่ี่อำงเท่ี่�ยวอำย่างยั�งยืน (อำงค์การิมืหาชน) หริือำ อำพที่. ซึ�งเที่ศบาล
ตำาบลนางแลดำาเนินการิผ่านตามืเกณฑ์์ตัวช่�วัดและเข้าพิธ่ิ์รัิบมือำบ
ป็ริะกาศน่ยบัตริ เมืื�อำ พ.ศ. 2562

นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร  
นายกเทศมนตรีตำาบลนางแล 

วิสัยทัศน์ 

“สร้างสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
ความสามัคคี ความเสมอภาค และเป็นธรรม”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
55 ตร.กม. 11,543 คน 75,900,455 บาท

โทรศัพท์ 0 5370 6017 www.nanglae.go.th 

โครงการ ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน คนตำาบลนางแล
โดย เทศบาลตำาบลนางแล อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 การเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม  ริอำงรัิบการิศึกษา 
ดงูานขอำงเยาวชน ป็ริะชาชน นกัท่ี่อำงเที่่�ยว และส่้วนริาชการิต่าง ๆ

 ส่งเสริมการท่องเท่ียวของตำาบลนางแล โดยเชื�อำมืโยงกับ 
แหล่งที่่อำงเที่่�ยวอำื�น ๆ ขอำงตำาบลนางแล เป็็นการิส้ริ้างริายได้จาก
การิขายส้ินค้าและบริิการิให้กับป็ริะชาชน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่าง ๆ ในการิจัดกิจกริริมื 
แลกเป็ล่�ยนเริ่ยนรูิ้ก่อำนการิดำาเนินโคริงการิ มื่การิรัิบฟิังความื
คิดเห็นจากผู้เช่�ยวชาญด้านการิบริิหาริจัดการิการิที่่อำงเที่่�ยวและ
ศิลป็ะ นำาไป็สู้่การิดำาเนินโคริงการิส้่งเส้ริิมืการิที่่อำงเที่่�ยวชุมืชน  
คนตำาบลนางแล จนป็ริะส้บความืส้ำาเริ็จ

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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โครงการ พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเสน่ห์อารยธรรมวิถีชนเผ่า 
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลโนนตาล อำาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลโนนตาล

วิสัยทัศน์ 

“โนนตาลตำาบลน่าอยู่  
เฟื่องฟูแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

64.60 ตร.กม. 7,533 คน 45,173,320 บาท

โทรศัพท์  0 4205 0212 www.nontan-npm.go.th 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 หมู่บ้านวฒันธรรมชนเผัา่ไทญอ้ บ้านโพน ตำาบลโนนตาล เป็็นชมุืชน
ท่ี่�ม่ืป็ริะวัติศาส้ตร์ิความืเป็็นมืาอำย่างยาวนาน สั้นนิษฐานกันว่า 
กลุ่มืชาติพันธุิ์์ไที่ญ้อำ ได้อำพยพมืาจากเมืือำงคำาเกิด ส้ป็ป็.ลาว 
ในช่วงเหตุการิณ์ศึกเจ้าอำนุวงศ์ ส้มืัยริัชกาลที่่� 3 โดยได้เข้ามืา 
ตั�งถิ�นฐานอำยู่บริิเวณท่ี่�ริาบลุ่มืแม่ืนำ�าส้งคริามืและแม่ืนำ�าโขง  
ซึ�งเป็็นพื�นท่ี่� ท่ี่� ม่ืความือุำดมืส้มืบูริณ์เหมืาะแก่การิอำยู่อำาศัย 
และการิที่ำาเกษตริกริริมื 

 กิจกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชนวัฒนธรรมไทญ้อบ้านโพน 
ป็ริะกอำบด้วย 1) การิต้อำนริับด้วยริักจากชาวไที่ญ้อำบ้านโพน 
พาเดินเลาะชุมืชน 2) ไหว้พริะบางไมื้ ณ วัดคามืวาส้่ ศูนย์ริวมื 
จิตใจขอำงชาวไที่ญ้อำ 3) ชมื “ฮางฮดใหญ่”ป็ริะติมืากริริมื
แกะส้ลักไมื้รูิป็พญานาค 4) เริ่ยนริู ้วิถ่การิอำยู่กินแบบโบริาณ 
ที่่� “เฮอืำนไที่ญ้อำ” 5) ชมืส้าธิิ์ตการิที่อำเส้ื�อำกก พร้ิอำมืที่ดลอำงที่อำเส้ื�อำกก 
6) เย่�ยมืชมืกลุ ่มืผ้าที่อำย้อำมืส้่ธิ์ริริมืชาติจากเป็ลือำกไมื้มืงคล  
7) เริย่นริูง้านจกัส้านไม้ืไผ่ ชมืผลติภณัฑ์์จากชมุืชน และ 8) เข้าคริวั 
ที่ำาเมืนู “หมืกเจาะ” ที่านส้ำาริับเที่่�ยงแบบไที่ญ้อำ

 วัดพระธาตุโนนตาล บ้านธิ์าตุ หมู่ืท่ี่� 9 ตำาบลโนนตาล เป็็นหมู่ืบ้าน
เก่าแก่ที่่�มื่อำงค์พริะธิ์าตุเป็็นสั้ญลักษณ์ขอำงหมูื่บ้านมื่ป็ริะวัต ิ
ความืเป็็นมืาจนถึงป็ัจจุบัน เมืื�อำ พ.ศ. 2404 ขุนหลวงป็ากด่  
ขนุหลวงเพชริ พ่อำเฒ่าพวย พ่อำเฒ่าอิำนที่ร์ิ พ่อำเฒ่ามืือำลาย ได้อำพยพ
อำอำกมืาจากเมืือำงที่่าอุำเที่น มืาตั�งถิ�นฐานที่ำาการิเกษตริอำยู่ติดกับ
หนอำงนางเก้งในป็ัจจุบัน (ชาวบ้านเริ่ยกหนอำงอำ่เก้ง) ชาวบ้านได้
ค้นพบวัตถุโบริาณคือำเจด่ย์เก่าแก่ขนาดเล็กที่่�มื่ป็่าไมื้ล้อำมืริอำบ  
โดยไม่ืที่ริาบที่่�มืาว่าใคริเป็็นผูส้้ร้ิาง พ่อำเฒ่าอัำ�งได้เป็็นผูริ้ิเริิ�มืชกัชวน
ชาวบ้านส้ริ้างอำงค์เจด่ย์เพิ�มืเติมืจากขอำงเก่าให้มื่ขนาดใหญ่ขึ�น  
พริะธิ์าตุโนนตาลขาวเด่นส้วยงามื ลักษณะการิอำอำกแบบจำาลอำง 
จากพริะธิ์าตุพนมือำงค์เดิมืก่อำนล้มื

 ครกบ้านกลาง บ้านกลาง ม่ืบ่อำดินเหน่ยวท่ี่�ม่ืคุณภาพ เหมืาะแก่
การิใช้ป็ั้นคริกและภาชนะดินเหน่ยวต่าง ๆ  ภูมืิป็ัญญาการิที่ำาคริก
และเคริื�อำงป็ั้นดินเผาได้ริับการิส้ืบที่อำดมืายาวนานกว่า 150 ป็ี 
ป็ัจจุบันคริกขอำงบ้านกลางเป็็นที่่� รูิ ้จักในเริื�อำงคุณภาพ และ 
เป็็นริายได้หลักขอำงคนในชุมืชน

 สับปะรดหวาน ตำาบลโนนตาล เป็็นส้ับป็ะริดพันธ์ุิ์ปั็ตตาเว่ย  
ขนาดค่อำนข้างใหญ่ นำ�าหนกัขอำงผลอำยูท่ี่่� 1 - 3 กโิลกรัิมื ภูมืปัิ็ญญา
ชาวบ้านมืก่ารินำาเอำาเศษหญ้าแห้ง ฟิางแห้งมืาปิ็ดคลมุืผลสั้บป็ะริด
ในช่วงเจริิญเติบโต เพื�อำป็กป็้อำงผลผลิตไมื ่ให ้โดนแดดจัด  
ที่ำาให้ส้ับป็ะริดที่่�ได้ม่ืริส้หวานฉำ�า เป็็นที่่�ริู้จักและเป็็นที่่�ต้อำงการิ 
ขอำงตลาด ช่วยส้ริ้างริายได้ให้กับคนในชุมืชน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่ัาไทญ้อ วัดพริะธิ์าตุโนนตาล เกิดเป็็น
พื�นท่ี่�รูิป็ธิ์ริริมืในการิฟ้้ินฟูิวิถ่ช่วิต ภูมิืปั็ญญา วัฒนธิ์ริริมื ป็ริะเพณ่
ขอำงชุมืชนที่้อำงถิ�น และเกิดการิขับเคลื�อำนเศริษฐกิจฐานริาก  
ตามืริูป็แบบการิที่่อำงเที่่�ยวเชิงวัฒนธิ์ริริมื

 การเพ่ิมจำานวนนักท่องเท่ียวภายในจังหวัด ส้ามืาริถเพิ�มืริายได้
ให้กบัชมุืชน ผู้ป็ริะกอำบการิท่ี่อำงเที่่�ยว และกลุม่ือำาช่พที่่�อำยูใ่นชมุืชน

 เกิดการิบริิหาริจัดการิ การิวิเคริาะห์ข้อำมูืลเพื�อำส้่งเส้ริิมืและ 
พัฒนาริูป็แบบการิที่่อำงเที่่�ยวโดยชุมืชน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดย อำบต.โนนตาล ได้รัิบ 
ความืริ่วมืมืือำจากชุมืชน คณะกริริมืการิ และอำงค์กริภาค่เคริือำข่าย 
ทีุ่กริะดับ ในการิม่ืส้่วนริ่วมืที่ำาให้มื่ความืริู้ความืเข้าใจ ตริะหนัก 
ถึงความืส้ำาคัญและป็ริะโยชน์ขอำงการิพัฒนาแหล่งที่่อำงเที่่�ยว

 การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือ ในการิเพิ�มื 
ช่อำงที่างการิป็ริะชาสั้มืพันธ์ิ์ การิสื้�อำส้าริ และรูิป็แบบการิโฆษณา
ที่่�หลากหลายคริอำบคลุมืทีุ่กส้ื�อำและต่อำเนื�อำง

 วิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนและเจตนารมณ์ท่ีมุ่งม่ัน ท่ี่�จะพัฒนาชุมืชน 
ให้เป็็นแหล่งที่่อำงเที่่�ยวที่างวัฒนธิ์ริริมืขอำงผู้บริิหาริที่้อำงถิ�น และ
คณะกริริมืการิเครืิอำข่ายการิที่่อำงเที่่�ยวเชิงวัฒนธิ์ริริมืชนเผ่า 
ตำาบลโนนตาล
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3000 ปี และชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี บ้านผ้ึงร้อยรัง
โดย เทศบาลตำาบลบึงเจริญ อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
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วิสัยทัศน์ 
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 ข้อมูลพื้นฐ�น

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 พิพิธภัณฑ์์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 3,000 ปี เป็็นแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยว 
เชิงป็ริะวัติศาส้ตริ์ขอำงตำาบลบึงเจริิญ เป็็นแหล่งโบริาณคด่ 
ที่่�ชาวบ้านได้ขุดพบเจอำโบริาณวตัถเุป็็นจำานวนมืาก มืโ่บริาณวตัถ ุ
ท่ี่�ได้ป็ริะกาศริาชกิจจานุเบกษา จำานวน 12 ชิ�น ซึ�งได้จัดแส้ดงไว้  
ณ พิพิธิ์ภัณฑ์์แห่งน่� โดยเปิ็ดให้บริิการินักท่ี่อำงเท่ี่�ยว ทุี่กวันที่ำาการิ 
ไม่ืเว้นเส้าร์ิ - อำาทิี่ตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. 

 ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ เป็็นศูนย์แห่งการิเร่ิยนรู้ิ
ท่ี่� เ ด็กและเยาวชน นักท่ี่อำงเท่ี่�ยวทัี่�งชาวไที่ยและต่างชาติ  
ให้ความืส้นใจเข้าเย่�ยมืชมื เข้าถึงการิใช้ป็ริะโยชน์ในพิพิธิ์ภัณฑ์์ 
ได้โดยส้ะดวก ป็ลอำดภัย ทัี่นส้มัืย ทัี่�วถึง และเท่ี่าเท่ี่ยมื เป็็นต้นแบบ
พิพิธิ์ภัณฑ์์การิเร่ิยนรู้ิในท้ี่อำงถิ�น (Local Discovery Museum)  
ทัี่�งในด้านแนวความืคิดในการินำาเส้นอำป็ริะวัติศาส้ตร์ิท้ี่อำงถิ�น  
การิอำอำกแบบอำาคาริพิพิธิ์ภัณฑ์์ การิจัดภูมิืที่ัศน์ภายในอำาคาริ 
และส้วนภายนอำกอำาคาริ การิจัดที่ำาบที่และจัดแส้ดงนิที่ริริศการิ
ถาวริในพิพิธิ์ภัณฑ์์ที่่�ที่ันส้มืัย และได้ริับความืริู้อำย่างเพลิดเพลิน 
(Plearn = Play + Learn) 

 ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี บ้านผึ�งร้ิอำยรัิง ตำาบลบึงเจริิญ  
เป็็นแหล่งที่่อำงเที่่�ยวที่างธิ์ริริมืชาติ และแหล่งที่่อำงเที่่�ยวภูมืินิเวศ  
มื่อำัตลักษณ์ที่่�โดดเด่น คือำ ผึ�งหลวงมืาที่ำาริังมืากกว่า 100 ริัง  
ณ ต้นไที่ริใหญ่ 15 คนโอำบกลางหมืูบ้่าน ซึ�งจดัเป็็นป็ริะเพณป่็ริะจำา
ท้ี่อำงถิ�น “ป็ริะเพณ่ตผ่ึ�งร้ิอำยรัิง 15 คำ�าเดือำน 5” ขึ�นที่กุปี็ นกัท่ี่อำงเที่่�ยว 
ให้ความืส้นใจอำย่างมืากในการิเลือำกซื�อำผลิตภัณฑ์์ชุมืชน ได้แก่  
นำ�าผึ�งเดือำนห้าท่ี่�ถือำเป็็นยาชั�นด่ ส้ำาหรัิบผู้ท่ี่�ใส่้ใจ
เรืิ�อำงสุ้ขภาพ 

 ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
เป็็นศูนย์แห่งการิเร่ิยนรู้ิที่างวัฒนธิ์ริริมืท้ี่อำงถิ�น 
ความืเชื�อำขอำงสิ้�งศักดิ�สิ้ที่ธิิ์�ท่ี่�ป็กปั็กรัิกษาต้นไที่ริ 
ท่ี่�ผึ�งหลวงมืาอำาศัยอำยู่ และเป็็นสิ้�งมืหัศจริริย์ 
ท่ี่� นัก ท่ี่อำง เ ท่ี่� ยวไ ด้ เ ดินที่างเข้ามืาเย่� ยมืชมื 
เป็็นจุดไฮไลต์ท่ี่�นักท่ี่อำงเท่ี่�ยวให้ฉายาว่า Unseen 
Buriram

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ส่งเสรมิการทอ่งเท่ียวในทอ้งถ่ิน สรา้งรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากการขาย
ผัลิตภัณฑ์์ให้แก่นักท่องเที่ยว ที่่�เข้ามืาเย่�ยมืชมืพิพิธิ์ภัณฑ์์และ 
บ้านผึ�งริ้อำยริังอำย่างต่อำเนื�อำง ป็ริะชาชนส้ามืาริถพึ�งพาตนเอำงได้ 

 เส้นทางการท่องเท่ียวสามารถเช่ืองโยงภายในตำาบลบึงเจริญ
อย่างครบวงจร อำาทิี่ แหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยวที่างธิ์ริริมืชาติ เขื�อำนเมืฆา  
ซึ�งเป็็นส้ถานที่่�พักผ่อำนหย่อำนใจ จุดพักรัิบป็ริะที่านอำาหาริ
บริริยากาศวิวชายแดนไที่ย - กัมืพูชา

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความมุ่งม่ันในการสืบค้นข้อมูล ทัี่�งจากสื้�อำอิำนเที่อำร์ิเน็ต นักวิชาการิ 
ริวมืทัี่�งพิพิธิ์ภัณฑ์์ยุคก่อำนป็ริะวัติศาส้ตร์ิ 3,000 ปี็ เพื�อำส้ร้ิาง 
แหล่งข้อำมูืล และแหล่งเริ่ยนรูิ้ป็ริะวัติศาส้ตริ์ที่้อำงถิ�นที่่�มื่เริื�อำงริาว 
เก่�ยวโยงเส้้นที่างดินแดนอำาริยธิ์ริริมืขอำมืโบริาณ อำส่้านใต้ 

 การบูรณาการความร่วมมือ โดยเที่ศบาลตำาบลบึงเจริิญ  
ได้บูริณาการิความืริ่วมืมืือำกับชุมืชนในการิเริิ�มืก่อำส้ริ้างอำาคาริ
พิพิธิ์ภัณฑ์์ เพื�อำเป็็นแหล่งจัดแส้ดงโบริาณวัตถุตามืโคริงการิ
ชุมืชนอำนุริักษ์ศิลป็วัฒนธิ์ริริมื วัดป็่าพริะส้บาย มื่ความืริ่วมืมืือำ 
กับหน่วยงานภาครัิฐ อำาทิี่ ส้ำานักงานการิท่ี่อำงเท่ี่�ยวและก่ฬา 
จังหวัดบุ ร่ิ รัิมืย์ ,  การิที่่อำงเท่ี่�ยวแห่งป็ริะเที่ศไที่ย (ที่ที่ที่.) 
และส้ำานักงานจังหวัดบุร่ิรัิมืย์ พริ้อำมืทัี่�งบูริณาการิความืริ่วมืมืือำ 
ด้านวิชาการิ งานวิจัยต่าง ๆ  จากส้ำานักงานการิวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
โดยคณาจาริย์ท่ี่มืวิจัยเพื�อำพัฒนาที่้อำงถิ�น มืหาวิที่ยาลัยริาชภัฏิ
บุร่ิรัิมืย์ เป็็นต้น

น 
�น 
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โครงการ ประเพณีแห่พระทางน้ำาและแข่งขันเรือยาว 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลบางแตน อำาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 โครงการแห่พระทางนำ้าและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เป็็นความืภาคภูมิืใจสู้งสุ้ดขอำงชาวตำาบล 
บางแตน การิแห่เริอืำเพื�อำไป็ส้กัการิะหลวงพ่อำจาด เป็็นการิอำนรัุิกษ์ไว้ 
ซึ�งวิธิ์่การิที่ำาบุญที่างนำ�าให้ดำาริงอำยู่ต่อำไป็ในชุมืชนอำย่างยั�งยืน

 วัดบางแตน เป็็นส้ถานท่ี่�เส้ด็จป็ริะพาส้ผ่านขอำงพริะบาที่
ส้มืเด็จพริะจุลจอำมืเกล้าเจ้าอำยู่หัว เมืื�อำครัิ�งเส้ด็จป็ริะพาส้มืณฑ์ล
ป็ริาจ่นบุร่ิ จึงม่ืพริะบริมืริาชานุส้าวร่ิย์ริัชกาลท่ี่� 5 ป็ริะดิษฐาน  
ณ วัดบางแตน ซึ�งนักที่่อำงเที่่�ยวส้ามืาริถเข้าส้ักการิะได้

 พิพิธภัณฑ์์พ้ืนบ้านวัดบางแตน จัดแส้ดงนิที่ริริศการินำาเส้นอำ 
วิถ่ช่วิตความืเป็็นอำยู่ขอำงคนตำาบลบางแตน ริวมืถึงเริือำและป็ิ่นโต 
ที่่�พริะบาที่ส้มืเด็จพริะจุลจอำมืเกล้าเจ้าอำยู่หัวได้พริะริาชที่านไว้ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ ท่ี่�ได้ม่ืโอำกาส้จัดพิธ่ิ์อัำญเชิญ 
ถ้วยพริะริาชที่านส้มืเด็จพริะกนิษฐาธิิ์ริาชเจ้า กริมืส้มืเด็จ 
พริะเที่พริัตนริาชสุ้ดา ฯ ส้ยามืบริมืริาชกุมืาริ่ 

 สร้างรายได้ ชาวบ้านตำาบลบางแตนได้ขายผลิตภัณฑ์์ OTOP 
มื่ริายได้จากการิจัดงาน เนื�อำงจากนักที่่อำงเที่่�ยวเข้ามืาชมืงาน 
เป็็นจำานวนมืาก

 เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมการดำารงชีวิตของชาวบ้านบางแตน 
กับสายนำ้า ตั�งแต่การิอุำป็โภคบริิโภค การิคมืนาคมื การิละเล่น  
ก่อำให้เกิดป็ริะเพณ่การิแห่พริะและแข่งขันเริือำยาว 

 ประชาชนเห็นความสำาคัญของแม่นำ้า ร่ิวมืกันรัิกษา ส้ร้ิาง 
ความืส้ามืคัค่ในหมู่ืคณะจากการิแข่งขันก่ฬา อ่ำกทัี่�งยงัเป็็นป็ริะเพณ่
ท่ี่�ป็ลอำดเหล้าอ่ำกด้วย 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การทำางานแบบการมีส่วนร่วม โดย อำบต.บางแตนได้รัิบ 
ความืร่ิวมืมืือำจากคนในชุมืชนวัดบางแตนโดยหลวงพ่อำพริะครูิ
โกศลถาวริกิจ ผู้ริิเริิ�มืการิจัดการิแข่งขันเรืิอำยาว และยังคงให้ 
การิส้นับส้นุนมืาจนถึงป็ัจจุบัน โริงเริ่ยนในพื�นที่่�ตำาบลบางแตน 
หน่วยงานที่ั�งในและนอำกตำาบลบางแตนริ่วมืจัดนิที่ริริศการิ 
อำงค์กริภาคเอำกชนในตำาบลบางแตนให้การิส้นับส้นุนงบป็ริะมืาณ 
การิที่่อำงเที่่�ยวแห่งป็ริะเที่ศไที่ย อำำาเภอำบ้านส้ริ้าง ส้ำานักงาน
พลังงานจังหวัดป็ริาจ่นบุริ่ กศน.อำำาเภอำบ้านส้ริ้าง พัฒนาชุมืชน
อำำาเภอำบ้านส้ริ้าง ป็ริะมืงอำำาเภอำบ้านส้ริ้าง ให้การิส้นับส้นุน 
ในด้านต่าง ๆ ริวมืถึงส้ถาน่โที่ริที่ัศน์ไที่ยพ่บ่เอำส้อำนุเคริาะห์ 
การิถ่ายที่อำดส้ด 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายบุญเตือน อินคง 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบางแตน 

วิสัยทัศน์ 

“บางแตนตำาบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรมวัฒนธรรมประเพณี 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
36.26 ตร.กม. 4,441 คน 39,930,060 บาท

โทรศัพท์ 0 3748 0257 www.bangtan.go.th 
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โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาชัยสน
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลเขาชัยสน อำาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 อำาเภอเขาชัยสน ม่ืแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยวท่ี่� ม่ืความืหลากหลาย  
และคริบวงจริมืากที่่�สุ้ดแห่งหนึ�งในจังหวัดพัที่ลุง นักที่่อำงเที่่�ยว
ป็ักหมืุดเลือำกอำำาเภอำแห่งน่� เป็็นหนึ�งในจุดหมืายป็ลายที่าง 
ที่่�ต้อำงแวะเช็กอำินให้ได้ 

 บ่อนำ้าร้อนเขาชัยสน เป็็นบ่อำนำ�าพุร้ิอำนท่ี่�ม่ือุำณหภูมิื 60 อำงศา
เซลเซ่ยส้ ม่ืแร่ิธิ์าตุหลายชนิด ท่ี่� ม่ืป็ริะโยชน์ในการิรัิกษา 
โริคป็วดป็ลายวิถ่ป็ริะส้าที่และโริคป็วดข้อำ เป็็นแหล่งที่่อำงเที่่�ยว 
ตามืริอำยคำาขวญัขอำงจงัหวดัพทัี่ลงุที่่�ว่า “เมืือำงหนงัโนริาห์ อำูน่าข้าว 
พริาวนำ�าตก แหล่งนกนำ�า ที่ะเลส้าบงามื เขาอำกที่ะลุ นำ�าพุริ้อำน” 

 บ่อแห่ง น้ี ไ ด้ รับการ รับรองมาตรฐานแหล่ง ท่อง เ ท่ียว 
เชิงสุขภาพนำ้าพุร้อนธรรมชาติ โดยเปิ็ดให้บริิการิท่ี่�พักท่ี่�ส้ามืาริถ
แช่นำ�าแร่ิในหอ้ำงพกัได ้พร้ิอำมืบริิการินวดแผนไที่ย และหอ้ำงแช่นำ�าแร่ิ
ส่้วนบุคคล ท่ี่�ผ่านมืาได้ดึงเอำาศักยภาพขอำงนำ�าพุร้ิอำนมืาจัดที่ำาเป็็น
โคริงการิวาร่ิบำาบัดให้กับคนในตำาบลเพื�อำบริริเที่าความืป็วดเมืื�อำย
ขอำงผู้สู้งอำายุ จนได้รัิบริางวัลนวัตกริริมืเด่น “วาร่ิบำาบัด อำานุภาพ
นำ�าพุร้ิอำน” ซึ�งต่อำมืาได้บริริจุในโป็ริแกริมืการิท่ี่อำงเท่ี่�ยว และได้รัิบ
ความืส้นใจจากนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวเป็็นอำย่างด่ 

 ถำ้านำ้าเย็นเขาชัยสน เป็็นถำ�าท่ี่�อำยู่ใต้ภูเขาชัยส้น ม่ือุำณหภูมิืตำ�าสุ้ด 
25 อำงศาเซลเซ่ยส้ ตามืตำานานเล ่าขานจดจำาคู ่กันไป็ว ่า  
“บ่อำนำ�าร้ิอำน - ถำ�านำ�าเยน็” มือ่ำตัลกัษณ์ที่่�แตกต่างกนัแม้ือำยูใ่นบริเิวณ
ใกล้เค่ยงกัน นักที่่อำงเที่่�ยวที่่�มืาต้อำงนั�งเริือำเข้าไป็ชมืความืงดงามื
ขอำงหนิงอำกหนิย้อำยที่่�มืร่ิปู็ร่ิางต่าง ๆ  และส่้อำงป็ริะกายริะยบิริะยบั
ส้วยงามื ซึ�งยังคงความืเป็็นธิ์ริริมืชาติไว้ได้อำย่างด่ 

 ถำ้าลอกอ (ถำ้าสุขใจ) เป็็นส้ถานท่ี่�ท่ี่อำงเท่ี่�ยวแบบ Unseen  
มื่ความืมืหัศจริริย์อำยู่ในถำ�าแห่งน่� นักที่่อำงเที่่�ยวที่่�มืาต้อำงเดินเที่้า
เข้าไป็ชมืความือำลังการิขอำงห้อำงโถงและหินงอำกหินย้อำยที่่�งดงามื
ตริะการิตาให้ได้ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เกิดการเช่ือมต่อ และเกิดศูนย์กลางการท่องเท่ียว เชิงธิ์ริริมืชาติ  
เชิงสุ้ขภาพ (Wellness) แห่งใหมื่ขอำงจังหวัดพัที่ลุง 

 ดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้าสู่จังหวัดต่อเน่ือง ท่ี่�ผ่านมืาม่ืนักท่ี่อำงเท่ี่�ยว 
เพิ�มืขึ�นในพื�นที่่�กว่าริ้อำยละ 15 ที่ำาให้เกิดการิจ้างงาน ส้ริ้างอำาช่พ 
และส้ริ้างริายได้ให้กับผู้ป็ริะกอำบการิ และพ่�น้อำงป็ริะชาชน 
ในที่้อำงถิ�น 

 สร้างช่ือเสียงและความภาคภูมิใจ ให้ป็ริะชาชนในตำาบล
เขาชัยส้น

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การบูรณาการความร่วมมือ ทัี่�งจากภาครัิฐ ภาคเอำกชน 
และผู้ป็ริะกอำบการิในพื�นที่่� ริวมืถึงการิม่ืส้่วนริ่วมืขอำงชุมืชน  
เช่น การิจัดที่ำา MOU ริ่วมืกับบริิษัที่ หาดที่อำงริ่ส้อำริ์ต ซึ�งเป็็น 
บริิษัที่นำาเที่่�ยวขอำงชาวส้ิงคโป็ริ์และมืาเลเซ่ย ความืริ่วมืมืือำ 
ดังกล่าวดึงดูดนักที่่อำงเที่่�ยวต่างชาติเข้าสู้่พื�นที่่�เป็็นจำานวนมืาก 

 ก่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง เกิดการิ 
บรูิณาการิร่ิวมืไป็กบันโยบายขอำงรัิฐบาลเป็็นอำย่างด่ เช่น นโยบาย 
นวตัวถ่ิ ชมิื ช้อำป็ ใช้ มืก่ารินำาเที่คโนโลย่มืาใช้ในการิป็ริะกอำบธิ์รุิกจิ 
เช่น การิริับชำาริะเงินผ่านแอำป็พลิเคชันถุงเงิน 

 สถาบันการศึกษาหลายแห่งให้ความสนใจในการจัดทำาวิจัย 
ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ขณะที่่� อำบต.เขาชัยส้น ได้นำาผลการิ
วิจัยมืาป็ริับใช้ในการิพัฒนาแหล่งที่่อำงเที่่�ยว และการิป็ริับป็ริุง 
ในด้านการิบริิการิให้เป็็นที่่�ป็ริะที่ับใจขอำงนักที่่อำงเที่่�ยวมืากยิ�งขึ�น 

 เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ โดยได้รัิบความืส้นใจจากสื้�อำมืวลชน
และส้ถาน่โที่ริทัี่ศน์ช่อำงต่าง ๆ เข้ามืาถ่ายที่ำาริายการิและ 
ส้าริคด่ในพื�นที่่� ถือำเป็็นการิเพิ�มืช่อำงที่างการิป็ริะชาส้ัมืพันธิ์์ 
โดยไมื่ต้อำงเส้่ยค่าใช้จ่ายใด ๆ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายนิพันธ์ เมืองสง 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเขาชัยสน 

วิสัยทัศน์ 

“เขาชัยสนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ส่งเสริมการศึกษา  
เกษตรก้าวหน้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
67.92 ตร.กม. 10,272 คน 65,212,533 บาท

โทรศัพท์  0 7469 1303 www.khaochaison.go.th 
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โครงการ การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห ์

โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลป่ามะคาบ อำาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 พิพิธภัณฑ์์บ้านดงโฮจิมินห์ เป็็นแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยวเชิงอำนุรัิกษ์ 
แบบชุมืชนขอำงตำาบลป็่ามืะคาบ และเป็็นตัวอำย่างขอำงพิพิธิ์ภัณฑ์์
ที่่�แส้ดงให้เห็นถึงการิหล่อำหลอำมืที่างวัฒนธิ์ริริมือำันแตกต่าง 
ริ่วมืกันขอำงคนในชุมืชน และมิืตริภาพอัำนด่ขอำงคนไที่ยที่่�มื่ต่อำ 
ชาวเว่ยดนามืมืายาวนานเกือำบร้ิอำยปี็ ตั�งแต่อำด่ตจนถึงปั็จจุบัน  
เปิ็ดให้บริิการินักท่ี่อำงเท่ี่�ยว ตั�งแต่วันอัำงคาริถึงวันอำาทิี่ตย์  
เวลา 09.00 - 16.00 น. หยุดวันจันที่ริ์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 บ้านดง ตำาบลป่ามะคาบ เป็็นส้ถานท่ี่�แห่งแริกในป็ริะเที่ศไที่ย
ท่ี่�ป็ริะธิ์านโฮจิมิืนห์ (President Ho Chi Minh) ว่ริบุรุิษ 
ขอำงชาวเว่ยดนามื เดินที่างเข้ามืาอำยู่อำาศัยพบป็ะกับคริอำบคริัว 
ชาวเว่ยดนามืผู้รัิกชาติ มื่การิเคลื�อำนไหวกิจกริริมืที่างการิเมืือำง  
ถือำเป็็นจุดเริิ�มืต้นขบวนการิกู้ชาติเว่ยดนามืที่่�บ้านดง โดยริวบริวมื
ชาวเว่ยดนามืกลับไป็กอำบกู้เอำกริาชคืนจากฝริั�งเศส้จนส้ำาเริ็จ 

 พิพิธภัณฑ์์บ้านดงโฮจิมินห์ ม่ืความืเชื�อำมืโยงกับการิส่้งเส้ริิมื 
การิที่่อำงเที่่�ยวภายในชุมืชน เช่น การิจัดงานส้่งเส้ริิมืการิขาย
ผลติภณัฑ์์ในตำาบลป่็ามืะคาบ และสิ้นค้า OTOP ขอำงจงัหวดัพจิติริ 
การิจดัวิ�งมืนิมิืาริาธิ์อำน “ย้อำนริอำยโฮจมิืนิห์@บ้านดง” การิริวมืกลุม่ื 
ชาวบ้านจัดที่ำาบริิการิบ้านพักโฮมืส้เตย์ 

 ต้นแบบอาคารอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ท่ี่�อำอำกแบบ 
เพื�อำใหนั้กที่อ่ำงเท่ี่�ยวที่กุวยั ทุี่กส้ภาพริา่งกาย เข้าถงึการิใช้ป็ริะโยชน์ 
ในพิพิธิ์ภัณฑ์์ได้โดยส้ะดวก ป็ลอำดภัย ทัี่นส้มัืย ทัี่�วถึง และเที่า่เท่ี่ยมื  
ที่ั�งเป็ ็นต ้นแบบพิพิธิ์ภัณฑ์์การิเริ่ยนรูิ ้ ในที่ ้อำงถิ�น (Local  
Discovery Museum) ที่ั�งในด้านการินำาเส้นอำป็ริะวัติศาส้ตริ์ 
ที่้อำงถิ�น การิอำอำกแบบอำาคาริ การิจัดส้ภาพภูมืิที่ัศน์ภายในอำาคาริ
และส้วนภายนอำกอำาคาริ การิจัดที่ำาบที่และจัดแส้ดงนิที่ริริศการิ
ถาวริในพิพิธิ์ภัณฑ์์ที่่�ที่ันส้มืัยและได้ริับความืริู้อำย่างเพลิดเพลิน  
(Plearn = Play + Learn) 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 พิ พิ ธ ภัณ ฑ์์ บ้ า นด ง โ ฮ จิ มิ น ห์  เ ป็็ น ส้ถ าน ท่ี่� ท่ี่ อำ ง เ ท่ี่� ย ว 
เชิงป็ริะวัติศาส้ตริ ์แห ่งใหมื่ขอำงจังหวัดพิจิตริและภูมืิภาค
อำาเซ่ยน ดึงดูดความืส้นใจจากนักที่่อำงเที่่�ยวทัี่�งชาวไที่ยและ 
ชาวต่างป็ริะเที่ศให้เดินที่างเข้ามืาในจังหวัดพิจิตริมืากขึ�น

 ประชาชนมีความสนใจเร่ืองราวประวัติศาสตร์ในท้องถ่ิน  
มื่ความืภาคภูมืิใจ ริู้ส้ึกเป็็นเจ้าขอำง มื่ความืริักบ้านเกิด มื่การิ
ริ่วมืคิด ริ่วมืที่ำา และริ่วมืริับผลป็ริะโยชน์จากการิพัฒนาชุมืชน 
ไป็ด้วยกัน

 ส่งเสริมการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน ส้ร้ิางริายได้เพิ�มืขึ�นจากการิ 
ขายผลิตภัณฑ์์ให้แก่นักที่่อำงเที่่�ยวที่่�เข้ามืาเย่�ยมืชมืพิพิธิ์ภัณฑ์ ์
อำย่างต่อำเนื�อำง ป็ริะชาชนส้ามืาริถพึ�งพาตนเอำงได้

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความมุ่งม่ันในการสืบค้นข้อมูล ทัี่�งจากสื้�อำอิำนเที่อำร์ิเน็ต  
นกัวชิาการิ ริวมืทัี่�งพพิธิิ์ภณัฑ์์โฮจมิิืนห์ ณ กรุิงฮานอำย ส้าธิ์าริณริฐั
ส้ังคมืนิยมืเว่ยดนามื เพื�อำส้ริ้างแหล่งข้อำมูืลและแหล่งเริ่ยนรูิ้
ป็ริะวัติศาส้ตริ์ที่้อำงถิ�นที่่�มื่เริื�อำงริาวเก่�ยวโยงกับว่ริบุริุษเว่ยดนามื 

 การบูรณาการความร่วมมือ โดย อำบต.ป่็ามืะคาบ ได้บูริณาการิ
ความืร่ิวมืมืือำทัี่�งในด้านอำงค์ความืรู้ิและงบป็ริะมืาณในการิจัดตั�ง 
พิพิธิ์ภัณฑ์์จากหลายหน่วยงาน ที่ั�งภาคริัฐ เอำกชน ป็ริะชาชน 
ในที่้อำงถิ�น และหน่วยงานต่างป็ริะเที่ศ เช่น ส้ถาบันพัฒนาส้่�แยก
อำนิโดจน่ ส้มืาคมืชาวเวย่ดนามืแห่งป็ริะเที่ศไที่ย ส้ถาบนัพพิธิิ์ภณัฑ์์
การิเริ่ยนริู้แห่งชาติ (ส้พริ.) พิพิธิ์ภัณฑ์์โฮจิมืินห์ (Ho Chi Minh 
Museum) กริุงฮานอำย และกริะที่ริวงวัฒนธิ์ริริมื ก่ฬา  
และที่่อำงเที่่�ยวขอำงส้าธิ์าริณริัฐส้ังคมืนิยมืเว่ยดนามื เป็็นต้น 

นายเฉลิม แพพ่วง 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลป่ามะคาบ 

วิสัยทัศน์ 

“มุ่งสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ  
บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” 

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
82 ตร.กม. 8,299 คน 49,280,675 บาท

โทรศัพท์  0 5667 1371 www.pamakhap.go.th 

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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ส่งเสริมการท่องเที่ยว6
ด้านที่
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โครงการ เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง “ผ่อ กิน แอ่ว 
ของดีบ้านเวียง”
โดย เทศบาลตำาบลบ้านเวียง อำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 โครงการเกษตรอนิทรย์ี วิถีพอเพยีง “ผ่ัอ กิน แอ่ว ของดบ้ีานเวียง” 
เป็็นการินำาจุดเด่นขอำงด่ภายในชุมืชนตำาบลบ้านเว่ยง นำาเส้นอำ 
สู้ ่ส้ายตาคนต่างถิ�น ที่ั�งภายในจังหวัดแพริ่และนักที่่อำงเที่่�ยว 
จากทีุ่กมืุมืเมืือำง มื่การินำาอัำตลักษณ์พื�นถิ�น ส้ินค้า พืชผัก ผลไมื้ 
เกษตริอำินที่ริ่ย์ที่่�ป็ลอำดภัยและมื่เฉพาะถิ�นให้ได้ชมื ชิมื และ 
ซื�อำขาย เพื�อำส้ ่ ง เส้ ริิมือำาช่พแก ่ เกษตริกริ ขอำงด่จากบน
ที่่�ริาบสู้ง ขอำงด่ชุมืชนในป็่าใหญ่ และชุมืชนที่่�อำาศัยในพื�นที่่� 
ตำาบลบ้านเวย่งมืก่าริจดักจิกริริมือำาที่ติย์ละหนึ�งคริั�ง โดยส้ามืาริถ
ตดิตามืข่าวส้าริได้ที่าง www.banwiang.go.th

 นำาเอาผัลิตภัณฑ์์ทางการเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย  
มาจัดแสดงให้นักท่องเท่ียวได้รู้จักและบริโภค ส้ร้ิางจุดขาย 
ขอำงตำาบลบ้านเว่ยงให้เป็็นท่ี่�รู้ิจักขอำงนักท่ี่อำงเท่ี่�ยว กริะตุ้นให้ 
เกษตริกริในพื�นท่ี่�ใส่้ใจการิที่ำาการิเกษตริอิำนที่ร่ิย์ เกษตริป็ลอำดภัย
กันมืากขึ�น 

 เส้นทางการท่องเท่ียวของตำาบลบ้านเวียง ม่ืส้ถานท่ี่�ท่ี่อำงเท่ี่�ยว 
มืากมืาย ไมื่ว่าจะเป็็น วัดพริะธิ์าตุปู็แจ อำ่างเก็บนำ�าแมื่ถาง 
มื่อำนแมื่ถาง การิที่่อำงเที่่�ยวเชิงวิถ่ช่วิตชนเผ่ามื้งและชนเผ่ามืลาบริ่ 
(เผ่าตอำงเหลอืำง) และศนูย์ศกึษาเกษตริธิ์ริริมืชาต ิภายใต้โคริงการิ
บ้านเว่ยงโมืเดล 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 กิจกรรมการท่องเ ท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย์ และวิถีชี วิต 
ของคนในชุมชนตำาบลบ้านเวียง ดึงดูดนักที่่อำงเที่่�ยวกลุ ่มื 
ริักสุ้ขภาพให้มืาเที่่�ยวและซื�อำสิ้นค้าที่างการิเกษตริในพื�นที่่�ตำาบล 
บ้านเว่ยง เป็็นการิส้ร้ิางตลาดการิเกษตริอำนิที่ริย์่ ช่วยริะบายส้นิค้า 
ด้านการิเกษตริขอำงตำาบล

 ส่งเสริมการท่องเท่ียวของตำาบลบ้านเวียง ส้ร้ิางริายได้จากการิ 
ขายผลติภณัฑ์์ที่างการิเกษตริและหตัถกริริมืต่าง ๆ  แก่นกัท่ี่อำงเที่่�ยว 

 เกษตรกรในพ้ืนท่ีตำาบลบ้านเวียงหันมาทำาการเกษตรอินทรีย์
 เกษตรปลอดภัยมากข้ึน ลดการิใช้ส้าริเคม่ืในการิที่ำาการิเกษตริ
อำย่างยั�งยืน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เที่ศบาลตำาบล 
บ้านเว่ยงได ้บูริณาการิริ ่วมืกับหลายภาคส้ ่วนทัี่�งภาครัิฐ  
ภาคเอำกชน และป็ริะชาชน เช่น เกษตริอำำาเภอำร้ิอำงกวาง โริงพยาบาล
ส่้งเส้ริมิืส้ขุภาพชมุืชนตำาบลบ้านเวย่ง ศนูย์การิศกึษานอำกโริงเริย่น  
ในการิขับเคลื�อำนโคริงการิจนป็ริะส้บความืส้ำาเริ็จ 

 แนวคิดใหม่ ๆ ในการส่งเสริมการท่องเท่ียว เนื�อำงจาก
ป็ริะชาชนหันมืาส้นใจการิริับป็ริะที่านอำาหาริท่ี่�ป็ลอำดภัยมืากขึ�น 
การิจัดกิจกริริมืที่่� เก่�ยวข ้อำงกับส้ินค ้าเกษตริอำินที่ริ่ย ์ หริือำ
เกษตริป็ลอำดภัย จึงช่วยดึงดูดนักที่่อำงเที่่�ยวที่่�ส้นใจเริื�อำงสุ้ขภาพ 
ให้เดินที่างเข้าสู้่ชุมืชนมืากยิ�งขึ�น 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายนิกร พรมท้าว 
นายกเทศมนตรีตำาบลบ้านเวียง 

วิสัยทัศน์ 

“บ้านเวียงน่าอยู่ มุ่งสู่วิถีชีวิตพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
208.13 ตร.กม. 7,338 คน 48,354,256 บาท

โทรศัพท์ 0 5464 9564 www.banwiang.go.th
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โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
จังหวัดภูเก็ต 

โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต  
โดยจัดการิฝึกอำบริมืบุคลากริให้ม่ืคุณภาพ และม่ืความืเป็็น 
มืือำอำาช่พในการิให้บริิการิแก่นักท่ี่อำงเท่ี่�ยว

 ส่งเสริมการขายและการตลาดแก่ผู้ัประกอบการธุรกิจ 
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยบูริณาการิริ่วมืกับส้มืาคมืธิ์ุริกิจ 
การิที่่อำงเท่ี่�ยวจังหวัดภูเก็ต ดำาเนินกิจกริริมืส้่งเส้ริิมืการิขาย
และการิตลาดทัี่�งในป็ริะเที่ศและต่างป็ริะเที่ศ กิจกริริมื 
ด้านการิป็ริะชาสั้มืพันธ์ิ์และด้านการิตลาดภายในป็ริะเที่ศ 

 ส่ง เสริมกิจกรรมตามโครงการภู เก็ตอันดามันฮาลาล  
โดยจัดงานสั้มืมืนาวิชาการิส้ำาหรัิบผู ้ป็ริะกอำบการิที่่อำงเที่่�ยว 
ฮาลาลทัี่�งในและต่างป็ริะเที่ศ และกิจกริริมืงานภูเก็ตอัำนดามัืน
ฮาลาลเอำ็กซ์โป็

 ส่ง เส ริมการจัดกิจกรรมงานเทศกาลอาหาร พ้ืนเ มือง 
ของดีชาวภูเก็ต เพื�อำส่้งเส้ริิมืและเผยแพร่ิอัำตลักษณ์อำาหาริ 
พื�นเมืือำงภูเก็ต ตามืมืาตริฐาน Clean Food Good Taste  
กิจกริริมืการิแส้ดงละคริอำิงป็ริะวัติศาส้ตร์ิ ท้ี่าวเที่พกริะษัตร่ิ  
ท้ี่าวศร่ิสุ้นที่ริ จัดขบวนริถแห่ป็ริะชาสั้มืพันธ์ิ์การิท่ี่อำงเท่ี่�ยว  
ณ หาดป่็าตอำง จังหวัดภูเก็ต

 ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต โดยส่้งเส้ริิมื 
ป็ริะเพณ่ถือำศ่ลกินผักจังหวัดภูเก็ต ริ่วมืกันดำาเนินพิธิ์่ส้่งเก๊ง  
(ส้วดมืนต์) โดยจัดขึ�นทีุ่กป็ี ในวันที่่� 2 ขอำงการิถือำศ่ลกินผัก 
ในเที่ศกาลกินเจ เป็ ็นการิสื้บส้านป็ริะเพณ่ถือำศ่ลกินผัก 
ขอำงชาวไที่ยเชื�อำส้ายจ่นในจังหวัดภูเก็ต

 ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และนักท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต โดยดำาเนินการิบริิหาริจัดการิ
บำารุิงรัิกษาริะบบกล้อำงโที่ริทัี่ศน์วงจริปิ็ดในพื�นท่ี่�จังหวัดภูเก็ต  
ให้ส้ามืาริถใช้งานได้ตลอำด 24 ชั�วโมืง

 ใ ห้ บ ริ ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว 
ท่ีประสบเหตุท้ังทางบกและทางนำ้า โดยดำาเนินงานผ่าน 
ศูนยช่์วยเหลือำนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวจังหวัดภูเก็ต เพื�อำช่วยเหลือำป็ริะชาชน 
และนักที่่อำงเที่่�ยวที่่�ป็ริะส้บเหตุตลอำด 24 ชั�วโมืง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนและนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างประเทศ  
ท่ี่� เ ดินที่างมืา เยื อำน จั งห วัด ภู เ ก็ต  ม่ืความืพึงพอำใจและ 
ม่ืค่าใช้จ่ายเพื�อำการิท่ี่อำงเท่ี่�ยวในจังหวัดภูเก็ตเพิ�มืสู้งขึ�น 

 ประชาชนและนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างประเทศ ได้รัิบ
ป็ริะโยชน์จากการิเร่ิยนรู้ิอัำตลักษณ์ วัฒนธิ์ริริมื ป็ริะเพณ่ท้ี่อำงถิ�น
ขอำงจังหวัดภูเก็ต 

 ประชาชนและนักท่องเท่ียวมีมาตรฐานความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน และกริณ่ป็ริะส้บเหตุได้รัิบความืช่วยเหลือำ 
อำย่างทัี่นท่ี่วงท่ี่ตลอำด 24 ชั�วโมืง

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 พลังความรู้ คือำ ข้อำมูืลส้าริส้นเที่ศ การิจัดการิเร่ิยนรู้ิ การิคิด
พิจาริณา และการิลงมืือำป็ฏิิบัติ

 พลังทางสังคม คือำ การิบูริณาการิท่ี่�เกาะเก่�ยว เชื�อำมืโยง  
ริ่วมืคิด ริ่วมืที่ำาขอำงผู้คนเป็็นกลุ่มือำงค์กริ เคริือำข่ายจะเกิดพลัง
ที่างส้ังคมื 

 พลังนโยบาย คือำ การิม่ืนโยบายท่ี่�ด่ เหมืาะส้มื ถูกต้อำง ตริงป็ริะเดน็ 
ริวมืถึงม่ืกฎหมืาย ข้อำบังคับและมืาตริการิส้ำาคัญบังคับใช้

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์   
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

วิสัยทัศน์ 

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
บริการประทับใจ เพื่อนำาไปสู่ภูเก็ตเมืองน่าอยู่คู่คุณธรรม” 

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
570.034 ตร.กม. 402,017 คน 2,983,451,439 บาท

โทรศัพท์ 0 7621 1877 www.phuketcity.org 
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ส่งเสริมการท่องเที่ยว6
ด้านที่
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โครงการ จัดงานประเพณีสรงน้ำาโบราณสถาน 
และโบราณวัตถ ุ(สรงน้ำาธาตุก่องข้าวน้อยฯ) 
โดย เทศบาลตำาบลตาดทอง อำาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ธาตุก่องข้าวน้อยบ้านตาดทอง เป็็นแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยวเชิงโบริาณส้ถาน 
ขอำงชุมืชนตำาบลตาดที่อำงและมื่ศิลป็วัฒนธิ์ริริมืป็ริะเพณ่ 
ส้ริงนำ�าธิ์าตุท่ี่�ส้ะที่้อำนให้เห็นถึงความืส้ามืัคค่ร่ิวมืกันขอำงคน 
ในชุมืชน ท่ี่�สื้บที่อำดต่อำกันมืายาวนานหลายริ้อำยปี็ ตั�งแต่อำด่ต 
จนถึงปั็จจุบันเปิ็ดบริิการิให้นักท่ี่อำงเท่ี่�ยวได้เข้าเย่�ยมืชมืทุี่กวัน 
ตั�งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น. ทุี่กวันโดยไม่ืม่ืวันหยุด 

 แหล่งท่องเท่ียวท่ีสำาคัญของจังหวัดยโสธร เป็็นส้ถาป็ัตยกริริมื 
แบบศิลป็ะล้านช้าง ม่ือำายุริะหว่างพุที่ธิ์ศตวริริษท่ี่� 23 - 25  
ซึ�งอำาจเป็็นกลุ่มืชนเชื�อำส้ายลาวท่ี่�อำพยพมืาจากเว่ยงจันที่น์ 
ในส้มัืยกรุิงธิ์นบุร่ิ ได้มืาตั�งถิ�นฐานอำยู่ในเขตจังหวัดยโส้ธิ์ริ  
ลักษณะขอำงอำงค์ธิ์าตุม่ืโคริงส้ริ้างเป็็นเจด่ย์รูิป็ส่้�เหล่�ยมืก่อำด้วยอิำฐ 
ม่ืฐาน 2 ชั�น ที่ำาเป็็นแอำวขันธ์ิ์ตามืแบบส้ถาปั็ตยกริริมืแบบล้านช้าง  
ม่ืเรืิอำนธิ์าตุเป็็นริูป็ที่ริงส้่�เหล่�ยมืม่ืซุ้มืจริะนำาอำยู่ส้่�ทิี่ศ ตัวธิ์าตุ 
สู้งป็ริะมืาณ 10 เมืตริ แบ่งเป็็น 3 ส่้วน คือำ ส่้วนฐาน เรืิอำนธิ์าตุ  
และส่้วนยอำดธิ์าตุ 

 เช่ือมโยงกับการส่ ง เสริมการท่อง เ ท่ียวภายในชุมชน  
เช่น การิจัดตลาดป็ริะชาริัฐต้อำงชมื และการิจำาหน่ายผลิตภัณฑ์์ 
ในตำาบลตาดที่อำง ส้นิค้า OTOP ขอำงจงัหวดัยโส้ธิ์ริ การิจดัหมืูบ้่าน
ที่่อำงเที่่�ยวนวัตวิถ่และการิริวมืกลุ่มืชาวบ้านบ้านพักโฮมืส้เตย์

 ประเพณีสรงนำ้าโบราณสถานและโบราณวัตถุ  (สรงนำ้า 
ธาตุก่องข้าวน้อยฯ) เป็็นป็ริะเพณ่ที่่�จัดขึ�นเป็็นป็ริะจำาทีุ่กป็ี  
ตริงกับส้ัป็ดาห ์ที่่�ส้อำงขอำงเดือำนพฤษภาคมื หริือำตริงกับ
ป็ริะเพณ่บุญบั�งไฟิขอำงจังหวัดยโส้ธิ์ริ ดึงดูดความืส้นใจจาก 
นักที่่อำงเที่่�ยวที่ั�งชาวไที่ยและชาวต่างชาติมืากขึ�นทีุ่กป็ี 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนมีความสนใจเร่ืองราวประวัติศาสตร์ในท้องถ่ิน  
มืค่วามืภาคภมูืใิจ ริูส้้กึเป็็นเจ้าขอำง มืค่วามืริกับ้านเกดิ มืก่าริร่ิวมืคดิ  
ริ่วมืที่ำากิจกริริมื และริ่วมืริับผลป็ริะโยชน์จากการิพัฒนาชุมืชน
ไป็ด้วยกัน

 ส่งเสริมการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน ส้ร้ิางริายได้เพิ�มืขึ�นจาก 
การิขายผลติภณัฑ์์ขอำงชมุืชนให้แก่นกัท่ี่อำงเที่่�ยว ป็ริะชาชนส้ามืาริถ 
พึ�งพาตนเอำงได้

 เพ่ิมขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน โดยอำาศัยความืร่ิวมืมืือำจากทุี่กภาคส่้วนในการิพัฒนา 
แหล่งที่่อำงเที่่�ยวขอำงชุมืชน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ผู้ันำา การทำางานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน ม่ืจุดเน้นอำยู่ ท่ี่�การิป็ริะส้านความืร่ิวมืมืือำกับชุมืชน  
และป็ลูกจิตส้ำานึกให ้กับเยาวชนอำนุริักษ ์ศิลป็วัฒนธิ์ริริมื  
พร้ิอำมืทัี่�งส้นบัส้นนุให้อำนชุนรุ่ินหลงัได้เห็นถงึคณุค่าขอำงภมิูืปั็ญญา
ที่้อำงถิ�น เกิดความืริัก ความืส้ามืัคค่ในชุมืชน และการิเป็็นเจ้าบ้าน
ที่่�ด่ในการิต้อำนริับนักที่่อำงเที่่�ยวที่่�เข้ามืาเย่�ยมืชมืธิ์าตุก่อำงข้าวน้อำย 

 การบูรณาการความร่วมมือ โดยเที่ศบาลตำาบลตาดที่อำง 
ได้บูริณาการิความืร่ิวมืมืือำทัี่�งในด้านอำงค์ความืรู้ิ งบป็ริะมืาณ 
และในด้านโคริงส้ร้ิางต่าง ๆ จากหลายหน่วยงาน เช่น ส้ำานักงาน 
การิท่ี่อำงเท่ี่�ยวและก่ฬาจังหวัดยโส้ธิ์ริ งบกลุ่มืจังหวัดภาค 
ตะวันอำอำกเฉ่ยงเหนือำ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายพิบูล ฝ่ายดี  
นายกเทศมนตรีตำาบลตาดทอง

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลตำาบลตาดทอง แหล่งชุมชนประวัติศาสตร์  
ตลาดสดน่าซื้อ เลื่องลือการบริหาร ประสานงานการศึกษา 
ศาสนา สาธารณสุข บำาบัดทุกข์บำารุงสุข แก่ประชาชน”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
41 ตร.กม. 9,671 คน 62,128,493 บาท

โทรศัพท์ 0 4575 6609 www.thadthong.go.th
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โครงการ การบริหารจัดการสวนสาธารณะรักษะวาริน 

โดย เทศบาลเมืองระนอง อำาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 สวนสาธารณะรักษะวาริน เป็็นแหล่งนำ�าแร่ิริ้อำนคุณภาพด่
ท่ี่�สุ้ดแห่งหนึ�งขอำงป็ริะเที่ศ ไมื่ม่ืกลิ�นกำามืะถัน ม่ืแร่ิธิ์าตุส้ำาคัญ 
ต่อำร่ิางกาย ใส้ ส้ะอำาด บริสิ้ทุี่ธิ์ิ� เก่าแก่และเป็็นที่่�ริูจ้กั ถกูค้นพบมืา 
เป็็นเวลามืากกว่าร้ิอำยปี็ มืพ่ริะมืหากษตัริย์ิและพริะบริมืวงศานวุงศ์ 
ขอำงไที่ยเคยเส้ดจ็ป็ริะพาส้ คอืำ ริชักาลที่่� 5 (พ.ศ. 2433), ริชักาลที่่� 6 
(พ.ศ. 2452), ริัชกาลที่่� 7 (พ.ศ. 2471), ส้มืเด็จพริะศริ่นคริินที่ริา 
บริมืริาชชนน่ (พ.ศ. 2510) และส้มืเด็จพริะกนิษฐาธิิ์ริาชเจ้า 
กริมืส้มืเด็จพริะเที่พริตันริาชส้ดุา ฯ ส้ยามืบริมืริาชกมุืาริ ่(พ.ศ. 2536) 

 มีบ่อนำ้าแร่ร้อน 3 บ่อ คือำ บ่อำพ่อำ บ่อำแม่ื และบ่อำลูกส้าว  
ใช้บำาบัดริักษาโริคไขข้อำ กริะดูก บำาริุงผิวพริริณ ริักษาความืเส้ื�อำมื 
ขอำงผิวหนัง โริคความืดันโลหิต และกริะตุ ้นการิหมุืนเว่ยน 
ขอำงโลหิต เป็ิดให้บริิการิตั�งแต่เวลา 05.00 - 21.00 น.

 แหล่งนำ้าศักดิ�สิทธิ�ของจังหวัดระนอง บ่อำพ่อำ แหล่งนำ�าส้ำาคัญท่ี่�
จังหวัดริะนอำงป็ริะกอำบพิธ่ิ์กริริมืเส้กนำ�าพริะพุที่ธิ์มืนต์ศักดิ�สิ้ที่ธิิ์� 
ในวาริะต่าง ๆ ได้แก่ เมืื�อำคริั�งที่่�พริะบาที่ส้มืเด็จพริะบริมืชนกาธิ์เิบศริ 
มืหาภูมืิพลอำดุลยเดชมืหาริาช บริมืนาถบพิตริ ที่ริงเจริิญ
พริะชนมืพริริษาคริบ 5 ริอำบ 60 พริริษา, 6 ริอำบ 72 พริริษา,  
80 พริริษา ริวมืถึงในโอำกาส้พริะริาชพิธิ์่บริมืริาชาภิเษก 
พุที่ธิ์ศักริาช 2562 นอำกจากน่� ยังมื่การินำานำ�าแริ่ริ้อำนบริริจุขวด 
ผ่านพิธิ์่เส้กนำ�าแริ่และแจกให้แก่ผู้ริ่วมืงาน เช่น เที่ศกาลส้งกริานต์
นำ�าแริ่และงานมืหกริริมืส้งกริานต์นำ�าแริ่ 

 การบริหารจัดการสวนสาธารณะรักษะวาริน การิจัดส้ริริพื�นท่ี่�
เพื�อำส้าธิ์าริณป็ริะโยชน์ ป็ริะชาชนนำานำ�าแร่ิไป็ใช้เพื�อำการิอำาบและ
บำาบัดรัิกษาสุ้ขภาพโดยไม่ืคิดค่าบริิการิ ม่ืการิสั้มืป็ที่านนำ�าแร่ิ  
เ ช่ าอำาคาริ / สิ้� งป็ ลูกส้ ร้ิ า ง  ติด ตั� ง ริะบบก ล้อำงวงจริ ปิ็ด  
เพิ�มืความืป็ลอำดภัย ความืมัื�นใจให้แก่นักท่ี่อำงเท่ี่�ยว/ผู้ใช้บริิการิ 
ตลอำดจนการิป็ริับป็ริุงส้ิ�งอำำานวยความืส้ะดวก เช่น ห้อำงนำ�า  

 เมืองท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและเชิงอนุรักษ์ ม่ืนักท่ี่อำงเท่ี่�ยว/ 
ผู ้ใช้บริิการิจำานวนมืากขึ�นทีุ่กป็ี เป็็นแหล่งที่่อำงเที่่�ยวที่่�ได้ริับ 
ความืนิยมื ม่ืส้ถา น่ โที่ริ ทัี่ศ น์  และหน่วยงานด้านการิ 
ท่ี่อำงเท่ี่�ยว ริวมืทัี่�งคณะศึกษาดูงานทัี่�งในและต่างป็ริะเที่ศ 
ให้ความืส้นใจศึกษาและเข้าเย่�ยมืชมือำย่างต่อำเนื�อำงตลอำดทัี่�งปี็

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เพ่ิมนักท่องเท่ียวเข้าสู่จังหวัดระนอง เป็็นแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยว 
ท่ี่�ได้รัิบความืนิยมื ม่ืนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวทัี่�งชาวไที่ยและต่างชาติ 
เพิ�มืมืากขึ�น จำานวนกว่า 100,000 คนต่อำปี็ 

 คนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีและนำ้าแร่
ให้เป็็นไป็เพื�อำส้าธิ์าริณป็ริะโยชน์ ในการิดูแลสุ้ขภาพและ  
การิอำนุรัิกษ์ที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติและสิ้�งแวดล้อำมืริ่วมืกัน เช่น  
โยคะริ้อำนบนลานบำาบัด

 ความประทับใจและความพึงพอใจ เกิดการิเดินที่างมืาท่ี่อำงเท่ี่�ยว
ใช้บริิการิซำ�าอำย่างต่อำเนื�อำง ส้ะดวก ส้บาย และป็ลอำดภัยในช่วิต 
และที่ริัพย์ส้ิน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ได้รัิบงบป็ริะมืาณ
เพื�อำการิพัฒนาอำย่างต่อำเนื�อำง การิผลักดันให้เป็็นแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยว
เชิงสุ้ขภาพในริะดับนานาชาติ และแหล่งเร่ิยนรู้ิจากหน่วยงาน 
ที่ั�งในและต่างป็ริะเที่ศ ได้แก่ กริะที่ริวงมืหาดไที่ย ป็ริะเที่ศญ่�ป็ุ่น 
ส้ถานกงสุ้ลใหญ่ ณ เมืือำงเจนไน และ ณ นคริกว่างโจ และมืณฑ์ล
กวางตุ้ง

 จุด ยืนการพัฒนา ท่ี ชัด เจน  ม่ื บ่อำนำ�าแร่ิ ร้ิอำนท่ี่� ม่ื คุณภาพ  
ส้ร้ิางอัำตลักษณ์การิเป็็นเมืือำงน่าอำยู่ เมืือำงท่ี่อำงเท่ี่�ยวเชิงสุ้ขภาพ 
และเชิงอำนุริักษ์ควบคู ่กับอำัตลักษณ์ความืเป็็นเมืือำงเก่าที่่�มื่
วัฒนธิ์ริริมืโดดเด่น ส้ามืาริถที่่อำงเที่่�ยวได้ตลอำดป็ีในทีุ่กฤดูกาล

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน  
นายกเทศมนตรีเมืองระนอง 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำา  
และเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต” 

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
4.285 ตร.กม. 19,285 คน 252,413,659 บาท

โทรศัพท์  0 7781 1422 www.ranoncity.go.th 
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โครงการ ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวตำาบลลาดค่าง
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลลาดค่าง อำาเภอภูเรอ จังหวัดเลย

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 อบต.ลาดค่าง เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในด้านการท่องเท่ียว 
ท่ี่�ผ่านมืาได้ร่ิวมืกับชุมืชนดำาเนินการิพัฒนาแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยว 
ตำาบลลาดค่าง ที่ั�งด้านการิที่่อำงเที่่�ยวเชิงนิเวศ ผจญภัย และ 
ในด้านการินันที่นาการิ เพื�อำให้ตำาบลลาดค่างมื่ส้ถานที่่�ที่่อำงเที่่�ยว
ที่่�มืค่วามืส้วยงามื ส้ามืาริถอำำานวยความืส้ะดวกให้กบันกัท่ี่อำงเที่่�ยว 
และส้ริ้างริายได้ให้กับชุมืชน 

 นำ้าตกแกง่เกล้ียง (ฤดูท่ี่อำงเท่ี่�ยวช่วงเดือำนมืกริาคมื เดือำนพฤษภาคมื 
ขอำงทีุ่กป็ี) ตั�งอำยู่ ท่ี่� บ้านแก่งเกล่�ยง หมู่ื 6 ตำาบลลาดค่าง 
อำำาเภอำภเูริอืำ จงัหวดัเลย เป็็นนำ�าตกที่่�มืค่วามืส้วยงามื นักท่ี่อำงเที่่�ยว 
ได้ส้มัืผสั้กบัธิ์ริริมืชาต ินำ�าใส้ไหลเยน็ เหมืาะส้ำาหรัิบการินั�งพกัผ่อำน 
ริับป็ริะที่านอำาหาริ มื่จักริยานเป็็ดนำ�า ห่วงยาง ร้ิานค้า ร้ิานอำาหาริ 
ผลิตภัณฑ์์ขอำงกลุ่มืชมุืชนไว้บริกิารินักท่ี่อำงเที่่�ยว

 ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี “ไฮตากแลนด์ ดินแดน 
ต้องยล” บ้านไฮตาก หมู่ื 2 ตำาบลลาดค่าง อำำาเภอำภูเรืิอำ
จังหวัดเลย เป็็นชุมืชนท่ี่�ม่ืความือุำดมืส้มืบูริณ์ที่างธิ์ริริมืชาติ
และม่ืความืแป็ลกใหมื่ในการิผส้มืผส้านริะหว่างวัฒนธิ์ริริมื
ป็ริะเพณ่เ ก่ากับวัฒนธิ์ริริมืป็ริะเพณ่ใหมื่  นักที่่อำง เ ท่ี่� ยว 
ได้ส้ัมืผัส้ที่ะเลหมือำก 180 อำงศา เปิ็ดตำานานหน้ากากผ่บุ้งเต้า 
และท่ี่อำงเที่่�ยวเชงิธิ์ริริมืชาต ิเดนิที่างส้ะดวก ไม่ืไกลจากอำำาเภอำภเูริอืำ 
ส้ามืาริถที่่อำงเที่่�ยวได้ตลอำดที่ั�งป็ี

 ล่องแก่งลำานำ้าสาน เป็็นกิจกริริมืการิที่่อำงเท่ี่�ยวผจญภัยที่างนำ�า 
เส้ ้นที่างการิที่ ่อำงเที่่�ยวมื่จุดเริิ�มืต ้นอำยู ่ที่่�นำ� าตกแก ่งเกล่�ยง 
ม่ืตั�งแต่ริะดับ 1 - 5 ตลอำดริะยะที่าง 13 กิโลเมืตริ นักท่ี่อำงเท่ี่�ยว 
ได้สั้มืผัส้ธิ์ริริมืชาติท่ี่�ม่ืความืส้วยงามืตลอำดทัี่�งส้อำงฝ่ังลำานำ�าส้าน  
ริวมืทัี่�งสั้มืผัส้ความืตื�นเต้นตลอำดการิเดินที่าง 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ปริมาณนักท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน รายได้จากการท่องเท่ียว 
ในภาพรวมเพิ่มขึ้น ส้่งผลต่อำการิเชื�อำมืโยงการิที่่อำงเที่่�ยว 
ในกลุ่มืจังหวัดเลย 

 เพ่ิมความหลากหลายในกิจกรรมทางการท่องเท่ียว ให้ส้ามืาริถ
ริอำงริับนักที่่อำงเท่ี่�ยวกลุ่มืใหมื่ท่ี่� ม่ืความืส้นใจการิที่่อำงเท่ี่�ยว 
เชงินเิวศและผจญภยั หริอืำนกัท่ี่อำงเที่่�ยวกลุม่ืเดมิืที่่�ต้อำงการิริปู็แบบ 
การิที่่อำงเที่่�ยวที่่�หลากหลายขึ�น ส้ามืาริถริอำงรัิบนักที่่อำงเที่่�ยว 
ได้ตลอำดที่ั�งป็ี 

 เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเท่ียว ได้ศึกษา เร่ิยนรู้ิ 
และริ ่วมืกันอำนุ รัิกษ ์ที่ริัพยากริธิ์ริริมืชาติและสิ้�งแวดล ้อำมื  
ความืหลากหลายที่างช่วภาพให้คงอำยู่อำย่างอำุดมืส้มืบูริณ์ต่อำไป็ 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การประชาสัมพันธ์โครงการผั่านส่ือต่าง ๆ เพื�อำส่้งเส้ริิมื 
การิที่่อำงเที่่�ยวในพื�นที่่�ตำาบลลาดค่างอำย่างต่อำเนื�อำง

 การแลกเปล่ียน การิรัิบฟัิงความืเห็นและคำาแนะนำาจากนักท่ี่อำงเท่ี่�ยว
 การประสานงานกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ทัี่�งผู้ป็ริะกอำบการิ 

ภาคเอำกชนในการินำานักที่่อำงเที่่�ยวเข้าใช้บริิการิทัี่�งส้ถาบัน 
การิศึกษาในการินำานักเริ่ยน นักศึกษา เข้ามืาใช้เป็็นแหล่งเริ่ยนริู้
ด้านที่ริัพยากริธิ์ริริมืชาติและส้ิ�งแวดล้อำมื 

 อบต.ลาดค่างและชุมชนบูรณาการการทำางานร่วมกัน 
อย่างเข้มแข็ง เพื�อำส้่งเส้ริิมืการิที่่อำงเที่่�ยวโดยชุมืชน ส้านต่อำ
โคริงการิให้เกิดความืยั�งยืนและเกิดป็ริะโยชน์สู้งสุ้ดต่อำชุมืชน 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายอมร ภักดิ�จรุง 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลลาดค่าง

วิสัยทัศน์ 

“เศรษฐกิจรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีกินดี 
การศึกษามีคุณภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
94.124 ตร.กม. 2,310 คน 24,826,509 บาท

โทรศัพท์  0 4203 9935 www.ladkang.go.th
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โครงการ ชุมชนบ้านเยอเพื่อการท่องเที่ยว 
และศึกษาเชิงวัฒนธรรม
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลปราสาทเยอ อำาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ชุมชนบ้านปราสาทเยอ ได้รัิบการิแต่งตั�งเป็็น หมู่ืบ้านวัฒนธิ์ริริมื 
“เผ่าเยอำ” จังหวัดศร่ิส้ะเกษ

 ความเป็นมาของชาวเผ่ัาเยอในจังหวัดศรีสะเกษ แต่เดิมื 
ชนชาวเยอำอำาศัยอำยู่ที่่�ป็ริะเที่ศลาวที่างตอำนใต้ ต่อำมืาได้อำพยพ 
มืาตั�งอำยู่ท่ี่�บริิเวณเมืือำงคงโคก (ปั็จจุบัน คือำบ้านเมืือำงคง อำำาเภอำ 
ริาษ่ไศล จังหวัดศร่ิส้ะเกษ) แล้วอำพยพมืาตั�งหมู่ืบ้านท่ี่�บ้าน 
ป็ริาส้าที่เยอำ ชาวเยอำเป็ ็นชนเผ ่าพื�นเมืือำงกลุ ่มืหนึ� งขอำง 
จังหวัดศริ่ส้ะเกษ จัดอำยู่ในกลุ่มืขอำงชาวกวยเยอำ (กวย, ส้่วย) 

 บ้านปราสาทเยอ เป็็นหมู่ืบ้านเก่าแก่ ม่ืป็ริาส้าที่ขอำมืโบริาณ 
ตั�งอำยู ่ตริงกลาง ส้ริ้างในส้มัืยพริะเจ้าชัยวริมัืนที่่� 7 เพื�อำเป็็น 
ธิ์ริริมืศาลาที่่�พักริายที่างในการิอำอำกตริวจเย่�ยมืเมืือำงต่าง ๆ  
โดยชุมืชนชาวเยอำบ้านป็ริาส้าที่เยอำ มื่ที่ั�งหมืด 4 หมืู่บ้าน คือำ  
หมืู่ที่่� 1 หมืู่ที่่� 2 หมืู่ที่่� 10 (บ้านป็ริาส้าที่เยอำ) และหมืู่ที่่� 9 
(บ้านพิทัี่กษ์) ม่ืวัดจำานวน 2 แห่ง คือำ วัดป็ริาส้าที่เยอำเหนือำ  
และวัดป็ริาส้าที่เยอำใต้ ม่ืการิใช้ภาษาเยอำเป็็นการิพูด

 โครงการชุมชนบ้านเยอเ พ่ือการท่องเ ท่ียวและศึกษา 
เชิงวัฒนธรรม เป็็นแนวที่างการิพัฒนาพื�นที่่�ให้ยั�งยืน โดยการิ 
มื่ส้่วนริ่วมืให้ความืรูิ้ด้านวัฒนธิ์ริริมื ป็ริะเพณ่ และภูมิืป็ัญญา 
ที่้อำงถิ�น เป็็นการิส้่งเส้ริิมืป็ริะชาสั้มืพันธิ์์ให ้ผู ้คนภายนอำก 
ได้รูิ้จักชุมืชนบ้านเยอำ ส้ริ้างโอำกาส้ด้านอำาช่พในชุมืชน ส้่งเส้ริิมื 
ให้เกิดเคริือำข่ายแหล่งเริ่ยนริู้ที่างวัฒนธิ์ริริมืที่่�เขม้ืแข็งและยั�งยืน 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 สร้างรายได้ให้กับชุมชนท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในชุมืชน 
บ้านเยอำ เป็็นการิขับเคลื�อำนเศริษฐกิจฐานริาก ตามืแนวที่าง 
การิที่่อำงเที่่�ยวเชิงวัฒนธิ์ริริมื

 ฟื�นฟูวิถีชีวิต ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนเยอ  
นกัท่ี่อำงเที่่�ยวได้เริย่นริู ้และตริะหนกัถงึความืส้ำาคญัขอำงวฒันธิ์ริริมื 
ป็ริะเพณ่ขอำงชุมืชนเยอำ 

 ภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง ริะหว่างอำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�น 
ชุมืชน โริงเร่ิยน วัฒนธิ์ริริมืจังหวัด และเครืิอำข่ายบ้านเยอำ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตั�งเป้็าหมืายท่ี่�จะรัิกษาความืเป็็นธิ์ริริมืชาติ  
อำัตลักษณ์ และอำนุริักษ์วัฒนธิ์ริริมืดั�งเดิมืไวอ้ำย่างส้มืบูริณ์

 อบต.ปราสาทเยอและชุมชนบ้านเยอ ม่ืส่้วนริ่วมืในการิส้่งเส้ริิมื 
การิที่่อำงเที่่�ยวโดยอำาศัยต้นทีุ่นที่างวัฒนธิ์ริริมืไป็ส้ริ้างอำาช่พ  
เพิ�มืริายได้ ส้ริ้างความืเข้มืแข็งให้กับชุมืชน เกิดการิรัิกษา
วัฒนธิ์ริริมื ป็ริะเพณ่ และภูมืิป็ัญญาที่้อำงถิ�นอำย่างยั�งยืน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางสุวภัทร อุโลก 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลปราสาทเยอ 

วิสัยทัศน์ 

“มุ่งมั่น พัฒนา บูรณาการ สืบสานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
31 ตร.กม. 4,588 คน 30,724,513 บาท
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โครงการ ตามฮอยวัฒนธรรม สืบสานประเพณี  
ชมของดี นำาสู่นวัตวิถีชุมชนดงคำาโพธิ์  
“หาดสวนหิน ถิ่นวาริชภูมิ”
โดย เทศบาลตำาบลปลาโหล อำาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ของดีมีในชุมชน การินำาวัฒนธิ์ริริมืป็ริะเพณ่อำันด่งามืขอำงชุมืชน
ท่ี่�ยึดถือำป็ฏิิบัติสื้บต่อำกันมืา เชื�อำมืโยงกับศูนย์ริวมืจิตใจขอำงคน 
ในชุมืชน แหล่งธิ์ริริมืชาติที่่�ส้วยงามื และอำาช่พขอำงคนในชุมืชน
ที่่�มื่เอำกลักษณ์โดดเด่น นำาไป็สู้่การิให้บริิการิแก่นักที่่อำงเที่่�ยว 
ที่่�เข้ามืาริับบริิการิ

 พระธาตุบรรจุอัฐิของหลวงปู่ม่ัน ภูริทัตโต บูริพาจาริย์ 
ส้ายวัดป่็า ซึ�งอำงค์การิเพื�อำการิศึกษา วิที่ยาศาส้ตร์ิ และวัฒนธิ์ริริมื
แห่งส้หป็ริะชาชาติ (UNESCO) ป็ริะกาศยกย่อำงเป็็นบุคคล
ส้ำาคัญขอำงโลก ป็ริะจำาปี็ 2563 - 2564 โดยเป็็นอำริิยส้งฆ์รูิป็ท่ี่� 3  
ขอำงป็ริะเที่ศไที่ยที่่�ได้ริับการิยกย่อำงในริะดับโลก 

 หาดสวนหิน แหล่งธิ์ริริมืชาติท่ี่�ส้วยงามื ร่ิมืรืิ�นด้วยต้นไม้ืใหญ่ 
โขดหินและหาดที่ริายที่่�ส้วยงามื เป็็นส้ถานที่่�พักผ่อำนที่่�ด่ที่่�สุ้ด 
ขอำงผู้มืาริับบริิการิ เป็ริ่ยบเป็ริยเหมืือำน “พัที่ยาวาริิช”

 ผัลิตภัณฑ์์ปลาจากเข่ือนนำ้าอูน สู่้สิ้นค้า OTOP ริะดับห้าดาว  
ท่ี่�ม่ืการิแป็ริรูิป็ และริส้ชาติโดดเด่นไม่ืเหมืือำนใคริ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน  
ซึ�งเป็็นมืริดกให้ชนริุ่นหลังริักษาส้ืบส้านต่อำไป็

 มีสถานท่ีรวบรวมสินค้า OTOP จากอำาช่พขอำงคนในชุมืชน 
เพื�อำส้ริ้างริายได้ให้ชุมืชน

 ประชาชนในหมู่บ้าน เ กิดความืส้ามัืคค่และม่ืส่้วนร่ิวมื 
ในการิบริิหาริจัดการิ พริ้อำมืริับผลป็ริะโยชน์ริ่วมืกัน

 หมู่บ้านดงคำาโพธิ� เป็็นท่ี่� รู้ิจักแพร่ิหลายสู่้กลุ่มืคนภายนอำก  
ช่วยส้่งเส้ริิมืการิที่่อำงเที่่�ยว และส้ริ้างริายได้ให้กับคนในหมืู่บ้าน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน  
ในการิริ่วมืคิด ริ่วมืที่ำา ริ่วมืตัดสิ้นใจ ริ่วมืตริวจส้อำบ และริ่วมื
ริับผลป็ริะโยชน์ ซึ�งเป็็นความืต้อำงการิที่่�แที่้จริิงขอำงชุมืชน  
ที่ำาให้คนในชุมืชนมื่ความืเป็็นเจ้าขอำงริ่วมืกัน

 การบูรณาการท่ีเข้มแข็ง ริะหว่าง หมู่ืบ้าน เที่ศบาลตำาบลป็ลาโหล 
หน่วยงานริาชการิอำำาเภอำวาริิชภมิูื จังหวดัส้กลนคริ และภาคเอำกชน
ท่ี่�ร่ิวมืกันส่้งเส้ริิมืส้นับส้นุนตามือำำานาจหน้าท่ี่�ขอำงหน่วยงานตน  
จนเกิดการิพัฒนาพื�นที่่�อำย่างยั�งยืน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายคำาเขื่อง ร่มเกษ 
นายกเทศมนตรีตำาบลปลาโหล 

วิสัยทัศน์ 

“สาธารณูปโภคดี สาธารณูปการสะดวก ชุมชนเข้มแข็ง  
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รักษ์วัฒนธรรมประเพณี  
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขจัดสิ้นยาเสพติด”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
115 ตร.กม. 12,220 คน 69,734,248 บาท
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โครงการ ภาพริมถนนสายพหุวัฒนธรรมสตูล
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ใช้กระบวนการจิตอาสาในการทำางานร่วมกัน ผู้เข้าร่ิวมื
กิจกริริมืม่ืความืเส่้ยส้ละ ร่ิวมืคิด ร่ิวมืที่ำาอำย่างเต็มืท่ี่� ตามืกำาลัง 
ความืส้ามืาริถ ไมื่มื่การิบังคับ ไมื่มื่งบป็ริะมืาณ หริือำค่าจ้าง  
จนช่วยส้ริ้าง “ถนนส้ายพหุวัฒนธิ์ริริมืส้ตูล” เป็็นแหล่งที่่อำงเที่่�ยว
แห่งใหมื่ให้กับเมืือำงส้ตูลได้ส้ำาเริ็จ 

 ใช้งบประมาณน้อย และมีความชัดเจนในการบริหารจัดการ 
ที่ั� งการินำ าวัส้ดุอำุป็กริณ ์ ไป็ใช ้ งาน การิริับบริิจาคส้่และ
อำุป็กริณ์ตามืความืจำาเป็็น ไป็จนถึงการิเบิกจ่ายเงินที่่�ได้ริับ 
จากการิส้นับส้นุนให้มื่ความืเหมืาะส้มื 

 อิสระในการทำางานของจิตอาสา ป็รัิบการิที่ำางานให้เข้ากับ
ส้ถานการิณ์ เนื�อำงจากทุี่กคนม่ืภาริะหน้าท่ี่�ในงานป็ริะจำา แต่เมืื�อำ
ม่ืเวลาว่างก็ได้ร่ิวมืที่ำากิจกริริมืจิตอำาส้ากันอำย่างต่อำเนื�อำง อำาทิี่  
คณะคริูโริงเริ่ยนส้ตูลวิที่ยา นำาเด็กนักเริ่ยนมืาริ่วมืที่าส้่ริอำงพื�น 
วางแนวภาพและวาดภาพในช่วงเย็นหลังเลิกเริ่ยน เจ้าขอำงริ้าน
ขายกาแฟิอำาหาริเช้าจะมืาวาดภาพหลงัจากปิ็ดร้ิานเริย่บร้ิอำยแล้ว 
เจ้าขอำงริ้านขายผัดไที่ยในช่วงตอำนเย็นขอำงทุี่กวันจะมืาวาดภาพ 
ในช่วงตอำนเช้าก่อำนแล้วจึงไป็เตริ่ยมืและเป็ิดริ้านผัดไที่ย 

 การมีส่วนร่วมของชุมชน โริงเร่ิยน หน่วยงานริาชการิ เอำกชน  
ห้างริ้านต่าง ๆ มื่การิป็ริะส้าน เชื�อำมืโยง ติดต่อำสื้�อำส้าริกัน 
โดยตลอำด หากมื่กิจกริริมืใหมื่เกิดขึ�น เคริือำข่ายก็ส้ามืาริถริวมืตัว 
และจัดกิจกริริมืตามืเจตนาริมืณ์ขอำงกลุ ่มืได ้อำย ่างยั� งยืน  
เกิดป็ริะโยชน์ต่อำที่้อำงถิ�น

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนมีความภาคภู มิ ใจ  ม่ืความื รู้ิ สึ้ก เ ป็็นเจ้าขอำง  
หวงแหน ม่ืความืรัิกบ้านเกิด ม่ืการิร่ิวมืคิด ร่ิวมืที่ำา และริ่วมืริับ 
ผลป็ริะโยชน์จากการิต้อำนริับนักที่่อำงเที่่�ยว 

 ส่งเสริมการท่องเ ท่ียวจังหวัดสตูล  ดำา เ นินการิส่้งเส้ริิมื  
ส้นับส้นุนและพัฒนาพื�นท่ี่�บริิเวณถนนส้ายบุร่ิวานิช และพื�นท่ี่�
ใกล้เค่ยง ให้เป็็นส้ตร่ิที่อำาร์ิต (Street Art) ม่ืการิป็ริะชาสั้มืพันธ์ิ์
ภาพถ่ายบนแฟินเพจเฟิซบุ๊ก : SATUN Street Art และ  
แฟินเพจเฟิซบุ๊ก : จิตอำาส้า ส้ตูล ส้ตร่ิที่ อำาร์ิต

 จิตอาสาเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน ได้รัิบความืรู้ิและทัี่กษะ
การิวาดภาพเพิ�มืขึ�น ม่ืการิที่ำางานและถ่ายที่อำดอำงค์ความืรู้ิทัี่กษะ 
ขอำงคนที่ั�ง 3 วัย คือำ วัยเด็ก วัยกลางคน และผู้อำาวุโส้ เกิดการิ 
ถ่ายที่อำดศิลป็ะจากรุิ่นสู้่รุิ ่น อำาทิี่ โริงเริ่ยนอำนุบาลส้ตูลได้นำา
นักเริ่ยนมืาริ่วมืวาดภาพกับกลุ่มืศิลป็ินจิตอำาส้า และมืาศึกษา 
ดูงานการิวาดภาพ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความมุ่งม่ันและความสามัคคี ขอำงคนในชุมืชน เจ้าขอำงพื�นท่ี่�  
เจ้าหน้าที่่� และทุี่กภาคส่้วนที่่�ริวมืตวักันเป็็นจติอำาส้า มืก่าริร่ิวมืมืือำ 
และส้นับส้นุนวัส้ดุ อำุป็กริณ์ ส้ละเวลา และช่วยเหลือำกิจกริริมื 
ในลักษณะจิตอำาส้า 

 สร้างการรับรู้ถึงแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ผ่านแฟินเพจเฟิซบุ๊กต่าง ๆ  
ได้อำย่างป็ริะส้บความืส้ำาเร็ิจ ม่ืการิส้ร้ิางวัฒนธิ์ริริมืท่ี่�ด่ขอำงคนส้ตูล
ในการิพร้ิอำมืเป็็นเจ้าบ้าน พร้ิอำมืให้การิต้อำนรัิบและให้้ข้อำมูืล 
แก่นักท่ี่อำงเท่ี่�ยว

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสัมฤทธิ� เลียงประสิทธิ�  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

วิสัยทัศน์ 

“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก เกษตรยั่งยืน สังคมน่าอยู่”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
2,807.52 ตร.กม. 323,688 คน 319,928,378 บาท

โทรศัพท์ 0 7471 2380 www.satunpao.go.th 
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โครงการ เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการตำาบลคลองสวน
โดย เทศบาลตำาบลคลองสวน อำาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดชุมชนในรูปแบบการท่องเท่ียว 
เชงิอนรัุกษ์ มืก่าริพฒันาและดำาเนนิการิอำย่างต่อำเนื�อำงจนก่อำให้เกดิ
ตลาดวิถ่ชุมืชนโบริาณที่่�มื่อำัตลักษณ์เฉพาะตัวมืาแต่ดั�งเดิมื 

 เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ัประกอบการ  
ให้ป็ริับตัวในการิพัฒนาอำงค์ความืริู ้และที่ักษะส้ำาหริับการิค้า  
การิต่อำยอำดสิ้นค้าและบริิการิ การิป็รัิบภาพลักษณ์สิ้นค้า 
เพื�อำเพิ�มืโอำกาส้ในการิขายสิ้นค้า เพื�อำความืมัื�นคงขอำงเศริษฐกิจ
ชุมืชนในรูิป็แบบกิจกริริมืการิเร่ิยนรู้ิเชิงป็ฏิิบัติการิ มุ่ืงเน้นให้ 
ผู้ เข้ าอำบริมืไ ด้ เร่ิยน รู้ิจากกริณ่ศึกษาและแนวป็ฏิิบั ติ ท่ี่� ด่  
(Case Study and Best Practices) จากผู้ท่ี่�ป็ริะส้บความืส้ำาเร็ิจ
ในธุิ์ริกิจจนเกิดแริงบันดาลใจในการิยกริะดับการิดำาเนินกิจการิ 
การิป็รัิบภาพลักษณ์สิ้นค้า ตลาด การิป็รัิบกริะบวนการิอำอำกแบบ
สิ้นคา้และบริริจภัุณฑ์์ให้ม่ืมืาตริฐาน ม่ือัำตลกัษณโ์ดดเดน่เฉพาะตวั 

 ผู้ัประกอบการในตำาบลคลองสวนร่วมกันค้นหาอัตลักษณ์  
และนำามาสร้างสรรค์อัตลักษณ์สินค้าชุมชน ที่ำาให้นักท่ี่อำงเท่ี่�ยว 
เกิดความืป็ริะที่ับใจและอำยากกลับมืาเที่่�ยวซำ� า เพื�อำขยาย 
ช่อำงที่างการิส้ริ้างริายได้ให้กับชุมืชน/ที่้อำงถิ�นขอำงตนเอำง  
ให้เกิดความืมัื�นคงและยั�งยืนตลอำดไป็ ภายใต้แนวคิด “เส้น่ห์ 
คลอำงส้วน เส้น่ห์แห่งความืเป็็นมืิตริ สู้่การิเติบโตและยั�งยืน”

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชน/กลุ่มอาชีพ ร่ิวมืกันพัฒนารูิป็แบบผลิตภัณฑ์์ท้ี่อำงถิ�น
ด้วยความืคดิส้ริา้งส้ริริคจ์นส้ามืาริถส้ริา้งมืลูคา่เพิ�มืใหกั้บผลติภณัฑ์์
ท้ี่อำงถิ�นได้ส้ำาเร็ิจ

 ประชาชน/กลุ่มอาชีพ ส้ามืาริถจัดกิจกริริมืต่อำยอำด พัฒนา
ส้ร้ิางส้ริริค์จากสิ้นค้า OTOP เป็็นแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยวท่ี่�ม่ืความืเชื�อำมืโยง 
กับอัำตลักษณ์ท้ี่อำงถิ�น ม่ืการิพัฒนากิจกริริมืให้เป็็นท่ี่�น่าส้นใจ 
แก่นักท่ี่อำงเท่ี่�ยว

 การท่องเท่ียวชุมชนตำาบลคลองสวน ม่ืคุณภาพและยั�งยืน 
ม่ืการิเส้ริิมืส้ร้ิางความืเข้มืแข็งขอำงกลุ่มืและชุมืชนในการิพัฒนา
อำาช่พ พัฒนาแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยว เกิดเศริษฐกิจชุมืชนเข้มืแข็ง 
อำย่างยั�งยนื

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 เทศบาลตำาบลคลองสวนมีพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวท่ีข้ึนช่ือ
อย่างตลาดคลองสวน 100 ปี และแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
โดยส่้งเส้ริิมืให้กลุ่มืวิส้าหกิจชุมืชน กลุ่มืผู้ป็ริะกอำบการิ OTOP  
และกลุ่มือำาช่พต่าง ๆ  ในเขตเที่ศบาล ส้ามืาริถส้ร้ิางส้ริริค์ผลิตภัณฑ์์
ชุมืชน แป็ริริปู็สิ้นคา้เกษตริ นำาเส้นอำกจิกริริมืท่ี่�เก่�ยวกับอำาหาริถิ�น
มืาพัฒนาบนอัำตลักษณ์เฉพาะพื�นท่ี่�ได้ 

 การออกแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสร้างประสบการณ์ใหม่ 
ให้แก่นักท่องเท่ียว ช่วยให้เกิดการิพัฒนาอำย่างม่ืป็ริะส้ิที่ธิิ์ภาพ 
และป็ริะส้ทิี่ธิิ์ผลต่อำชุมืชนท้ี่อำงถิ�น เกิดป็ริะโยชนแ์ก่เศริษฐกจิชุมืชน
อำย่างเข้มืแข็งต่อำไป็

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสัมฤทธิ� จั่นพา  
นายกเทศมนตรีตำาบลคลองสวน 

วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาสู่เมืองน่าอยู่ อุตสาหกรรมสะอาด การท่องเที่ยวยั่งยืน 
เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
14 ตร.กม. 3,143 คน 66,379,576 บาท

โทรศัพท์ 0 2739 3253 www.klongsuan.go.th
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โครงการ นวัตกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เพื่อพัฒนาเมือง (ตลาดโบราณใครใคร่ค้าค้า)
โดย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย อำาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ตลาดโบราณใครใคร่ค้าค้า ตั�งอำยู่ท่ี่�วัดพริะศร่ิรัิตนมืหาธิ์าตุ
ริาชวริวิหาริ (วัดพริะป็ริางค์) เป็็นตลาดการิท่ี่อำงเท่ี่�ยวเชิงอำนุรัิกษ์
และเป็็นมิืตริกับสิ้�งแวดล้อำมื “NO โฟิมื 100%” เกิดขึ�นจาก 
ความืริ่วมืมืือำขอำงภาคส้่วนต่าง ๆ ที่ั�งภาคริัฐ ภาคเอำกชน  
และภาคป็ริะชาชน เพื�อำให้คนในชุมืชนศริ่ส้ัชนาลัย และพื�นที่่� 
ใกล้เค่ยงนำาสิ้นค้าชุมืชนมืาจัดจำาหน่ายเพื�อำส้ริ้างอำาช่พและ 
ริายได้เส้ริิมืให้กับป็ริะชาชน 

 นำาอัตลักษณ์ของชุมชนเก่ียวกับประเพณี วัฒนธรรม และ 
การละเล่นพ้ืนบ้านมาจัดแสดง โดยใช้ตลาดเป็็นส้ื�อำกลาง 
ในการินำาเส้นอำการิละเล่นพื�นบ้านให้นักที่่อำงเที่่�ยวได้เข้าใจ เข้าถึง 
และเกิดกริะบวนการิเริ่ยนริู้ถึงอำัตลักษณ์ด้านวิถ่ช่วิต ป็ริะเพณ่  
และวัฒนธิ์ริริมื อำาที่ิ การิแส้ดงดนตริ่ไที่ย การิแส้ดงริำากลอำงยาว 
การิแส้ดงริำาเริอืำบก การิแส้ดงริำาเก่�ยวแคน และการิแส้ดงการิริำาดาบ 

 เ ป็นตลาด ท่ี เทศบาลเมื องศรี สัชนาลั ย ใช้ เป็นจุดแข็ง 
ด้านการท่องเท่ียวในพื้นที่ ซึ�งเป็็นที่่�ตั�งขอำงทัี่�งโบริาณส้ถาน 
โบริาณวัตถุ ป็ริะเพณ่ วัฒนธิ์ริริมื ภูมิืป็ัญญา ตำานาน เริื�อำงเล่า 
วิถ่ช่วิตชุมืชน มืาเชื�อำมืโยงส้ริ้างส้ริริค์กิจกริริมืการิที่่อำงเที่่�ยว 
โดยให้ป็ริะชาชนได้เข้ามืามื่ส้่วนริ่วมืในการิจัดกิจกริริมื ที่ำาให้ 
นักที่่อำงเที่่�ยวเข้าถึงแหล่งที่่อำงเที่่�ยวขอำงศริ่ส้ัชนาลัยมืากยิ�งขึ�น 
ที่ำาให้ป็ริะชาชนในพื�นที่่�มื่อำาช่พ มื่ริายได้เพิ�มืเติมื นอำกเหนือำจาก 
อำาช่พริับจ้างและเกษตริกริริมื

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ส่งเสริมการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน เพิ�มืจำานวนนักท่ี่อำงเท่ี่�ยว  
ที่ำาให้เกดิการิส้ร้ิางอำาช่พและริายได้ให้กบัคนในท้ี่อำงถิ�นอำย่างยั�งยนื

 สร้างความเข้มแข็งใหกั้บภาคประชาชนในพ้ืนท่ี ส้ามืาริถเข้าร่ิวมื
เป็็นภาค่ในการิขับเคลื�อำนและพัฒนาการิท่ี่อำงเท่ี่�ยวชุมืชนได้อำยา่งม่ื
ป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ

  ตลาดต้นแบบและแหล่งศึกษาดูงาน โดยเป็็นตลาดต้นแบบ 
ให้กับชุมืชนที่่�ต ้อำงการิส้ริ้างตลาดในลักษณะเด่ยวกันหรืิอำ 
ใกล ้ เ ค่ยงกัน อำาที่ิ ตลาดคนเดินศริ่ สั้ชนาลัย กาดฮิมืต ้า  
กาดเส้่ยวหลัง ตลาดริิมืยมื ริวมืถึงเป็็นแหล่งศึกษาดูงานขอำง
นักศึกษาส้ถาบันต่าง ๆ 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การมีส่วนร่วมและการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  
การิวางแผนและการิที่ำางานริ่วมืกันอำย่างเข้มืแข็งริะหว่าง 
เที่ศบาลเมืือำงศริ่ส้ัชนาลัยกับภาค่เคริือำข ่ายต ่าง ๆ อำาที่ิ 
ส้ำานักงานพื�นที่่�พิเศษ 4 (อำพที่.4) ส้ำานักงานที่่อำงเที่่�ยวและ 
ก่ฬาจังหวัดสุ้โขทัี่ย (ที่กจ.) การิที่่อำงเท่ี่�ยวแห่งป็ริะเที่ศไที่ย
ส้ำานักงานสุ้โขทัี่ย (ที่ที่ที่.) ไป็จนถึงผู้ป็ริะกอำบการิ ภาคป็ริะชาชน
วัด โริงเร่ิยน และชมืริมืส่้งเส้ริิมืการิท่ี่อำงเท่ี่�ยวโดยชุมืชนท่ี่าชัย- 
ศริ่ส้ัชนาลัย โดยมื่เป็้าหมืายเพื�อำยกริะดับการิจัดการิพื�นที่่� 
ให้มื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ ส้ริ้างอำาช่พ ส้ริ้างริายได้ให้กับพ่�น้อำงป็ริะชาชน 

 มีการถอดบทเรียน ม่ืการิป็ริะเมืินความืพึ งพอำใจขอำง 
นักที่่อำงเที่่�ยว เพื�อำพัฒนาตลาดให้ด่ขึ�นและมื่ความืยั�งยืน

 สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนในพ้ืนท่ี ส้ามืาริถ 
เข ้าริ ่วมืเป็ ็นภาค่ เคริือำข ่ายในการิขับเคลื�อำนและพัฒนา 
การิที่่อำงเที่่�ยวชุมืชนได้อำย่างมื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายวิเชียร พรมพิราม  
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย 

วิสัยทัศน์ 

“ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
159.197 ตร.กม. 15,300 คน 119,502,948 บาท

โทรศัพท์ 0 5567 9198 www.sisatcity.go.th 
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ส่งเสริมการท่องเที่ยว6
ด้านที่
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โครงการ โลกของช้าง (Elephant World)
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 อาคารลานวัฒนธรรมการแสดงและอัฒจันทร์ เป็็นจุดท่ี่� 
นักที่่อำงเที่่�ยวได้ริับชมืการิแส้ดงต่าง ๆ ขอำงช้าง โดยพื�นที่่�นั�งชมื 
การิแส้ดงเป็็นแบบธิ์ริริมืชาติตามืโขดหินที่่�จำาลอำงขึ�น เพื�อำให้
บริริยากาศเหมืือำนกับการินั�งอำยู่ภายในป็่า

 หอชมวิว เ ป็็นแลนด์มืาร์ิกป็ริะจำาโคริงการิโลกขอำงช้าง  
โดยนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวส้ามืาริถขึ�นไป็บนหอำคอำยเพื�อำชมืทัี่ศน่ยภาพ 
มุืมืสู้งโดยริอำบโคริงการิฯ แบบ 360 อำงศา ริวมืถึงการิชมืช้าง 
เล่นนำ�าได้จากมืุมืสู้งในจุดน่�

 พิพิธภัณฑ์์ช้าง เป็็นศูนย์กลางการิเร่ิยนรู้ิด้านป็ริะวัติศาส้ตริ์ช้าง
 ภายในจัดแส้ดงสื้�อำท่ี่�ส้ร้ิางส้ริริค์อำงค์ความืรู้ิด้านป็ริะวัติศาส้ตร์ิ 
ที่่�เก่�ยวกับช้าง และวิถ่ช่วิตริะหว่างคนกับช้าง

 โรงช้างสำาคัญ ภายในจัดแส้ดงนิที่ริริศการิข้อำมูืลเก่�ยวกับ 
ช้างส้ำาคัญ ช้างคู ่บาริมื่ขอำงพริะมืหากษัตริิย์ และหุ่นจำาลอำง 
ช้างส้ำาคัญตามืหลักคชลักษณ์

 การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีด้ังเดิม ภายในโคริงการิม่ื
การิส้าธิิ์ตกิจกริริมืดั�งเดิมืขอำงคนพื�นเมืือำงให้แก่นักท่ี่อำงเท่ี่�ยว อำาทิี่  
พิธิ์่เซ่นไหว้ผ่ป็ะกำา เพื�อำบอำกกล่าวและขอำพริผ่ป็ะกำา เส้ริิมืส้ริ้าง 
ความืเป็็นสิ้ริิมืงคล การิส้าธิิ์ตการิคล้อำงช้าง และป็ริะเพณ่ท่ี่�ที่ำา 
ร่ิวมืกันริะหว่างคนกับช้าง    

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ศูนย์กลางการเรียนรู้ และแหล่งท่องเท่ียว เยาวชน และ 
นกัท่ี่อำงเที่่�ยว ได้เข้าใจถงึป็ริะวตัศิาส้ตร์ิความืเป็็นมืา ริวมืถงึวถิช่ว่ติ
ริะหว่างช้างกับคนในพื�นที่่�

 ประชาชนมีความสนใจในประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน ม่ืความืรู้ิส้ึก 
ภาคภูมิืใจ ส้ร้ิางจิตส้ำานึกริักบ้านเกิด ม่ืการิริ่วมืคิด ร่ิวมืที่ำา  
และร่ิวมืกันพัฒนาท้ี่อำงถิ�น

 เพ่ิมจำานวนนักท่องเท่ียวให้กับท้องถ่ิน ที่ำาให้เกิดการิส้ร้ิางอำาช่พ 
และส้ร้ิางริายได้ให้กับคนในท้ี่อำงถิ�น

 ส่งเสรมิการทอ่งเท่ียวในทอ้งถ่ินและจงัหวดัสริุนทร ์ส้ร้ิางริายได้ 
เพิ�มืขึ�นจากการิขายผลิตภัณฑ์์ให้แก่นักที่่อำงเที่่�ยว ริวมืถึง 
ส้ริ้างริายได้ให้แก่ควาญช้าง

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ม่ืจุดเน้นท่ี่�การิป็ริะส้าน 
ความืร่ิวมืมืือำกบัป็ริะชาชนในพื�นที่่� เพื�อำให้ได้โคริงการิที่่�ป็ริะชาชน
พึงพอำใจมืากที่่� สุ้ด โดยรัิบฟิังข ้อำคิดเห็นและข้อำเส้นอำแนะ  
เพื�อำนำามืาพัฒนาและป็ริับป็ริุงโคริงการิ 

 ความมุ่งม่ันในการแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อน ซึ�งก่อำให้เกิดปั็ญหา
ตามืมืานานัป็การิ อำบจ.สุ้ริินที่ร์ิ จึงได้จัดตั�งศูนย์คชศึกษา  
บ้านตากลาง ตำาบลกริะโพ อำำาเภอำท่ี่าตูมื จังหวัดสุ้ริินที่ร์ิ  
เพื�อำเป็็นส้ถานที่่�ให้ช้างเริ่ริ่อำนได้กลับมืาริวมืกัน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว  
และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
21,041 ตร.กม. 1,396,831 คน 958,166,851 บาท

โทรศัพท์ 0 4451 1975 www.surinpao.org
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โครงการ งานผลไม้หวานด่านศรีสุข
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลด่านศรีสุข อำาเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 งานผัลไม้หวานด่านศรีสุข จัดขึ�นในเดือำนสิ้งหาคมืขอำงทุี่กปี็  
เพื�อำเพิ�มืช่อำงที่างการิจำาหน่ายส้นิค้าให้แก่เกษตริกริ และป็ริะชาชน
ในพื�นที่่�ตำาบลด่านศริ่สุ้ข โดยไมื่ผ่านพ่อำค้าคนกลาง ผู้บริิโภค 
จะได้ริับส้ินค้าที่่�ส้ดใหมื่จากส้วน เป็็นการิส้่งเส้ริิมืส้ินค้าที่าง 
การิเกษตริ การิที่่อำงเที่่�ยว และส้ริ้างริายได้ให้เกิดขึ�นในตำาบล
ด่านศริ่สุ้ข 

 กิจกรรมในงาน ได้แก่ การิแส้ดงและจำาหน่ายสิ้นค้าที่าง 
การิเกษตริ กิจกริริมืล่อำงเริือำชมืเกาะ กินเงาะในส้วน ป็ริะกวด
ผลผลิตที่างการิเกษตริ/ส้วนด่เด่น ป็ริะกวดนางงามืผลไมื้หวาน
ป็ริะกวดนางฟิ้าจำาแลง การิแข่งขันกินผลไมื้ แข่งขันตำาส้้มืตำา 
ผลไมื้ การิป็ริะกวดริ้อำงเพลง และการิแส้ดงจากศิลป็ินนักริ้อำง 
ที่่�มื่ชื�อำเส้่ยง โดยเริิ�มืตั�งแต่เวลา 08.30 - 24.00 น. ณ อำ่างเก็บนำ�า 
ห้วยที่อำนตอำนบน อำนัเนื�อำงมืาจากพริะริาชดำาริิขอำงพริะบาที่ส้มืเดจ็ 
พริะบริมืชนกาธิ์เิบศริ มืหาภมูืพิลอำดลุยเดชมืหาริาช บริมืนาถบพติริ

 ตำาบลด่านศรีสุข อำาเภอโพธิ�ตาก แบ่งเป็็น 9 หมู่ืบ้าน เดิมืเป็็น
ป่็าดงดิบ ชื�อำ “ป็่าดงที่อำน” เป็็นพื�นท่ี่�ป่็าท่ี่�ม่ืความือำุดมืส้มืบูริณ์ 
เต็มืไป็ด้วยต้นไมื้ ส้ัตว์ป็่า อำาหาริจากป็่า ป็ริะชากริส้่วนใหญ่
ป็ริะกอำบอำาช่พเกษตริกริริมื ริายได้ขอำงคนในชุมืชนมืาจากการิ
ขายผลผลติที่างการิเกษตริ พืชเศริษฐกจิที่่�ที่ำาริายได้ คอืำ ส้บัป็ะริด 
เงาะ ลำาไย และยางพาริา

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 งานผัลไม้หวานด่านศรีสุข ช่วยแก้ไขปั็ญหาริาคาส้ินค้าที่างการิ
เกษตริตกตำ�า ยกริะดับข่ดความืส้ามืาริถในการิผลิต การิจัดการิ
สิ้นค้าเกษตริเพื�อำให้แข่งขันในตลาดได้ 

 ช่วยยกระดับการท่องเท่ียว ดึงดูดนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวให้เข้ามืาในพื�นท่ี่� 
ที่ำาให้ป็ริะชาชนในตำาบลด่านศริ่สุ้ขมื่ริายได้เพิ�มืขึ�น

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเท่ียว ม่ืริายได้  
มื่ความืภาคภูมืิใจ ริู ้ส้ึกเป็็นเจ้าขอำง มื่การิริ่วมืคิด ริ่วมืที่ำา  
และริ่วมืรัิบผลป็ริะโยชน์จากการิพัฒนาการิที่่อำงเที่่�ยวชุมืชน 
ไป็ด้วยกัน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความมุ่งม่ันในการค้นคว้าหาข้อมูล ทัี่�งจากสื้�อำอิำนเที่อำร์ิเน็ต  
นักวิชาการิ การิฝึกอำบริมื การิศึกษาดูงาน การิที่ดลอำงป็ฏิิบัติการิ 
ริวมืที่ั�งการิศึกษาวิจัย “การิส้ริ้างเคริือำข่ายการิที่่อำงเที่่�ยวเชิงนิเวศ
เกษตริโดยเคริือำข่ายชุมืชน ตำาบลด่านศริ่สุ้ข” เพื�อำนำาข้อำมืูลไป็
อำอำกแบบโคริงการิ และยกริะดับการิพัฒนาพื�นที่่�ต่อำไป็ 

 อบต. ด่านศรีสุข ได้บูรณาการความร่วมมือท้ังในด้าน 
องค์ความรู้ งบประมาณ และความอนุเคราะห์ด้านต่าง ๆ 
ในการจัดกิจกรรมจากหลายหน่วยงาน อำาทิี่ ที่้อำงถิ�นจังหวัด 
หนอำงคาย อำบจ.หนอำงคาย ส้ำานักงานที่่อำงเที่่�ยวและก่ฬา 
จังหวัดหนอำงคาย ส้ำานักงานพัฒนาฝีมืือำแริงงานหนอำงคาย
โคริงการิชลป็ริะที่านหนอำงคาย ส้ำานักงานอำำาเภอำโพธิิ์�ตาก  
เกษตริอำำาเภอำโพธิ์ิ�ตาก โคริงการิพัฒนาพื�นที่่�ลุ ่มืนำ� าที่อำน  
อำันเนื�อำงมืาจากพริะริาชดำาริิฯ และส้ำานักงานคณะกริริมืการิ 
ส้่งเส้ริิมืวิที่ยาศาส้ตริ์วิจัยและนวัตกริริมื (ส้กส้ว.)

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลด่านศรีสุข

วิสัยทัศน์ 

“เราจะรักษาป่า ต้นนำ้า  
ประชาชนมีนำ้าอุปโภคบริโภคที่สะอาด ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

36.79 ตร.กม. 4,777 คน 29,706,173 บาท

โทรศัพท์ 0 4241 4801 www.dansrisook.go.th 
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ส่งเสรมการท่องเที่ ว6
ด้านที่
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โครงการ ตลาดชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ตลาดเผาะ ระโงก ปลวก เห็ดไค
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบล นองบัว อำาเ อเมอง นองบัวลำา  จัง วัด นองบัวลำา

คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 อบต.หนองบัว	 เป็นผู้ได้สิทธ์ิดูแลพ้ืนท่ีศูนย์จำาหน่ายผลิตภัณ ์
พ้ืนเมืองเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวภูพานน้อย	 สวนสาธารณะ
บ้านภูพานทอง ซึ�งได้รัิบการิจัดส้ริริงบป็ริะมืาณจากจังหวัด
หนอำงบัวลำาภูในการิก่อำส้ร้ิางอำาคาริแส้ดงสิ้นค้า ร้ิานค้า 
ลานกจิกริริมื และลานค้าตลาดชมุืชน งบป็ริะมืาณ 14,680,000 บาที่ 
โดยได้ริับโอำนพัส้ดุ เมืื�อำพฤษภาคมื พ.ศ. 2562 

	 โครงการตลาดชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว	 “ตลาดเผาะ
ระโงก	 ปลวก	 เห็ดไค”	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562
มื่วัตถุป็ริะส้งค์เพื�อำป็ริะชาสั้มืพันธิ์์ และกริะตุ ้นให้ป็ริะชาชน
ในพื�นที่่�เกิดการิตื�นตัว รัิบรูิ้ถึงป็ริะโยชน์จากสิ้�งป็ลูกส้ริ้างแห่งน่�
ที่่�จะเกิดกับชุมืชนในอำนาคต 

	 ตลาดประชารัฐ	 ณ พื�นท่ี่�ศูนย์จำาหน่ายผลิตภัณฑ์์พื�นเมืือำง
เพื�อำส่้งเส้ริมิืการิท่ี่อำงเที่่�ยวภพูานน้อำย ได้ริบัความืร่ิวมืมือืำจากชมุืชน
และหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อำงอำย่างด่ยิ�ง ป็ริะชาชนได้ป็ริะโยชน์และ
เกิดการิกริะจายริายได้อำย่างที่ั�วถึง 

	 ชาวบ้านได้นำาเสนอและจัดจำาหน่ายสินค้า	ผลิตภัณ ข์องชุมชน
โดยเฉพาะอำย่างยิ�ง อำาหาริจากครัิวธิ์ริริมืชาติ เห็ดและหน่อำไม้ืป่็า
ป็ลอำดส้าริพิษ ริวมืไป็ถึงการิแส้ดงอัำตลักษณ์ด้านศิลป็วัฒนธิ์ริริมื
ม่ืการิเปิ็ดลานค้าเพื�อำให้คนในชุมืชนนำาสิ้นค้ามืาจัดจำาหน่าย
โดยไมื่เก็บค่าธิ์ริริมืเน่ยมืในการิเช่าพื�นที่่� 

	 บูรณาการความร่วมมือจากวิสาหกิจชุมชน ป็ริะชาชนผู้ส้นใจ
ทัี่�งภายในและภายนอำกพื�นท่ี่�ตำาบลหนอำงบัว และกลุ่มืผู้ค้าขาย 
ริ ่วมืจัดตาริางการิจัดลานค้า การิที่ำาความืส้ะอำาดห้อำงนำ�า 
และพื�นที่่�ส้าธิ์าริณะ

ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 การบูรณาการและการขยายผลโครงการต่าง	 ๆ	 ของ	
อบต.หนองบัว ในตลาดชุมชน อำาที่ิ การิฝึกอำบริมืส้่งเส้ริิมื
อำาช่พเล่�ยงไก่ อำาช่พเล่�ยงเป็็ดพันธุิ์์ไข่ อำาช่พป็ลูกเห็ดนางฟิ้า
และเห็ดนางริมื อำาช่พเล่�ยงป็ลาดุก และโคริงการิส้่งเส้ริิมืความื
เป็็นอำยู่ขอำงพ่�น้อำงป็ริะชาชนในพื�นที่่� 

	 ตลาดกลางในการจัดจำาหน่ายสินค้าโดยงดเว้นค่าธรรมเนียม
ค่าเช่าพ้ืนท่ี	ที่ำาให้ป็ริะชาชนม่ือำาช่พ ลดค่าใช้จ่าย เพิ�มืริายได้
ในคริวัเริือำน เกดิการิกริะจายริายได้ ริูจ้กัพึ�งพาตนเอำง ดำาเนินชว่ติ
ตามืหลักป็ริัชญาขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยง 

	 ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์มากกว่า	 800	 ครัวเรือน	
มีจำานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ	 60 ป็ริะชาชนผู้เข้าริ่วมื
โคริงการิม่ืความืเชื�อำมืั�นในการิบริิหาริงานขอำง อำป็ที่. และ
ม่ืความืพึงพอำใจในการิจัดกิจกริริมื ชุมืชนเห็นคุณค่า รู้ิสึ้กผูกพัน
หวงแหนศูนย์จำาหน่ายผลิตภัณฑ์์พื�นเมืือำง เพื�อำส่้งเส้ริิมืการิท่ี่อำงเท่ี่�ยว
ภูพานน้อำย ส้วนส้าธิ์าริณะบ้านภูพานที่อำง และส้นับส้นุนให้มื่
การิจัดกิจกริริมืในป็ีต่อำไป็ 

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้บริหารให้ความสำาคัญกับการสร้างตลาดชุมชนเพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียว	การิเปิ็ดโอำกาส้รัิบฟัิงความืคิดเห็นจากทุี่กภาคส่้วน
ท่ี่�ม่ืส่้วนเก่�ยวข้อำง การิป็รึิกษาหารืิอำ เจริจา ป็ริะส้านงาน เพื�อำแก้ไข
ปั็ญหา หาที่างอำอำกร่ิวมืกันอำย่างทัี่นท่ี่วงท่ี่ 

	 การทำาข้อตกลง	 กฎ	 ระเบียบ	 เพื�อำรัิกษาวินัยและมืาตริฐาน
ขอำงตลาด 

	 การประชาสัมพันธ์โครงการ ในหลายช่อำงที่างอำย่างส้มืำ�าเส้มือำ 
ม่ืการิจัดกิจกริริมืส่้งเส้ริิมืกิจการิตลาดชุมืชนอำย่างต่อำเนื�อำง 
ม่ืเวท่ี่และลานกิจกริริมืให้ชุมืชนเข้ามืาม่ืส่้วนร่ิวมื ม่ืการิจัดกิจกริริมื
เส้ริิมืแริงบวก มือำบริางวัลในการิป็ริะกวดแข่งขัน เช่น การิป็ริะกวด
ร้ิอำงเพลงลำากลอำน การิป็ริะกวดจัดตกแต่งหน้าร้ิาน การิแข่งขัน
ส้้มืตำาล่ลา 

ข้อมูลพื้นฐ�น

นายไมตรี	ฤทธิ์มหา	
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองบัว	

วิสัยทัศน์ 

“เคียงคู่ธรรมชาติ	สู่การกระจายอำานาจ	
กับการพัฒนาหมู่บ้าน	ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

80.80	ตร.กม.	 6,852	คน	 40,284,807	บาท

โทรศัพท์	0	4231	2725	 www.nbsao.go.th
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โครงการ อนุรักษ์บ้านเรือนไทย 
และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย
โดย เทศบาลตำาบลไผ่ดำาพั นา อำาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ต้ังเป้าหมายอนุรักษ์บ้านเรือนไทย และส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีไทย เพื�อำสื้บส้านศิลป็วัฒนธิ์ริริมืท้ี่อำงถิ�นให้ดำาริงอำยู ่ 
รัิกษาศิลป็วัฒนธิ์ริริมืภูมิืปั็ญญาอัำนเป็็นอัำตลักษณ์เฉพาะตัว  
เพื�อำให้ชุมืชนแข็งแริง ม่ืริากแก้ว ไม่ืถูกกลืนไป็กับกริะแส้โลกาภิวัตน์ 
โดยป็ริาศจากดุลยภาพที่างป็ัญญาและความืรู้ิท่ี่�จะอำนุรัิกษ์ 
สิ้�งท่ี่�บริริพบุรุิษได้ส้ร้ิางไว้ ป็ริะชาชน เด็ก เยาวชน รุ่ินลูกหลาน  
ได ้ริ ่วมืสื้บที่อำดป็ริะเพณ่ ศิลป็วัฒนธิ์ริริมืที่่� ด่งามืขอำงไที่ย  
โดยบ้านเริือำนไที่ย เป็ิดให้บริิการินักที่่อำงเที่่�ยว ตั�งแต่เวลา  
09.00 - 16.00 น. ไมื่เว้นวันหยุดริาชการิ

 ตำาบลไผั่ดำาพัฒนา เป็็นตำาบลท่ี่� ม่ืบ้านเรืิอำนไที่ยมืากท่ี่� สุ้ด 
ในป็ริะเที่ศไที่ย มื่จำานวนกว่า 400 หลังคาเริือำน

 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ม่ืการิเชื�อำมืโยงต่อำยอำดกับ
ตำาบลใกล้เค่ยง ม่ืการิส่้งเส้ริิมืการิขายผลิตภัณฑ์์ในตำาบล 
และส้ินค้า OTOP มื่การิจัดกิจกริริมืป็ั่นจักริยานชมืหมูื่บ้าน
เริือำนไที่ย มื่การิจัดงานป็ริะเพณ่ที่้อำงถิ�น มื่การิแส้ดงการิละเล่น
ตามืป็ริะเพณ่วัฒนธิ์ริริมืที่้อำงถิ�นไว้บริิการิแก่นักที่่อำงเที่่�ยว

 บ้านเรือนไทยมีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น คือำป้ั็นลมืยอำดแหลมื 
หลังอำอ่ำนท่ี่�แส้ดงอำอำกถงึความืงามืขอำงบา้นเรืิอำนไที่ย ม่ืการิอำนรัุิกษ์ 
การิป็ลูกบ้านแบบเริือำนไที่ยจากช่างส้กุลเริือำนไที่ยที่่�สื้บที่อำดกัน 
รุ่ิน สู่้ รุ่ินในการิป็ริะกอำบอำาช่พขอำงชาวตำาบลไผ่ดำาพัฒนา 

ในการิเป็็นช่างส้ร้ิางเรืิอำนไที่ยและยังม่ืการิอำนุรัิกษ์มืริดก 
ที่างวัฒนธิ์ริริมืและสิ้�งแวดล้อำมืขอำงตำาบลไผ่ดำาพัฒนา ไว้เป็็น 
แหล่งเร่ิยนรู้ิให้กับนักเร่ิยน นักศึกษา และนกัท่ี่อำงเท่ี่�ยว ได้มืาเย่�ยมืชมื  
และสื้บค้นข้อำมูืลต่อำไป็ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 บ้านเรือนไทย เป็็นส้ถานท่ี่�ท่ี่อำงเท่ี่�ยวเชิงอำนุรัิกษ์ ดึงดูดความืส้นใจ
จากนักท่ี่อำงเท่ี่�ยว

 ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ได้รัิบการิส่้งเส้ริิมืและอำนุรัิกษ์ 
สู้่คนริุ่นต่อำไป็

 เด็กเยาวชนในท้องถ่ินได้เรียนรู้ถึงความสำาคัญ รู้ิจักวิถ่ช่วิต  
ริู ้ ถึ งคุณค ่าขอำงป็ริะวัติศาส้ตริ ์ ในที่ ้อำงถิ�น ความืเป็ ็นมืา 
และวัฒนธิ์ริริมืป็ริะเพณ่ขอำงที่้อำงถิ�น อำันจะส้ริ้างความืภูมืิใจ 
และจิตส้ำานึกในการิริักษาวัฒนธิ์ริริมืป็ริะเพณ่ขอำงที่้อำงถิ�นส้ืบไป็

 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน จากการิขายสิ้นค้าและผลิตภัณฑ์์ 
ที่่�ผลิตในตำาบลไผ่ดำาพัฒนาให้แก่นักที่่อำงเที่่�ยวและผู้มืาเย่�ยมืชมื

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 อปท. ผันึกกำาลังร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ให้ความืส้ำาคัญ
กับการิอำนุรัิกษ์บ้านที่ริงไที่ยส้มัืยโบริาณให้คนรุ่ินหลังไว้สื้บที่อำด
ศิลป็ะต่อำไป็ 

 การกำาหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน เพื�อำป็ลูกจิตส้ำานึกให้เด็ก เยาวชน
และป็ริะชาชนในที่้อำงถิ�นได้เกิดความืตริะหนัก และเข้ามืา 
ม่ืส่้วนร่ิวมืในการิอำนุริักษ์ ฟ้้ินฟูิบ้านเรืิอำนไที่ย สื้บส้านภูมืิป็ัญญา
และความืหลากหลายที่างวัฒนธิ์ริริมื ทัี่�งท่ี่�เป็็นวิถ่ช่วิต ค่านิยมื 
ที่่�ด่งามื และความืเป็็นไที่ย

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายไพโรจน์ พวงศิริ  
นายกเทศมนตรีตำาบลไผั่ดำาพัฒนา

วิสัยทัศน์ 

“นำ้าไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำา”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

12.06 ตร.กม. 3,311 คน 25,538,424 บาท

โทรศัพท์ 0 3586 4309 www.phaidum.go.th
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ส่งเสริมการท่องเที่ยว6
ด้านที่
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โครงการ สนับสนุนส่งเสริมลานวิถีชีวิตชุมชน 
ตำาบลหาดสองแคว
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลหาดสองแคว อำาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ถนนสายวัฒนธรรม “ถนนสายหน้าวัดหาดสองแคว”  
เป็ ็นแหล ่ งที่ ่อำง เที่่� ยว เชิงวัฒนธิ์ริริมืขอำงชุมืชนลาวเว่ยง  
ตำาบลหาดส้อำงแคว ริวบริวมืวัฒนธิ์ริริมืและวิถ่ช่วิตขอำงชุมืชน 
มืาให้กับนักที่่อำงเที่่�ยวได้สั้มืผัส้ โดยเริิ�มืจากป็ริะเพณ่หาบจังหัน  
ซึ�งจะมื่การิหาบจังหันไป็ที่ำาบุญที่่�วัดในตอำนเช้าขอำงทีุ่กวัน 

 วัฒนธรรมอาหารพ้ืนบ้าน อาหารพ้ืนถ่ิน เช่น อัำ�วบักเผ็ด  
แกงโอำ๊ะเอำ๊ะ ขนมืดาดกริะที่ะ เป็็นต้น 

 การแต่งกายของคนลาวเวียง ท่ี่�จะแต่งเป็็นรูิป็แบบเด่ยวกัน
ทัี่�งหมืด ผู้หญิงนุ่งผ้าถุง เสื้�อำส่้ขาว ผู้ชายนุ่งกางเกงม่ือำห้อำมืหรืิอำ
กางเกงขาก๊วย เสื้�อำส่้ขาว ผ้าขาวม้ืาคาดเอำว การินำาแคร่ิไม้ืไผ่มืาใช้ 
เป็็นโต๊ะขายขอำง คลุมืด้วยเส้ื�อำกก ป็ริะดับริ้านด้วยริ่มืผ้าส้่ขาว 

 ความโดดเด่นในการจัดงาน ม่ืการิติดไฟิส่้ส้้มืขอำงทุี่กร้ิานค้า 
ตลอำดทัี่�งถนน กิจกริริมืการิแส้ดงและส้าธิิ์ตวิถ่ช่วิต การิแส้ดง 
ริำาบาส้โลบขอำงชุมืชน ดนตร่ิพื�นบ้าน เพลงพื�นบ้าน การิแส้ดงดนตร่ิ
ไที่ยอัำงกะลุง ดนตร่ิโฟิล์กซอำงจิตอำาส้า การิส้าธิิ์ตการิจักส้านไม้ืไผ่ 
ส้าธิิ์ตที่ำาขนมืคริก ส้าธิิ์ตการิที่ำาพริมืเช็ดเท้ี่า ส้าธิิ์ตการิส้านแห่  
หนงักลางแป็ลง เพื�อำให้นกัท่ี่อำงเที่่�ยวที่่�เข้ามืาในถนนส้ายวฒันธิ์ริริมื
ได้เริ่ยนริู้และมื่ส้่วนริ่วมืกับกิจกริริมืต่าง ๆ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เ กิด พ้ืน ท่ีสาธารณะของประชาชน ม่ืการิ จัด กิจกริริมื 
ที่ั�งการิอำนุริักษ์วัฒนธิ์ริริมืป็ริะเพณ่ ส้่งเส้ริิมืการิที่่อำงเที่่�ยว 
เป็็นป็ริะจำาอำย่างต่อำเนื�อำง

 ศิลปินทุกสาขาในพ้ืนท่ี ได้ม่ืโอำกาส้แส้ดงผลงานอำย่างทัี่�วถึง 
และเที่่าเที่่ยมืกัน

 ชุมชนและประชาชน ม่ืส่้วนร่ิวมืในการิอำนุรัิกษ์ ฟ้้ินฟูิ ป็ริะเพณ่
วัฒนธิ์ริริมืขอำงท้ี่อำงถิ�น

 นักท่องเท่ียวและประชาชนท่ัวไป ได้รัิบรู้ิและเข้าใจวิถ่ช่วิต  
ป็ริะเพณ ่วฒันธิ์ริริมื และอำตัลกัษณ์ขอำงชุมืชนตำาบลหาดส้อำงแคว

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหาดสองแคว 

วิสัยทัศน์ 

“ตำาบลน่าอยู่ เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์สังคม  
ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ประชาชนสุขใจ”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
38 ตร.กม. 4,110 คน 35,000,000 บาท

โทรศัพท์ 0 5549 6098  www.hardsongkwae.go.th

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 อัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนท่ีชัดเจน  
ท่ี่�ส้ามืาริถดึงดูดนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวให้เข้ามืาสั้มืผัส้ และเร่ิยนรู้ิ

 ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดำา เ นิน กิจกรรม  
ทัี่�ง อำบต.หาดส้อำงแคว บ้าน วัด โริงเร่ิยน กลุ่มืโฮมืส้เตย์บ้านพัก 
ส้ภาวัฒนธิ์ริริมื กลุ่มืการิท่ี่อำงเท่ี่�ยว กลุ่มืพ่อำค้าแม่ืค้าท่ี่�ม่ืส้่วนร่ิวมื 
ในการิส้ริ้างส้ริริค์กิจกริริมื ให้แนวคิด คำาแนะนำา ข้อำเส้นอำต่าง ๆ 
จนที่ำาให้ถนนส้ายหน้าวดัหาดส้อำงแคว เป็็นที่่�ริูจ้กัอำย่างกว้างขวาง

 การประชาสัมพันธ์และการตลาด ม่ืการินำาเส้นอำความืโดดเด่น 
ขอำงถนนส้ายวัฒนธิ์ริริมืผ่านสื้�อำต่าง ๆ เช่น สื้�อำสิ้� งพิมืพ์ 
และสื้�อำอำอำนไลน์ เผยแพร่ิให้พ่�น้อำงป็ริะชาชน และนักท่ี่อำงเท่ี่�ยว 
ได้รัิบรู้ิข่าวส้าริ กิจกริริมื ความืเคลื�อำนไหวท่ี่�เกิดขึ�นในชุมืชน
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โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ำาพุร้อนสมอทอง
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลทองหลาง อำาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 นำ้าพุร้อนสมอทอง ตั�งอำยูใ่นจังหวัดอุำทัี่ยธิ์าน่ ถือำเป็็นอำอำนเซนเล็ก ๆ  
ในแบบไที่ย ๆ ที่่�มือำงเห็นวิวส้วยจากธิ์ริริมืชาติขอำงอำ่างเก็บนำ�า 
ห้วยขุนแก้วกับพื�นนำ�าที่่�กว้างไกลสุ้ดส้ายตาเป็็นภาพป็ริะกอำบ 
นำ�าพุริ้อำนส้มือำที่อำงจนอำาจกล่าวได้ว่าเป็็นนำ�าพุริ้อำนมืหัศจริริย์
ใจกลางพื�นนำ�าริอำบล ้อำมืแหล ่งเด่ยวในป็ริะเที่ศไที่ย มื่นำ� า
ธิ์ริริมืชาติแที่้ผุดขึ�นมืาบนผิวดินผ่านช่อำงเขาริวมืกับนำ�าในลำาห้วย 
คอำกควาย ซึ�งป็ัจจุบันได้ถูกป็ริับป็รุิงให้เป็็นบ่อำนำ�าพุริ้อำนและ 
จุดชมืวิวที่ิวที่ัศน์ 

 องค์หลวงพ่อพุทธโธ เมืื�อำมืาถึงนำ�าพุร้ิอำนส้มือำที่อำง จุดเด่นท่ี่�เห็น
ได้ชัด คือำความืงดงามืขอำงอำงค์หลวงพ่อำพุที่ธิ์โธิ์ ส่้ที่อำงเหลือำงอำร่ิามื
ยามืต้อำงแส้ง ม่ืความืสู้งถึง 20 เมืตริ อำยู่ตริงกลางอำย่างโดดเด่น 
พริะพุที่ธิ์ริูป็ที่่�ชาวอำำาเภอำห้วยคตเลื�อำมืใส้และนับถือำมืาอำย่าง
ยาวนาน นักที่่อำงเที่่�ยวที่่�มืาถึงต้อำงเดินเข้าไป็เคาริพส้ักการิะ 
ก่อำนเดินชมืความืส้วยงามืขอำงอำ่างเก็บนำ�าห้วยขุนแก้ว 

 แช่นำ้าร้อนแบบไทย ๆ ท่ี่�ม่ืคุณป็ริะโยชน์มืากมืายอำยู่ในบ่อำนำ�า 
มื่ความืริ้อำนป็ริะมืาณ 60 - 65 อำงศาเซลเซ่ยส้ ซึ�งนักที่่อำงเที่่�ยว
นิยมืมืาผ่อำนคลายนำ�าพุริ ้อำนที่่�น่�เป็็นอำย่างมืากเพริาะถือำเป็็น 
ส้ป็าธิ์ริริมืชาติที่่�ส้ามืาริถแช่ได้ที่ั�งตัวหริือำแช่เฉพาะเที่้าก็ได้

 รับลมหนาว นำ�าพุร้ิอำนส้มือำที่อำงเป็็นแหลง่ที่อ่ำงเท่ี่�ยวท่ี่�นักที่อ่ำงเท่ี่�ยว
นิยมืมืากางเต็นท์ี่รัิบลมืหนาว และชมืวิวยามืเช้า ด้วยทัี่ศน่ยภาพท่ี่�
โอำบล้อำมืด้วยทิี่วเขาที่ำาให้ท่ี่�น่�ม่ืบริริยากาศท่ี่�ส้วยงามืและส้ามืาริถ
มืาเท่ี่�ยวได้ตลอำดทัี่�งปี็ ถือำเป็็นส้ถานท่ี่�ท่ี่อำงเท่ี่�ยวใกล้กรุิงเที่พฯ  
ที่่�เดินที่างมืาได้ไมื่ยาก 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 นำ้าพุร้อนสมอทอง ถือำเป็็นส้ป็าธิ์ริริมืชาติแบบธิ์าริาบำาบัด 
ที่่�ส้ามืาริถบำาบัดโริคต่าง ๆ ได้ เช่น มืือำชา เที่้าชา โริคป็วดข้อำ 
หริือำป็วดกริะดูก ป็วดเมืื�อำยตามืริ่างกาย เป็็นต้น

 ส่งเสริมการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน ส้ามืาริถส้ร้ิางริายได้เพิ�มืขึ�นให้แก่
ป็ริะชาชนในท้ี่อำงถิ�นจากการิจำาหน่ายผลไม้ืตามืฤดูกาลในท้ี่อำงถิ�น 

 อบต .ทองหลาง  ม่ื ริายได้ จากการิจั ดหาผลป็ริะโยชน์ 
จากที่รัิพย์สิ้นในนำ�าพุริ ้อำนส้มือำที่อำง ซึ�งเป็็นริายได้ที่่�ที่้อำงถิ�น 
จัดเก็บเอำงเพื�อำนำาริายได้ไป็พัฒนาที่้อำงถิ�นต่อำไป็

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ผู้ันำา การทำางานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ม่ืจุดเน้นอำยู่ท่ี่�การิป็ริะส้านความืร่ิวมืมืือำกับส่้วนริาชการิ ชุมืชน  
เพื�อำให้ได้โคริงการิท่ี่�ป็ริะชาชนต้อำงการิและพึงพอำใจมืากที่่�สุ้ด 
โดยการิรัิบฟิังความืคิดเห็น ความืต้อำงการิขอำงป็ริะชาชน  
มืากำาหนดขั�นตอำนการิแก้ไขปั็ญหา ร่ิวมืกนัแก้ไขปั็ญหา มืก่าริเริย่นริู้ 
และป็ฏิิบัติริ่วมืกัน ยึดหลักนำาความืเห็นขอำงป็ริะชาชนช่วยเพิ�มื
ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพการิดำาเนินงาน

 การบูรณาการความร่วมมือ โดย อำบต.ที่อำงหลางได้รัิบความืร่ิวมืมืือำ 
จากทุี่กภาคส่้วน อำาทิี่ ส่้วนริาชการิจังหวัดอุำทัี่ยธิ์าน่ท่ี่�จัดส้ริริ 
งบป็ริะมืาณก่อำส้ร้ิางอำาคาริต่าง ๆ ในนำ�าพุร้ิอำนส้มือำที่อำง พร้ิอำมืทัี่�ง
ป็รัิบป็รุิงภูมิืทัี่ศน์ภายในแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยวนำ�าพุร้ิอำนส้มือำที่อำงให้เป็็น
ส้ถานท่ี่�ท่ี่อำงเท่ี่�ยวมืหัศจริริย์ที่างธิ์ริริมืชาติ ดึงดูดนักที่่อำงเท่ี่�ยว 
จากที่ั�วทีุ่กมืุมืโลกให้มืาเยือำน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสมชาย นาคทัพ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลทองหลาง

วิสัยทัศน์ 

“แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรมั่นคง  
ส่งเสริมการศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิต  
นำาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยส่วนร่วมชาวประชา”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

239.08 ตร.กม. 7,773 คน 43,733,570 บาท

โทรศัพท์ 0 5651 8155 www.thong-lang.go.th 
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ด้านที่  
ด้านการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.
ที่มีผลก�รปฏิบัติง�นดีเด่น 2562
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การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7
ด้านที่

248 249

โครงการ ชุมชนเข้าใจ สาธารณภัยเบื้องต้น  
ทุกคนปลอดภัย ประจำาปี 6
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลบ่อแก้ว อำาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การออกไปให้ความรู้กับชุมชนเป็นการป้องกันภัยท่ีอาจจะ 
เกิดข้ึนได้เป็นอย่างดี ทัี่�งในส่้วนการิเตร่ิยมืการิก่อำนเกิดภัย  
การิป็ฏิิบัติขณะเกิดภัย และการิฟ้้ินฟูิหลังเกิดภัย โดยท่ี่�ชุมืชน
ส้ามืาริถจัดการิกับภัยพิบัติ หรืิอำส้าธิ์าริณภัยท่ี่�เกิดขึ�นในชุมืชน 
ได้ด้วยตนเอำงอำย่างม่ืริะบบ 

 ตำาบลบ่อแก้ว มื่ชุมืชนขนาดใหญ่ จำานวน 5 ชุมืชน แบ่งเป็็น  
14 หมืูบ้่าน มืส่้ภาพพื�นที่่�เป็็นที่่�ริาบลุม่ืเชงิเขา ส้าธิ์าริณภยัส่้วนใหญ่ 
เป็็นวาตภยั นำ�าป่็าไหลหลาก ภยัแล้ง และไฟิลามืทุ่ี่ง ซึ�งหากป็ริะชาชน 
มื่ความืริู้และมื่การิเตริ่ยมืความืพริ้อำมื ก็จะช่วยลดความืเส้่ยหาย
และบริริเที่าความืเดือำดริ้อำนขอำงป็ริะชาชนในชุมืชนได้

 การจัดการที่มีประสิทธิภาพ  คริอำบคลุมืพื�นที่่�ทีุ่กชุมืชน  
โดยป็ริะชาชนและชุมืชนท่ี่�อำยู ่ในพื�นท่ี่�เส่้�ยง จะต้อำงมื่ความืริู ้
ความืเข้าใจ และตริะหนักถึงความืส้ำาคัญขอำงการิม่ืส้่วนริ่วมื 
ในการิจดัการิส้าธิ์าริณภยัเบื�อำงต้น ริวมืถงึมืก่าริฝึกซ้อำมืเพื�อำเตริย่มื
ริับมืือำกับภัยพิบัติที่่�อำาจจะเกิดขึ�นได้

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำบต.บ่อำแก้ว ม่ืบุคลากริ
ด้านการิป้็อำงกนัและบริริเที่าส้าธิ์าริณภยั ผ่านการิฝึกอำบริมืในเริื�อำง
การิจัดการิภัยพิบัติ การิริะงับอัำคค่ภัย ริวมืที่ั�งเรืิ�อำงส้าธิ์าริณภัย 
ต่าง ๆ ในที่้อำงถิ�น จากส้ถาบันพัฒนาบุคลากริด้านการิป็้อำงกัน 
และบริริเที่าส้าธิ์าริณภยั จงึส้ามืาริถแนะนำาให้ความืริูก้บัป็ริะชาชน 
ในชุมืชนต่าง ๆ ได้เป็็นอำย่างด่

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เพิ่มศักยภาพของประชาชน ให้เกิดความืรูิ้ ความืตริะหนัก 
ในความืป็ลอำดภัยด้านอำัคค่ภัย เกิดความืริ่วมืมืือำริ่วมืใจในการิ
ป็้อำงกันภัยต่าง ๆ ที่่�อำาจเกิดขึ�นได้ในชุมืชน

 เกิดความม่ันใจในการใช้ชีวิตประจำาวัน และม่ืการิป็ริะส้าน 
การิป็ฏิิบัติกับหน ่วยงานขอำงริัฐและเอำกชน เมืื�อำเกิดเหตุ 
ภยัพบิตัขึิ�นในชุมืชน มืก่าริเตริย่มืความืพร้ิอำมืเพื�อำลดความืสู้ญเส่้ย 
ลดความืเส้่ยหายที่ั�งช่วิตและที่ริัพย์ส้ินขอำงป็ริะชาชนในชุมืชน

 ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ป็ริะชาชนส้ามืาริถเผชิญเหต ุ
ส้าธิ์าริณภัยต่าง ๆ ได้อำย่างถูกต้อำง ป็ลอำดภัย ม่ืป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ  
เมืื�อำได้ริับความืริู้ความืเข้าใจ และส้ามืาริถป็ฏิิบัติได้อำย่างชำานาญ 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ตระหนักถึงความสำาคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ 
กับสาธารณภัย ที่ั�งที่่� เกิดจากป็ริากฏิการิณ์ที่างธิ์ริริมืชาติ 
และจากฝีมืือำขอำงมืนุษย์ เพื�อำช่วยลดความืเส้่ยหายที่ั�งช่วิต 
และที่ริัพย์ส้ินขอำงป็ริะชาชนในชุมืชนได้

 ความรู้ทีไ่ด้รบัเป็นความรู้ใหม่ทีอ่ยู่ใกล้ตวั แต่ไม่ืได้รัิบการิแนะนำา
ที่่�ถูกต้อำง จึงก่อำให้เกิดความืส้นใจที่่�จะเร่ิยนริู้ ม่ืการิแลกเป็ล่�ยน
แนวความืคดิ และการิเข้ามืามืส่่้วนร่ิวมืในการิป้็อำงกันและบริริเที่า
ส้าธิ์าริณภัยในชุมืชน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายธนศักดิ� เหลาแหลม 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบ่อแก้ว

วิสัยทัศน์ 

“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาการท่องเที่ยว  
ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม เกษตรกรรมผัสมผัสาน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

72 ตร.กม. 8,685 คน 63,479,924 บาท

โทรศัพท์  0 4384 0671 www.bokaew-kalasin.go.th
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โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ 
เกี่ยวกับการปองกันการจมน้ำา
โดย เทศบาลตำาบลเทพนคร อำาเภอเมืองกำาแพงเพชร จังหวัดกำาแพงเพชร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 สภาพทัว่ไป เที่ศบาลตำาบลเที่พนคริ มืพ่ื�นที่่� 172 ตาริางกโิลเมืตริ 
22 หมืู่บ้าน ป็ริะชากริ 20,605 คน มื่โริงเริ่ยนในพื�นที่่�จำานวน  
13 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในส้ังกัดเที่ศบาลจำานวน 7 แห่ง  
มื่พื�นที่่�เป็็นที่่�ริาบติดกับแมื่นำ�า คือำ แมื่นำ�าป็ิง ฝายวังบัว อำ่างเก็บนำ�า 
บ่อำนำ�าในชมุืชน เส้่�ยงต่อำการิเกิดอำบุตัเิหตุที่างนำ�า ส้ร้ิางความืเส้ย่หาย 
ต่อำช่วิตและที่ริัพย์ส้ิน 

 โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับการจมนำ้า ดำาเนินการิโดย
เที่ศบาลตำาบลเที่พนคริ เพื�อำลดความืเส้่�ยงความืเส้่ยหายต่อำช่วิต
และที่ริัพย์ส้ิน ผู้บริิหาริให้ความืส้ำาคัญในการิดำาเนินโคริงการิ  
มื่การิกำาหนดเป็็นนโยบายเน้นหนัก มื่การิแป็ลงนโยบายไป็สู้่ 
การิป็ฏิิบัติ และตริวจติดตามืผลการิดำาเนินอำย่างต่อำเนื�อำง  
เพื�อำให้การิดำาเนินโคริงการิมื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพสู้งสุ้ด 

 บูรณาการโครงการร่วมกับโรงเรียนในเขตตำาบลเทพนคร  
ผัู้นำาหมู่บ้าน โดยได้จัดที่ำา MOU ริะหว่างเที่ศบาลตำาบลเที่พนคริ 
กับโริงเร่ิยนในเขตเที่ศบาล และกำานัน ผู้ใหญ่บ้านที่ั�ง 22 หมูื่ 
จัดการิฝึกอำบริมืเพื�อำให้ได้ความืริู ้ถึงวิธิ์่การิช่วยเหลือำตนเอำง 
เมืื�อำเกิดพลัดตกลงไป็ในนำ�า ส้ามืาริถเอำาช่วิตริอำดได้หากป็ริะส้บ
อำุบัติเหตุที่างนำ�า 

 การป้องกันการจมนำ้า ผ่านการิฝึกอำบริมือำย่างเข้มืข้น ทัี่�งยังม่ื 
การิฝึกป็ฏิิบัติจริิงเพื�อำให้ส้ามืาริถลอำยตัวเป็ล่าหรืิอำว่ายนำ�า 
เพื�อำเอำาชวิ่ตริอำดได ้ช่วยเหลอืำผู้ท่ี่�ตกนำ�าด้วยทัี่กษะ ตะโกน โยน ยื�น 
มืากกว่าการิกริะโดดลงไป็ช่วยเหลือำเอำง ซึ�งช่วยลดอัำตริา 
การิบาดเจ็บและเส้่ยช่วิตจากการิจมืนำ�า

 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะ
การว่ายนำ้าเพื่อชีวิต ( i e Sa ing) เพื�อำนำามืาถ่ายที่อำด 
และขยายผลในโริงเริ่ยนและชุมืชน ริ ่วมืเป็ ็นวิที่ยากริให ้
กับหน่วยงานอืำ�นที่่�ขอำรัิบการิส้นับส้นุน จนได้รัิบริางวัลที่่มื 
ผู้ก่อำการิด่ (Merit Ma er) ป็้อำงกันการิจมืนำ�า ป็ริะเภที่ป็ริะเมืิน 
ริับริอำง “ริะดับที่อำงแดง” ป็ริะจำาป็ี 2561

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตตำาบลเทพนคร ส้ามืาริถใช้
อำุป็กริณ์ป็้อำงกันได้ถูกต้อำงและป็ลอำดภัยจากการิจมืนำ�า ส้ามืาริถ
ลอำยตัวเป็ล่าหริือำว่ายนำ�าเพื�อำเอำาช่วิตริอำดได้ ส้ามืาริถเอำาช่วิตริอำด
ในขณะที่่�ตนเอำงป็ริะส้บอำุบัติเหตุที่างนำ�าได้

 เดก็นกัเรียนและเยาวชนในเขตตำาบลเทพนคร ส้ามืาริถช่วยเหลอืำ 
ผู้ตกนำ�าด้วยที่ักษะ ตะโกน โยน ยื�น มืากกว่าการิกริะโดดนำ�า 
ไป็ช่วยเหลอืำเอำง ที่ำาให้เกดิความืป็ลอำดภยัที่ั�งตัวเอำงและคนริอำบข้าง 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การต้ังเป้าหมายท่ีชัดเจน “ลดการิบาดเจ็บ พิการิ และเส่้ยช่วิต 
จากเหตุจมืนำ�าในตำาบลเที่พนคริ ต้อำงเป็็นศูนย์” แล้วผนึกกำาลัง 
ภาค่เครืิอำข่ายท่ี่�เก่�ยวข้อำงส่้งเส้ริิมืการิเร่ิยนรู้ิเก่�ยวกับการิป็้อำงกัน 
การิจมืนำ�าอำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ ใช้งานได้จริิง ส้ร้ิางวัฒนธิ์ริริมื 
ความืป็ลอำดภัยให้เกิดขึ�นในชุมืชนได้อำย่างยั�งยืน 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายนเรศ อินทปัตย์ 
นายกเทศมนตรีตำาบลเทพนคร

วิสัยทัศน์ 

“เทพนคร พัฒนามุ่งมั่น สร้างสรรค์คุณธรรม  
น้อมนำาเศรษฐกิจ พิชิตอบายมุข เป็นสุขทุกครอบครัว”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

172 ตร.กม. 20,605 คน 127,424,957 บาท

โทรศัพท์  0 5574 1515 www.ts-local.com 
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การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7
ด้านที่
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โครงการ ปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลวังหินลาด อำาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ประเด็นปัญหา ในช่วงท่ี่�ผ่านมืาพื�นท่ี่�ตำาบลวังหินลาด ม่ืการิ 
เกิดส้าธิ์าริณภัยขึ�นบ่อำยคริั�งที่ำาให้ อำบต.วังหินลาด ส้ามืาริถ
คาดการิณ์การิเกิดภัยได้มืากขึ�น ได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย ไฟิป็่า 
นอำกจากน่� อุำบัติเหตุที่างถนน ยังเป็็นส้าธิ์าริณภัยท่ี่� เกิดขึ�น 
บ่อำยครัิ�ง ซึ�งการิคาดการิณ์ที่ำาได้ยากเพริาะเป็็นพฤติกริริมื 
ขอำงมืนุษย์ และในช่วงเที่ศกาลต่าง ๆ ซึ�งม่ืการิใช้ถนนมืาก 
ก็ ม่ืแนวโน้มืจะเกิดอุำบัติ เหตุบ่อำยครัิ�ง นำามืาซึ�งการิจัดที่ำา 
แผนป็ฏิิบั ติการิในการิป็้อำงกัน และบริริเที่าส้าธิ์าริณภัย  
และแผนป้็อำงกันอุำบัติเหตุที่างถนนขอำงตำาบลวังหินลาด

 ดำาเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกและปลอดภัย เช่น การิก่อำส้ริ้างที่างเล่�ยงชุมืชน 
การิซ่อำมืแซมืถนน การิป็ริับป็ริุงภูมืิที่ัศน์ มื่การิติดตั�งไฟิส้ว่าง 
ตามืจุดเส้่�ยงเพื�อำป็้อำงกันอำุบัติเหตุที่างถนนและอำาชญากริริมื

 การเผัยแพร่ประชาสมัพนัธ์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการจดัการ
ความเสีย่งจากสาธารณภยั เพื�อำส้ร้ิางการิรัิบริูแ้ละความืตริะหนัก 
ให้แก่ทุี่กภาคส่้วนช่วยเหลือำส้งเคริาะห์ ผู้ป็ริะส้บภัยและ 
บริริเที่าทุี่กข์ในเบื�อำงต้นแก่ผู้ป็ริะส้บภัย พัฒนาริะบบการิให้ 
ความืช่วยเหลือำผู้ป็ริะส้บภัยในเบื�อำงต้นให้ที่ั�วถึงและเป็็นธิ์ริริมื

 การช่วยเหลือสงเคราะห์ผูั ้ประสบภัย ฟิ ้ ้นฟิูบูริณะพื�นที่่� 
ป็ริะส้บส้าธิ์าริณภัย ด้วยความืริวดเริ็ว ที่ั�วถึง และเป็็นธิ์ริริมื 

 ทรพัยากรในการจดัการสาธารณภัย มืเ่พย่งพอำและมืค่วามืพร้ิอำมื
ต่อำการิป็ฏิิบัติงาน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนตำาบลวังหินลาดและ
ต่างพื้นที่ ได้รัิบความืส้ะดวก 
และความืป็ลอำดภั ย ในการิ
ส้ั ญ จ ริ ไ ป็ มื า  ป็ ริ ะ ช า ช น ที่่�
ป็ริะส้บส้าธิ์าริณภัยที่ั�งภัยจาก 
ธิ์ ริ ริมืชาติ แ ละภั ยที่่� มื นุ ษ ย ์
ส้ริ้างขึ�น ได้รัิบความืช่วยเหลือำ 
อำย่างที่ันที่่วงที่่

 ผัู ้นำาชุมชน และประชาชน
มีความรู ้ความเข้าใจในการ 
ป้องกันสาธารณภัย ทัี่�งก่อำน 
เกิดภัย ริะหว่างเกิดภัย และ
ห ลั ง เ กิ ด ภั ย  ม่ื ก า ริ ริ่ วมืคิ ด
ร่ิวมืที่ำา  และริ่วมืบูริณาการิ 
ในการิป้็อำงกันและบริริเที่าส้าธิ์าริณภัย เช่น การิเข้าร่ิวมืฝึกอำบริมื
ซ้อำมืแผนป็้อำงกันและบริริเที่าส้าธิ์าริณภัย การิริ่วมืตั�งด่านชุมืชน
การิตั�งจุดบริิการิป็ริะชาชน ที่ำาให้เกิดความืรัิกความืส้ามัืคค่ 
ในชุมืชน ที่ำาให้มื่ความืป็ลอำดภัยเกิดขึ�นในชุมืชน

 อุบัติเหตุลดลง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ม่ืการิเตร่ิยมื 
ความืพริ ้อำมืในการิป็ ้อำงกันและบริริเที่าส้าธิ์าริณภัยจาก 
ภัยธิ์ริริมืชาติ ที่ำาให้ความืเส้่ยหายด้านต่าง ๆ ลดลง

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การดำาเนินการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนที่างเล่�ยงเข้าชุมืชน  
ติดตั�งไฟิฟิ้าตามืจุดเส้่�ยง ติดตั�งกริะจกโค้ง ติดตั�งไฟิกะพริิบ 

 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย เช่น ริถกู้ช่พ ริถนำ�าดับเพลิง แผงกั�นจริาจริ 
กริวยจริาจริ วิที่ยุส้ื�อำส้าริ เป็็นต้น

 บูรณาการความร่วมมือในสถานศึกษา ม่ืการิอำบริมืให้ความืรูิ ้
ด้านการิป็้อำงกันและบริริเที่าส้าธิ์าริณภัย เช่น ความืริู้ด้านจริาจริ 
ซ้อำมืแผนป็้อำงกันและบริริเที่าส้าธิ์าริณภัย 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายเชวงศักดิ� เบ้าสิน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลวังหินลาด

วิสัยทัศน์ 

“ตำาบลวังหินลาดมีระบบบริหารจัดการที่ดี  
มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดมความคิดเพื่อพัฒนา  
รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำาเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

31.66 ตร.กม. 8,995 คน 53,066,741 บาท

โทรศัพท์ 0 4346 2205 www.wunghinlad.go.th
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โครงการ กอบรมอาสาสมัครปองกันภัย ายพลเรือน 
(อปพร ) หลักสูตรจัดต้ังรุ่นท่ี 
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลเจาทอง อำาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 สถานการณ์ด้านสาธารณภัย ม่ืความืรุินแริงและก่อำให้เกิด
ความืเส้่ยหายต่อำช่วิตและที่รัิพย์สิ้นขอำงป็ริะชากริโลกแต่ละปี็ 
เป็็นจำานวนมืาก ส้าธิ์าริณภัยส่้วนใหญ่ไม่ืส้ามืาริถกำาหนดหรืิอำที่ริาบ
ได้ล่วงหน้าว่า จะเกิดขึ�นท่ี่�ใด เมืื�อำใด ม่ืความืรุินแริงมืากน้อำยเพ่ยงใด 

 การจัดการสาธารณภัยในประเทศไทย ได้ดำาเนินการิจัดตั�ง 
หน่วยงานและภาริกิจต่าง ๆ เพื�อำดำาเนินการิป็้อำงกันและ
บริริเที่าส้าธิ์าริณภัย โดยม่ืการิวางแผนการิจัดการิส้าธิ์าริณภัย  
เพื�อำเป็น็แนวที่างการิป็อ้ำงกันบริริเที่าหริอืำลดอัำนตริายจากภยัพิบัติ
ท่ี่�อำาจจะเกิดขึ�นไว้ล่วงหน้าว่าใคริจะต้อำงที่ำาอำะไริ ท่ี่�ไหน เมืื�อำใด
และจะต้อำงที่ำาอำย่างไริ เมืื�อำม่ืเหตุการิณ์เกิดขึ�นจะสั้บส้นวุ่นวาย
หรืิอำอำาจริะวังภัยไม่ืทัี่นท่ี่วงท่ี่ที่ำาให้ภัยขยายตัวลุกลามืใหญ่โต  
ก่อำให้เกิดความืเส่้ยหาย และเป็็นอัำนตริายต่อำช่วิตและที่รัิพย์สิ้น 
ขอำงป็ริะชาชนมืากขึ�นได้ 

 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.เจาทอง 
เ ห็นความืส้ำาคัญขอำงภาริกิจในการิป็ ้อำงกันและบริริเที่า
ส้าธิ์าริณภัย ซึ�งส้่งผลต่อำส้ภาพความืเป็็นอำยู่และคุณภาพช่วิตขอำง
ป็ริะชาชน โดยในป็ริะเที่ศที่่�พัฒนาแล้ว เจ้าหน้าท่ี่�ท่ี่�ป็ฏิิบัติงาน 
ด้านการิช่วยเหลือำผู้ป็ริะส้บภัยจะมื่การิเตริ่ยมืพริ้อำมืเป็็นอำย่างด่ 
มื่เคริื�อำงมืือำ อุำป็กริณ์ กำาลังเจ้าหน้าที่่�และงบป็ริะมืาณที่่�เพ่ยงพอำ
ต่อำการิป็ฏิิบัติงาน ที่ำาให้การิป็้อำงกันและบริริเที่าส้าธิ์าริณภัย 
เกิดป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ แต่ในป็ริะเที่ศกำาลังพัฒนาได้เผชิญกับป็ัญหา  
การิขาดความืพริ้อำมื ที่ั�งในด้านเคริื�อำงมืือำ อำุป็กริณ์ กำาลังเจ้าหน้าที่่�  
งบป็ริะมืาณ ที่ำาให้เกิดความืล่าช้าและให้บริิการิไมื่ที่ั�วถึง 

 แนวความคิดพ้ืนฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป คือำให้ป็ริะชาชน 
ในที่ ้อำงถิ�นมืาเป็ ็นกำาลังเส้ริิมืในการิป็ฏิิบั ติหน ้าท่ี่� เมืื�อำเกิด 
ภัยพิบัติขึ�น

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนในพื้นที่ของ อบต.เจาทอง ม่ืการิส้ริ้างเครืิอำข่าย
ความืริ ่วมืมืือำที่่� เข ้มืแข็งและคริอำบคลุมืในการิป็้อำงกันและ 
บริริเที่าส้าธิ์าริณภัย มื่จิตส้ำานึกและความืเส้่ยส้ละในการิเข้าริ่วมื
การิป็ฏิิบัติหน้าท่ี่�ช่วยเหลือำเจ้าหน้าท่ี่�ขอำงรัิฐในการิป็้อำงกันและ
บริริเที่าส้าธิ์าริณภัย 

 หมู ่บ ้านและตำาบลมีความเข้มแข็ง ส้ามืาริถพึ�งตนเอำงได  ้
อำย่างยั�งยนื ป็ริะชาชนในชมุืชนมืค่วามืตริะหนกัและร่ิวมืริบัผดิชอำบ
ในการิป็ฏิิบัติงานริ่วมืกับอำงค์กริป็กคริอำงส้่วนที่้อำงถิ�น

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ศูนย์อาสาสมคัรป้องกันภยัฝ่ายพลเรอืน อบต.เจาทอง ได้ดำาเนนิ
กริะบวนการิบริิหาริตามืหลัก PDCA ป็ริะกอำบด้วย

 ด้านการวางแผัน (Plan) โดยม่ืการิวางแผนงานริว่มืกับหนว่ยงาน 
ท่ี่�เก่�ยวข้อำงทัี่�งในด้านงบป็ริะมืาณ ด้านบคุลากริ ด้านการิฝึกซ้อำมืแผน 
และด้านวัส้ดุอุำป็กริณ์ในการิป็ฏิิบัติงาน 

 ด้านการดำาเนินการ (Do) ม่ืโคริงส้ร้ิางอำงค์กริท่ี่� ชัดเจน  
ม่ืการิป็ริะส้านงานท่ี่�ด่ การิม่ืส่้วนร่ิวมืท่ี่�ด่ขอำงหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อำง
และป็ริะชาชน ทัี่กษะการิที่ำางานเป็็นท่ี่มื การิเตร่ิยมืพร้ิอำมืป็ฏิิบัติ
งานอำยูเ่ส้มือำ และการิแจ้งข่าวเตือำนภัยและให้ความืรู้ิแก่ป็ริะชาชน 
อำยู่เส้มือำ 

 ด้านการตรวจสอบ ( heck) มื่การิป็ริะเมืินผลการิดำาเนินงาน
เป็็นริะยะ ม่ืการิตริวจส้อำบอำยู่เส้มือำที่ั�งอำย่างเป็็นที่างการิและ 
ไมื่เป็็นที่างการิ ม่ืการิป็ริะเมิืนกิจกริริมืเป็็นริะยะ การินำาข้อำมืูล 
ปั็ญหาและอำปุ็ส้ริริคมืาวเิคริาะห์เพื�อำป็ริบัป็ริงุแก้ไขการิดำาเนนิงาน 

 ด้านการนำาผัลการตรวจสอบมาปฏบิตั ิ( ction) มืก่ารินำาปั็ญหา 
และอุำป็ส้ริริคมืาจัดเร่ิยงลำาดับความืส้ำาคัญเพื�อำแก้ป็ัญหาตามื 
ความืจำาเป็็นเริ่งด่วน การิให้ความืส้ำาคัญต่อำการิป็ฏิิบัติตามืแผน 
และม่ืการินำาแนวที่างป็ฏิิบัติท่ี่�ด่มืาถ่ายที่อำดให้กับผู ้เก่�ยวข้อำง 
เพื�อำให้เกิดความืเข้าใจที่่�ถูกต้อำงตริงกัน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางสาวอรุณี ธงเฉลิม 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเจาทอง

วิสัยทัศน์ 

“เศรษฐกิจดี สาธารณูปโภคพื้นฐานพร้อม  
สิ่งแวดล้อมไร้มลพิษ มีสุขภาพที่ยั่งยืน  
เพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัย ก้าวไกลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

104 ตร.กม. 8,729 คน  52,428,346 บาท

โทรศัพท์ 0 4482 8232 www. aothong.go.th
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โครงการ อบรมให้ความรู้และการ ก ้อมแผน ุกเ ิน
เกี่ยวกับอุบัติภัยจากผลิตภัณฑ์ปโตรเลียม
โดย เทศบาลตำาบลปากน้ำาชุมพร อำาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 จากเหตุการณ์อุบัติ เหตุรถนำ้ามันพลิกควำ่าที่ เคยเกิดขึ้น 
ในพื้นที่ มื่การินำาเหตุการิณ์ดังกล่าวมืาจำาลอำงเหตุการิณ์ขึ�นใหมื่  
เพื�อำฝึกซ้อำมืแผนฉุกเฉิน โดยบูริณาการิริ่วมืกับหลายภาคส้่วน 
ที่ั�งผู ้ป็ริะกอำบการิค้าด้านผลิตภัณฑ์์ป็ิโตริเล่ยมืและภาครัิฐ 
ที่่�ริับผิดชอำบที่างด้านส้าธิ์าริณภัย ริวมืที่ั�งอำาส้าส้มืัคริในพื�นที่่� 
และพื�นที่่�ข้างเค่ยง

 โครงการฝกอบรมให้ความรู้และฝกซ้อมแผันฉุกเฉินเกี่ยวกับ
อุบัติภัยจากผัลิตภัณฑ์์ปิโตรเลียม โดยนำาวิที่ยากริที่่�ม่ืความืริู้ 
ความืส้ามืาริถถ่ายที่อำดความืรูิ้เก่�ยวกับผลิตภัณฑ์์ป็ิโตริเล่ยมื 
และอำันตริายที่่�เกิดขึ�นจากการิใช้ผลิตภัณฑ์์ป็ิโตริเล่ยมืให้กับ
บคุลากริขอำงอำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�นที่ั�งในพื�นที่่�และนอำกพื�นที่่� 
ริวมืที่ั�งอำาส้าส้มืัคริได้ริับความืรูิ้และนำามืาป็ฏิิบัติได้อำย่างถูกต้อำง
และมื่ความืป็ลอำดภัยมืากขึ�น

 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น จัดที่ำา MOU 
ริะหว่างเที่ศบาลตำาบลป็ากนำ�าชุมืพริและเที่ศบาลตำาบลที่่ายาง 
ด้านการิป็้อำงกันและบริริเที่าส้าธิ์าริณภัยในทีุ่กด้าน กำาหนดให้มื่ 
โคริงการิฝึกซ้อำมืแผนฉุกเฉินท่ี่�อำาจจะเกิดขึ�นจากผลิตภัณฑ์์
ปิ็โตริเลย่มืกับผูป้็ริะกอำบการิคลังนำ�ามืนัในพื�นที่่� และพื�นที่่�ข้างเคย่ง
อำย่างต่อำเนื�อำงทีุ่กป็ี

 เทศบาลตำาบลปากนำ้าชุมพรได้ร่วมกับจังหวัดชุมพรและ
สมาคมอนุรักษ์สภาพส่ิงแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรม
นำ้ามัน (Oil ndustry n ironmental Sa ety roup 

ssociat ion :  S )  กำาหนดให้ เป็็นพื�นท่ี่� จัดอำบริมื 
และฝึกซ้อำมืแผนฉุกเฉินเก่�ยวกับอุำบตัภัิยจากผลิตภัณฑ์์ป็โิตริเล่ยมื 
โดย ส่้งบุคลากริ เข้ า ร่ิ วมืฝึกอำบริมืและซ้อำมืแผนฉุก เฉิน 
จนได้รัิบการิเส้นอำชื�อำเข้ารัิบการิคัดเลือำกริางวัลอำงค์กริป็กคริอำง
ส่้วนท้ี่อำงถิ�นท่ี่�ม่ืผลงานด่เด่น ด้านการิป้็อำงกันและบริริเที่า
ส้าธิ์าริณภัย ป็ริะจำาปี็ 2562 เป็็นครัิ�งแริก

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เกิดโครงการฝกซ้อมด้านสาธารณภัย ริะหว่างหน่วยงาน 
ข้างเค่ยง ภาค่เคริือำข่ายด้านการิป็้อำงกันและบริริเที่าส้าธิ์าริณภัย 
ส้ริ ้างความืเชื�อำมืั�นให้กับป็ริะชาชนที่่�อำาศัยอำยู ่ในพื�นที่่�และ 
ลดอำันตริายที่่�อำาจเกิดขึ�นจากผลิตภัณฑ์์ป็ิโตริเล่ยมืได้มืากยิ�งขึ�น 

 เพิ่มขีดความสามารถและองค์ความรู ้ ให้กับบุคลากริใน 
หน่วยงานและป็ริะชาชนที่่�อำยู่อำาศัยในพื�นที่่�ได้เป็็นอำย่างด่

 เครื่องมือเครื่องใช้ที่ เพิ่มมากขึ้น ที่ั�งจากอำงค์กริป็กคริอำง 
ส้่วนที่้อำงถิ�นและผู้ป็ริะกอำบการิด้านผลิตภัณฑ์์ป็ิโตริเล่ยมืในพื�นท่ี่�  
เพื�อำเพิ�มืขด่ความืส้ามืาริถในการิป้็อำงกันภยัได้อำย่างมืป่็ริะสิ้ที่ธิ์ภิาพ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความมุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนาองค์ความรู้และพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ในหน่วยงาน การิที่ำางานเป็็นที่่มืเพื�อำลดความืสู้ญเส้่ยช่วิตและ
ที่ริัพย์สิ้นขอำงป็ริะชาชนจากส้าธิ์าริณภัยด้านต่าง ๆ ในพื�นท่ี่� 
ขอำงเที่ศบาลตำาบลป็ากนำ�าชุมืพริ

 การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน อำาส้าส้มัืคริด้านส้าธิ์าริณภัย  
และป็ริะชาชนในท้ี่อำงถิ�นม่ืความืร่ิวมืมืือำโดยยึดหลักนำาความื
ต้อำงการิและความืคิดเห็นขอำงป็ริะชาชน มืาช่วยเพิ�มืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ 
ในการิที่ำางาน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายอธิวัส ทรรปณะวิภาส 
นายกเทศมนตรีตำาบลปากนำ้าชุมพร

วิสัยทัศน์ 

“ปากนำ้าชุมพรเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน อยู่บนพื้นฐานคุณธรรม”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

0.81 ตร.กม. 6,595 คน 55,330,717 บาท

โทรศัพท์ 0 7752 2008 www.paknumchumphon.go.th
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โครงการ ปองกันและแก้ไขป หาภัยแล้ง  
และป หาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 โครงการป้องกันและแก้ ไข ปัญหาภัยแล้ งและปัญหา
อุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม เกิดจากส้ถานการิณ์ปั็ญหาภัยแล้ง
และอำุที่กภัยท่ี่� เกิดขึ�นในจังหวัดเช่ยงริายเป็็นป็ริะจำาทีุ่กป็ี  
อำบจ.เช่ยงริาย จึงม่ืแนวคิดท่ี่�จะดำาเนินการิป้็อำงกันและแก้ไขปั็ญหา
ดังกล่าวในเชิงรุิก โดยกริะบวนการิม่ืส่้วนร่ิวมื มุ่ืงส้ร้ิางนวัตกริริมื 
การิป็้อำงกันและแก้ไขปั็ญหาภัยแล้ง ปั็ญหาอำุที่กภัยอำย่างยั�งยืน 
ด้ วยการิจัด ฝึกอำบริมืเชิ งป็ฏิิบั ติการิส้ ร้ิางฝายมื่ ช่ วิต ขึ� น 
ในพื�นท่ี่�ต้นนำ�า

 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ได้จัดที่ำา MOU 
ริะหว่าง อำบจ. กับภาค่เครืิอำข่ายต่าง ๆ  เพื�อำบูริณาการิทัี่�งแผนงาน
โคริงการิ งบป็ริะมืาณ บุคลากริ ที่รัิพยากริในท้ี่อำงถิ�น ตลอำดจน 
อำงค์ความืรู้ิต่าง ๆ  ร่ิวมืกัน เช่น เครืิอำข่ายฝายม่ืช่วิตแห่งป็ริะเที่ศไที่ย 
โคริงการิริอ้ำยใจภักดิ� รัิกษ์ป่็า รัิกษ์ต้นนำ�า ชมืริมืบณัฑิ์ตอำาส้า เพื�อำน้อำง  
เพื�อำชุมืชน มืมืริ.ส้ธิ์. มืหาวทิี่ยาลัยริาชภัฏิเช่ยงริาย จังหวัดเช่ยงริาย  
พริะพุที่ธิิ์วงศ์วิวัฒน์ เจ้าอำาวาส้วัดดอำยตุง เจ้าคณะอำำาเภอำแม่ืส้าย 
และ อำป็ที่.ในพื�นท่ี่�จังหวัดเช่ยงริาย อ่ำกจำานวน 9 แห่ง

 การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในเชิงรุก โดยกริะบวนการิม่ืส่้วนร่ิวมื รัิบฟัิงและเส้นอำข้อำคิดเห็น 
อำย่างตริงไป็ตริงมืา นำาเอำาศักยภาพ ภูมิืปั็ญญาขอำงแต่ละฝ่าย 
มืาบูริณาการิการิที่ำางาน โดยม่ืเป้็าหมืายคือำการิป้็อำงกันและ 
แก้ไขปั็ญหาความืเดือำดร้ิอำนให้แก่ป็ริะชาชน เพื�อำให้เกิดความืยั�งยนื  
และเกิดป็ริะโยชน์สู้งสุ้ดแก่ป็ริะชาชน 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 พ้ืนท่ีป่าต้นนำ้าเกิดความชุ่มช้ืน จำานวน 4 ส้าย (ต้นนำ�าลาว  
ต้นนำ�าวัง ต้นนำ�าคำา ต้นนำ�าจัน)

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลรักษาฝายโครงสร้าง
อย่างง่าย (ฝายมีชีวิต) แก้ไขปั็ญหาภัยแล้ง ป็ริะชาชนม่ืนำ�าใช้ 
ในการิอำุป็โภคบริิโภค มื่แหล่งนำ�าส้ำาหรัิบการิเกษตริกริริมื  
ป็้อำงกันและแก้ไขป็ัญหาอำุที่กภัย ลดความืริุนแริงการิพังที่ลาย 
ขอำงดิน ลดป็ัญหานำ�าไหลบ่าที่่วมืในพื�นที่่�หริือำนำ�าป็่าไหลหลาก

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การน้อมนำาหลักทรงงาน 23 ข้อ ในพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพติร มืาป็ริะยุกต์ใช้ในการิดำาเนินโคริงการิเพื�อำให้เกิด
ป็ริะโยชน์สู้งสุ้ดแก่ป็ริะชาชนและแก้ไขปั็ญหาได้อำย่างยั�งยืน 
ด้วยกริะบวนการิค้นหาป็ัญหา การิวิเคริาะห์และบันทึี่กข้อำมืูล
อำย่างเป็็นริะบบ การิบูริณาการิการิที่ำางานร่ิวมืกันโดยท่ี่�ม่ื 
เป้็าหมืายคือำ ไม่ืนำาเงินหรืิอำงบป็ริะมืาณมืาเป็็นปั็จจัยหลัก  
ในการิที่ำางาน ริวมืถึงม่ืการิป็รึิกษาหารืิอำเพื�อำร่ิวมืกันแก้ไขปั็ญหา
อำย่างตริงไป็ตริงมืา 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายเทอดเกียรติ สุกใส 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วิสัยทัศน์ 

“ยึดหลักธรรมาภิบาล  
ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

11,678.369 ตร.กม. 1,292,130 คน 1,010,257,405 บาท

โทรศัพท์ 0 5317 5333 www.chiangraipao.go.th 
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การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7
ด้านที่
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โครงการ ปองกันการจมน้ำาในเด็กอายุต่ำากว่า  ปี
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลดอนแก้ว อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 สภาพปัญหา ส้ถิติอำัตริาการิเส้่ยช่วิตขอำงเด็กอำายุตำ�ากว่า 15 ป็ี 
ขอำงป็ริะเที่ศไที่ย พบว่า มืก่าริเส้ย่ชว่ติจากการิจมืนำ�าเป็็นอำนัดบั 1 
มืากกว่าส้าเหตุอำื�น ๆ  โดยเฉพาะช่วงปิ็ดเที่อำมืซึ�งมืาจากหลายปั็จจยั 
เช่น การิป็ล่อำยป็ละละเลยขอำงผู้ป็กคริอำง การิแอำบไป็เล่นนำ�าตามื
ลำาพงั เดก็ไม่ืมืท่ี่กัษะการิว่ายนำ�าเพื�อำเอำาช่วติริอำด และการิช่วยเหลอืำ 
คนจมืนำ�าโดยไมื่ถูกวิธิ์่ เป็็นเหตุให้เด็กไที่ยเส่้ยช่วิตจากการิ 
จมืนำ�ามืากถึง 1,500 คนต่อำป็ี 

 สาเหตุหลักของการจมนำ้า
• ผู้ใหญ่ป็ล่อำยเด็กที่ิ�งไว้เพ่ยงชั�วขณะ ไมื่คิดว่าเป็็นอำันตริาย
• เด็กไป็เล่นนำ�าตามืลำาพัง
• ผู้ใหญ่และชุมืชนไมื่จัดส้ภาพแวดล้อำมืให้เกิดความืป็ลอำดภัย 
• เด็กจมืนำ�าจากการิพลัดตกนำ�า
• เด็กให้การิช่วยเหลือำคนตกนำ�าไมื่ถูกวิธิ์่

 อบต.ดอนแก้ว ม่ืบุคลากริท่ี่�ผ่านการิฝึกอำบริมืในการิป็้อำงกัน 
การิจมืนำ�า ม่ืความืรู้ิความืส้ามืาริถท่ี่�จะถ่ายที่อำดอำงค์ความืรู้ิ 
ในเรืิ�อำงดังกล่าวให้กับเด็กและเยาวชนในพื�นท่ี่� จึงตั�งเป้็าหมืาย 
ลดอำัตริาการิเส้่ยช่วิตขอำงเด็กอำายุตำ�ากว่า 15 ป็ี ให้ส้ำาเริจ็

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มื่ความืริู ้ความืเข้าใจ 
ในเรืิ�อำงความืป็ลอำดภัยที่างนำ�า ม่ืทัี่กษะการิว่ายนำ�าเพื�อำเอำาช่วิต
ริอำดม่ืทัี่กษะการิช่วยเหลือำคนจมืนำ�าด้วยวิธ่ิ์ ตะโกน โยน ยื�น  
โดยตัวเอำง ไมื่ต้อำงกริะโดดลงนำ�าเพื�อำช่วยเหลือำซึ�งเส่้�ยงกับ 
การิกอำดรัิด และอำาจเส่้ยช่วิตทัี่�งคนจมืนำ�าและผู้ช่วยเหลือำ

 อัตราการเสียชีวิต ขอำงเด็กอำายุตำ�ากว่า 15 ป็ี ในชุมืชนลดลง

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ผัูบ้รหิาร ให้ความืส้ำาคญัและมืก่าริผลกัดนันโยบายไป็สู้ก่าริป็ฏิบิตัิ
ให้เกิดความืต่อำเนื�อำง ริวมืถึงมื่การิกำาหนดเป็้าหมืายในการิที่ำางาน
ริ่วมืกัน

 ความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง ริะหว่าง อำบต.ดอำนแก้ว และ 
ภาค่เคริือำข่ายในชุมืชน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายนพดล ณ เชียงใหม่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลดอนแก้ว 

วิสัยทัศน์ 

“ดอนแก้ว ตำาบลแห่งสุขภาวะ”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

48.53 ตร.กม. 16,333 คน 102,000,000 บาท

โทรศัพท์ 0 5312 1585 www.donkaewlocal.go.th
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โครงการ กอบรมเพิมศักยภาพการป ิบัติงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การกู้ภัยทางสูง 
การดับเพลิงในอาคาร การ ก ้อมแผนปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย
โดย เทศบาลตำาบลวังเจ้า อำาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 สภาพพื้นที่ของเทศบาลตำาบลวังเจ้า มื่ลักษณะท่ี่�หลากหลาย 
ที่ั�งส้ภาพชนบที่และส้ภาพความืเป็็นชุมืชนเมืือำง ที่่�มื่ความื
แอำอำัดและป็ริะกอำบกับชุมืชนเริิ�มืมื่การิก ่อำส้ริ ้างอำาคาริสู้ง  
หากเกดิเหตอัุำคคภ่ยัจะส้ร้ิางความืเส่้ยหายหลายป็ริะการิต่อำชุมืชน  
จึงต้อำงมื่การิซักซ้อำมืการิป็ฏิิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย เพื�อำแก้ไข
ส้ถานการิณ์วิกฤตซึ�งมื่แนวที่างแตกต่างกันอำอำกไป็

 เพิ่มประสิทธิภาพผูั้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (พนักงานดับเพลิงและกู้ภัย) สังกัดเทศบาล 
ตำาบลวังเจ้า ให้มื่ความืริู ้ ความืเข้าใจและความืชำานาญการิ 
ดับเพลิงในอำาคาริ ริวมืถึงการิช่วยเหลือำผู้ป็ริะส้บภัยในอำาคาริสู้ง 
และริะงับเหตุที่่�เกิดขึ�นจริิงในส้ภาพพื�นที่่�ต่าง ๆ ริวมืถึงริะบบ
บัญชาการิเหตุการิณ์ฉุกเฉิน การิซักซ้อำมืแผนป็้อำงกันและบริริเที่า
ส้าธิ์าริณภัยเต็มืริูป็แบบ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 พนักงานดับเพลิง กู้ภัย สมาชิก อปพร. และประชาชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการระงับเหตุ เช่น  
การิใช้เชอืำกเพื�อำการิกูภ้ยัที่างสู้ง การิใช้บนัไดช่วยเหลอืำผูป้็ริะส้บภยั 
การิดบัเพลงิในอำาคาริ การิใช้หวัฉด่นำ�าดบัเพลงิและการิริะบายควนั

 ผัูเ้ข้ารบัการอบรม ส้ามืาริถป็ริะยกุต์ใช้งานให้เกดิป็ริะโยชน์สู้งส้ดุ 
ต่อำอำงค์กริและป็ริะชาชนในพื�นที่่�ต่อำไป็

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ตระหนักถึงความสำาคัญของระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน
และการิฝึกซ้อำมืแผนการิป้็อำงกนัและบริริเที่าส้าธิ์าริณภยัในชมุืชน 

 การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื�อำให้เกิดป็ริะโยชน์
สู้งสุ้ดต่อำหน่วยงานและป็ริะชาชนในพื�นที่่� 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายพิทักษ์ สาคร  
นายกเทศมนตรีตำาบลวังเจ้า

วิสัยทัศน์ 

“วังเจ้าอยู่ดี คนดีมีสุข”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

7.85 ตร.กม. 4,266 คน 36,073,563 บาท

โทรศัพท์ 0 5559 3106 www.wangchao.go.th
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โครงการ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดย สำานักงานเทศบาลตำาบลนาตาล่วง ตำาบลนาตาล่วง อำาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 เทศบาลตำาบลนาตาล ่วง  ได ้ดำา เ นินการิบริิหาริจัดการิ
ส้าธิ์าริณภัยให้เป็็นไป็ตามืกฎหมืาย และริะเบ่ยบท่ี่�เก่�ยวข้อำง  
เพื� อำป็ ้อำง กันและลดความืสู้ญเ ส่้ยต ่อำ ช่วิตและที่รัิพย ์ สิ้น  
ริวมืถึงผลกริะที่บที่างเศริษฐกิจได้อำย่างม่ืป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพและ 
ยั�งยืน 3 ขั�นตอำน คือำ ก่อำนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ 
และหลังเกิดภัยพิบัติ 

 ดำาเนินการจัดทำาผัังดิน ผัังนำ้า และผัังชุมชน เป็็นการิกำาหนด
พื�นท่ี่�ต่าง ๆ อำย่างชัดเจน เช่น พื�นท่ี่�ที่ำากิน ที่่�อำยู่อำาศัย ชุมืชน  
พื�นที่่�ค้าขาย พื�นที่่�การิเกษตริ พื�นที่่�ลุ่มืนำ�าส้ายต่าง ๆ 

 จัดทำาแผันปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของเทศบาลตำาบลนาตาล่วง มื่การิกำาหนดริายละเอำ่ยดที่่�ชัดเจน
ที่ั�งข้อำมืูลพื�นฐานที่ั�วไป็ การิบริิหาริจัดการิความืเส่้�ยง การิป็ฏิิบัติ
ก่อำนเกิดภัยพิบัติ การิป็ฏิิบัติขณะเกิดภัยพิบัติ และการิป็ฏิิบัติ
หลังเกิดภัยพิบัติ

 จัดทำาแผันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิบัติจากอุทกภัย 
วาตภัยและดินถล่ม ภายในเขตพื�นที่่�เที่ศบาลตำาบลนาตาล่วง  
โดยจัดที่ำาแผนท่ี่� เส้่�ยงต ่อำการิเกิดภัยพิบั ติ  และจุดอำพยพ 
ผู้ป็ริะส้บภัยพิบัติ ไป็ยังพื�นที่่�ป็ลอำดภัยขอำงแต่หมืู่บ้าน/ชุมืชน

 โครงการก่อสร้างแก้มลิงสำาหรับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย บริิเวณบ้านทุี่่งนำ�าผุด หมืู่ท่ี่� 1 ตำาบลนาตาล่วง  
อำำาเภอำเมืือำงตริัง จังหวัดตริัง บริิเวณเนื�อำที่่� 200 ไริ่ ส้ามืาริถบริริจุ
นำ�าได้ 200,000,000 ลูกบาศก์ลิตริ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนในตำาบลนาตาล่วงและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รัิบที่ริาบ
ข้อำมูืลข่าวส้าริและแนวที่างการิป็ฏิิบัติตามืขั�นตอำน ริะเบ่ยบ
กฎหมืายที่่�เก่�ยวกับการิดำาเนินช่วิตให้ม่ืความืป็ลอำดภัยในช่วิต 
และที่ริัพย์ส้ิน

 ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและเป็นระบบ 
กริณ่เกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน ส้ามืาริถแก้ไขป็ัญหาเฉพาะหน้า 
ได้อำย่างที่ันเหตุการิณ์ ป็ริะชาชนม่ืความืป็ลอำดภัยในช่วิตและ
ที่ริัพย์ส้ิน

 ประชาชนกลุ ่มเสี่ยงในพื้นที่ เ ส่ียงภัย มื่ความืมืั�นใจและ 
เชื�อำมัื�นในริะบบการิบริิหาริจัดการิส้าธิ์าริณภัยขอำงเที่ศบาลตำาบล
นาตาล่วงที่่�มื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ ที่ั�วถึง ริวดเริ็ว มื่ขั�นตอำน และมื่ริะบบ
ที่่�ชัดเจน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 นโยบายและการบริหารจัดการของผัู ้บริหารเทศบาล  
มื่ความืคริอำบคลุมืและส้อำดคล ้อำงกับนโยบายขอำงจังหวัด  
อำำาเภอำและบริิบที่ขอำงพื�นที่่�ตำาบลนาตาล่วง 

 การดำาเนนิการตามขัน้ตอน กฎหมืาย ริะเบย่บ ข้อำบงัคับ หนังส้อืำ
ส้ั�งการิ ริะดับแผนป็ฏิิบัติการิป็้อำงกันและบริริเที่าส้าธิ์าริณภัย 
แห่งชาต ิพ.ศ. 2558 แผนป้็อำงกันและบริริเที่าส้าธิ์าริณภยัจงัหวัด/
อำำาเภอำ แผนป็ฏิิบตักิาริในการิป้็อำงกันและบริริเที่าส้าธิ์าริณภยัขอำง
เที่ศบาลตำาบลนาตาล่วง 

 ความร่วมมือ ที่ั�งจากคณะผู ้บริิหาริเที่ศบาล ส้มืาชิกส้ภา
เที่ศบาล พนักงานเที่ศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขอำงเที่ศบาล 
ตำาบลนาตาล่วง ฝ่ายป็กคริอำงตำาบลนาตาล่วง อำาส้าส้มืัคริ
ส้าธิ์าริณสุ้ขป็ริะจำาหมูื่บ้าน อำาส้าส้มืัคริป็้อำงกันภัยฝ่ายพลเริือำน 
มืูลนิธิิ์ต่าง ๆ ป็ริะชาชน และส้่วนริาชการิที่ั�งภาคริัฐและเอำกชน 
ในเขตพื�นที่่�เที่ศบาลตำาบลนาตาล่วงและพื�นที่่�ใกล้เค่ยง

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายณัฐพงษ์ เนียมสม 
นายกเทศมนตรีตำาบลนาตาล่วง

วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาเทศบาลตำาบลนาตาล่วง  
ให้เป็นเทศบาลตำาบลของการมีส่วนร่วม  
สุขภาพปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล สิ่งแวดล้อมสดใส”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

14.8 ตร.กม. 7,381 คน 23,675,102 บาท

โทรศัพท์ 0 7550 2670 www.nataluang.go.th
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โครงการ ก อ้มแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดย เทศบาลตำาบลขนแก้ว อำาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การฝกซ้อมแผันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เหตุการณ์
จำาลองเสมือนจริง โดยมื่ที่่�มืาจากเหตุการิณ์ริถแก๊ส้ริะเบิด 
ที่่�ถนนเพชริบุริ่ตัดใหมื่ เมืื�อำ พ.ศ. 2533 ซึ�งม่ืผู้บาดเจ็บและ 
เส้่ยช่วิตเป็็นจำานวนมืาก นับเป็็นข่าวอำุบัติเหตุที่่�ริ้ายแริงที่่�สุ้ด  
โดยในป็ัจจุบันมื่ข่าวส้าริเก่�ยวกับเหตุการิณ์ริถริะเบิดอำยู่บ่อำยคริั�ง 
ก่อำให้เกิดความืเส้่ยหายต่อำช่วิตและที่ริัพย์ส้ิน

 จัดฝกอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ทั่วไป ให้มื่ความืรูิ้และส้ามืาริถให้ความืช่วยเหลือำในเบื�อำงต้นได้  
เพื�อำแก้ปั็ญหาบคุลากริในด้านการิป้็อำงกันและบริริเที่าส้าธิ์าริณภยั
ที่่�มื่ความืรูิ ้ความืชำานาญด้านอำัคค่ภัยที่่�มืาจากอำุบัติ เหตุริถ
แก๊ส้ริะเบิดมื่เป็็นจำานวนน้อำย ไมื่เพ่ยงพอำต่อำการิป็้อำงกันและ 
แก้ไขป็ัญหาเฉพาะหน้าได้อำย่างที่ันที่่วงที่่ 

 เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความชำานาญมาให้ความรู้ก่อนที่จะ 
ฝกซ้อมจริง เพื�อำป้็อำงกนัการิเกดิอำนัตริายต่อำผูเ้ข้าริบัการิฝึกอำบริมื
หริือำที่ริัพย์ส้ินต่าง ๆ จนผู้เข้าริับการิฝึกอำบริมืส้ามืาริถนำาความืรูิ้ 
ไป็บูริณาการิในการิป็้อำงกันและช่วยเหลือำได้

 ถอดบทเรียน เนื�อำงจากการิฝึกซ้อำมืแผนป็้อำงกัน ม่ืการิจำาลอำง
เหตุการิณ์เส้มืือำนจริิง ส้ถานท่ี่�ที่่�ใช้ในการิจำาลอำงเหตุการิณ  ์
จงึมืค่วามืจำาเป็็นอำย่างยิ�ง ซึ�งในบางครัิ�ง ส้ถานที่่�ฝึกซ้อำมืมืข้่อำจำากดั 
ไมื่เอำื�อำอำำานวย เนื�อำงจากป็ัจจัยส้ภาพแวดล้อำมืหลาย ๆ อำย่าง เช่น 
ส้ภาพการิจริาจริบนถนน บริิ เวณพื�นท่ี่�จำาลอำงเหตุการิณ  ์
มื่ส้ิ�งก่ดขวางไมื่ส้ามืาริถเคลื�อำนย้ายได้ ที่ำาให้เป็็นอุำป็ส้ริริคในการิ
ฝึกอำบริมืบ้าง แต่ก็ส้ามืาริถดำาเนินการิฝึกอำบริมืให้ส้ำาเริจ็ลุล่วงได้ 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสมศักดิ� เอี่ยมพินพันธุ์  
นายกเทศมนตรีตำาบลขุนแก้ว

วิสัยทัศน์ 

“ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างสุขภาพ  
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง  
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สืบสานประเพณี ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

10.8 ตร.กม. 7,919 คน 80,887,163 บาท

โทรศัพท์ 0 3490 0441 www.khunkaew.go.th

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 การฝกซ้อมแผันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็็นการิ
ดำาเนินการิที่่�ที่ำาให้ผู้เข้าริับการิอำบริมืได้ริับความืรูิ้ ความืเข้าใจ 
ในการิป็ฏิิบัติการิช่วยเหลือำผู้ป็ริะส้บภัยได้อำย่างถูกต้อำง

 ประชาชนมีความสนใจในการฝ กซ ้อมแผันป ้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย ที่ำาให้ได้ริับความืริู้ความืเข้าใจ มื่ที่ักษะ  
ความืส้ามืาริถในการิช่วยเหลือำผู ้ป็ริะส้บภัยได้อำย่างถูกต้อำง 
และส้มืบูริณ์มืากยิ�งขึ�น 

 ส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชน โดยป็ริะชาชน 
ม่ืความืตื�น ตัวที่่� จะ เข ้ า รัิบการิฝ ึกอำบริมืให ้ ได ้ ริับความืริู ้  
ความืเข้าใจในวธิิ์ป่็ฏิบิตักินัอำย่างต่อำเนื�อำงและที่ั�วถงึ ส้ามืาริถพึ�งพา
ตนเอำงได้เมืื�อำเกิดเหตุ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความมุ่งมั่นในการฝกซ้อมแผัน ม่ืการิเตริ่ยมืความืพริ้อำมืขอำง 
ที่่มืวิที่ยากริที่่�ริ่วมืกันวางแผน ป็ริะชุมืเตริ่ยมืความืพริ้อำมืล่วงหน้า 
ถอำดบที่เร่ิยนจากส้ถานการิณ์จริิงมืาป็รัิบใช้ให้เข้ากับส้ถานการิณ์
จำาลอำงให้ได้เส้มืือำนจริิงมืากที่่�สุ้ด 

 เทศบาลตำาบลขุนแก้วได้บูรณาการความร่วมมือ ทัี่�งด้าน 
อำงคค์วามืรู้ิและงบป็ริะมืาณในการิจดัโคริงการิฝกึซอ้ำมืแผนป็อ้ำงกัน
และบริริเที่าส้าธิ์าริณภัย โดยม่ืพ่�น้อำงป็ริะชาชน หน่วยงาน 
ทัี่�งภาครัิฐและเอำกชนในพื�นท่ี่�เข้ารัิบการิฝกึซอ้ำมืแผนกันอำยา่งทัี่�วถึง  
และส้ามืาริถช่วยเหลือำกันได้เมืื�อำเกิดเหตุ
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การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7
ด้านที่

258 259

โครงการ อาสาสมัครปองกันและระงับอัคคีภัย 
โดย เทศบาลตำาบลนาแก อำาเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิัดชอบงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้ครบถ้วน ซักซ้อำมืวิธิ์่การิป็ฏิิบัติตามืหน้าท่ี่� และ
ขั�นตอำนต่าง ๆ ให้ส้ามืาริถป็ฏิิบัติงานได้อำย่างต่อำเนื�อำงและ 
มืป่็ริะสิ้ที่ธิ์ภิาพเพื�อำให้การิป็ฏิิบตัภิาริกจิขอำงศนูย์ อำป็พริ. เที่ศบาล
ตำาบลนาแกเป็็นไป็ด้วยความืเริ่ยบริ้อำย 

 ประสานการปฏบิตักิบัส่วนราชการทีเ่ก่ียวข้อง ในการิจดัเตร่ิยมื
กำาลังคน วัส้ดุอำุป็กริณ์ เคริื�อำงมืือำ เคริื�อำงใช้ อำย่างมื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ 
และพัฒนาให ้ เป็ ็นศูนย ์  อำป็พริ. ด่ เด ่น ริะดับตำาบลขอำง 
จังหวัดนคริพนมื 

 พัฒนาและยกระดับศูนย์ อปพร. เทศบาลตำาบลนาแก ให้เป็น
ระบบ มื่ความืพริ้อำมืในการิบริิการิป็ริะชาชน ส้มืาชิก อำป็พริ. 
มื่ความืริู้ด้านการิป็้อำงกันและริะงับอำัคค่ภัย ส้ามืาริถนำาไป็ป็ฏิิบัติ 
และถ่ายที่อำดแก่ผู้อำื�น ริวมืถึงนำาไป็แก้ไขเหตุการิณ์เมืื�อำป็ริะส้บภัย  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนใน 4 หมู่บ้าน 12 ชุมชน รวมท้ังสิ้น 4,554 คน 
2,114 ครัวเรือน มื่ความืริู้ ความืเข้าใจ ตริะหนักถึงการิป็้อำงกัน
และริะงับอำัคค่ภัยในคริัวเริือำนและในชุมืชน ส้ามืาริถริับมืือำ 
กับเหตุฉุกเฉินในชุมืชนขอำงตนเอำง ริวมืทัี่�งม่ืส่้วนร่ิวมืในการิแก้ไข
ส้ถานการิณ์ฉุกเฉิน ช่วยลดความืสู้ญเส้่ยท่ี่�อำาจมื่ผลกริะที่บ 
ต่อำช่วิตและที่รัิพย์สิ้นขอำงป็ริะชาชน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การเป็นต้นแบบทีป่ฏบิตัไิด้จรงิและการแสดงออกในทางปฏบิตัิ
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น เที่ศบาลได้จัดเจ้าหน้าที่่� และ
อุำป็กริณ์ พริ้อำมืยานพาหนะ อำอำกไป็ให้ความืรูิ้ในการิป็้อำงกัน 
และริะงับอำัคค่ภัยในชุมืชน ส้่วนริาชการิ ส้ถานป็ริะกอำบการิ 
ธิ์นาคาริ และส้ถานศึกษา ในเขตพื�นที่่�เที่ศบาลตำาบลนาแก  

 หัวใจของการวางแผันอยู่ที่ “การป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้” 
ดังนั�น แนวที่างการิป็ฏิิบัติ เพื�อำป็ ้อำงกันไมื ่ ให ้ เกิดไฟิไหมื ้ 
จะต้อำงริ่างขึ�นมืาก่อำนและนำาไป็ป็ริะชาส้ัมืพันธิ์์ให้แก่ป็ริะชาชน  
ได้รัิบที่ริาบแนวที่างอำย่างกว้างขวาง แต่หากเป็็นเหตุสุ้ดวิส้ัย  
เ กิดมื่ ไฟิไหมื ้ขึ�นมืา จำาเป็ ็นอำย ่างยิ� งจะต ้อำงมื่แนวป็ฏิิบัติ  
เพื�อำริะงับเหตุที่่�ริวดเริ็วและมื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ ริวมืที่ั�งต้อำงริักษาช่วิต 
และที่ริัพย์ส้ินขอำงป็ริะชาชนให้ได้ริับความืป็ลอำดภัยมืากที่่�สุ้ด

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายวิทยา แสงสุวรรณ  
นายกเทศมนตรีตำาบลนาแก

วิสัยทัศน์ 

“ร่วมคิด ร่วมทำา นำานาแกก้าวหน้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

5.01 ตร.กม. 4,554 คน 54 ล้านบาท

โทรศัพท์  0 4257 1058  www.tessabannakae.go.th
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

258 259

โครงการ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลโบสถ์ อำาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 สภาพโดยทั่วไป อำบต.โบส้ถ์ ม่ืพื�นท่ี่�รัิบผิดชอำบเป็็นบริิเวณกว้าง 
(156 ตริ.กมื.) จำานวน 27 หมู่ืบ้าน จึงนำากลยทุี่ธ์ิ์ในการิป้็อำงกันและ 
บริริเที่าส้าธิ์าริณภัยโดยนำาหลักธิ์ริริมืาภิบาล คือำการิม่ืส่้วนร่ิวมื
ขอำงป็ริะชาชน (ใช้ชุมืชนเป็็นฐาน) ม่ืความืมุ่ืงมัื�นในการิขับเคลื�อำน 
การิที่ำางานขอำงศูนย์อำาส้าส้มัืคริป้็อำงกันฝ่ายพลเรืิอำนให้ม่ื
ป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ เพื�อำป้็อำงกันและลดความืสู้ญเส่้ยต่อำช่วิตและ
ที่รัิพย์สิ้นขอำงป็ริะชาชน เช่น การิฝึกอำบริมืพัฒนาศักยภาพ 
อำป็พริ. การิส้ำาริวจพื�นท่ี่�เส่้�ยงภัย การิแก้ไขปั็ญหาความืเส่้�ยง  
การิป็ริะชาสั้มืพันธ์ิ์แจ้งเตือำนเชิงรุิกก่อำนการิเกิดส้าธิ์าริณภัย 

 อบต.โบสถ์ เป็นศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น 
ประจำาปี พ.ศ. 2560 ถือำเป็็นป็ัจจัยท่ี่�ส้่งผลต่อำความืก้าวหน้า 
ในการิดำาเนินงานด้านการิป็้อำงกันส้าธิ์าริณภัยภาคป็ริะชาชน  
ช่ วยกริะ ตุ้น เตื อำนให้ป็ริะชาชนเห็น ถึ งความืส้ำา คัญขอำง 
ความืป็ลอำดภัยในช่วิตและที่รัิพย์สิ้น และร่ิวมืมืือำร่ิวมืใจ  
ในการิป็้อำงกันและเฝ้าริะวังเหตุที่่�อำาจจะเกิดขึ�น

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายณรงค์ เพิ่มพูน 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลโบสถ์

วิสัยทัศน์ 

“เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นธรรมาภิบาล  
ผัสานสามัคคี ตามรอยวิถีพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

156 ตร.กม. 19,700 คน 110,165,609 บาท

โทรศัพท์  0 4496 5030 www.both.go.th

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 การดำาเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเชิงรุก  
เช่น การิฝึกอำบริมืความืรู้ิแก่ป็ริะชาชน การิฝึกซ้อำมืแผน การิแก้ไข 
จุดเส่้�ยง การิแจ้งเตือำน ริวมืถึงการิจัดหาเครืิ�อำงมืือำเครืิ�อำงใช้ 
ท่ี่�จำาเป็็นต่อำการิป็ฏิิบัติงาน ก่อำให้เกิดผลด่ต่อำป็ริะชาชนท่ี่�ได้ 
ป็รัิบเป็ล่�ยนทัี่ศนคติ และตริะหนักในการิให้ความืร่ิวมืมืือำ กวดขัน 
ป็ฏิิบัติตามืคำาแนะนำาขอำงที่างริาชการิด้วยด่

 การดำาเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเชิงรุก 
โดยความร่วมมือของประชาชน ก่อำให้เกิดผลด่ต่อำที่างริาชการิ
และป็ริะชากริอำย่างมืาก โดยพบว่า ส้ถิติการิเกิดส้าธิ์าริณภัย  
เช่น อำุบัติภัย อำัคค่ภัย วาตภัย ลดลงอำย่างต่อำเนื�อำง ซึ�งเป็็นผลจาก 
ความืริ่วมืมืือำขอำงป็ริะชาชนเป็็นส้ำาคัญ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำาบลโบสถ์ ท่ี มี 
ความเป็นปกแผ่ันและเข้มแข็ง นับเป็็นปั็จจัยและแริงผลักดัน 
ให้การิดำาเนินงานป็ริะส้บความืส้ำาเร็ิจ

 การบูรณาการความร่วมมือ โดย อำบต.โบส้ถ์ ได้บูริณาการิ
ความืริ่วมืมืือำที่ั�งหน่วยงานริาชการิในพื�นที่่� อำป็พริ. เยาวชน 
และป็ริะชาชนในที่้อำงถิ�นเพื�อำเป็็นแกนนำาส้ำาคัญในการิป็้อำงกัน 
และบริริเที่าส้าธิ์าริณภัย
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โครงการ ก ้อมแผนปองกันภัย ายพลเรือน  
ประจำาปี 6  (การระงับอัคคีภัยและการช่วยเหลอผู้ ระสบภัย)
โดย เทศบาลเมืองตาคลี อำาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 โครงการฝกซ้อมแผันป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำาปี 2562  
(การระงับอัคคีภัยและการช่วยเหลือผัู ้ประสบภัย) ที่ำาให้
ป็ริะชาชนม่ืความืริู้ความืเข้าใจเก่�ยวกับเหตุส้าธิ์าริณภัย ชุมืชนมื่
แผนการิดำาเนนิการิช่วยเหลอืำตนเอำงและช่วยเหลอืำในภาพริวมืขอำง
ชุมืชนว่า ใคริ ที่ำาอำะไริ ที่่�ไหน อำย่างไริ 

 ประชาชนและผัู ้ที่ เ ก่ียวข ้องตระหนักถึงอันตรายจาก 
เหตุสาธารณภัย มื่ความืกริะตือำรืิอำริ้นในการิติดตามืข่าวส้าริ 
ขอำงที่างริาชการิ ม่ืความืคล่อำงตัวในการิช่วยเหลือำตนเอำงและ
ช่วยเหลือำผู้อืำ�นในขณะก่อำนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และภายหลัง
เหตุส้าธิ์าริณภัยผ่านพ้นไป็แล้ว ตลอำดจนการิป็ริะส้านงานกับ 
หน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อำงที่ำาให้ส้ามืาริถช่วยเหลือำผู้ป็ริะส้บภัย 
ในริะยะต่าง ๆ ได้ทัี่นเหตุการิณ์

 การเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
ทีุ่กหน่วยงานที่่�ริ่วมืรัิบผิดชอำบในเหตุส้าธิ์าริณภัยต่าง ๆ ไมื่เกิด
ความืซับซ้อำนในการิป็ฏิิบัติงาน ทีุ่กหน่วยงานม่ืผู้ป็ฏิิบัติงาน 
ท่ี่�มื่ทัี่กษะและความืชำานาญในการิใช้อำุป็กริณ์เครืิ�อำงมืือำเครืิ�อำงใช้  
ม่ืการินำาปั็ญหาและอุำป็ส้ริริคในการิฝึกซ้อำมืแผนป้็อำงกัน มืาศึกษา
และวางแผนในการิป็ฏิิบัติงานให้เกิดป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพต่อำไป็

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนมีความคล ่ อง ตัว ในการช ่ วย เห ลือตนเอง 
และช ่วยเหลือผัู ้อื่น ในขณะก่อำนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหต ุ 
และภายหลังเหตุส้าธิ์าริณภัยผ่านพ้นไป็แล้ว การิแบ่งหน้าท่ี่� 
รัิบผิดชอำบอำย่าง ชัดเจนก่อำให้ เ กิดความืรัิกความืส้ามัืคค่ 
ม่ืการิที่ำางานเป็็นหมู่ืคณะและม่ืความืรัิบผิดชอำบร่ิวมืกัน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การบูรณาการความร่วมมือ ริ ่วมืกับภาคริัฐ ภาคเอำกชน  
ภาคป็ริะชาชน และทีุ่กภาคส้่วนที่่� เก่�ยวข้อำงกับการิริับมืือำ 
เหตุส้าธิ์าริณภัย

 ประชาชนมีความเข้าใจ ในการิช่วยเหลือำขอำงเจ้าหน้าท่ี่�ในช่วง 
เกิดเหตุส้าธิ์าริณภัยเป็็นอำย่างด่ และริู้ว่าตนเอำงต้อำงป็ฏิิบัติตัว 
อำย่างไริเมืื�อำเกิดเหตุส้าธิ์าริณภัย

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางเพลินพิศ ศรีเทพ 
นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี

วิสัยทัศน์ 

“ตาคลี เมืองแห่งความสุข”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

16 ตร.กม. 23,445 คน 208,189,284 บาท

โทรศัพท์ 0 5621 9299 www.takhlicity.go.th
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โครงการ ศูนย์บริการร่วมปองกันและระงับอัคคีภัยของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในพ้ืนท่ีอำาเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 
โดย เทศบาลตำาบลบางพลับ อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 พืน้ทีอ่ำาเภอปากเกรด็ เป็็นพื�นที่่�หนึ�งที่่�ป็ริะส้บปั็ญหาด้านอำคัคภ่ยั 
อำยูเ่ป็็นป็ริะจำา ในที่างด้านฝ่ังตะวนัตกขอำงอำำาเภอำ มืท่ี่ั�งหมืด 5 ตำาบล 
คือำ 1. ตำาบลคลอำงพริะอุำดมื 2. ตำาบลบางตะไนย์ 3. ตำาบลท่ี่าอิำฐ 
4. ตำาบลคลอำงข่อำย และ 5. ตำาบลอ้ำอำมืเกร็ิด 

 ตำาบลบางพลับ พื�นที่่�ส้่วนใหญ่มื่ส้ภาพอำุดมืส้มืบูริณ์เหมืาะแก ่
การิเพาะป็ลูก แต่ในป็ัจจุบันพื�นที่่�บางส้่วนเป็ล่�ยนแป็ลงเป็็น
โคริงการิจัดส้ริริส้ำาหริับที่่�อำยู่อำาศัยและบางส้่วนก็เป็็นที่่�ริอำงริับ
การิขยายตวัขอำงเศริษฐกจิ และเนื�อำงจากเศริษฐกจิมืก่าริขยายตวั 
จึงที่ำาให้จำานวนป็ริะชากริและความืต้อำงการิขอำงป็ริะชากริ  
มื่มืากขึ�น หน่วยงานริาชการิทุี่กส้่วนจึงต้อำงเตริ่ยมืความืพริ้อำมื 
ในการิช่วยเหลือำและบริิการิป็ริะชาชนอำยู่ตลอำดเวลา 

 เทศบาลตำาบลบางพลับ  ริิ เริิ� มืจัดที่ำาบริิการิส้าธิ์าริณะ 
ในด้านการิป็้อำงกันและริะงับอำัคค่ภัยโดยจัดที่ำา MOU ริ่วมืกับ 
อำบจ.นนที่บุริ่ อำบต.คลอำงพริะอุำดมื อำบต.อำ้อำมืเกริ็ด และ 
อำบต.คลอำงข่อำย เพื�อำผนึกกำาลังรัิบมืือำกับส้ภาพต่าง ๆ ที่่�มื่ 
ความืยุ่งยากและส้ลับซับซ้อำนมืากขึ�น โดยเฉพาะอำย่างยิ�ง
ปั็ญหาด้านอัำคค่ภัยซึ� ง ม่ืขอำบเขตขอำงปั็ญหาท่ี่�ก ว้างขวาง
คริอำบคลุมืพื�น ท่ี่� ความื รัิบผิดชอำบขอำง อำป็ที่.หลายแห่ง 
จำาเป็็นต้อำงอำาศัยอำงค์ความืรู้ิท่ี่�หลากหลายเป็็นริะบบ และ 
ความืร่ิวมืมืือำริะหว่าง อำป็ที่. อืำ�น ๆ เพื�อำให้การิแก้ไขปั็ญหา 
ทัี่นต่อำส้ถานการิณ์และม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ศูนย์บริการร่วมป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่ำางานภายใต้แนวคิด
ยึดป็ริะชาชนเป็็นศูนย์กลาง ให้ป็ริะชาชนม่ืความืป็ลอำดภัยในช่วิต 
และที่รัิพย์สิ้น ได้รัิบการิอำำานวยความืส้ะดวกและตอำบส้นอำง 
ความืต้อำงการิขอำงป็ริะชาชนได้

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความร่วมแรงร่วมใจ และการมีส่วนร่วม ในการิจัดตั�ง 
ศูนย์บริิการิร่ิวมืป้็อำงกันและริะงับอัำคค่ภัยขอำง อำป็ที่. ในพื�นท่ี่� 
อำำาเภอำป็ากเกร็ิด จังหวัดนนที่บุริ่ ท่ี่�เห็นแก่ป็ริะโยชน์ส่้วนริวมื 
และป็ริะชาชนได้รัิบป็ริะโยชน์สู้งสุ้ด ทัี่�งท่ี่�การิจัดที่ำาบริิการิ
ส้าธิ์าริณะริ่วมืกันในลักษณะน่�ยังเป็็นเรืิ�อำงใหม่ื และยังไม่ืม่ืกลุ่มื 
อำป็ที่. ใด จัดที่ำาร่ิวมืกันจนเกิดผลส้ำาเร็ิจอำย่างเป็็นรูิป็ธิ์ริริมืมืาก่อำน 
เนื�อำงจากม่ืข้อำจำากัดในที่างข้อำกฎหมืาย การิขาดความืรู้ิความืเข้าใจ
และแนวที่างป็ฏิิบัติอำย่างเพ่ยงพอำ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายอดุลย์ บุญสม 
นายกเทศมนตรีตำาบลบางพลับ

วิสัยทัศน์ 

“สังคมดี เศรษฐกิจดี มีธรรมาภิบาล สาธารณูปการครบครัน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8.31 ตร.กม. 10,676 คน 103,472,876 บาท

โทรศัพท์  0 2701 7603 www.bangplub.go.th
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โครงการ เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (น้ำาท่วม) 
โดยมีชุมชนท้องถินเปนศูนย์กลาง
โดย เทศบาลตำาบลเวียงสา อำาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

  เกิดเครือข่ายศูนย์ดำาเนินงานป้องกันภัยพิบัติอำาเภอเวียงสา  
โดยให้ชุมืชนในอำงค์กริป็กคริอำงส้่วนที่้อำงถิ�น ที่ั�ง 8 แห่ง แต่งตั�ง
คณะที่ำางานด้านภยัพบิตัชิมุืชนขึ�นโดยชมุืชนเอำง เพื�อำเตริย่มืริบัมือืำ
ภัยพิบัติก่อำนที่่�จะริอำรัิบความืช่วยเหลือำจากหน่วยงานภาคริัฐ  
มื่การิจัดที่ำา MOU ริ่วมืกันในการิป็้อำงกันและบริริเที่าส้าธิ์าริณภัย
ริะดบัอำำาเภอำ ซึ�งถือำเป็็นการิยกริะดบัการิบริหิาริจดัการิส้าธิ์าริณภยั 
บูริณาการิและบริิหาริจัดการินำ�าริ่วมืกันอำย่างเป็็นริะบบและ 
มื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพสู้งสุ้ด ที่ำาให้ป็ริะชาชนมื่จิตส้ำานึกด้านความื
ป็ลอำดภัย ริ่วมืกันส้ริ้างวัฒนธิ์ริริมืความืป็ลอำดภัยขึ�นในส้ังคมื 

  ต้นแบบการจดัการภัยพบิตั ิ(นำา้ท่วม) ระดบัประเทศ เป็็นส้ถานที่่� 
ศึกษาดูงานด้านชุมืชนป็ลอำดภัยขอำงอำงค์กริป็กคริอำงส้่วนที่้อำงถิ�น
ที่ั�งในและต่างจังหวัด ได้รัิบการิรัิบริอำงเป็็นชุมืชนป็ลอำดภัยริะดับ
ส้ากล อัำนดับท่ี่� 405 ขอำงโลก ได้รัิบเชิญจาก nternational  
Sa e Community Certi ying Centre ( SCCC) ให้นำาเส้นอำ 
ผลงานในป็ริะเดน็การิบริหิาริจดัการิภยัพิบตั ิ(นำ�าท่ี่วมื) ที่่�ป็ริะเที่ศ
ญ่�ป็ุ่น เมืื�อำ พ.ศ. 2562

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 สามารถป้องกันทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชน 
ในพืน้ทีไ่ด้ จากการิเตริย่มืความืพร้ิอำมืรัิบมือืำภยัพิบตัท่ิี่�ดำาเนนิการิ
เป็็นขั�นตอำน ที่ั�งก่อำนเกดิ เมืื�อำเกดิภาวะวกิฤต ิและหลังเกดิภยัพิบตัิ 

  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนกัถึงความสำาคญัของ
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน ลดการิพึ�งพา
หน่วยงานภาครัิฐ เอำกชน อำงค์กริหริอืำหน่วยงาน เกดิจติส้ำานกึและ
เข้ามืามื่บที่บาที่ริ่วมืในการิบริิหาริจัดการิทีุ่กขั�นตอำน 

  สามารถป้องกันภัยพิบัติ (นำ้าท่วม) ในชุมชนได้ 100   
โดยร่ิวมืมือืำกันบริหิาริจดัการิพื�นที่่�เส้่�ยงภยัได้อำย่างมืป่็ริะส้ทิี่ธิ์ภิาพ  
ลดการิสู้ญเส่้ยที่ั�งช่วิตและที่รัิพย์สิ้น ที่ั�งขอำงป็ริะชาชน ส้ถานท่ี่�
ริาชการิ และโบริาณส้ถานท่ี่�ส้ำาคัญในพื�นท่ี่� ลดภาริะค่าใช้จ่าย 
ในการิช่วยเหลือำเย่ยวยาผู้ป็ริะส้บภัยภายหลังนำ�าลด

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การเรียนรู้ร่วมกัน ทัี่�งด้านการิส้ร้ิางแริงจูงใจ ส้ร้ิางกำาลังใจ  
และการิยอำมืรัิบใหกั้บชุมืชนและผู้ท่ี่�เก่�ยวข้อำง เกดิความืตริะหนักรู้ิ 
และเข้ามืามื่ส้ ่วนริ่วมืในการิแก้ป็ ัญหาและจัดการิภัยพิบัติ 
อำย่างเป็็นริูป็ธิ์ริริมื 

  การพึ่งพาตนเอง เป็็นการิเส้ริิมืส้ริ้างข่ดความืส้ามืาริถขอำงคน 
ในชุมืชนที่้อำงถิ�นให้มื่ความืเข้มืแข็งและมื่ความืพริ้อำมืในการิ 
ป็้อำงกันภัยให้มืากขึ�น ตริะหนักรูิ ้ ถึงผลกริะที่บที่่�จะเกิดขึ�น 
จากบที่เร่ิยนท่ี่�ผ่านมืาในอำด่ต ริวมืถึงแนวที่างการิป้็อำงกัน 
เพื�อำลดความืสู้ญเส่้ยทัี่�งช่วิตและที่รัิพย์สิ้นขอำงป็ริะชาชน โดยให้
ป็ริะชาชน ชุมืชน ท้ี่อำงถิ�นส้ามืาริถพึ�งพาตนเอำงได้อำย่างยั�งยืน

  การร่วมมอืกันของเครอืข่าย โดยได้รัิบการิส้นับส้นุนความืร่ิวมืมืือำ 
และความืช่วยเหลือำจากทุี่กภาคส้่วน ที่ั�งภาครัิฐ เอำกชน  
และป็ริะชาชน เช่น กลุม่ืจติอำาส้า จำานวน 8 กลุม่ื ได้แก่ กลุม่ืพ่อำบ้าน  
กลุ่มืแมื่บ้าน กลุ่มื อำส้มื.ป็ริะจำาหมูื่บ้าน กลุ่มืชมืริมืจักริยาน  
กลุ่มืเคริือำข่ายป็้อำงกันภัยพิบัติ กลุ่มืฮักเมืือำงเว่ยงส้า กลุ่มื อำป็พริ. 
และกลุ ่มืคณะกริริมืการิหมืู ่บ ้านด ้านภัยพิบัติ  เคริือำข ่าย
ศูนย์ดำาเนินงานป็้อำงกันภัยพิบัติ (นำ�าที่่วมื) อำ.เว่ยงส้า ส้ส้ส้.  
ดริ.แมืน ป็ุโริที่กานนที่์ พริ้อำมืคณะ อำบจ.น่าน ที่่มืวิที่ยากริ 
นายโกเมืศริ์ ที่อำงบุญชู ดริ.พลภัที่ริ เหมืวริริณ และคณะ 
ที่่มืวิที่ยากริจากส้ถาบันชุมืชนที่้อำงถิ�นพัฒนา (LD ) และอำงค์กริ
ภาคป็ริะชาชน เป็็นต้น

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายวิโรจน์ หวั่นทอก 
นายกเทศมนตรีตำาบลเวียงสา

วิสัยทัศน์ 

“เมืองสา เมืองเก่าน่าอยู่  
เคียงคู่วัฒนธรรม นำาสู่ประชาคมอาเซียน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

1 ตร.กม. 2,892 คน 41,526,043 บาท

โทรศัพท์ 0 5405 0110 www.wiangsa.go.th
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โครงการ อบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย 
เบื้องต้นแก่เยาวชนในพื้นที่ 
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 สนบัสนนุ ส่งเสรมิ เพ่ิมทกัษะ และเพ่ิมความรู้ต่าง ๆ  ในโคริงการิ 
ฝึกอำบริมืป็้อำงกันและริะงับอำัคค่ภัยเบื�อำงต้นแก่เยาวชนในพื�นที่่� 
ให้มื่ความืรูิ้ความืเข้าใจในการิริะงับอัำคค่ภัยในเบื�อำงต้นเพื�อำลด 
การิเกิดอำัคค่ภัยในชุมืชน อัำนเป็็นส้าเหตุที่่�ที่ำาให้เกิดความืเส้่ยหาย
แก่ช่วิตและที่ริัพย์ส้ินขอำงป็ริะชาชน 

 สร้างเครอืข่ายในการป้องกันและระงบัอคัคีภยัเบือ้งต้นในชุมชน 
ผู้เข้ารัิบการิอำบริมืเกิดการิเริ่ยนริู้และพัฒนาตนเอำงในการิป็้อำงกัน
และริะงับอำัคค่ภัยซึ�งอำาจเกิดขึ�นในพื�นที่่�

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น ริู้ถึงขั�นตอำนการิป็ฏิิบัติหน้าที่่� และส้ามืาริถแก้ไขป็ัญหา
เฉพาะหน้าได้เมืื�อำเกิดอำัคค่ภัย 

  เพิ่มศักยภาพความรู ้ ความสามารถ ด้านการป้องกันและ 
ระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น ส้ามืาริถถ่ายที่อำดความืรูิ้ให้แก่ป็ริะชาชน
ในพื�นที่่�ได้อำย่างกว้างขวาง

  ลดอัตราความเส่ียงเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ส้่งผลให้โริงเริ่ยน 
และชุมืชนมื่ความืป็ลอำดภัยในกริณ่เกิดเหตุ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การกำาหนดเป้าหมายร ่วมกันของทุกภาคส่วนในชุมชน 
อย ่ างชัด เจน โดย อำบต .ที่ ่ า ตูมื  ให ้ความืส้ำ าคัญและ 
เตริ่ยมืพริ้อำมืในเริื�อำงการิริะงับอำัคค่ภัยเบื�อำงต้นอำย่างจริิงจัง  
เพริาะเหตุไฟิไหมื้ในชุมืชนหริือำโริงเริ่ยน ย่อำมืส้่งผลกริะที่บเป็็น
บริิเวณกว้าง ที่ำาให้เกิดการิสู้ญเส้่ยช่วิตและที่ริัพย์ส้ินได้

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายจิระพันธ์ โสมนัส  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าตูม  
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าตูม

วิสัยทัศน์ 

“ท่าตูมเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนสุขภาพดี”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

81.9 ตร.กม.  20,790 คน 222,147,858 บาท

โทรศัพท์ 0 3728 5161 www.tt.go.th
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โครงการ ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ ศ  6
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลทุ่งผาสุข อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ประเด็นปัญหา ในช่วงเที่ศกาลส้งกริานต์ขอำงทุี่กป็ี ถือำเป็็นช่วง
ริอำยต่อำที่่�มื่วันหยุดริาชการิติดต่อำกันหลายวัน และเป็็นช่วงที่่�มื่
ป็ริะชาชนใช้ริถใช้ถนนเพื�อำเดินที่างกลับภูมืิลำาเนาและเดินที่าง 
ท่ี่อำงเท่ี่�ยวไป็ยังต่างจังหวัด เป็็นผลที่ำาให้ป็ริิมืาณการิใช้ริถ 
ใช้ถนนบนถนนที่างหลวงส้ายต่าง ๆ ม่ืเป็็นจำานวนมืากและเกิด 
อุำบัติเหตุที่างถนนสู้งกว่าเวลาป็กติ

 งานป ้อง กันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทุ ่ งผัาสุข
ดำาเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2562 เพื�อำป็้อำงกันและลดอุำบัติเหตุที่างถนน 
ในช่วงเที่ศกาลส้งกริานต์ ให้เป็็นไป็อำย่างมืป่็ริะส้ทิี่ธิ์ภิาพ ลดการิเกดิ 
อำุบัติเหตุ ลดจำานวนผู้บาดเจ็บและเส่้ยช่วิตในเขตพื�นที่่�ตำาบล 
ทีุ่่งผาสุ้ขและใกล้เค่ยง 

 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น โดยส้ถาน่ตำาริวจ 
ภูธิ์ริอำำาเภอำเช่ยงคำาจัดกำาลังเจ้าหน้าท่ี่�ตำาริวจตั�งด่านตริวจ 
ความืพร้ิอำมื และกวดขัน วิ นัยจริาจริแก่ ผู้ ใช้ ริถใช้ถนน  
และโริงพยาบาลส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพตำาบลทีุ่่งผาสุ้ข จัดเจ้าหน้าที่่� 
ด้านส้าธิ์าริณสุ้ขเข้าร่ิวมืเฝ้าริะวัง ป็ริะจำาจุดตริวจ ร่ิวมืกับ  
เจ้าหน้าท่ี่�ตำาริวจ และอำาส้าส้มัืคริป้็อำงกันภัยฝ่ายพลเรืิอำน

 การประชาสัมพันธ ์ให ้ความรู ้แก ่ประชาชนในการใช้รถ 
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย ในช่วงเที่ศกาลส้งกริานต์ ไป็จนถึง 
การิป็ลูกฝังจิตส้ำานึกให้ผู้ขับข่�ริถยนต์ ริถจักริยานยนตไ์ด้ตริะหนัก
และป็ฏิิบัติตามืมืาตริการิป็้อำงกันและลดอำุบัติเหตุที่างถนน 
เพื�อำส้ร้ิางความืป็ลอำดภัยในการิใช้ริถใช้ถนน และลดความืสู้ญเส่้ย
ต่อำช่วิตและที่รัิพย์สิ้นขอำงป็ริะชาชน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 อุบัติเหตุ ในช่วงเที่ศกาลส้งกริานต์ลดลง
 ประชาชน ได้ริับความืส้ะดวกในการิเดินที่าง
 สามารถให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้น แก่ผู้ได้รัิบอุำบัติเหตุ 

บนท้ี่อำงถนนได้ทัี่นต่อำส้ถานการิณ์

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ผัู ้บริหาร อบต.ทุ ่งผัาสุข ให ้การิส้นับส้นุนและส้ ่งเส้ริิมื 
การิจัดกิจกริริมืเพื�อำป็้อำงกันอำุบัติเหตุให้กับป็ริะชาชน 

 ภาคส ่วนต ่ าง  ๆ  ที่ั� ง ในและนอำกพื�นที่่� ตำ าบลทีุ่ ่ งผา สุ้ข 
ให้ความืร่ิวมืมือืำในการิดำาเนนิโคริงการิเป็็นอำย่างด ่การิจดักจิกริริมื
ต่าง ๆ มืาจากความืต้อำงการิขอำงป็ริะชาชน

 มีการดำาเนินโครงการอย่างต่อเน่ืองในทุกปี เพื�อำให้เกิด 
ความืป็ลอำดภยัในการิใช้ริถใช้ถนนขอำงป็ริะชาชนในตำาบลทีุ่ง่ผาส้ขุ
และตำาบลใกล้เค่ยง

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายถนอม อิ่นคำา  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลทุ่งผัาสุข

วิสัยทัศน์ 

“เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม ชุมชนเข้มแข็ง  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
การเกษตรก้าวหน้าปลอดจากสารเคมี”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

13 ตร.กม. 3,493 คน 27,345,197 บาท

โทรศัพท์ 0 5488 4882 www.ts-local.com

PART 5-7 COATED DIC2019 4C_63-06-067.indd   264 16/12/2563 BE   15:45



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

264 265

โครงการ ปองกันเด็กจมน้ำา ว่ายน้ำาเพื่อชีวิต 
โดย เทศบาลตำาบลชนแดน อำาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 เทศบาลตำาบลชนแดน มื่แนวคิดในการิแก้ไขป็ัญหากริณ่ 
เด็กจมืนำ�าเส่้ยช่วิต ซึ�งเที่ศบาลมื่ทุี่นที่างส้ังคมืคือำส้ริะว่ายนำ�า  
จึงเปิ็ดที่ำาการิเร่ิยนการิส้อำนในหลักสู้ตริว่ายนำ�า ทัี่�งในและ 
นอำกส้ถานศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนจึงที่ำาให้ปั็ญหาการิ 
เส่้ยช่วิตจากการิจมืนำ�าในพื�นท่ี่�ลดน้อำยลง ถึง 0% ในปี็ท่ี่�ผ่านมืา  
ถือำเป็็นผลงานเชิงป็ริะจักษ์ที่่�ได้การิยอำมืริับจากชุมืชน

  การบูรณาการความร่วมมือ ส้ำานักงานควบคุมืโริค ที่่� 9 จังหวัด
พิษณุโลก และส้ำานักงานส้าธิ์าริณสุ้ขจังหวัดเพชริบูริณ์ ตลอำดจน 
ส้ถานศึกษาต่าง ๆ เข้ามืามื่ส้่วนริ่วมื และได้จัดที่ำา MOU  
ในการิแก้ไขป็ัญหาดังกล่าว โดยขยายพื�นท่ี่�การิดำาเนินโคริงการิ 
ให้คริอำบคลุมืในเขตภาคเหนือำ ผลการิดำาเนินงานเกิดป็ริะโยชน์ 
แก่เด็กและเยาวชนซึ�งจะเติบโตเป็็นที่รัิพยากริขอำงป็ริะเที่ศชาติ 
ในวันข้างหน้า เป็็นการิป็้อำงกันไมื่ให้เส้่ยช่วิตก่อำนวัยอำันควริ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 นกัเรียนในเขตเทศบาลตำาบลชนแดน ได้เร่ิยนริูท้ี่กัษะการิว่ายนำ�า
ขั�นพื�นฐาน เกดิการิป้็อำงกันอัำนตริายไม่ืให้ เดก็ เยาวชน ป็ริะชาชน
ที่ั�วไป็จมืนำ�าเส้่ยช่วิต 

 การพัฒนาให้เด็กและเยาวชน เป็็นที่รัิพยากริบุคคลท่ี่�ม่ืคุณภาพ  
และเข้าริ่วมืกิจกริริมืที่่�เป็็นป็ริะโยชน์กับเที่ศบาล

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสั ย ทัศน ์ของคณะผูั ้บ ริหาร การิที่ำ างานเป็ ็นที่่มืด ้ วย 
ความืเข ้มืแข็ง การิมื่ส้ ่วนริ ่วมืขอำงชุมืชนและป็ริะชาชน 
ในเขตเที่ศบาล ร่ิวมืกันวางแผน ร่ิวมืกันแก้ปั็ญหา ม่ืการิเร่ิยนรู้ิ 
และป็ฏิิบัติร่ิวมืกัน ตามืหลักการิบริิหาริกิจการิบ้านเมืือำงท่ี่�ด่ 
และหลักธิ์ริริมืาภิบาล นำานโยบายขอำงผู้บริิหาริบริริจุไว้ 
ในแผนพัฒนาเที่ศบาล

 จัดต้ังชมรมว่ายนำ้าเทศบาลตำาบลชนแดน และจัดแข่งขันว่ายนำ้า
ประจำาปี ณ ส้ริะว่ายนำ�าเที่ศบาล กำาหนดไว้ในป็ฏิิทิี่นการิแข่งขัน
ว่ายนำ�าขอำงส้มืาคมืว่ายนำ�าแห่งป็ริะเที่ศไที่ย (พ.ศ. 2551 - 2562)  
มื่นักก่ฬาเข้าริ่วมืการิแข่งขันจากทีุ่กภูมืิภาค กว่า 5,000 คน  
ที่่มืนักก่ฬา ไมื่น้อำยกว่า 70 ที่่มื 

 จั ดทำ า  MO  เพื่ อ จัดทำ าห ลัก สูตรการ เ รี ยนว ่ ายนำ้ า 
ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาในพื้นที่ 5 สถาบัน ตั�งแต่นักเริ่ยน
ริะดับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กถึงริะดับมืัธิ์ยมืศึกษาป็ีที่่� 6 (พ.ศ. 2551 - 
2562) มื่นักเริ่ยนผ่านหลักสู้ตริการิเริ่ยนว่ายนำ�าขั�นพื�นฐาน  
ไมื่น้อำยกว่า 8,000 คน 

 ขยายเครือข่าย โดยจัดที่ำา MOU เพื�อำดำาเนินโคริงการิส้อำน 
ว่ายนำ�าขั�นพื�นฐานนอำกส้ถานศึกษา ภาคฤดูริ้อำน ให้กับเด็กและ 
เยาวชน และป็ริะชาชนที่ั�วไป็ (พ.ศ. 2555 - 2561) มื่ผู้ผ่าน
หลักสู้ตริการิเริ่ยนว่ายนำ�าขั�นพื�นฐาน ไมื่น้อำยกว่า 500 คน ริวมืถึง 
ริ่วมืกับโริงพยาบาลชนแดนส้ริ้างนวัตกริริมืใหมื่ส้ริะว่ายนำ�า
เคลื�อำนที่่�เพื�อำเข้าถึงกลุ ่มืเป็้าหมืายในส้ถานศึกษาหริือำชุมืชน 
ท่ี่�ยังไม่ืเข้าร่ิวมืโคริงการิในพื�นท่ี่� พ.ศ. 2560 - 2562 ม่ืเด็กนักเร่ิยน
ผ่านการิอำบริมืว่ายนำ�าขั�นพื�นฐานและการิป็ฐมืพยาบาลเบื�อำงต้น  
ไม่ืน้อำยกว่า 5,000 คน ใน 20 ส้ถานศึกษา

 สร้างความย่ังยืน โดยกำาหนดหลักสู้ตริการิเร่ิยนว่ายนำ�าขั�นพื�นฐาน 
สู่้การิจัดหลักสู้ตริการิเร่ิยนการิส้อำน ตั�งแต่ก่อำนวัยเร่ิยนจนถึง 
ริะดับป็ริะถมืวัย ส้นับส้นุนให้ทุี่กหน่วยงาน และ อำป็ที่. จัดที่ำา
แผนและกำาหนดมืาตริการิในการิป้็อำงกันหรืิอำเฝ้าริะวังจุดเส่้�ยง 
ขอำงแหล่งนำ�าในทุี่กชุมืชนทุี่กหมู่ืบ้านเพื�อำแก้ไขปั็ญหาเด็กจมืนำ�า
เส่้ยช่วิต

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ  
นายกเทศมนตรีตำาบลชนแดน

วิสัยทัศน์ 

“ระบบสาธารณูปโภคดี บริหารจัดการอย่างมีระบบ เศรษฐกิจ
ชุมชนเข้มแข็ง มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

0.708 ตร.กม. 3,446 คน 14,949,166 บาท

โทรศัพท์ 0 5676 1324 www.chondaen.org 
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โครงการ ด้านปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลศรีสุข อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น วาตภัย อุำที่กภัย  
อำัคค่ภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ภัยจากคมืนาคมืขนส้่ง (อุำบัติภัย)  
ภัยจากส้าริเคมื่ และวัตถุอำันตริาย เป็็นหน้าที่่�ขอำงอำงค์กริป็กคริอำง
ส้่วนที่้อำงถิ�นในการิริะดมืส้ริริพกำาลังเพื�อำช่วยเหลือำป็ริะชาชน 
ผู้ป็ริะส้บภัย ตั�งแต่ก่อำนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 

 อบต. ศรีสุข โดยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
มื่พันธิ์กิจในการิป็้อำงกันและบริริเที่าส้าธิ์าริณภัย การิจัดการิ 
ภัยพิบัติโดยอำาศัยชุมืชนเป็็นพื�นฐาน ม่ืเป้็าหมืายเพื�อำให้ป็ริะชาชน
ได้รัิบความืป็ลอำดภัยในช่วิตและที่รัิพย์สิ้น ลดความืสู้ญเส่้ย 
ท่ี่�อำาจเกิดขึ�นให้มืากท่ี่�สุ้ด

 ก่อนเกิดภัย ม่ืมืาตริการิการิป้็อำงกันและลดผลกริะที่บจากภัย 
ที่่�จะเกิดขึ�น ได้แก่ การิป็ริะชาส้ัมืพันธิ์์แจ้งเตือำนให้ป็ริะชาชน
ได้รัิบที่ริาบข้อำมืูลก่อำนการิเกิดภัย เตริ่ยมืความืพริ้อำมือำุป็กริณ์  
เคริื�อำงมือืำให้พร้ิอำมืใช้งานได้ตลอำดเวลา จดัเตริย่มืบคุลากริ เจ้าหน้าที่่�  
อำป็พริ. ที่่มืกู ้ช่พกู ้ภัย พริ้อำมืส้นับส้นุนการิป็ฏิิบัติงานตลอำด  
24 ชั�วโมืง

 ระหว่างเกิดภัย ม่ืมืาตริการิจัดการิในภาวะฉุกเฉิน โดยการิ 
จดัตั�งศูนย์อำำานวยการิเฉพาะกิจเพื�อำให้การิช่วยเหลอืำและส้นบัส้นนุ 
การิส้นธิ์ิกำาลังเข้าช่วยเหลือำและควบคุมืส้ถานการิณ์แจ้งเตือำนภัย 
อำพยพ และหลบภัยอำย่างมื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพและที่ันเหตุการิณ์ 

 หลังเกิดภัย อำนุมัืติงบป็ริะมืาณในการิเย่ยวยาผู้ป็ริะส้บภัย 
ในด้านการิให้ความืช่วยเหลือำส้งเคริาะห์ ฟิ้้นฟูิ และซ่อำมืแซมื  
ที่ั�งที่ริพัย์ส้นิ ร่ิางกาย และส้ภาพจิตใจ พร้ิอำมืป็ริะส้านการิส้นับส้นนุ
และความืช่วยเหลือำจากส้่วนริาชการิในพื�นที่่� 

 คว้ารางวัล ศูนย์อำาส้าส้มัืคริป้็อำงกันภัยฝ่ายพลเรืิอำนด่เด่น  
ริะดับจังหวัด ป็ริะจำาป็ี 2558, 2559, 2560 และริางวัล
การิแพที่ย์ฉุกเฉินขอำงอำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�นด่ เ ด่น  
ป็ริะจำาปี็ 2560

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ชุมชนเป็นฐานในการจัดการสาธารณภัย ชุมืชนที่่�อำยู ่อำาศัย 
ในพื�นที่่�ที่่�เส้่�ยงภยัมืค่วามืริูค้วามืเข้าใจ และตริะหนักถึงความืส้ำาคญั
ขอำงการิมื่ส้่วนริ่วมืในการิบริิหาริจัดการิส้าธิ์าริณภัยในเบื�อำงต้น 

 เสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครภาคประชาชน ป็ริะกอำบด้วย  
อำป็พริ. จิตอำาส้าภัยพิบัติป็ริะจำาหมูื่บ้านให้พริ้อำมืริอำงริับการิ
เผชิญเหตุท่ี่�ม่ืความืริุนแริงและภัยพิบัติเฉพาะด้าน มื่การิขยาย
เคริือำข่าย อำป็พริ. ให้ป็ฏิิบัติงานคริอำบคลุมืทีุ่กพื�นที่่� เป็็นต้นแบบ
เคริือำข่ายอำาส้าส้มืัคริป็้อำงกันและบริริเที่าส้าธิ์าริณภัย เพื�อำให้เป็็น 
จิตอำาส้าภัยพิบัติได้

 ส่งเสริมงานอาสาสมัครเชิงบูรณาการให้เป็นระบบ คริอำบคลุมื 
ทุี่กภาริกิจ ทุี่กมิืติขอำงการิจัดการิส้าธิ์าริณภัยเพื�อำส้ร้ิางชุมืชน
ต้นแบบในการิจัดการิภัยพิบัติต่อำไป็

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ของผูั้บริหารและการทำางานเป็นทีมแบบเชิงรุก  
ส้ริ้างการิม่ืส้่วนริ่วมืกับชุมืชน ส้่วนริาชการิและภาค่เคริือำข่าย 
ภาคเอำกชน โดยมื่ป็ ัจจัยส้ำาคัญคริบ 3 ส้่วนคือำ บุคลากริ  
งบป็ริะมืาณ และเครืิ�อำงมืือำ ส้่งเส้ริิมืให้ป็ริะชาชนมื่ส้่วนริ่วมื 
ในการิบริิหาริจัดการิภัยในพื�นที่่� 

 แนวคิดการจัดการ ภัยพิ บั ติ โดยอาศัย ชุมชนเป็นฐาน
ใช้ชุมืชนเป็็นศูนย์กลางในการิดำาเนินการิป้็อำงกัน แก้ไข บริริเที่า
และฟ้้ินฟูิส้าธิ์าริณภัย

 ข้อมูลพื้นฐ�น

จ่าสิบตำารวจ วิทยา มาตย์นอก 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลศรีสุข 
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลศรีสุข 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลศรีสุข

วิสัยทัศน์ 

“ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงสามัคคี ผั้าฝ้ายหลากสี  
เลื่องลือวัฒนธรรม นำาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

51 ตร.กม. 10,164 คน 41,545,064 บาท

โทรศัพท์  0 4375 0966 www.srisuk.go.th
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โครงการ รณรงค์ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
( ก อ้มแผนอุบัติเหตุทางถนน)  
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลฟ้าหยาด อำาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 แนวโน้มการเกิดอุทกภัยภัยพิบัติต่าง ๆ ไม่ืว่าจะเป็็นภัย
ธิ์ริริมืชาติท่ี่� เ กิดจากการิกริะที่ำาขอำงมืนุษย์  และอุำบัติเหตุ 
ที่างถนนได้ที่ว่ความืรุินแริงมืากยิ�งขึ�น ส้ริ้างความืเส้่ยหาย 
ต่อำช่วิต และที่รัิพย์สิ้นขอำงป็ริะชาชนพลเมืือำง ริวมืที่ั�งภาครัิฐ 
มืากขึ�น มื่ความืจำาเป็็นที่่�จะต้อำงส้่งเส้ริิมืให้ป็ริะชาชนที่่�เป็็น 
อำาส้าส้มืัคริป็้อำงกันภัยฝ่ายพลเรืิอำน (อำป็พริ.) ผู้ป็ฏิิบัติงานกู้ช่พ 
กู้ภัย ให้มื่ความืริู้เที่่าที่ันต่อำการิเป็ล่�ยนแป็ลงที่่�เกิดขึ�น 

 หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีบูรณาการการทำางานร่วมกัน 
เพื�อำป้็อำงกันและบริริเที่าส้าธิ์าริณภัยท่ี่�อำาจเกิดขึ�นได้อำย่างทัี่นท่ี่วงท่ี่
ม่ืป็ริะส้ทิี่ธิิ์ภาพ และถกูต้อำงตามืหลักวิชาการิ ช่วยลดความืส้ญูเส่้ย
ต่อำช่วิตและที่รัิพย์สิ้นขอำงป็ริะชาชนให้น้อำยท่ี่�สุ้ด

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน ในช่วง
เที่ศกาลต่าง ๆ และในเวลาป็กติ

 ประชาชนเข้าใจบทบาทของจิตอาสามากขึ้น และตริะหนักถึง
ความืป็ลอำดภัยบนที่้อำงถนน

 ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที มื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ 
และถูกต้อำงตามืหลักวิชาการิ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การมีส่วนร่วม ริะหว่างหน่วยงานริาชการิ เอำกชน มืูลนิธิ์ิ  
ส้มืาคมืกู้ภัย และภาคป็ริะชาชน

 เจ้าหน้าท่ีได้รับความรู้ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าท่ี  
ส้ามืาริถให้ความืช่วยเหลือำผู้ป็ริะส้บภัยอำย่างถูกต้อำงตามืหลัก
วิชาการิ

 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และมื่การิเตริ่ยมื
ความืพริ้อำมืในการิใช้ยานพาหนะ วัส้ดุ อำุป็กริณ์ เคริื�อำงมืือำส้ื�อำส้าริ
ต่าง ๆ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสมบูรณ์ กองแก้ว 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลฟ้าหยาด

วิสัยทัศน์ 

“ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เกษตรอินทรีย์”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

58.00 ตร.กม. 5,195 คน 47 ล้านบาท

โทรศัพท์  0 4579 9401 www. ayard-sao.com 
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โครงการ ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย
โดย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย ตอำบส้นอำง 
ความืต้อำงการิขอำงป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�และพื�นท่ี่� ใกล้ เ ค่ยง  
เกิดการิพัฒนาศักยภาพในการิจัดการิภัยพิบัติขอำง อำป็ที่. 
เกิดการิส้นธิิ์ที่รัิพยากริขอำง อำป็ที่. เช่น ยานพาหนะ เครืิ�อำงมืือำ 
และอำุป็กริณ์ ในการิจัดการิส้าธิ์าริณภัย เกิดความืคุ้มืค่า 
และมื่ป็ริะส้ิที่ธิิ์ผล เพิ�มืข่ดความืส้ามืาริถในการิให้บริิการิขอำง  
อำป็ที่. ขนาดเล็ก ตลอำดจนลดภาริะการิบริิหาริจัดการิ

 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการิป็้อำงกันส้าธิ์าริณภัย
ในพื�นท่ี่�แต่ละแห่ง ส้ร้ิางความืพึงพอำใจแก่ป็ริะชาชนในท้ี่อำงถิ�น  
ในการิให้บริิการิด้านการิป้็อำงกันและบริริเที่าส้าธิ์าริณภยัท่ี่�ริวดเริว็ 
ที่ั�วถึง ป็ริะชาชนภายในเขตพื�นท่ี่�บริิการิมื่ความืป็ลอำดภัยในช่วิต
และที่ริัพย์ส้ิน

 มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีดีสำาหรับเจ้าหน้าท่ี เกิดการิ 
แลกเป็ล่� ยนความื รู้ิ  ป็ริะส้บการิณ์ ท่ี่� หลากหลาย และ 
เกิดความืริ่วมืมืือำอำย่างเป็็นริูป็ธิ์ริริมื 

 โครงการนำาร่องให้กลุ่ม อปท. อ่ืน ๆ มีแนวคิดร่วมกัน 
ในการจัดการด้านสาธารณภัย เพื�อำตอำบส้นอำงต่อำปั็ญหา 
และการิแก้ไขปั็ญหาได้ทัี่นต่อำความืต้อำงการิขอำงป็ริะชาชน  
และการิคำานึงถึงป็ริะโยชน์สู้งสุ้ดขอำงป็ริะชาชนในเขตพื�นท่ี่� 
รัิบผิดชอำบ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ความยั่ ง ยืนในเชิงสังคม การิม่ืส่้วนร่ิวมืขอำงป็ริะชาชน 
ในการิบริิหาริจัดการิ ช่วยลดความืเส่้�ยงด้านส้าธิ์าริณภัย 
ท่ี่�อำาจเกิดขึ�นในชุมืชน จากการิวางแผนท่ี่�ม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพจะช่วยให้ 
ชุมืชนได้รัิบผลกริะที่บจากส้าธิ์าริณภัยน้อำยลง ช่วยพัฒนา 
ให้เกิดความืยั�งยืนต่อำไป็ 

  ความย่ังยืนในเชิงเศรษฐกิจ  ช่วยลดความืสู้ญเส่้ยและ 
ลดผลกริะที่บต่อำเศริษฐกิจ ป็ัญหาเรืิ�อำงริายได้ ลดผลกริะที่บ 
ต่อำการิดำาริงช่วิต ซึ�งส้่งผลต่อำการิพัฒนาเศริษฐกิจในป็ริะเที่ศ

 ความย่ังยืนในเชิงส่ิงแวดล้อม ส่้งเส้ริิมืให้ป็ริะชาชนมื่ความืรู้ิ  
ความืเข้าใจถึงผลกริะที่บจากสิ้�งแวดลอ้ำมืธิ์ริริมืชาตท่ิี่�เป็ล่�ยนแป็ลง
และส่้งผลต่อำความืรุินแริงขอำงส้าธิ์าริณภัย ที่ำาให้ป็ริะชาชน 
ตริะหนักถึงการิอำนุรัิกษ์สิ้�งแวดล้อำมื เพื�อำลดความืเส่้ยหายต่อำช่วิต
และที่รัิพย์สิ้นขอำงป็ริะชาชน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความร่วมมืออันเกิดจากปัญหาและความต้องการท่ีเกิดข้ึน 
ในท้องถ่ิน ที่ำาให้ อำป็ที่. ริวมืตัวกันเอำง และมื่แกนหลักส้ำาคัญ 
ในการิขับเคลื�อำนงาน ภาคป็ริะชาชนเข้ามืาม่ื ส่้วนร่ิวมื 
ในคณะกริริมืการิบริิหาริจนส้ำาเร็ิจเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื

 ผู้ับริหารท้องถ่ินให้การสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง ม่ืความืสั้มืพันธ์ิ์
แบบไม่ืเป็็นที่างการิในริะดับเจ้าหน้าท่ี่�ผู้ป็ฏิิบัติ ม่ืการิตัดสิ้นใจ
ที่างการิคลังและการิป็ฏิิบัติตามืแนวที่างในการิใช้จ่ายงบป็ริะมืาณ
อำยา่งม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ ริวมืถึงการิดำาเนินงานท่ี่�โป็ร่ิงใส้ ม่ืการิริายงาน
ผลการิป็ฏิิบัติงานและริายงานการิเงิน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายบรรจง โ ษิตจิรนันท์ 
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์ 

“บ้านเมืองน่าอยู่ ผัู้คนน่ารัก  
ฟูกฟักตำานานเมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

11.63 ตร.กม. 36,203 คน 522,769,394 บาท

โทรศัพท์  0 4351 1222 www.roietmunicipal.go.th
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โครงการ ตาสับปะรดลดป หาสาธารณภัย  
กล้อง  สร้างความสุขใจให้ประชาชน
โดย เทศบาลตำาบลมาบข่า อำาเภอนิคมพั นา จังหวัดระยอง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ดำาเนินการติดตั้งกล้อง T  ใน 13 จุด และมื่กล้อำงโที่ริที่ัศน์
วงจริป็ิด ความืละเอำ่ยดขนาด 5 ล้านพิกเซล จำานวน 33 ตัว

 ดำาเนินการติดตั้งกล้อง T  ใน 17 จุด และมื่กล้อำงโที่ริที่ัศน์
วงจริป็ิด ความืละเอ่ำยดขนาด 8 ล้านพิกเซล จำานวน 48 ตัว  
ริวมืจำานวนกล้อำงที่ั�งหมืดมื่ 81 ตัว

 ผัลการดำา เ นินงาน  ช่ วยป็ิดคด่ ใ ห้ กับ เจ้ าห น้า ท่ี่� ตำา ริวจ 
ได้อำยา่งริวดเร็ิว จึงได้ม่ืการิจัดที่ำา MOU ร่ิวมืกัน ในการิใช้ป็ริะโยชน์
จากกล้อำงโที่ริทัี่ศน์วงจริปิ็ด (CCT ) ริะหว่าง 4 หน่วยงาน 
ป็ริะกอำบด้วย อำำาเภอำนิคมืพัฒนา ส้ถาน่ตำาริวจภูธิ์รินิคมืพัฒนา 
ชมืริมืธิ์นาคาริจังหวัดริะยอำง และวิที่ยาลัยเที่คนิคบ้านค่าย

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนมี คุณภาพชี วิต ท่ี ดี  ม่ืความืป็ลอำดภัยในช่ วิต 
และที่ริัพย์ส้ินมืากขึ�น ส้ามืาริถใช้ข้อำมืูลจากกล้อำงวงจริป็ิด 
ในการิส้ืบค้นและเป็็นหลักฐานในการิติดตามืเหตุการิณ์ต่าง ๆ  
ได้อำย่างริวดเริ็วและแมื่นยำา ช่วยในการิจับกุมืผู้กริะที่ำาความืผิด 
ที่่�ก่อำเหตุในพื�นที่่�ได้้

 ส่งเสริมการท่องเท่ียวท้องถ่ิน ช่วยให้ชุมืชนและป็ริะชาชน 
ในพื�นที่่�ริวมืถึงนักที่่อำงเที่่�ยว ได้ริับป็ริะโยชน์จากเที่คโนโลย่ 
การิริกัษาความืป็ลอำดภยั ซึ�งเป็็นเที่คโนโลยม่ืาตริฐานในริะดบัส้ากล

 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็็นเมืือำงท่ี่�ม่ืความืป็ลอำดภัย
ที่ำาให้เกิดการิเข้าพักอำาศัยขอำงป็ริะชากริท่ี่�ม่ืแนวโน้มืเพิ�มืขึ�น  
ก่อำให้เกิดจับจ่ายใช้ส้อำย การิค้าขาย การิจ้างงาน เศริษฐกิจ 
ในชุมืชนที่่�มื่ส้ภาพคล่อำงในอำนาคต

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความมุ่งม่ันในการศึกษาและค้นคว้าหาเทคโนโลยีเพ่ือนำามา
ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผัล และเกิดผลสั้มืฤที่ธิิ์� 
เพื�อำป็ริะโยชน์ขอำงป็ริะชาชนในที่้อำงถิ�นตามืหลักการิพัฒนา 
อำย่างยั�งยืน

 การบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยเที่ศบาล 
ตำาบลมืาบข่า ได้จัดที่ำา MOU ร่ิวมืกันริะหว่าง 4 หน่วยงาน  
เพื�อำแก้ปั็ญหาการิจับกุมืผู้กริะที่ำาความืผิดในพื�นท่ี่�ได้ส้ำาเร็ิจ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายอาจิน อำ่าพุด 
นายกเทศมนตรีตำาบลมาบข่า 

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลตำาบลมาบข่าเมืองน่าอยู่ อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคครบครัน มีธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงาน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  
รองรับเมืองมหาวิทยาลัยและอาเซียน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

14.47 ตร.กม. 10,990 คน 119,675,691 บาท

โทรศัพท์  0 3863 6333 www.tessabanmabkha.go.th
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โครงการ รณรงค์ปองกันเด็กจมน้ำา  
ชาวตำาบลโพธิ์เก้าต้น รู้เท่าทัน ปลอดภัย ไม่จมน้ำา
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลโพธิ์เก้าต้น อำาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การจมนำ้าเป็นสาเหตุที่ทำาให้เด็กไทยอายุตำ่ากว่า 15 ปี เสียชีวิต
เป็นจำานวนมาก และป็ริะกอำบกับในพื�นท่ี่�มื่แหล่งนำ�าธิ์ริริมืชาติ 
แมื่นำ�าลำาคลอำง และแหล่งนำ�าที่่�ส้ริ้างขึ�น เช่น ส้ริะว่ายนำ�า คูริะบาย
นำ�า บ่อำ หริือำส้ริะเก็บนำ�า เป็็นจำานวนมืาก อำาจก่อำให้เกิดอำันตริาย
ต่อำความืป็ลอำดภัยในช่วิต จึงได้มื่การิจัดโคริงการิกิจกริริมื  
ริณริงค์ป็้อำงกันเด็กจมืนำ�า 

 ทีมผู้ัก่อการดี (Merit Maker) ตำาบลโพธิ�เก้าต้น เป็็นกลยุที่ธ์ิ์
ช่วยกริะตุ้นในทีุ่กมืาตริการิความืป็ลอำดภัย โดยอำาศัยที่รัิพยากริ 
ท่ี่�ม่ือำยู่ในพื�นท่ี่� เพื�อำให้เกิดการิดำาเนินงานป้็อำงกันการิจมืนำ�า 
แบบส้หส้าขา ต่อำเนื�อำง และคริอำบคลุมื เพื�อำให้เด็กอำายุ 0 - 15 ปี็  
และป็ริะชาชนในตำาบลโพธิิ์�เก้าต้น ม่ืความืรู้ิ ม่ืทัี่กษะการิ 
เอำาช่วิตริอำดในนำ�า และการิชว่ยเหลอืำคนตกนำ�าเบื�อำงต้น ม่ืเครืิอำข่าย 
การิดำาเนินงานป็้อำงกันการิจมืนำ�าเพิ�มืมืากขึ�น อัำนเป็็นการิส้ริ้าง 
ความืป็ลอำดภัยที่างนำ�าให้แก่ป็ริะชาชนในตำาบลโพธิ์ิ�เก ้าต้น  
ส้่งผลให้ อำบต.โพธิ์ิ� เก ้าต้นได ้ รัิบริางวัลเป็ ็นท่ี่มืผู ้ก ่อำการิด่  
(Merit Ma er) ป็้อำงกันการิจมืนำ�า ป็ริะเภที่ป็ริะเมิืนริับริอำง  
“ริะดับที่อำงแดง” ในริะดับเขตสุ้ขภาพ และริะดับป็ริะเที่ศ 

 สอนทกัษะการเอาตวัรอดในนำา้ เป็็นการิให้ความืริู ้ความืป็ลอำดภยั 
ที่างนำ�า ที่ักษะการิเอำาช่วิตริอำดในนำ�า การิช่วยเหลือำคนตกนำ�า  
ที่กัษะการิว่ายนำ�าเพื�อำเอำาชว่ติริอำด การิป็ฐมืพยาบาล และการิช่วย
ฟิ้้นคืนช่พ (CP ) ริ่วมืกับหน่วยงานอืำ�น ๆ โดยส้อำดแที่ริกเข้าไป็ 
ในการิจัดกิจกริริมืขอำงหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อำง

 การสื่อสารความเส่ียง จากงบป็ริะมืาณและริะยะเวลาที่่�จำากัด 
ในการิจดักิจกริริมืต่าง ๆ  จงึมืก่าริบรูิณาการิดำาเนนิการิส้อำนที่กัษะ
การิเอำาตัวริอำดในนำ�า โดยเป็็นการิส้ื�อำส้าริความืเส้่�ยง ส้ริ้างกริะแส้
โดยการิให้ความืริู้กลุ่มืครูิ นักเริ่ยนป็ริะถมืศึกษา เด็กนักเริ่ยน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ป็กคริอำง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ทีมผู้ัก่อการดี (Merit Maker) ตำาบลโพธิ�เก้าต้น ม่ืการิขยาย 
เครืิอำข่ายในการิดำาเนินงานให้เพิ�มืมืากขึ�น เพื�อำให้ป็ริะชาชน 
ม่ืความืรู้ิ  นำาไป็ส้อำนบุตริหลานถึงการิป็้อำงกันการิจมืนำ�า 
และการิเอำาตัวริอำดในนำ�า

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การดำาเนินงานในรูปแบบสหสาขาและมีการร่วมบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพ้ืนท่ี ทัี่�งในด้านบุคลากริ งบป็ริะมืาณ สิ้�งขอำง 
หรืิอำวัส้ดุอุำป็กริณ์ต่าง ๆ ทัี่�งยงัม่ืการิขยายเคริอืำข่ายการิดำาเนนิงาน 
และส้ร้ิางนวัตกริริมืต่าง ๆ อำย่างต่อำเนื�อำง

 การบูรณาการความร่วมมือ โดย อำบต.โพธิิ์�เก้าต้น ได้ก่อำตั�ง 
ท่ี่มืผู้ก่อำการิด่ (Merit Ma er) ป็ริะกอำบด้วย บุคลากริจากส้หส้าขา 
บุคลากริจากกริะที่ริวงส้าธิ์าริณสุ้ข กริะที่ริวงมืหาดไที่ย 
กริะที่ริวงศึกษาธิ์ิการิ และภาคป็ริะชาชน โดยเน้นสื้�อำส้าริ 
ความืเส่้�ยงเพื�อำส้ร้ิางความืป็ลอำดภัยที่างนำ�าให้แก่เด็กท่ี่�อำายุตำ�ากว่า  
15  ปี็ อำย่างต่อำเนื�อำง

 ข้อมูลพื้นฐ�น

ว่าที่ร้อยตรี นิสิต ปัญญา 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลโพธิ�เก้าต้น

วิสัยทัศน์ 

“สาธารณูปโภคที่ดี การศึกษาก้าวลำ้า วัฒนธรรมทรงคุณค่า 
เศรษฐกิจยั่งยืน สังคมน่าอยู่ สู่ประตูอาเซียน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

24.07 ตร.กม. 10,418 คน 58,813,395 บาท

โทรศัพท์ 0 3678 0100 www.phokaoton.go.th
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โครงการ ส่งเสริมการดำาเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ ุกเ ิน 
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลกระแชง อำาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 อบต.กระแชง เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
( mergency Medica l  Ser i ces :  MS)  ของ
จังหวัดศรีสะเกษ เพื�อำให้ความืช่วยเหลือำผู้ได้รัิบบาดเจ็บ 
จากอุำบัติเหตุ หรืิอำเจ็บป่็วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และส่้งต่อำ 
รัิกษาท่ี่�โริงพยาบาลท่ี่�ใกล้ท่ี่�สุ้ด ให้บริิการิในพื�นท่ี่�เขตตำาบล 
กริะแชง และพื�นท่ี่�ใกล้เค่ยง โดยจัดตั�งเป็็นหน่วยบริิการิการิแพที่ย์
ฉุกเฉินในนามืขอำง “หน่วยกู้ช่พ อำบต.กริะแชง 1” 

 หน่วยกู ้ชีพ อบต.กระแชง 1 เป็็นหน่วยป็ฏิิบัติการิเพื�อำให ้
ความืช่วยเหลือำป็ริะชาชน ที่ำาหน้าท่ี่�ริับ-ส้่งผู้ป็่วยในเขตตำาบล 
กริะแชงและตำาบลใกล้เคย่งที่่�ป็ริะส้บอำบุตัเิหตหุริอืำเจบ็ป่็วยฉกุเฉนิ 
ก่อำนถึงโริงพยาบาล ตามืริะบบการิบริิการิที่างการิแพที่ย์ฉุกเฉิน 
โดยชุดป็ฏิิบัติการิขอำงหน่วย กู้ช่พ อำบต.กริะแชง 1 ถือำเป็็น
ชุดป็ฏิิบัติการิฉุกเฉินเบื�อำงต้น (First es onse Unit : F ) 
ให้ความืช่วยเหลือำตลอำด 24 ชั�วโมืง

 ผู้ัปฏิบัติหน้าท่ีให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ไดรั้ิบการิฝกึอำบริมื
จากหน่วยงานท่ี่�ส้ถาบันการิแพที่ย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้การิรัิบริอำง 
และม่ืการิฝึกอำบริมืที่บที่วนร่ิวมืกับภาค่เครืิอำข่ายอำยู่เป็็นป็ริะจำา

 ต้นแบบหน่วยกู้ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยกู้ช่พ 
อำบต.กริะแชง 1 ได้ริบัริางวลัการิแพที่ย์ฉกุเฉนิขอำงอำงค์กริป็กคริอำง
ส่้วนท้ี่อำงถิ�นดเ่ด่น จากส้ถาบนัการิแพที่ย์ฉกุเฉนิแห่งชาต ิเพื�อำเป็็น
พื�นที่่�เริ่ยนริู้และศึกษาดูงานการิแพที่ย์ฉุกเฉิน เมืื�อำ พ.ศ. 2558  
และได้ริางวัลชุดป็ฏิิบัติการิฉุกเฉินด่เด่นริะดับจังหวัด มือำบโดย
ส้ถาบันการิแพที่ย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมืื�อำ พ.ศ. 2560 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ผัู ้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที ่
เขตตำาบลกระแชงและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ริับการิช่วยเหลือำ  
ณ จุดเกิดเหตุและส้่งต่อำไป็ริักษาที่่�โริงพยาบาลที่่�ใกล้ที่่� สุ้ด  
โดยม่ืความืริวดเริ็ว ป็ลอำดภัย ถูกต้อำงตามืมืาตริฐานที่่�ส้ถาบัน 
การิแพที่ย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำาหนด

 การช่วยเหลือผัู ้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน ได้รับการช่วยเหลืออย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
ป็ริะชาชนตำาบลกริะแชงส่้วนใหญ่ป็ริะกอำบอำาชพ่ด้านเกษตริกริริมื  
การิเข้าถึงริะบบส้าธิ์าริณสุ้ขขั�นพื�นฐานขอำงรัิฐจำาเป็็นต้อำงอำาศัย 
ความืร่ิวมืมืือำจาก อำป็ที่. เป็็นหลัก 

 ลดความสญูเสียต่อเศรษฐกจิและสงัคมไทย ตั�งแต่ปี็งบป็ริะมืาณ 
พ.ศ. 2557 - 2562 หน่วยกูช่้พ อำบต.กริะแชง 1 ได้ให้การิช่วยเหลอืำ
ป็ริะชาชนตำาบลกริะแชงและตำาบลใกล้เค่ยง จำานวน 3,735 ริาย 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 หน่วยกู้ชีพ อบต.กระแชง 1 ได้รับค่าชดเชยจากสถาบัน 
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื�อำส้นับส้นุนการิป็ฏิิบัติงาน 
ด้านการิแพที่ย์ฉุกเฉิน ริวมืเป็็นเงิน 300,000 บาที่/ปี็

 การบูรณาการความร่วมมือ หน่วยกู ้ช่พ อำบต.กริะแชง 1  
ได้บูริณาการิความืริ่วมืมืือำที่ั�งในด้านอำงค์ความืริู้ และงบป็ริะมืาณ
จากส้ถาบันการิแพที่ย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และหน่วยงานภาค ่
เคริอืำข่าย เช่น โริงพยาบาลกนัที่ริลกัษ์ ส้ถานต่ำาริวจภธูิ์ริกนัที่ริลกัษ์ 
และหน่วยกู้ช่พข้างเค่ยง เป็็นต้น 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายธนาวรรณ สุระชาติ  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลกระแชง

วิสัยทัศน์ 

“กระแชงแหล่งวัฒนธรรม เกษตรกรรมอินทรีย์ มากผัลผัลิต 
ชีวิตดีมีการศึกษา ประชามีส่วนร่วม รวมภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

86.20 ตร.กม. 17,212 คน 89,704,043 บาท

โทรศัพท์ 0 4581 0698 www.kra-chang.go.th

PART 5-7 COATED DIC2019 4C_63-06-067.indd   271 16/12/2563 BE   15:47



การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7
ด้านที่

272 273

โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลบางยอ อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ รู้ิจักการิใช้อุำป็กริณต่์าง ๆ  ริอำบตัว 
มืา ช่ วย ช่ วิ ต ผู้ป็ริะส้บ ภัยที่างนำ�า ห รืิ อำ ช่ วย เห ลือำตน เอำ ง 
ซึ�งเป็็นวิชาการิอำอำกกำาลังกายอ่ำกป็ริะเภที่หนึ�ง ท่ี่�นำามืาป็รัิบใช้ 
ในการิส่้งเส้ริิมืสุ้ขภาพกาย และสุ้ขภาพจิตให้เกิดความืเข้มืแข็ง

 การลอยตัวในนำ้าและการว่ายนำ้าถือเป็นทักษะชีวิต ที่่�ทีุ่กคน 
ควริเริ่ยนรูิ้เพื�อำส้ริ้างความืมัื�นใจ ส้ริ้างความืป็ลอำดภัยให้กับช่วิต  
การิว ่ายนำ�ายังเป็ ็นการิอำอำกกำาลังกายที่่�ส้ามืาริถใช ้อำวัยวะ 
ในการิอำอำกกำาลังกายได้ทุี่กส่้วนขอำงร่ิางกาย ช่วยให้ริะบบไหลเว่ยน
โลหิตที่ำางานด่ขึ�น ช่วยเผาผลาญไขมัืน ลดนำ�าหนัก ช่วยให้หัวใจ 
แข็งแริง เส้ริิมืส้ริ้างกล้ามืเนื�อำให้แข็งแกริ่ง  ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เด็กและเยาวชนได้รับความรู้และทักษะ ในการิลอำยตัวในนำ�า  
และว่ายนำ�าเพื�อำเอำาช่วิตริอำด การิใช้อุำป็กริณ์ช่วยช่วิตที่างนำ�า 
เบื�อำงต้น เช่น การิยื�น/การิโยนอำุป็กริณ์เพื�อำช่วยช่วิต (ตะโกน โยน 
ยื�น) ริวมืถึงที่ักษะในการิป็ฐมืพยาบาลขั�นพื�นฐานอำย่างถูกต้อำง

 เ กิ ดความปลอดภัย  ในการิ เข้ า ไป็ ใ ห้ความื ช่วย เห ลือำ 
ผู้ป็ริะส้บภัยที่างนำ�า

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ผู้ันำาและการมีส่วนร่วม ริะหว่าง อำบต.บางยอำ  
กับส้ถานศึกษาในสั้งกัด เพื�อำให้เด็กท่ี่�เข้าร่ิวมืโคริงการิส้ามืาริถ 
ว่ายนำ�าหริือำลอำยตัวในนำ�าได้ด่ เป็็นการิส่้งเส้ริิมืสุ้ขภาพกาย  
และสุ้ขภาพจิตให้เข้มืแข็งพร้ิอำมืรัิบส้ถานการิณ์ได้ทัี่นท่ี่

 การสร้างทักษะและรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ัประสบเหตุทางนำ้า 
ได้อย่างถูกต้อง ตามืหลักมืาตริฐานส้ากล ส้ามืาริถว่ายนำ�าเป็็น 
และเอำาช่วิตริอำดจากการิเส่้ยช่วิตเมืื�อำป็ริะส้บเหตุการิณ์ที่างนำ�าได้

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายธีระพล พืชทองหลาง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลบางยอ  
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบางยอ

วิสัยทัศน์ 

“ใส่ใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตให้ประชาชน  
ตำาบลส่งเสริมสุขภาพอนามัย รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดี”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

5.37 ตร.กม. 11,357 คน 72,182,536 บาท

โทรศัพท์  0 2461 3446 www.bangyor.go.th

PART 5-7 COATED DIC2019 4C_63-06-067.indd   272 16/12/2563 BE   15:49



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

272 273

โครงการ ชุดป ิบัติการพิเศษกลางดง  ชั่วโมง
โดย เทศบาลตำาบลกลางดง อำาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ชุดปฏิบัติการพิเศษกลางดง 24 ช่ัวโมง ริิเริิ�มืใน พ.ศ. 2557 
เป็็นการิผนึกกำาลังบุคลากริในส้ังกัดเที่ศบาลตำาบลกลางดง 
ทีุ่กกอำงทีุ่กงานทีุ่กฝ่ายริ่วมืป็ฏิิบัติหน้าที่่�เติมืเต็มืงานป็้อำงกัน 
และบริริเที่าส้าธิ์าริณภัย โดยไมื่มื่ค่าตอำบแที่นหริือำงบป็ริะมืาณ 
เข้ามืาเก่�ยวข้อำง ผู้ป็ฏิิบัติงานทีุ่กคนมื่ความืส้ามืัคค่ ที่ำางานเป็็นที่่มื 
ส้ามืาริถเข้าริะงับเหตุอำย่างมื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ มื่ความืพริ้อำมื 
ในการิป็ฏิบิตังิานตลอำด 24 ชั�วโมืง ส้ามืาริถริวมืพลได้ภายใน 30 นาที่่ 

 ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ 
ทันท่วงที บูริณาการิความืริ่วมืมืือำจากทุี่กภาคส้่วนจนเกิด 
ความืส้ำาเร็ิจในการิที่ำางาน ลดริะยะเวลาในการิที่ำางาน ป็ริะชาชน
ได้ริับการิช่วยเหลือำที่ันที่่วงท่ี่ ม่ืการิป็ริะส้านงานโดยตริงในการิ 
ขอำความืช่วยเหลือำได้ที่นัเหตกุาริณ์ ไม่ืต้อำงริอำหน่วยงานอืำ�น ส้ามืาริถ 
ลดความืผิดพลาดและความืสู้ญเส่้ย บริริเที่าความืเดือำดริ้อำน 
ขอำงผู้ป็ริะส้บภัย ส้ริ้างความืป็ริะที่ับใจแก่ป็ริะชาชน 

 ความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ม่ืริะบบ 
การิเฝ้าริะวังและเตือำนภัย มื่เอำกภาพและม่ืป็ริะสิ้ที่ธิ์ิภาพสู้ง  
หน่วยงานเครืิอำข่ายในริะดับพื�นที่่�มื่ความืพริ้อำมื ลดความืสู้ญเส้่ย
จากภัยที่่�เกิดขึ�นในริะดับพื�นที่่� ผู้ป็ริะส้บภัยส้ามืาริถดำาริงช่วิตได ้
ในขณะที่่�เกิดภัย และส้ามืาริถกลับไป็ใช้ช่วิตตามืป็กติได้หลัง 
จากเกิดภัย พื�นที่่�และโคริงส้ริ้างพื�นฐานที่่�เกิดภัยก็ได้ริับการิฟิ้้นฟิู
อำย่างริวดเริ็ว

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนในพ้ืนที่ตำาบลกลางดง 15 ชุมชน รวมท้ังหมด 
12,223 คน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอัตรา 
การสูญเสีย ได้รับการช่วยเหลือทันท่วงที เช่น เมืื�อำเกิดไฟิป็่า  
นอำกเวลาริาชการิหริอืำวันหยดุ เจ้าหน้าท่ี่�งานป้็อำงกันมืจ่ำานวน 7 คน 

ไมื่ส้ามืาริถควบคุมืเพลิงไหมื้เป็็นวงกว้างได้ ถ้าดำาเนินการิ 
ล่าช้าจะที่ำาให้ไฟิลุกลามืเข้าบ้านเริือำนได้ แต่เมืื�อำใช้ชุดป็ฏิิบัติการิ 
พิเศษกลางดง 24 ชั�วโมืง ซึ�งมื่กำาลังพล 30 คน พริ้อำมืด้วย 
การิป็ริะส้านงานจากเคริือำข่ายภาคป็ริะชาชน อำป็พริ. ผู้นำาชุมืชน 
บรูิณาการิร่ิวมืกนัที่กุภาคส่้วน ที่ำาให้มืจ่ำานวนผูป้็ฏิบิตังิานมืากกว่า 
4 เท่ี่า ส้ามืาริถควบคมุืเพลงิได้ส้ำาเริจ็ โดยใช้เวลาเพย่งริาว 50 นาที่่  
จากเวลาป็กติที่่�เคยใช้กว่า 2 ชั�วโมืง 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ผู้ันำา ท่ี เข้มแข็งเป็นเสาหลัก โดยการิควบคุมืดูแลภายใต้ 
การิบริิหาริงานขอำงผู้บริิหาริและเจ้าหน้าท่ี่� เที่ศบาลตำาบล 
กลางดง ที่ำาให้ป็ริะชาชนรู้ิสึ้กป็ลอำดภัย ม่ืการิติดต่อำป็ริะส้านงาน 
กันได้อำย่างริวดเร็ิว เพื�อำขอำความืช่วยเหลือำได้ทัี่นเหตุการิณ์  
ไม่ืต้อำงริอำหน่วยงานอืำ�นในการิให้ความืช่วยเหลือำ 

 ความสามัคคีและทำางานร่วมกันเป็นทีม ความืรัิกในที่้อำงถิ�น  
ความืเส่้ยส้ละเวลาส้่วนตนเพื�อำช ่วยเหลือำผู ้อำื�นที่่� เดือำดริ้อำน  
ความืส้ามืัคค่ การิที่ำางานริ่วมืกันเป็็นที่่มือำย่างม่ืป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ 
ที่ำาให้โคริงการิชุดป็ฏิิบัติการิพิเศษกลางดง 24 ชั�วโมืง ได้ริับ
การิยอำมืริับจากป็ริะชาชน ภาค่เคริือำข่าย และหน่วยงานต่าง ๆ 
จนคว้าริางวัลชนะเลิศ ป็ริะเภที่ที่ั�วไป็ เที่ศบาลตำาบล ในโคริงการิ
ริางวัลอำงค์กริป็กคริอำงส้่วนที่้อำงถิ�นที่่�ม่ืการิบริิหาริจัดการิที่่�ด่  
ป็ริะจำาป็ีงบป็ริะมืาณ พ.ศ. 2559 จากส้ำานักงานป็ลัดส้ำานัก 
นายกริัฐมืนตริ่

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายวรพจน์ ใจมูลวงศ์  
นายกเทศมนตรีตำาบลกลางดง 

วิสัยทัศน์ 

“กลางดงเป็นตำาบลน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

291.15 ตร.กม. 12,223 คน 70,887,055 บาท

โทรศัพท์  0 5562 9313  www.klangdong.go.th
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โครงการ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วม
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลพลับพลาไชย อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การเสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายรัฐ เอกชน 
และประชาสังคม อำบต.พลับพลาไชย ได้ดำาเนินโคริงการิส้ริ้าง 
ความืป็ลอำดภัยที่างถนน ตั�งแต่ พ.ศ. 2551 จนส้ามืาริถ 
ลดอำุบัติเหตุในชุมืชนได้ส้ำาเริ็จ และมื่การิต่อำยอำดในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ต่อำมืา ใน พ.ศ. 2560 ได้ริ่วมืกับ ส้กว. พัฒนาแผน 
การิส้อำนเพื�อำส้ริ้างความืป็ลอำดภัยที่างถนน ริวมืที่ั�งจัดส้ภาพ
แวดล้อำมืให้เอืำ�อำอำำานวยต่อำการิเริ่ยนริู ้ขอำงนักเริ่ยน โดยผ่าน 
การิมื่ส้่วนริ่วมืขอำงชุมืชน 

 ศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนตำาบลพลับพลาไชย 
เป็็นแหล่งเร่ิยนรูิ ้ และป็ลูกฝังจิตส้ำานึกในการิใช้ริถใช้ถนน 
อำย่างป็ลอำดภัยให้แก่เด็ก เยาวชน และป็ริะชาชนในเขตพื�นท่ี่�  
โดยได้ริับการิส้นับส้นุนจากภาคส้่วนต่าง ๆ เช่น ส้กว. ส้คอำ. 
ส้ำานักงานแขวงการิที่างสุ้พริริณบุริ่ท่ี่� 1 ส้ำานักงานแขวงการิที่าง 
สุ้พริริณบุร่ิท่ี่� 2 ส้ำานักงาน ป็ภ. จังหวัดสุ้พริริณบุร่ิ ส้ำานักงานขนส่้ง
จังหวัดสุ้พริริณบุร่ิ ส้อำจริ. ภาคกลาง โริงไฟิฟ้ิาอู่ำที่อำงไบโอำแมืส้  
บริิษัที่ โตโยต้า มือำเตอำร์ิ ป็ริะเที่ศไที่ย จำากัด ธิ์นชาติป็ริะกันภัย 
และบริิษัที่ กลางคุ้มืคริอำงผู้ป็ริะส้บภัยจากริถ จำากัด เป็็นต้น

 ยกระดับสู่แผันการขับเคล่ือนการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ 
ความปลอดภัยทางถนนตำาบลพลับพลาไชย ในรูปแบบ 
แหล่งเรียนรู้ (เมืองจราจรจำาลอง) ภายใต้ความืริ่วมืมืือำขอำง 
บริิษัที่ โตโยต้า มือำเตอำริ์ ป็ริะเที่ศไที่ย จำากัด และส้ำานักงาน 
คณะกริริมืการิกำากับกิจการิพลังงาน เขต 9 ในป็ีงบป็ริะมืาณ  
พ.ศ. 2563 ให้เป็็นแหล่งเร่ิยนรู้ิด้านความืป็ลอำดภัยที่างถนน 
ขอำงเด็ก เยาวชนและป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�  พร้ิอำมืทัี่�งขยาย 
เป็็นแหล่งเร่ิยนรู้ิขอำงจังหวัดสุ้พริริณบุร่ิและจังหวัดใกลเ้ค่ยงต่อำไป็

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เด็กนักเรียนและผูั้ปกครองได้รับความปลอดภัยทางถนน  
โดยเด็กนักเริ่ยนที่่� เดินที่างด้วยริถจักริยานยนต์ม่ืการิส้วมื
หมืวกนิริภัยคริบถ้วนทีุ่กคน และผู ้ป็กคริอำงที่่�เดินที่างมืาส้่ง 
มื่การิส้วมืหมืวกนิริภัยมืากกว่าริ้อำยละ 80 และมื่การิคาดเข็มืขัด
นิริภัยทีุ่กคน

 สร ้างภาคีเครือข ่ายที่แข็งแกร ่ง  ในด ้านการิให ้ความืริู ้  
และฝึกที่ักษะขอำงเด็ก เยาวชน และป็ริะชาชนที่ั�วไป็ในเริื�อำง 
ความืป็ลอำดภัยที่างถนน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 กระบวนการทำางานอย่างมีส่วนร่วม โดยการิริ่วมืคิด ริ่วมืที่ำา  
ริ่วมืวางแผนขอำงผู้ที่่�เก่�ยวข้อำง เช่น ผู้บริิหาริ คณะคริู ผู้ป็กคริอำง 
เจ้าหน้าที่่�ที่้อำงถิ�น อำป็พริ. 

 การสำารวจและเกบ็ข้อมลู เพื�อำวเิคริาะห์ปั็ญหา ค้นหาแนวที่างวธิิ์่
การิแก้ปั็ญหา ที่ดลอำงป็ฏิิบติั ถอำดบที่เริย่น ป็รัิบป็ริงุวธิิ์ก่าริที่ำางาน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายพีระศักดิ� มาตรศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลพลับพลาไชย 

วิสัยทัศน์ 

“พลับพลาไชยเป็นตำาบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งคุณภาพชีวิตดี 
ภาคีมีส่วนร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม  
น้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

136 ตร.กม. 11,838 คน 72,481,000 บาท

โทรศัพท์  0 3549 5053 www.plubplachai.go.th
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โครงการ ขยะแลกหมวกนิรภัย
โดย เทศบาลตำาบลหนองขาหย่าง อำาเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 กิจกรรมขยะแลกหมวกนิรภัย เพื�อำส้ ่งเส้ริิมืให้ป็ริะชาชน 
ชุมืชน และหน่วยงานริาชการิริ่วมืกันป็้อำงกันการิเกิดอุำบัติเหตุ
ที่างถนนโดยมืุ ่งเน ้นการิป็้อำงกันก่อำนเกิดเหตุ เพื�อำลดการิ
บาดเจ็บและเป็็นการิริณริงค์เพื�อำแส้ดงอำอำกถึงความืม่ืวินัย 
ในการิใช้ริถใช้ถนน ส้วมืหมืวกนิริภัยเมืื�อำขับข่�ริถมือำเตอำริ์ไซค์ 

 มีการจัดทำา MO  ระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชน  
สถานประกอบการ โรงเรียน วัด และหน่วยงานราชการ 
จัดหาหมืวกนิริภัย โดยนำาขยะร่ิไซเคิลไป็ขายและนำาเงินท่ี่�ขาย 
ขยะร่ิไซเคิลได้ มืาจัดซื�อำหมืวกนิริภัยกับบริิษัที่กลางคุ้มืคริอำง 
ผู้ป็ริะส้บภัยจากริถในริาคาป็ริะชาสั้มืพันธ์ิ์ โดยผู้ท่ี่�ได้รัิบมือำบ 
หมืวกนริิภัยเป็น็กลุ่มืเส่้�ยงและกลุ่มืเป็ริาะบาง เช่น เดก็เลก็ นักเร่ิยน  
ผู้สู้งอำายุ เป็็นต้น

 นำาขยะรีไซเคิลมาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ม่ืการินำาขยะร่ิไซเคิลมืาขายแลกหมืวกนิริภัย โดยหมู่ื 2 ตำาบล
หนอำงขาหย่าง เป็็นชุมืชนแห่งแริกในจังหวัดอุำทัี่ยธิ์าน่ท่ี่�ได้ 
ดำาเนินการิป้็อำงกันและลดอุำบัติเหตุที่างถนนโดยใช้หลักการิ  
“บวริ” บ้าน วัด โริงเร่ิยน เป็็นกลไกในการิดำาเนินกิจกริริมื 
ในรูิป็แบบคณะกริริมืการิมุ่ืงช่�ตามืความืป็ลอำดภัยที่างถนน 
ขอำงศูนย์อำำานวยความืป็ลอำดภัยที่างถนน เที่ศบาลตำาบล
หนอำงขาหย่าง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการิบาดเจ็บจาก 
การิเกิดอำุบัติเหตุที่างถนนได้มืากขึ�น

 ประชาชน เยาวชน กลุ่มเส่ียงและกลุ่มเปราะบาง (ผู้ัสูงวัย)  
มื่หมืวกนิริภัยส้วมืใส้่คริอำบคลุมืที่ั�งชุมืชน

 การขยายผัลอย ่ า งต ่ อ เนื่ อ ง  ในการิจั ดกิ จกริริมืขยะ 
แลกหมืวกนิริภัย ส้่งผลให้หน่วยงานอำื�น ๆ นำาไป็ต่อำยอำดกิจกริริมื 
ภายในหน่วยงานและชุมืชนเพื�อำเส้ริิมืส้ริ้างความืป็ลอำดภัย 
ในการิใช้ริถใช้ถนน

 เกดิจติสำานึกและการเป็นตวัอย่างทีดี่ ในการิขบัข่�ริถมือำเตอำร์ิไซค์
ส้วมืหมืวกนิริภัยเป็็นป็ริะจำา

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ของผู้ันำา การทำางานเป็นทีม และการเสริมสร้าง 
การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยม่ืกริะบวนการิที่ำางาน วิธิ์่การิ 
ดำาเนินการิอำย่างชัดเจนและมื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ

 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น มื่การิจัดที่ำา MOU มื่การิส้ริ้าง
เคริือำข่ายในการิดำาเนินกิจกริริมืขยะแลกหมืวกนิริภัย ริ่วมืกับ
โริงเริ่ยนอำนุบาลหนอำงขาหย่าง วัดหนอำงพลวง เซเว่นอำ่เลฟิเว่น
ส้าขาหนอำงขาหย่าง ธิ์นาคาริเพื�อำการิเกษตริและส้หกริณ  ์
เพื�อำการิเกษตริส้าขาอำุที่ัยธิ์าน่ บริิษัที่กลางคุ้มืคริอำงผู้ป็ริะส้บภัย
จากริถ ฯลฯ

 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายคมกริช ภักดิ�วิไลเกียรติ  
ปลัดเทศบาลตำาบลหนองขาหย่าง 
นายกเทศมนตรีตำาบลหนองขาหย่าง

วิสัยทัศน์ 

“เกษตรปลอดภัย รายได้มั่นคง  
เคียงคู่วัฒนธรรม นำาสู่เมืองน่าอยู่”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

1.2 ตร.กม. 594 คน 23,500,000 บาท

โทรศัพท์  0 5659 7045 www.nongkhayang-muni.go.th
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โครงการ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
หลักสูตรการตัดเย็บกระเปาจากผ้าขาวม้า
โดย เทศบาลตำาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำาเภอเมืองกำาแพงเพชร จังหวัดกำาแพงเพชร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ผั้าขาวม้าของตำาบลนิคมทุ ่งโพธิ�ทะเล พัฒนาจากริูป็แบบ
วัฒนธิ์ริริมืไที่ยอ่ำส้านซึ�งเป็็นวิถ่ช่วิตที่้อำงถิ�นที่่�มื่อัำตลักษณ์โดดเด่น 
ได้ริับการิส้ืบที่อำดจากริุ ่นสู้ ่ริุ ่น โดยเฉพาะอำย่างยิ�งการิที่อำผ้า
พื�นถิ�นและย้อำมืส่้ธิ์ริริมืชาติ ซึ�งเป็็นภูมืิป็ัญญาส้ำาคัญขอำงชุมืชน  
ที่่�ผ่านมืาได้นำามืาส้ริ้างมืูลค่าเพิ�มืเป็็นส้ินค้า ขอำงฝาก ขอำงที่่�ริะลึก
ยอำดนิยมืในพื�นที่่� 

 เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน การินำาผลิตภัณฑ์์ผ้าขาวมื้ามืาเพิ�มืมืูลค่า
สิ้นค้าโดยการิที่ำาผลิตภัณฑ์์ต่าง ๆ เช่น การิตัดเย็บกริะเป็าจาก
ผ้าขาวมื้า ตัดชุดสุ้ภาพบุรุิษและสุ้ภาพส้ตริ่อำอำกแบบทัี่นส้มัืย  
การิส้านพัดและตกแต่งด้วยผลิตภัณฑ์์ผ้าขาวมื้า เป็็นการิ 
พฒันาผลติภณัฑ์์และการิบริกิาริให้มืค่ณุภาพ มืจ่ดุเด่น ส้ร้ิางมืลูค่า 
เพิ�มืให้เป็ ็นที่่�ต ้อำงการิขอำงตลาด ส้อำดคล้อำงกับวัฒนธิ์ริริมื 
และวิถ่ช่วิตขอำงที่้อำงถิ�น โดยยึดหลักการิพึ�งพาตนเอำงขอำงชุมืชน  
และริัฐพริ ้อำมืที่่�จะช ่วยเหลือำในด ้านความืริู ้ส้มืัยใหมื ่และ 
การิบริิหาริจัดการิ เชื�อำมืโยงสิ้นค้าชุมืชนสู้่ตลาดที่ั�งในป็ริะเที่ศ  
และต่างป็ริะเที่ศ

 การสร้างเครือข่ายและการส่งเสริมอาชีพร่วมกับภาครัฐ  
ภาคเอกชน มื่การิจัดที่ำา MOU ภายใต้โคริงการิพันธิ์กิจส้ัมืพันธิ์์
เพื�อำการิแก้ไขป็ัญหาความืยากจนขอำงป็ริะชาชนโดยความืริ่วมืมืือำ
ริะหว่างจังหวัดกำาแพงเพชริกับมืหาวิที่ยาลัยริาชภัฏิกำาแพงเพชริ 
เพื�อำส้่งเส้ริิมือำาช่พอำิส้ริะและการิเพิ�มืพูนที่ักษะเพื�อำป็รัิบเป็ล่�ยน
อำาช่พบนพื�นฐานขอำงการิลดริายจ่าย ส้ริ้างริายได้ ขยายโอำกาส้
ให้แก่ป็ริะชาชน

 การพัฒนาผัลิตภัณฑ์์อย่างต่อเนื่อง เป็็นกลยุที่ธิ์์การิพัฒนา 
ที่่�ต้อำงอำาศัยชุมืชนเป็็นหน่วยการิพัฒนาเบื�อำงต้น ผลิตภัณฑ์์ไมื่ได้
หมืายถึงตัวสิ้นค้าอำย่างเด่ยว แต่เป็็นกริะบวนการิที่างความืคิด  
ริวมืถึงการิบริกิาริดแูลอำนรุิกัษ์ที่ริพัยากริธิ์ริริมืชาติ และส้ิ�งแวดล้อำมื  
การิริักษาภูมืิป็ัญญาไที่ย การิที่่อำงเที่่�ยว ศิลป็วัฒนธิ์ริริมื ป็ริะเพณ่ 
การิต่อำยอำดภูมืิป็ัญญาที่้อำงถิ�น การิแลกเป็ล่�ยนเร่ิยนริู้ เพื�อำให้ 
กลายเป็็นผลิตภัณฑ์์ที่่�มื่คุณภาพ มื่จุดเด่น และเป็็นที่่�ริู ้จัก 
อำย่างแพริ่หลาย 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 การคิดค้นผัลิตภัณฑ์์ขึ้นเองโดยคนในชุมชน หน่วยงานภาครัิฐ 
และเอำกชนเป็็นผู้ให้การิส้นับส้นุนในด้านความืรูิ้ เที่คโนโลย ่ 
เคริื�อำงมืือำอำุป็กริณ์ที่่�จำาเป็็นและการิวิจัยที่่�คริบวงจริ

 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส้่งเส้ริิมืความืคิดริิเริิ�มืส้ริ้างส้ริริค์
ขอำงชุมืชนในการิพัฒนาผลิตภัณฑ์์ โดยส้อำดคล้อำงกับวิถ่ช่วิต
และวัฒนธิ์ริริมืในที่้อำงถิ�น ดำาเนินการิส้นับส้นุนการิพัฒนาส้ินค้า
กลุ่มืผลิตภัณฑ์์ที่่�ม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ ให้เหมืาะส้มืกับความืต้อำงการิ 
ขอำงตลาดในแต่ละริะดับ

 สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน ส้ร้ิางความืเข้มืแขง็แก่ชมุืชน 
ให้ป็ริะชาชนเกดิความืคิดริเิริิ�มืส้ร้ิางส้ริริค์ในการิพฒันาผลติภณัฑ์์
ในที่้อำงถิ�นขอำงตน ป็ริะชาชนส้ามืาริถพึ�งพาตนเอำงได้

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ผู้ันำามีความเข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล จึงเข้าใจส้ภาพ
ปั็ญหาในพื�นท่ี่�ได้ด่ การิยึดหลักธิ์ริริมืาภิบาล ซื�อำสั้ตย์ โป็ร่ิงใส้
และส้ามืาริถตริวจส้อำบได้ในการิบริิหาริจัดการิ ความืส้ามัืคค่ 
และความืร่ิวมืมืือำริะหว่างผู้นำาท้ี่อำงถิ�นกับป็ริะชาชนม่ืความืเข้มืแข็ง
ที่ำาให้การิดำาเนินกิจกริริมืส้ำาเร็ิจเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื

 กลยุทธ์การสร้างผัลิตภัณฑ์์ ม่ืการิจัดที่ำาแผนการิส้่งเส้ริิมือำาช่พ 
ท่ี่�ส้อำดคล้อำงกับส้ภาพปั็ญหาในกลุ่มือำาช่พฐานริาก ม่ืการิวิเคริาะห์
ข้อำมูืลภาพริวมืทัี่�งริะบบขอำงอำาช่พในท้ี่อำงถิ�น เพื�อำจัดลำาดับ 
ความืส้ำาคัญในการิส่้งเส้ริิมืส้นับส้นุนอำาช่พ โดยเน้นการิม่ืส่้วนร่ิวมื 
ขอำงป็ริะชาชน ทัี่�งในการิวิเคริาะห์ปั็ญหา การินำาเส้นอำข้อำมูืล  
และร่ิวมืการิจัดที่ำาแผนเบื�อำงต้น 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสิงหวัฒน์ วัฒนศิริ 
นายกเทศมนตรีตำาบลนิคมทุ่งโพธิ�ทะเล

วิสัยทัศน์ 

“สืบสานวัฒนธรรม นำาการเกษตร  
ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

69 ตร.กม. 6,987 คน 64,407,434 บาท

โทรศัพท์ 0 5574 1911 www.nktp.go.th
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โครงการ พัฒนากลุ่มอาชีพสู่ความยั่งยืน
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลถ้ำาสิงห์ อำาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถำ้า สิงห์  เ ป็็นกลุ่มือำาช่พ 
ท่ี่�เกิดจากการิริวมืตัวขอำงเกษตริกริเพื�อำการิอำนุรัิกษ์กาแฟิโริบัส้ต้า 
ป็ริะจำาถิ�นนำามืาสู่้ แหล่งการิเร่ิยนรู้ิการิแป็ริรูิป็กาแฟิโริบัส้ต้า 
แบบคริบวงจริ

 กาแฟถำ้าสิงห์ เป็็นส้ิ�งบ่งช่�ที่างภูมิืศาส้ตริ์ เนื�อำงจากตำาบลถำ�าส้ิงห ์
มื่ส้ภาพดินฟิ้าอำากาศที่่�ที่ำาให้กาแฟิถำ�าส้ิงห์ม่ืคุณลักษณะพิเศษ 
มื่ริส้ชาติเข้มืข้น มื่กลิ�นหอำมื

 กระบวนการผัลิตที่เรียกว่า “โรบัสต้าสะอาด” คือำไมื่มื่ริส้เป็ริ่�ยว
ซึ�งเกิดจากกริะบวนการิบ่มืและการิอำบโดยใช้โริงอำบพลังงาน 
แส้งอำาที่ิตย์ ที่ำาให้ได้กาแฟิริส้เข้มืข้น ไมื่มื่ริส้เป็ริ่�ยว

 ผัลิตภัณฑ์์กาแฟถำ้าสิงห์เป็นแบรนด์ชุมชนที่เกิดขึ้นโดยคนใน
ชุมชน มื่ศักยภาพ มื่ความืมืั�นคง และส้ริ้างริายได้ให้กับชุมืชน  
มื่การิขยายตัวอำย่างต่อำเนื�อำง มื่ผลิตภัณฑ์์หลากหลายตริงกับ 
ความืต้อำงการิขอำงผู้บริิโภค โดยเฉพาะริ้านกาแฟิส้ดภายใต้ 
แบรินด์ “กาแฟิถำ�าส้ิงห์”

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เกิดความม่ันคงทางอาชีพและรายได ้ ให ้กับเกษตรกร  
ลดการิพึ�งพาจากภาคริัฐ

 เกิดแหล ่งเรียนรู ้กระบวนการผัลิตกาแฟโรบัสต ้าแบบ 
ครบวงจร ดึงดูดนักที่่อำงเท่ี่�ยวให้เดินที่างเข้ามืาในตำาบลถำ�าส้ิงห์
มืากขึ�น ส้ริ้างโอำกาส้ให้เกษตริกริจำาหน่ายผลิตผลที่างการิเกษตริ  
มื่ริายได้มืากขึ�น

 ประชาชนมีความภาคภูมิใจ ริู ้ส้ึกเป็็นเจ้าขอำง ริักบ้านเกิด  
ม่ืการิริวมืตัว ร่ิวมืคิด ร่ิวมืที่ำาและพัฒนาชุมืชนไป็พร้ิอำมืกัน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ความมุ่งม่ันของผู้ันำา และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
การิส้ร้ิางเครืิอำข่ายเพื�อำแลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิ การิได้รัิบการิส้นับส้นุน
จากภาครัิฐ ภาคเอำกชนและหน่วยงานต่าง ๆ 

 การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ การิมื่คณะกริริมืการิกลุ ่มืท่ี่�มื่
ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพช่วยกันขับเคลื�อำนในการิพัฒนากลุ่มือำาช่พ

 มีกระบวนการสำารวจความพึงพอใจ เพื�อำพัฒนาคุณภาพส้ินค้า
ให้ตริงกับความืต้อำงการิขอำงผู้บริิโภค ริวมืที่ั�งพัฒนาผลิตภัณฑ์์ 
ให้มื่ความืหลากหลายเพื�อำให้ตริงกับความืต้อำงการิขอำงตลาด 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายนิคม ศิลปศร  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลถำ้าสิงห์

วิสัยทัศน์ 

“กลุ่มอาชีพมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง น้อมนำาเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

35.90 ตร.กม. 3,424 คน 24,000,000 บาท

โทรศัพท์  0 7765 0073 www.tumsing.go.th
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โครงการ สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอด
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าทราย อำาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ตำาบลท่าทรายมีผัลไม้และมะดันเป็นจำานวนมาก ซึ�งเมืื�อำม่ื 
ป็ริิมืาณมืากก็จะส่้งผลให้ริาคาตกตำ�า จึงได้ร่ิวมืกันหาวิธ่ิ์แก้ไขปั็ญหา 
และชักชวนชาวบ้านให้ริวมืตัวกันแป็ริรูิป็ผลไม้ืในชุมืชน  
ป็ริะกอำบกับท่ี่�ผ่านมืายังไมื่เคยม่ืใครินำามืะดันมืาแป็ริริูป็เป็็น 
นำ�ามืะดันมืาก่อำน 

 การแปรรูปผัลไม้ตำาบลท่าทราย เริิ�มืเมืื�อำ พ.ศ. 2557 โดยเริิ�มืจาก
ผลมืะยงชิดท่ี่�กำาลังโด่งดัง ในชื�อำมืะยงชิดท่ี่าที่ริาย ซึ�งในเวลานั�น 
มื่ผลผลิตอำอำกมืาเป็็นจำานวนมืาก ที่างกลุ่มืจึงได้นำามืาแป็ริรูิป็ 
เป็็นสิ้นค้าหลากหลาย จนกริะที่ั�งในป็ีที่่�ผ่านมืา ผลผลิตมืะยงชิด 
ไม่ืเป็็นไป็ตามืคาด ด้วยส้ภาพอำากาศที่่�ร้ิอำนที่ำาให้ผลผลติไม่ืเพ่ยงพอำ 
ต่อำความืต้อำงการิขอำงตลาด กลับกันในป็ีน่�ผลมืะดันกลับอำอำก
ผลผลิตด่ จึงที่ำาให้วิส้าหกิจชุมืชนตำาบลที่่าที่ริาย นำาผลมืะดัน
มืาแป็ริริูป็เป็็นส้ินค้าขายสู้่ที่้อำงตลาด ซึ�งมื่ผลตอำบริับเป็็นอำย่างด่

 การพัฒนาผัลิตภัณฑ์์แปรรูป จนได้การิริับริอำงเครืิ�อำงหมืายจาก
คณะกริริมืการิอำาหาริและยา (อำย.) ริวมืถึงได้รัิบการิส้นับส้นุน
ริะบบอำบแหง้พลังงานแส้งอำาที่ติยแ์บบเรืิอำนกริะจก ตามืโคริงการิ
ส่้งเส้ริิมืการิใช้ริะบบอำบแหง้พลังงานแส้งอำาที่ติย ์ในกลุ่มืผลิตภัณฑ์์
ชุมืชน จากส้ำานักงานพลังงาน จังหวัดนครินายก กริะที่ริวงพลังงาน 
ท่ี่�ผ่านมืาได้นำาผลิตภัณฑ์์แป็ริรูิป็อำอำกขายตามืงาน OTOP ต่าง ๆ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 สร้างรายได้ ให้กับพ่�น้อำงป็ริะชาชน และชุมืชน
 การนำา ภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ินมาใช้ ในการประกอบอาชีพ  

โดยยึดหลักป็รัิชญาขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยง เข้าใจหลักการิและ 
แนวที่างในการิที่ำางานพัฒนาอำย่างยั�งยืน

 สร้างชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ำาให้ป็ริะชาชนเข้าใจถึงบที่บาที่
ขอำงตนเอำงในการิม่ืส่้วนร่ิวมืและพัฒนาชุมืชน 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การกำาหนดประเด็นป ัญหา การิมื่ริายได ้ไมื ่ เพ่ยงพอำต่อำ 
ค่าคริอำงช่พถือำเป็็นป็ัญหาหลักขอำงคนในชุมืชน 

 ผัู้นำาและแกนนำาในชุมชน ต้อำงการิแก้ไขป็ัญหาภายในชุมืชน 
โดยกริะตุ้นให้ทีุ่กภาคส้่วนม่ืส้่วนริ่วมืในการิแก้ไขป็ัญหาขอำง 
ชุมืชน ตั�งแต่การิริ่วมืคิด ริ่วมืที่ำา และริ่วมืกันแก้ไขป็ัญหา

 การได้รับคำาแนะนำา ส่งเสริม และสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก หน่วยงานขอำงริัฐและอำงค์กริพัฒนาเอำกชนเป็็นกลไก 
ในการิกริะตุ ้ น ให ้ เกิดความืตื�นตั วและการิริวมืกลุ ่ มืกัน  
พร้ิอำมืให้การิส้นบัส้นนุเงนิที่นุหริอืำความืริูเ้พื�อำป็ริะกอำบอำาชพ่เส้ริิมื 
อำย่างต่อำเนื�อำง

 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็็นการิริวมืกลุ ่มืเพื�อำถ่ายที่อำด 
ไป็ยังริุ ่นลูกริุ ่นหลาน ริวมืที่ั�งเพื�อำเพิ�มืผลผลิตให้เพ่ยงพอำต่อำ 
ความืต้อำงการิขอำงตลาด

 กระแสชีวจิต  ที่ำาให ้คนหันมืาบริิ โภคผลผลิตหริือำหันมืา 
ใช้ผลติภณัฑ์์ที่่�ที่ำามืาจากธิ์ริริมืชาตมิืากขึ�น จงึได้มืก่าริริวมืกลุม่ืกนั
เพื�อำการิแป็ริริูป็

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายถนอมศักดิ� จันทร์หอม 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าทราย

วิสัยทัศน์ 

“ตำาบลน่าอยู่ ฐานความรู้ คู่คุณธรรม  
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาผัลผัลิต คุณภาพชีวิตยั่งยืน  
คู่อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

25.86 ตร.กม. 3,432 คน 27,785,313 บาท

โทรศัพท์ 0 3761 5627 www. acebook.com/thasai.go.th
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โครงการ การส่งเสริมการสร้างอาชีพจากผลผลิตลินจี่ 
พันธุ์  นพ   ของดีตำาบลขามเฒ่า
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลขามเ ่า อำาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ล้ิน จ่ี พัน ธ์ุ  นพ.1  เ ป็็นพืชเศริษฐกิจส้ำา คัญชนิดหนึ� งขอำง 
จังหวัดนคริพนมืซึ�งม่ืลักษณะเด่นคือำ คุณภาพผลผลิตด่ ลูกโต 
ริส้ชาติหวานอำมืเป็ร่ิ�ยว เนื�อำไม่ืแฉะ ริาคาผลผลิตสู้งถึงกิโลกรัิมืละ 
80 - 100 บาที่ และได้รัิบการิขึ�นที่ะเบ่ยนสิ้�งบ่งช่�ที่างภูมิืศาส้ตร์ิ
หรืิอำ G  จากกริมืที่รัิพย์สิ้นที่างปั็ญญา 

 อบต.ขามเฒ่า จัดกิจกรรม “งานวันล้ินจ่ีของดีตำาบลขามเฒ่า” 
เป็็นอ่ำกหนึ�งกิจกริริมืด้านการิพัฒนาและส่้งเส้ริิมือำาช่พ และได้จัด
งานดังกล่าวขึ�นเป็็นป็ริะจำาทุี่กปี็ โดยม่ืวัตถุป็ริะส้งค์เพื�อำส่้งเส้ริิมื 
การิป็ลูกและขยายพันธ์ุิ์ให้เกษตริกริในตำาบลขามืเฒ่าม่ืริายได้เพิ�มืขึ�น

 อบต.ขามเฒ่า ไ ด้กำาหนดแนวทางการพัฒนาท่ี ย่ัง ยืน  
โดยการพัฒนาให้มีการท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพื�อำให้ความืรูิ้ 
ด้านเกษตริแก่นักที่่อำงเที่่�ยว เช่น การิป็ลูกและการิดูแลริักษา
ลิ�นจ่�พันธิ์ุ์ นพ.1 การิแป็ริริูป็ผลผลิตที่างการิเกษตริ นักที่่อำงเที่่�ยว 
อำาจเก็บผลผลิตในส้วนหรืิอำซื�อำผลผลิตโดยเลือำกเก็บได้และ 
การิเพิ�มืมูืลค่าส้ินค้าเกษตริให้ม่ืมืาตริฐานให้ส้ามืาริถส้่งอำอำกไป็ยัง
กลุ่มืป็ริะเที่ศ AEC ส่้งผลให้ลิ�นจ่�พันธ์ุิ์ นพ.1 ได้รัิบการิอำนุรัิกษ์ 
และพัฒนาโดยม่ืการิป็ลูกและขยายพันธ์ุิ์เพิ�มืขึ�น และเป็็นผลผลิต
เด่นขอำงตำาบลขามืเฒ่า ท่ี่�รู้ิจักอำย่างแพร่ิหลาย ส่้งผลให้เกษตริกริ 
ในตำาบลขามืเฒ่าม่ืริายได้เพิ�มืขึ�นจากการิป็ลูกลิ�นจ่�พันธ์ุิ์ นพ. 1

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เกษตรกรตำาบลขามเฒ่า สามารถพัฒนาขีดความสามารถ 
ด้านการิผลติลิ�นจ่�พนัธิ์ุ ์นพ.1 เพื�อำขยายฐานริากที่างเศริษฐกจิขอำง
ที่้อำงถิ�นสู้่ริะดับส้ากล 

 ตำาบลขามเฒ่า ส้ามืาริถพัฒนาที่้อำงถิ�นให้เป็็นแหล่งที่่อำงเท่ี่�ยว
ที่างการิเกษตริจนเป็็นที่่�ริู้จักอำย่างแพริ่หลาย

 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการิจำาหน่ายผลผลิตและกิ�งพันธิ์ุ์
ลิ�นจ่� นพ.1 มื่ความืภูมืิใจและริักษ์ถิ�นฐานบ้านเกิดขอำงตน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 เกษตรกรตำาบลขามเฒ่า มีความขยัน อดทน และดำาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนส้ามืาริถพัฒนาลิ�นจ่�
พันธิ์ุ์ นพ.1 ให้เป็็นส้ินค้าส้ิ�งบ่งช่�ที่างภูมืิศาส้ตริ์ (G )

 อบต.ขามเฒ่า บูรณาการความร่วมมือจากภาคประชาชน  
ส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้ัมีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย เข้ามืา 
มืส่่้วนร่ิวมืในการิส่้งเส้ริมิื ส้นบัส้นนุ และให้ความืริูด้้านการิเกษตริ 
การิพาณิชย์ และการิลงทีุ่นในพื�นท่ี่� จนเกษตริกริส้ามืาริถพึ�งพา
ตนเอำงได้อำย่างมืั�นคง มืั�งคั�ง และยั�งยืน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายวีรเดช ซามาตร   
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลขามเฒ่า

วิสัยทัศน์ 

“การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคสมบูรณ์  
เพิ่มพูนการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ ชีวิตปลอดภัย  
บริหารงานโปร่งใส ก้าวไกลเทคโนโลยี”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

35.30 ตร.กม. 8,867 คน 52 ล้านบาท

โทรศัพท์  0 4205 4037 www.khamthao.go.th
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โครงการ นวัตกรรมปูทะเลขน (ปูดำา) ในบ่ออัจ ริยะ
โดย เทศบาลตำาบลเกาะเพชร อำาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 สภาพปัญหา ในพื�นท่ี่�ตำาบลเกาะเพชริ เดิมืเป็็นพื�นท่ี่�นาข้าว 
และที่ำาการิเกษตริ 100% ต่อำมืาเมืื�อำ พ.ศ. 2553 พื�นท่ี่�เป็ล่�ยนแป็ลง
จากนาข้าวกลายเป็็นนากุ้งกุลาดำา และหลังจาก พ.ศ. 2540 
จากนากุ้งกลายเป็็นนากุ้งริ้าง พื�นที่่�ไมื่ได้ริับการิพัฒนา ป็ริะชาชน
ไมื่มื่งานที่ำา ไมื่มื่ริายได้ ป็ัญหาส้ังคมืเกิดขึ�นมืากมืาย วิถ่ช่วิต
เป็ล่�ยนแป็ลงไป็อำย่างส้ิ�นเชิง

 จากที่ เคยอยู ่ เย็นเป ็นสุข กลายเป ็นอยู ่ ร ้อนนอนทุกข ์
เที่ศบาลต้อำงเริ่งแก้ไขป็ัญหาและพัฒนาบนพื�นฐานขอำงป็ัญหา
โดยการิให้ป็ริะชาชนเล่�ยงป็ูดำาในบ่อำกุ ้งริ ้าง เพื�อำส้ริ้างงาน 
ส้ริ้างริายได้ เมืื�อำเริิ�มืได ้ผลก็เริิ�มืขยายจำานวนและป็ริิมืาณ 
กลายเป็็นอำาช่พหลัก และได้คิดค้นต่อำยอำดการิเพิ�มืมืูลค่า
ขอำงป็ูดำาให้ได้ริาคา โดยการินำาป็ูตัวโตเต็มืวัยที่่�จับขึ�นมืาขาย 
แต่เนื�อำไมื่เต็มื ไมื่ได้ริาคา นำาไป็ขุนในบ่อำคอำนกริ่ต เมืื�อำเนื�อำเต็มื 
หริือำไข่เต็มืก็นำาไป็ขาย เพิ�มืริาคาให้กับเกษตริกริ

 การบรูณาการร่วมกนัอย่างเข้มแขง็ ริะหว่างเที่ศบาล ป็ริะชาชน 
ผู้เล่�ยงป็ูดำาและภาค่เคริือำข่ายการิพัฒนา ได้แก่ กริมืป็ริะมืง 
ที่่�ที่ำาการิป็กคริอำงอำำาเภอำหัวไที่ริ ศูนย์สั้นติศึกษา มือำ. ส้ำานักงาน 
กป็ริ. มืูลนิธิ์ิที่ริัพยากริชายฝั่งแห่งเอำเช่ย ท่ี่�ได้ริ่วมืมืือำกันแก้ไข
ป็ัญหาอำย่างคริบวงจริ

 ชาวบ้านลุกขึ้นมาจัดการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมื่ภาค่ 
เคริือำข่ายคอำยเติมืเต็มืและต่อำยอำด เพื�อำนำาไป็สู้ ่การิพัฒนา 
ที่่�ยั�งยนื และการิเล่�ยงป็ดูำาในบ่อำคอำนกริต่ที่่�นำาป็ดูำามืาเล่�ยงริวมืกนั  
ถือำเป็็นที่่�แห่งแริกขอำงป็ริะเที่ศที่่�ได้ดำาเนินการิด้วยวิธิ์่น่�

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เกิดอาชีพ เกิดการสร้างงาน และสร้างรายได้ ให้กับป็ริะชาชน
ในพื�นที่่� เมืื�อำเกิดอำาช่พ ม่ืงานที่ำา ม่ืริายได้ ความือำยู่เย็นเป็็นสุ้ข 
ก็กลับคืนมืา

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 แก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนได้ตรงจุด การิเห็นปั็ญหา 
ร่ิวมืกันอำย่างชัดเจน เป็็นแริงจงูใจที่่�ที่ำาให้ที่กุภาคส่้วนมืค่วามืมืุง่มืั�น 
ที่่�จะแก้ไขป็ัญหาให้ส้ำาเริ็จ

 การบูรณาการร ่วมกันของภาคี เครือข ่าย ท่ี เกี่ ยวข ้อง  
อย่างครบวงจร โดยได้รัิบการิส้นบัส้นนุ ให้คำาแนะนำาในที่กุขั�นตอำน 
ตั�งแต่ ลกูพนัธิ์ุ ์อำาหาริ การิเล่�ยง การิส้ร้ิางมืลูค่าเพิ�มืและการิตลาด 
เกิดผลด่ต่อำการิริักษาส้ิ�งแวดล้อำมืให้ยั�งยืนต่อำไป็

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายเดชา แก้วเจริญ 
นายกเทศมนตรีตำาบลเกาะเพชร

วิสัยทัศน์ 

“เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
องค์กรแห่งการเรียนรู้ แก้ปัญหาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม  
เพื่อมุ่งสู่เทศบาลแห่งความสุข ( appiness ity)”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

26.72 ตร.กม. 6,856 คน 47,781,903 บาท

โทรศัพท์ 0 7535 5926 www.kohpetcity.go.th
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โครงการ ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
ด้วยแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย เทศบาลเมืองนราธิวาส อำาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง 
การพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน มืุ่งหมืายให้สั้งคมืดำาริงอำยู ่ได ้
อำย่างมัื�นคงภายใต้ความืเป็ล่�ยนแป็ลงต่าง ๆ ป็ริะชาชนมื่วิถ่ช่วิต 
ที่่�ใช้คุณธิ์ริริมืกำากับความืริู ้เพื�อำพัฒนาตนเอำง คริอำบครัิวและ 
ส้ังคมื ให้ส้ามืาริถพึ�งพาตนเอำงได้

 สงัคมทีเ่ป็นพหุวฒันธรรม ที่ำาให้เกดิการิยอำมืริบัความืหลากหลาย 
ที่างวัฒนธิ์ริริมื ภูมืิป็ัญญาและค่านิยมืที่่�ส้ั�งส้มืจากคนรุิ่นก่อำน  
โดยได้ถูกนำามืาถ่ายที่อำดให้คนรุิ ่นหลังอำย่างต่อำเนื�อำง อำาที่ ิ 
สิ้�งป็ริะดิษฐ์ต่าง ๆ ส้ำาหริับงานพิธิ์่ การิที่ำาอำาหาริ ขนมืพื�นบ้าน  
ซึ�งเป็็นส้ิ�งที่่�บริโิภคในชว่ติป็ริะจำาวนัขอำงคนที่ั�วไป็ และท่ี่�ใช้ส้ำาหริบั
ศาส้นพิธิ์่การิต่าง ๆ ตามืความืเชื�อำขอำงแต่ละศาส้นา 

 การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื�อำให้เกิด 
การิพัฒนาริูป็แบบการิดำาเนินกิจกริริมื เกิดการิป็ริะส้านงาน 
ริ่วมืกับภาค่เคริือำข่าย ที่ั�งหน่วยงานริัฐ หน่วยงานเอำกชนในพื�นที่่� 
ป็ริาชญ์ชาวบ้าน และผู้นำาที่้อำงถิ�น เพื�อำส้ริ้างป็ริะโยชน์ให้เกิดกับ
ป็ริะชาชนในพื�นที่่�มืากที่่�สุ้ด 

 ตลาดนำ้ายะกัง ขนมร้อยปี เป็็นแหล่งริวมืขอำงอำาหาริ และ 
ขนมืพื�นบ ้านโบริาณ ที่่�มื่บริริจุภัณฑ์ ์ ห่บห ่อำ ที่ำามืาจาก 
วัส้ดุธิ์ริริมืชาติ เป็็นตลาดที่่�มื่ธิ์ริริมืชาติส้วยงามืใจกลางเมืือำง  
เป็็นแหล่งที่่อำงเที่่�ยวนวัตวิถ่ที่่�ส้ำาคัญขอำงจังหวัดนริาธิ์ิวาส้ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 การนำาองค์ความรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาผันวกรวมกับความรู ้ทางด ้านทักษะอาชีพ 
ป็ริะชาชนม่ืหลักคิดในการิป็ริะกอำบอำาช่พ และการิดำาเนินช่วิต 
อำย่างเหมืาะส้มืภายใต้ลักษณะขอำงส้ังคมื บริิบที่ขอำงพื�นท่ี่�  
และส้ถานการิณ์การิเป็ล่�ยนแป็ลงที่่�เกิดขึ�นในส้ังคมื

 ผัูเ้ข้าร่วมโครงการเกดิการเรยีนรู ้เกดิความชำานาญ ลดรายจ่าย 
ครัวเรือน นำาไปใช้ประโยชน์ในการสร้างอาชีพ เป็็นทัี่�งผู้ริับ 
และถ่ายที่อำดภูมืิป็ัญญาให้แก่ผู้อำื�นต่อำไป็ในอำนาคต ส้่งผลให้เกิด
การิดำาเนินช่วิตอำย่างม่ืความืสุ้ขตามือำัตภาพ ลดการิพึ�งพาจาก
ภายนอำก ส้ามืาริถช่วยเหลือำตนเอำงและผู้อำื�นได้

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การมีส่วนร่วม ขอำงผู้บริิหาริที่้อำงถิ�น ผู้นำาชุมืชน ผู้นำาศาส้นา 
และป็ริะชาชนในชุมืชน

 การตั้งเป้าหมาย ที่่�จะแก้ไขป็ัญหาความืยากจนขอำงคนในชุมืชน 
ให้ส้ำาเริ็จ เป็็นป็ัจจัยส้ำาคัญที่่�ที่ำาให้เกิดความืริ่วมืมืือำริะหว่างกัน 
ในทีุ่กขั�นตอำนขอำงกริะบวนการิที่ำางาน 

 สังคมพหุวัฒนธรรม แมื้จะมื่ความืแตกต่างในการินับถือำศาส้นา  
แต่ก็ส้ามืาริถอำยู ่ริ ่วมืกันอำย่างริ ่มืเย็นเป็ ็นสุ้ข โดยริ ่วมืคิด  
ริ่วมืที่ำา และเคาริพคุณค่าริะหว่างกัน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส

วิสัยทัศน์ 

“พัฒนามุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
และสมดุลภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

7.5 ตร.กม. 41,448 คน 516,932,485 บาท

โทรศัพท์ 0 7351 1048 www..naracity.go.th
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ด้านการส่งเสริมการสร้างอาชีพ8
ด้านที่
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โครงการ ส่งเสริมอาชีพแปรรูปกล้วย าบบ้านทุ่งอ้าว
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลและ อำาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 กลุ่มส่งเสริมอาชีพแปรรูปกล้วยบ้านทุ่งอ้าว ผู้ท่ี่�บริิโภคกล้วย
ส่้วนใหญ่จะบริิโภคเป็็นผลสุ้ก เพริาะได้ริส้ชาติขอำงกล้วยและ
วิตามิืนสู้ง หากกล้วยอำอำกจำานวนมืาก แล้วไม่ืม่ืวิธ่ิ์ถนอำมือำาหาริ 
ก็จะที่ำาใหเ้น่าเส้ย่ กลุ่มืส้ตริบ้่านทุ่ี่งอ้ำาวจงึไดเ้ริิ�มืนำากลว้ยมืาแป็ริริปู็
โดยการินำากล้วยมืาที่ำาเป็็นกล้วยฉาบ ซึ�งเป็็นวิธิ์่ถนอำมือำาหาริ 
ไว้กินได้นานหลายเดือำน 

 กลุ่มส่งเสริมอาชีพแปรรูปกล้วยบ้านทุ่งอ้าว เป็็นกลุ่มืที่่�ที่ำา 
กล้วยฉาบอำร่ิอำย ริส้ชาตดิ ่มืล่กูค้าส้ั�งซื�อำกล้วยฉาบเป็็นจำานวนมืาก 
บ้างก็ริับไป็จำาหน่ายต่อำ ด้วยริาคาท่ี่�ไมื่แพง ป็ัจจุบันม่ืขายตามื 
ท้ี่อำงตลาดและเป็็นท่ี่�รู้ิจักกันอำย่างกว้างขวาง แต่การิที่ำากล้วยฉาบ
ให้อำร่ิอำยนั�น ต้อำงม่ืวิธ่ิ์ท่ี่�พิถ่พิถัน ใส่้ใจในการิที่ำาทุี่กขั�นตอำน ตั�งแต่
การิคัดเลือำกกล้วยท่ี่�ใช้ที่ำา ซึ�งส่้วนใหญ่แล้วมัืกเลือำกกล้วยนำ�าว้า
และกล้วยหักมุืก

 กลุม่ส่งเสรมิอาชพีแปรรปูกล้วยบ้านทุง่อ้าว มืค่วามืเชื�อำมืโยงกบั
การิส้่งเส้ริิมืการิที่่อำงเที่่�ยวภายในชุมืชน เช่น การิจัดงานส้่งเส้ริิมื 
การิขายผลิตภัณฑ์์ขอำงด่อำำาเภอำทีุ่ ่งช้าง และส้ินค้า OTOP  
ขอำงอำำาเภอำทีุ่่งช้าง

 ได้รับรางวัลชมเชย การิป็ริะกวดวิส้าหกิจชุมืชนด่เด่น ริะดับ
จังหวัด ป็ริะจำาปี็ 2563 จากคณะกริริมืการิส่้งเส้ริิมืวิส้าหกิจชุมืชน
จังหวัดน่าน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 กลุ ่มอาชีพ มื่ริายได้เพิ�มืขึ�นและลดป็ัญหาการิว่างงานขอำง 
คนในชุมืชน 

 ประชาชนมีงานทำา มื่ริายได้ มื่คุณภาพช่วิตที่่�ด่ขึ�น
 เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ส้ามืาริถเผยแพริ่ความืริู้สู้่เกษตริกริ 

และป็ริะชาชนที่ั�วไป็

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ และการิริู้จักพึ�งพาตนเอำง 
 ภาครัฐให้การสนับสนุนองค์ความรู้ ช่องทางการประชาสัมพันธ์

และการจัดจำาหน่าย  ได้แก่  อำบต.และส้ำานักงานเกษตริ 
อำำาเภอำทีุ่่งช้าง ส้ำานักงานพัฒนาชุมืชนอำำาเภอำทีุ่่งช้าง ส้ำานักงาน
แริงงานจังหวัด มืูลนิธิ์ิรัิกษ์ไที่ย ศูนย์การิศึกษานอำกริะบบ  
และการิศึกษาตามือำัธิ์ยาศัยบ้านทุี่่งอำ้าว ธิ์นาคาริเพื�อำการิเกษตริ
และส้หกริณ์การิเกษตริ และส้ำานักงานพัฒนาฝีมืือำแริงงาน 
จังหวัดน่าน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายจิตร เสียงกอง 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลและ

วิสัยทัศน์ 

“สุขภาพดี มีเกษตรยั่งยืน สืบสานวัฒนธรรม นำาการศึกษา 
พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมป้องกันสิ่งเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

239.23 ตร.กม. 3,659 คน 23,592,445 บาท

โทรศัพท์ 0 5471 8155 www.tambonlae.org
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โครงการ การส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหม 
สู่การพัฒนาการท่องเที่ยว
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลสนวน อำาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 การส่งเสริมอาชีพทอผั้าไหมสู ่การพัฒนาการท่องเที่ยว  
ผ้าไหมืหางกริะริอำกคู่ จัดเป็็นลวดลายเฉพาะชุมืชนตำาบลส้นวน  
ใช้ภาษาเขมืริเป็็นภาษาท้ี่อำงถิ�น ป็ริะชาชนส่้วนใหญ่ป็ริะกอำบอำาชพ่
เกษตริกริริมื (ที่ำานา) และได้ป็ริะกอำบอำาช่พเส้ริิมื คือำ ผลิตผ้าไหมื 
หางกริะริอำกคู่ ซึ�งเป็็นเอำกลักษณ์ขอำงตำาบลส้นวน เป็็นภูมืิป็ัญญา
ที่่�ส้ืบที่อำดกันมืายาวนาน ป็ัจจุบันได้เป็ ิดเป็็นแหล่งเริ่ยนรูิ  ้
การิผลิตผ้าไหมืขอำงชุมืชน ให้นักท่ี่อำงเท่ี่�ยวเข้ามืาเร่ิยนรู้ิวิธ่ิ์การิผลิต
ได้ในทุี่กขั�นตอำน ทัี่�งการิป็ลูกหม่ือำน เล่�ยงไหมื และส้าวไหมื 

 ศลิปะการแสดงรำาตรด (เรอืมตรด) เป็็นการิแส้ดงศลิป็วฒันธิ์ริริมื
ขอำงชุมืชนเขมืริในการิเชื�อำเชิญให้คนมืาที่ำาบุญ ซึ�งมื่จังหวะที่ั�งเริ็ว 
และช้า มื่การิสื้บส้าน รัิกษา พัฒนาและต่อำยอำดการิแส้ดง 
จากชุมืชนสู่้เด็กและเยาวชน เพื�อำสื้บส้านให้อำยู่คูช่มุืชนสื้บไป็

 บ้านโบราณและตลาดโบราณ เป็็นแหล่งวัฒนธิ์ริริมืในชุมืชน 
ซึ�งเป็็นบ้านไมื้ใต้ถุนสู้ง ห้อำงคริัวภายในบ้าน ใต้ถุนบ้านจะมื่การิ
จัดกิจกริริมืและการิส้าธิ์ิตให้ได้ส้ัมืผัส้กับวิถ่ช่วิตชุมืชน ม่ืการิ 
ส้าวไหมืป็ั่นด้าย ที่อำผ้าใต้ถุนเริือำนด้วยตนเอำง ม่ืตลาดโบริาณ 
ช้อำป็/ชิมือำาหาริพื�นบ้าน คั�วดักแด้ส้มืนุไพริ แกงกล้วย การิป้ั็นหม้ือำดนิ 
โบริาณ และการิจัดที่ำากริะดิ�งไมื้ 

 ศาสนารุ ่งเรือง คุณธรรมลำ้าเลิศ คนในชุมืชนตำาบลส้นวน 
ทีุ่กหมูื่บ้าน ยึดมืั�นต่อำ 3 ส้ถาบันหลักขอำงชาติ ม่ืความืเส้่ยส้ละ  
เผื�อำแผ่และแบ่งป็ัน คำานึงถึงผลป็ริะโยชน์ส้่วนริวมืเป็็นส้ำาคัญ  
โดยมื่วัดส้นวนนอำกและวัดส้นวนใน ซึ�งเป็็นวัดที่่�ได้ริับความื
เลื�อำมืใส้ศริัที่ธิ์าจากป็ริะชาชน และมื่นักที่่อำงเที่่�ยวจำานวนมืาก 
เข้ามืาส้ักการิบูชา หลวงพ่อำพริมื ป็ัญญาวโริ ซึ�งเป็็นพริะเกจิ 
ชื�อำดังในตำาบลส้นวน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชน มีอาชีพ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และมื่คุณภาพช่วิตที่่�ด่ขึ�น 
มื่ความืเข้มืแข็งอำย่างยั�งยืน

 ประชาชนมีความรู้ มีการพัฒนาต่อยอด ม่ืการิก่อำตั�งศูนย์ 
การิเร่ิยนรู้ิถ่ายที่อำดภูมิืปั็ญญาที่้อำงถิ�น และแลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิ  
มื่การิส้ืบที่อำดจากริุ่นสู้่รุิ่น ทัี่�งยังเป็็นฐานการิเริ่ยนรูิ้ต่าง ๆ ที่ำาให้
ชุมืชนมื่ความืริักความืส้ามืัคค่ ดึงดูดความืส้นใจจากนักที่่อำงเที่่�ยว
ที่ั�งชาวไที่ยและชาวต่างป็ริะเที่ศเข้ามืาเย่�ยมืชมืในจังหวัดบุริ่ริัมืย์

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ผัูน้ำา การทำางานเป็นทมีและการมส่ีวนร่วมของชมุชน การิเริย่นริู ้
ริ่วมืกัน การิป็ฏิิบัติงานริ่วมืกัน การิบูริณาการิทัี่�งภาคริัฐและ 
ภาคเอำกชน ร่ิวมืคดิร่ิวมืที่ำา ร่ิวมืส้ร้ิางส้ริริค์ ร่ิวมืแก้ไขปั็ญหา พฒันา
สู้่ความืส้ำาเริ็จอำย่างยั�งยืน

 การพัฒนาคน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป็็นเป็้าหมืายขอำง 
ผู้ป็ฏิิบัติงานทีุ่กภาคส้่วน ริ่วมืด้วยช่วยกัน นำาวิถ่ท่ี่�ด่ในชุมืชน 
ถ่ายที่อำดภูมิืป็ัญญาอัำนที่ริงคุณค่า โดยใช้ต้นทุี่นท่ี่�ม่ืในชุมืชน  
พัฒนาส้ริ้างภาพลักษณ์ ส้ริ้างคน ส้ริ้างงาน ส้ริ้างริายได้  
สู้่จังหวัดบุริ่ริัมืย์ เป็็นอำาช่พที่่�ยั�งยืน มืั�นคงส้ืบต่อำไป็

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายธนิตศักดิ� รังสิพุฒิศักดิ� 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลสนวน

วิสัยทัศน์ 

“อบต.สนวนน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคงชุมชนเข้มแข็ง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

31 ตร.กม. 4,513 คน 34,792,133 บาท

โทรศัพท์  0 4466 6754 www.sanuan.go.th
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ด้านการส่งเสริมการสร้างอาชีพ8
ด้านที่
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โครงการ ส่งเสริมอาชีพการผลิตตะกร้อตะแกรง
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลดงกระทงยาม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 แหล่งกำาเนิดตะกร้อตะแกรง เมืื�อำ พ.ศ. 2502 คนไที่ยเชื�อำส้ายจ่น 
ชื�อำนายเต็กเอำ่ยว แซ่ตั�ง มืาได ้ภริริยาเป็็นชาวบ้านหมืู ่  4  
บ้านท้ี่ายดง ชื�อำนางส้าวนิ�มืนวล พริมืม่ื อำาช่พเดิมืที่ำาตะกร้ิอำตะแกริง 
ใช้ลวกกวยเต่ยว ใช้ตักขอำงที่อำด หรืิอำขอำงต้มืร้ิอำน ๆ และได้นำา 
วิธิ์่การิส้านเส้้นลวดเหล็กมืาฝึกส้อำนให้กับชาวบ้านท้ี่ายดง 
คริั�นเมืื�อำฝึกที่ำาตะกริ้อำตะแกริงจนมื่ชำานาญมืากขึ�น จึงได้พัฒนา
นำาลวดอำะลูมืิเน่ยมืและลวดที่อำงเหลือำง เป็็นอำาช่พหลักอำอำก  
สู้ ่ที่้อำงตลาด ที่ั�งค้าป็ล่กและค้าส้่ง ต่อำมืาชาวบ้านได้สื้บส้าน
วิธิ์่การิส้านลวดและนำามืาพัฒนาริูป็แบบการิจักส้านลวด 
เข้าป็ริะกวดและได้ส้ริ้างชื�อำเส้่ยงให้ชุมืชนบ้านที่้ายดงจนถึง 
ป็ัจจุบัน

 ผัลิตภัณฑ์์ตะกร้อตะแกรง ถือำเป็็นหัตถกริริมืป็ริะจำาที่้อำงถิ�น
อำันเป็็นเอำกลักษณ์ ที่่�ได้รัิบคัดเลือำกเป็็นหมืู ่บ ้านหนึ�งตำาบล 
หนึ�งผลิตภัณฑ์์ และได้ริับป็ริะกาศน่ยบัตริริับริอำงหมืู่บ้าน OTOP  
illage Cham ion (O C) พ.ศ. 2549 ขอำงคณะกริริมืการิ

จัดการิป็ริะกวดหมืู ่บ ้านหนึ�งตำาบลหนึ�งผลิตภัณฑ์์ ป็ัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์์ตะกริ้อำตะแกริงเป็็นส้ินค้า OTOP ขอำงจังหวัดภายใต้
การิส้นับส้นุนขอำง อำบต.ดงกริะที่งยามื ได้ริับอำนุญาตให้แส้ดง
เคริื�อำงหมืายมืาตริฐานผลติภณัฑ์์ชุมืชนจากส้ำานกังานอำตุส้าหกริริมื
จังหวัดป็ริาจ่นบุร่ิ และเป็็นสิ้นค้าส้่งอำอำกไป็จำาหน่ายที่ั�งใน 
และต่างป็ริะเที่ศ เช่น อำอำส้เตริเล่ย ญ่�ป็ุ่น ไต้หวัน ฝริั�งเศส้ เป็็นต้น 

 ศูนย์เรียนรู้ตะกร้อตะแกรง เป็็นแหล่งเร่ิยนรูิ้เชิงศิลป็หัตถกริริมื 
ที่่�เป็็นอำตัลักษณ์ และมืค่วามืเชื�อำมืโยง กบัการิส่้งเส้ริมิืการิท่ี่อำงเที่่�ยว
ในชุมืชน เช่น การิจัดที่ำาส้ินค้า OTOP การิส้่งเส้ริิมือำาช่พให้แก่ 
ชาวบ้านในชุมืชนและพื�นที่่�ใกล้เค่ยง การิส้่งเส้ริิมืการิขาย
ผลิตภัณฑ์์ในตำาบลดงกริะที่งยามื ริวมืถึงการิเพิ�มืศักยภาพ 
การิผลิตให ้กับส้มืาชิกในกลุ ่มืผลิตภัณฑ์ ์ตะกริ ้อำตะแกริง  
ม่ืเป้็าหมืายในการิร่ิวมืเป็็นพลังป็ริะชารัิฐในการิพัฒนาเศริษฐกิจ
ขอำงชุมืชนให้เกิดความืเข้มืแข็งต่อำไป็

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 แหล่งเรยีนรู้การผัลิตตะกร้อตะแกรง แส้ดงถงึป็ริะวตัคิวามืเป็็นมืา 
ขอำงผลิตภัณฑ์์ตะกริ้อำตะแกริง การิถ่ายที่อำดภูมิืป็ัญญาที่้อำงถิ�น  
การิส่้งเส้ริมิืการิท่ี่อำงเที่่�ยวและศกึษาดงูานที่างด้านศลิป็หตัถกริริมื 
เป็็นส้ถานที่่�ริอำงริับคณะดูงานจากทีุ่กภาคส้่วน

 แหล่งผัลิตตะกร้อตะแกรง และจำาหน่ายสินค้า OTOP เพิ�มืริายได้ 
ให้แก่ชุมืชนจากการิขายผลิตภัณฑ์์ ป็ริะชาชนส้ามืาริถพึ�งพา
ตนเอำงได้

 ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถ่ิน ม่ืการิ 
ร่ิวมืคิด ร่ิวมืที่ำา และร่ิวมืรัิบผลป็ริะโยชน์กับชุมืชน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การบูรณาการความร่วมมือ โดยส้มืาชิกกลุ่มืตะกริ้อำตะแกริง 
และ อำบต.ดงกริะที่งยามื มืุง่มืั�นที่่�จะอำนรุิกัษ์อำาช่พตะกร้ิอำตะแกริง 
และส้่งเส้ริิมืการิพัฒนาผลิตภัณฑ์์เพื�อำให้มื่ความืหลากหลาย 

 ประชาชนมีการทำางานเป็นทีม มื่ความืเส้่ยส้ละ ซื�อำส้ัตย์ ส้ามืัคค่ 
และมื่ส้่วนริ่วมืกับชุมืชน 

 การสร้างความโดดเด่นของผัลิตภัณฑ์์ การิพัฒนาคุณภาพ 
และป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพในการิผลิตให้เพิ�มืมืากขึ�น การิส้ริ้างความื 
ได้เป็ร่ิยบในการิแข่งขันจากที่้อำงตลาดตะกริ้อำตะแกริง ริวมืถึง 
การิป็ริะส้านเค รืิอำข ่ ายภายนอำกเ พื� อำ พัฒนาผลิตภัณฑ์  ์
ที่ั�งในด้านวิชาการิและการิตลาด

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายพิศณุ เข็มเงิน 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลดงกระทงยาม

วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจในชุมชน  
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารแบบมีส่วนร่วม  
ศูนย์รวมการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

44.8 ตร.กม. 5,274 คน 35,886,800 บาท

โทรศัพท์ 0 3721 8797 www.dongkratongyam.go.th
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โครงการ กระเปาผ้าอัตลักษณ์ชุมชน  
(กลุ่มอาชี สตรมายอ ผลิตภั  )
โดย เทศบาลตำาบลมายอ อำาเภอมายอ จังหวัดปตตานี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 กระเปาผั้าอัตลักษณ์ชุมชน เป็็นโคริงการิส้่งเส้ริิมืพัฒนาอำาช่พ 
ที่ำากริะเป็าผ้า มืแ่นวคดิต่อำยอำดจากการิที่่�ส้ตริใ่นชมุืชนเขตเที่ศบาล
ตำาบลมืายอำนิยมืตัดเย็บเส้ื�อำผ้าใช้เอำง ที่ำาให้ม่ืเศษผ้าเหลือำใช้
จำานวนมืาก ที่ั�งผ้าบาติก ผ้าป็าเต๊ะ ผ้าลายพื�นถิ�นมืลายู ส้ามืาริถ 
นำามืาตกแต ่งกริะเป็ าผ ้าให ้มื่ลวดลายเอำกลักษณ ์ชุมืชน  
ส้ริ้างมืูลค่าเพิ�มื ส้ริ้างค่านิยมืเชิงอำนุริักษ์และจิตส้ำานึกริับผิดชอำบ 
ต่อำส้ิ�งแวดล้อำมื ส้อำดคล้อำงกบันโยบายการิใช้ถงุผ้าแที่นถงุพลาส้ตกิ

 กลุ ่มอาชีพสตรีมายอ เกิดจากการิริวมืกลุ ่มืขอำงป็ริะชาชน 
ที่่�ฝึกอำบริมืการิที่ำากริะเป็าผ้าอำัตลักษณ์ชุมืชน แล้วต้อำงการิ
ส้ริ้างริายได้ ส้ริ้างอำาช่พ ได้ที่ำาการิจดที่ะเบ่ยนพาณิชย์ ในนามื 
กลุ่มือำาช่พส้ตร่ิมืายอำ ผลิตภัณฑ์์ D-Mayo ผลิตภัณฑ์์ส้่วนใหญ ่
เป็็นกริะเป็าผ้าดิบ ตกแต่งลวดลายด้วยเศษผ้าเหลือำใช้ในชุมืชน 
และได้ รัิบการิส้นับส้นุนจากพัฒนาชุมืชน อำำา เภอำมืายอำ 
ในการิขึ�นที่ะเบ่ยนสิ้นค้า OTOP พัฒนามืาตริฐานและรูิป็แบบ
สิ้นค้าให้หลากหลายขึ�น 

 กระเปาผ้ัา D-Mayo ได้ริบัความืนยิมืจากลกูค้า ด้วยความืโดดเด่น 
เป็็นเอำกลักษณ์ และริาคาที่่�ไมื่สู้งนักเพริาะผลิตเอำง ขายเอำง 
ผ่านการิป็ริะชาสั้มืพันธิ์์ การิบอำกต่อำ การิอำอำกงานแส้ดงส้ินค้า 
และการิขายผ่านแฟินเพจเฟิซบุ๊ก “กริะเป็าผ้า D-Mayo by  
กลุม่ืส้ตริม่ืายอำปั็ตตาน”่ ที่ำาให้มืล่กูค้าที่ั�งในจงัหวดัและต่างจงัหวดั 
มืากขึ�น สิ้นค้าที่่�ได้ริับความืนิยมืคือำกริะเป็าผ้าดิบ ตกแต่งด้วย
ผ้าป็าเต๊ะ ส้ำาหริับใช้ในการิป็ริะชุมือำบริมืส้ัมืมืนา ซึ�งผลิตตามื 
ความืต้อำงการิขอำงลูกค้าเป็็นหลัก ริอำงลงมืาคือำกริะเป็าผ้าบาติก 
ป็าเต๊ะ แบบแฟิชั�น ปั็จจบุนัได้ริบัความืนยิมืมืก่าริส้ั�งกริะเป็าผ้าดบิ 
เพื�อำที่ำาการิเพ้นที่์ด้วยฝีมืือำตัวเอำงที่ั�งในหน่วยงานริัฐ เอำกชนและ
โริงเริ่ยนมืากขึ�น

 ผัลิตภัณฑ์์ D-Mayo เป็็นการิพัฒนาศักยภาพขอำงกลุ่มืส้ตร่ิ 
ในพื�นท่ี่� เป็็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอืำ�น โดยรัิบเป็็นวิที่ยากริ 
เผยแพร่ิความืรู้ิทัี่�งที่างที่ฤษฎ่และป็ฏิิบัติในการิตัดเย็บกริะเป็าผ้า 
การิที่ำาหน้ากากอำนามัืยให้กับหน่วยงานและอำงค์กริต่าง ๆ  ท่ี่�ส้นใจ
ทัี่�งในพื�นท่ี่�จังหวัดปั็ตตาน่และจังหวัดใกล้เค่ยง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 กระเป าผั ้าอัตลักษณ์ชุมชนภายใต ้แบรนด ์  D-Mayo 
เป็็นผลิตภัณฑ์์ที่่�ส้ริ้างความืภาคภูมิืใจ ให้กับส้ตริ่และป็ริะชาชน 
ในพื�นที่่� ส้ริ้างริายได้เส้ริิมืให้กับป็ริะชาชนในพื�นท่ี่� ทัี่�งจากการิ 
ขายผลติภณัฑ์์ผ้า กริะเป็าผ้า หน้ากากอำนามืยั และอำปุ็กริณ์ตกแต่ง
งานฝีมืือำต่าง ๆ

 ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตำาบลมายอ ม่ืการิใช้กริะเป็าผ้า 
ที่ดแที่นการิใช้ถุงพลาส้ติก เส้ริิมืส้ร้ิางจิตส้ำานึกรัิกษ์โลก  
ริักษ์ส้ิ�งแวดล้อำมื ขยายแนวคิดการิใช ้ถุงผ ้าสู้ ่ชุมืชน และ 
หน่วยงานอำื�น มื่การิเย็บถุงผ้าบริิจาคให้กับคนไข้ขอำงโริงพยาบาล 
ในพื�นที่่�ใช้ใส้่ยาแที่นการิใช้ถุงพลาส้ติก

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับเทศบาล ผ่านการิที่ำาป็ริะชาคมื 
การิเส้นอำโคริงการิท่ี่�ป็ริะชาชนส้นใจและตริงกับความืต้อำงการิ
มืากที่่�สุ้ด ส้ริ้างจิตส้ำานึกความืเป็็นเจ้าขอำงริ่วมืกัน ช่วยกัน
ป็ริะชาส้มัืพนัธ์ิ์ ที่ั�งการิบอำกต่อำ การิแชร์ิสิ้นค้าผ่านสื้�อำอำอำนไลน์ และ
เที่ศบาลได้ส้นับส้นุนการิอำอำกริ้านแส้ดงส้ินค้า จนที่ำาให้ส้ามืาริถ
ขยายฐานลูกค้าหลากหลายกลุ่มื ริวมืที่ั�งการิขยายลูกค้าอำอำก 
ต่างจังหวัดมืากขึ�น 

 การบูรณาการความร่วมมือ ริะหว่างกลุ่มืส้ตร่ิมืายอำ เที่ศบาล
ตำาบลมืายอำ พัฒนาชุมืชนตำาบลมืายอำ ธิ์นารัิกษ์จังหวัดป็ัตตาน่ 
และหน่วยงานอำื�น ๆ  ในการิส้ริ้างแบรินด์ ส้ริ้างเคริือำข่ายพันธิ์มืิตริ
การิค้า การิพัฒนาส้ินค้าและริูป็แบบให้เป็็นที่่�ยอำมืรัิบขอำงตลาด  
ริวมืถึงเข้าถึงลูกค้าใหมื่ ๆ มืากขึ�น

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายหะมะ เจะเด็ง  
นายกเทศมนตรีตำาบลมายอ

วิสัยทัศน์ 

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

11 ตร.กม. 4,919 คน 44,966,192 บาท

โทรศัพท์  0 7349 7098 www.mayo.go.th
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โครงการ นวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งด้วยเกษตร 
และอาหารปลอดภัย
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลทับน้ำา อำาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 นวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งด้วยเกษตร และอาหารปลอดภัย 
เป็ ็นการิส้ ่งเส้ริิมืการิป็ริับเป็ล่�ยนแนวคิดในการิดำาริงช่วิต 
ขอำงป็ริะชาชน จากการิซื�อำอำาหาริริับป็ริะที่าน ส้่งเส้ริิมืให้เกิด 
การิป็ลูกพืชผักและผลิตอำาหาริป็ลอำดภัยริับป็ริะที่านในคริัวเริือำน

 มุ่งแก้ไขปัญหาด้วยการพัฒนาระบบการผัลิตอาหารปลอดภัย
ในระดับชุมชนอย่างครบวงจร ที่ั�งจัดการิการิผลิต แป็ริรูิป็  
จัดจำาหน่าย พัฒนาตลาด จากที่ริัพยากริธิ์ริริมืชาติที่่�มื่ในที่้อำงถิ�น 
ผลิตจากภูมืิป็ัญญาที่้อำงถิ�นผส้านกับวิที่ยาการิส้มืัยใหมื่ 

 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนรากฐานของอาชีพที่หลากหลาย  
ส้ริ้างเศริษฐกิจชุมืชนที่่�เข้มืแข็ง บนพื�นฐานขอำงการิผลิตอำาหาริ
ป็ลอำดภัยจากคริัวเริือำนสู้่ชุมืชน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 กลุ ่มเกษตรกรได ้พลิกฟ ื �นวิถีชีวิตเกษตรกร ให ้กลับมืา 
ที่ริงคุณค่า เศริษฐกิจคริัวเริือำนมัื�นคง ส้่งผลให้เศริษฐกิจชุมืชน 
เข้มืแข็ง ลดการิที่ำาลายริะบบนิเวศและที่ริัพยากริที่างธิ์ริริมืชาติ

 สร้างอาหารที่หลากหลายและปลอดภัย ตั�งแต่ริะดับคริัวเริือำน 
พัฒนาตลาดที่่�เป็็นธิ์ริริมื เกษตริกริม่ือำำานาจต่อำริอำงและส้ามืาริถ 
ตั�งริาคาผลผลติได้เอำง จากการิเพิ�มืมืลูค่าผลติภณัฑ์์ที่างการิเกษตริ 
และอำาหาริป็ลอำดภัย

 ประชาชนสามารถผัลิตอาหารรับประทานได้เอง มื่ความืมัื�นคง 
ที่างอำาหาริ ลดริายจ่ายในคริัวเริือำน เกิดที่างเลือำกใหมื่ริะหว่าง
ชุมืชนในริะดับที่ ้อำงถิ�นกับผู ้บริิโภค เชื�อำมืโยงตลาดอำย่าง
กว้างขวางด้วยการิเชื�อำมืโยงการิที่่อำงเที่่�ยววิถ่เกษตริวิถ่ชุมืชน  
ผลักดันสู้่เศริษฐกิจชุมืชนที่่�มืั�นคง 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การให้ความสำาคญักบัการพฒันาอาชพีทีเ่ป็นภมูปัิญญาท้องถิน่ 
เน้นที่ำาการิเกษตริแบบก้าวหน้า การิเกษตริแบบป็ลอำดภัยกับ 
ผู้บริิโภค และใส้่ใจสุ้ขภาพ 

 การพัฒนาอาชีพที่หลากหลายของคนในชุมชน ให้ได้ริับ 
การิริับริอำงคุณภาพมืาตริฐานขอำงแต่ละผลิตภัณฑ์์ เพื�อำเพิ�มืมืูลค่า
ส้ินค้าที่างการิเกษตริ ส้ริ้างเศริษฐกิจชุมืชนที่่�เข้มืแข็ง

 ยกระดับกลุ่มอาชีพท่ีมีอยู่หลากหลาย ให้เป็็นกลุ่มืวิส้าหกิจ
ชุมืชน มื่การิพัฒนาอำงค์ความืริู ้ และริับการิส้นับส้นุนจาก 
หน่วยงานภายนอำก

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายกฤตภพ เฉื่อยฉำ่า 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลทับนำ้า

วิสัยทัศน์ 

“ตำาบลทับนำ้า และตำาบลบ้านม้า จะต้องเป็นเมืองมั่งคั่ง  
มั่นคง รุ่งเรือง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

15.92 ตร.กม. 4,683 คน 35,203,879 บาท

โทรศัพท์  0 3578 0667  www.tubnum.go.th
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โครงการ ส่งเสริมอาชีพและรายได้สตรีตำาบลน้ำาแวน
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลน้ำาแวน อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

  ประเด็นปัญหา กลุ่มือำาช่พในตำาบลนำ�าแวนแต่เดิมืม่ืเพ่ยง 
กลุ่มือำาช่พเกษตริกริริมื และการิป็ริะมืงเท่ี่านั�น อำบต.นำ�าแวน  
ได้จัดที่ำาแผนงานการิส้่งเส้ริิมืและพัฒนาอำาช่พให้แก่ป็ริะชาชน
อำย่างต่อำเนื�อำง ด้วยแนวคิดที่่�ต้อำงการิพัฒนาชุมืชนให้เข้มืแข็ง  
เพิ�มืข่ดความืส้ามืาริถและโอำกาส้ในการิป็ริะกอำบอำาช่พ 
ที่่�หลากหลายให้ชุมืชนมื่ริายได้และคุณภาพช่วิตที่่�ด่ขึ�น และ
แก้ไขป็ัญหาการิว่างงานหลังฤดูเก็บเก่�ยว โดยอำาศัยหลักป็ริัชญา 
ขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยงเป็็นแนวคิดหลักในการิดำาเนินโคริงการิ 

 โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้สตรีตำาบลนำ้าแวน ส้่งเส้ริิมื
และอุำดหนุนทีุ่นในการิส้ริ้างอำาช่พให้กับกลุ่มืส้ตร่ิ ผู้สู้งอำายุ และ
ตอำบส้นอำงความืต้อำงการิขอำงป็ริะชาชนในการิฝึกอำบริมือำาช่พ  
เพื�อำให้ป็ริะชาชนมื่ความืรูิ ้และที่ักษะในการิป็ริะกอำบอำาช่พ 
ที่่�หลากหลาย ให้มื่ริายได้ ลดริายจ่ายในคริัวเริือำน ตามืนโยบาย 
ไที่ยแลนด์ 4.0 ตลอำดจนส้ริ้างนวัตกริริมืด้านอำาช่พใหมื่ ๆ ให้กับ
ชุมืชน ที่ำาให้ป็ริะชาชนมื่คุณภาพช่วิตที่่�ด่ขึ�น 

 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของสตรีและประชาชนในตำาบล 
นำ้าแวนอย่างต่อเน่ือง โดยฝึกอำบริมือำาช่พการิที่ำาอำาหาริว่าง  
ได้แก่ ขนมืจ่บ เป็าะเปี็ยะที่อำด และส้าคูไส้้หมูื เพื�อำจำาหน่าย และ 
ส้ร้ิางอำาชพ่ให้กับส้ตริแ่ละป็ริะชาชน ลดค่าใช้จ่ายภายในคริวัเริอืำน 
ส้ริ้างความืเป็็นอำยู่ที่่�ด่ขึ�น 

 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น โดยส้ำานักงานพัฒนา
ชุมืชนอำำาเภอำเช่ยงคำาให้การิส้นับส้นุนหลักสู้ตริและเนื�อำหา 
การิฝึกอำบริมื ริวมืถึงศูนย์การิศึกษานอำกริะบบตำาบลนำ�าแวน 
ให้การิส้นับส้นุนวิที่ยากริในการิฝึกอำบริมื

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 กลุ ่มสตรีในพื้นที่ตำาบลนำ้าแวน มื่ความืริู ้ความืส้ามืาริถ 
ในการิป็ริะกอำบอำาชพ่ และมืก่าริริวมืกลุม่ืส้ตริจ่ดัตั�งเป็็นกลุม่ือำาชพ่ 
และจดที่ะเบ่ยนจัดตั�งกลุ่มือำาช่พกับ อำบต.นำ�าแวน 

 ขยายผัลให้กับกลุ ่มประชาชนทุกกลุ ่ม ทัี่�งกลุ ่มืผู ้สู้งอำายุ  
กลุม่ืผูพ้กิาริ กลุม่ืเกษตริกริ ให้มืก่าริริวมืตวักนัจดัตั�งเป็็นกลุม่ือำาชพ่
และขึ�นที่ะเบย่นกลุม่ือำาชพ่กับหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อำง เช่น ส้ำานกังาน
พัฒนาชุมืชนอำำาเภอำเช่ยงคำา (กลุ่มื OTOP) และส้ำานักงานเกษตริ
อำำาเภอำเช่ยงคำา (กลุ่มืวิส้าหกิจชุมืชน) เพื�อำให้กลุ่มือำาช่พต่าง ๆ  
ได้ริับการิส้นับส้นุนและส้่งเส้ริิมืจากหน่วยงานภาคริัฐที่่�เก่�ยวข้อำง

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ผู้ับริหาร ได้แก่ นายก อำบต.นำ�าแวน และบุคลากริในสั้งกัด 
ให้การิส้นับส้นุนการิจัดกิจกริริมือำย่างด่ยิ�งในการิส้่งเส้ริิมือำาช่พ 
และริายได้ให้กับป็ริะชาชน 

 การจัดกิจกรรมและการดำาเนินโครงการต่าง ๆ ต้องมาจาก 
ความต้องการของประชาชน จัดให้ม่ืโคริงการิส้่งเส้ริิมือำาช่พ 
และริายได้ส้ตริ่ตำาบลนำ�าแวนอำย่างต่อำเนื�อำงเป็็นป็ริะจำาทุี่กป็ี  
เพื�อำให้กลุ่มืส้ตริ่ได้เข้าริ่วมืโคริงการิอำย่างที่ั�วถึง 

 ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกพ้ืนที่ตำาบลนำ้าแวน  
ต่างให้ความืริ่วมืมืือำและส้นับส้นุนการิดำาเนินงานขอำงกลุ่มือำาช่พ
ให้มื่ความืเข้มืแข็งและยั�งยืนต่อำไป็

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายคมกริช ระย้าแก้ว  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลนำ้าแวน

วิสัยทัศน์ 

“ตำาบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผัลิตเกษตรปลอดภัย  
เพียบพร้อมสาธารณูปโภคพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
เศรษฐกิจดียั่งยืน ประชาชนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

67 ตร.กม. 7,151 คน 32,677,500 บาท

โทรศัพท์  0 5441 5448 www.nam an.go.th
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โครงการ ประชารัฐจัดการเพิมมูลค่าพัฒนาอาชีพ
โดย เทศบาลตำาบลบ้านนา อำาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 บูรณาการความร ่วมมือจากหลายภาคส ่วน ที่ั� งภาคริัฐ 
และภาคป็ริะชาส้ังคมื ตั�งแต่ในกริะบวนการิริ่วมืคิด ริ่วมืตัดส้ินใจ 
ริ่วมืดำาเนินการิ ริ่วมืรัิบผลป็ริะโยชน์ และริ่วมืป็ริะเมืินผล 
ในโคริงการิต่าง ๆ 

 ลดการผักูขาดการจำาหน่ายสนิค้าผ่ัานพ่อค้าคนกลาง ซึ�งแต่เดมิื 
เป็็นช่อำงที่างในการิริับซื�อำผลิตภัณฑ์์ในหมืู่บ้าน และถูกผูกขาด 
มืายาวนาน ที่ำาให้ริาคาผลผลิตตำ�ากว่าที่่�เกษตริกริควริจะได้ริับ  
การิลดป็ัญหาการิผูกขาดได้ส้ำาเริ็จ นำาไป็สู้่การิเพิ�มืมูืลค่าขอำง 
บริิการิและผลิตภัณฑ์์ต่าง ๆ ในชุมืชน

 ออกแบบข้ันตอนการเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาอาชีพอย่างเป็น 
รูปธรรม โดยการิพัฒนาคุณภาพผลผลิตและบริิการิ การิกริะจาย 
ผลผลิต ผ่านกิจกริริมืการิท่ี่อำง เ ท่ี่� ยว  ผ่านที่างอำอำนไลน์ 
และการิแป็ริริูป็ส่้งผลให้เกิดการิส้ร้ิางมูืลค่าเพิ�มื เกษตริกริ 
ม่ืริายได้เพิ�มืมืากขึ�นทัี่�งท่ี่�เป็็นริายได้จากการิขายสิ้นค้าเกษตริ  
และริายได้จากงานบริิการิท่ี่อำงเท่ี่�ยว

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ก่อให้เกิดการกระจายผัลผัลิต ริวมืทัี่�งสิ้�น 33,938.60 หน่วย 
 สร้างรายได้ เป็็นจำานวนเงินกว่า 2,121,343 บาที่ โดยพบว่า 

ม่ืมูืลค่าขอำงบริกิาริ/ผลผลติที่างการิเกษตริท่ี่�เพิ�มืสู้งขึ�นเป็็นจำานวน 
เงินกว่า 961,695 บาที่ 

 ดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้าสู่ชุมชน ริวมืทัี่�งสิ้�น 4,315 คน ส้ร้ิางริายได้ 
จากท่ี่�พักชุมืชนกว่า 120,850 บาที่ และส้ร้ิางริายได้จากงานบริิการิ
ท่ี่อำงเท่ี่�ยวกว่า 214,400 บาที่

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ประสบการณ ์และวิ สัยทัศน ์ของผูั ้บริหาร โดยเฉพาะ 
นายคำาน้อำย หนูแส้ง นายกเที่ศมืนตริ่ตำาบลบ้านนา ซึ�งมื่พื�นฐาน
จากการิป็ริะกอำบอำาช่พเกษตริกริริมื การิเป็็นส้มืาชิกกลุ่มืต่าง ๆ 
ภายในตำาบล ที่ำาให้เห็นป็ัญหาเดิมื ๆ ที่่�เกิดขึ�นภายในตำาบล  
โดยเฉพาะป็ัญหาการิผูกขาดส้ินค้า จึงได้กำาหนดนโยบายเริ่งด่วน
ในการิแก้ไขป็ัญหา และส้่งเส้ริิมืการิส้ริ้างริายได้จากทุี่นอำาช่พ 
และทีุ่นที่างที่ริัพยากริที่่�มื่อำยู่ภายในตำาบล 

 ทีมงานและภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ผู้บริิหาริ ส้มืาชิกส้ภา
เที่ศบาลตำาบลบ้านนา ตลอำดจนที่่มืงานเที่ศบาลตำาบลบ้านนา  
ซึ�งร้ิอำยละ 95 เกดิและเตบิโตในพื�นที่่�ตำาบลบ้านนา ต่างมืค่วามืตั�งใจ 
ที่่�จะพัฒนาบ้านเกิดขอำงตนเอำง กอำป็ริกับภาค่เคริือำข่ายในพื�นท่ี่�  
ซึ�งพริ้อำมืที่่�จะเข้ามืาช่วยเหลือำ ส้่งเส้ริิมื ส้นับส้นุน การิส้ริ้าง 
มืูลค่าเพิ�มื ส้ริ้างริายได้ให้ป็ริะชาชนในตำาบลบ้านนา จึงก่อำให้เกิด
ความืริ่วมืมืือำในการิผลักดัน ส้นับส้นุนการิดำาเนินกิจกริริมืต่าง ๆ 
จนช่วยยกริะดับคุณภาพช่วิตขอำงพ่�น้อำงป็ริะชาชนในพื�นท่ี่� 
ได้ส้ำาเร็ิจ 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายคำาน้อย หนูแสง 
นายกเทศมนตรีตำาบลบ้านนา

วิสัยทัศน์ 

“ผัลไม้คุณภาพดีมีราคา พัฒนาคุณภาพชีวิต  
ส่งเสริมนวัตวิถีท่องเที่ยว ยึดเหนี่ยวธรรมาภิบาล 
ร่วมประสานจัดการสิ่งแวดล้อม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

117 ตร.กม. 7,513 คน 42,748,658 บาท

โทรศัพท์ 0 7460 6049 www.bannaptlcity.go.th

PART 8-11 COATED DIC2019 4C_63-06-067.indd   290 16/12/2563 BE   16:20



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

290 291

โครงการ ขับเคลื่อนวิธีการสหกรณ์สู่ชุมชน
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลรังนก อำาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ประชาชนรวมตัวสร้างองค์กรที่เข้มแข็งยั่งยืน มื่การิพัฒนาคน 
ส้ริ้างคนให้เข้าใจ มื่ใจ ยอำมืริับกับการิเป็ล่�ยนแป็ลง เห็นอำก
เห็นใจซึ�งกันและกัน เกิดพลังความืส้ามืัคค่ ที่ำาป็ริะโยชน์ริ่วมืกัน  
โดยมืก่ลุม่ืเกษตริกริพอำเพ่ยงตำาบลริงันก ขบัเคลื�อำนการิดำาเนนิงาน 
อำย่างมื่มืาตริฐาน มื่ป็ริะส้ิที่ธิิ์ภาพ ช่วยพัฒนาอำาช่พ ยกริะดับ
คุณภาพช่วิต ที่ั�งในด้านเศริษฐกิจและส้ังคมื 

 รวมพลังต่อรอง กลุ่มืที่ำานาแป็ลงใหญ่ตำาบลริังนก มื่การิพัฒนา
อำาชพ่ ใช้เที่คโนโลยก่าริผลติ พฒันาคณุภาพขอำงส้นิค้าให้ตริงตามื 
ความืต้อำงการิขอำงตลาด บริิหาริจัดการิสิ้นค้าเกษตริ ตั�งแต่
ต้นนำ�า กลางนำ�า และป็ลายนำ�า โดยใช้หลักการิตลาดนำาการิผลิต  
ขายผลผลิตได้ริาคาที่่�เป็็นธิ์ริริมื 

 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ม่ืการิจัด
กิจกริริมือำย่างต่อำเนื�อำง เพื�อำเส้ริิมืส้ริ้างการิเริ่ยนริู้ ความืเข้าใจ  
ให้เกิดการิป็ริับเป็ล่�ยนแนวคิด ส้ริ้างริากฐานด้านเศริษฐกิจ 
ในคริัวเริือำน ชุมืชน ลดภาริะค่าใช้จ่าย เกิดการิแบ่งป็ันซึ�งกัน 
และกัน มื่การิส้ริ้างความืมืั�นคงที่างอำาหาริ 

 เครือข่ายเกษตรคุณธรรม ป็ริะชาชนผลิตพืชผลที่างการิเกษตริ 
มืค่ณุภาพ ป็ลอำดภยั ห่วงใยผูบ้ริโิภค ใส่้ใจส้ิ�งแวดล้อำมื ส้ร้ิางเคริอืำข่าย 
เชื�อำมืโยงการิผลิตอำาหาริป็ลอำดภัยในพื�นที่่�และนอำกพื�นที่่�

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เกิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำาบลรังนก ป็ริะชาชนมื่ 
ส้ถานที่่�นัดพบ เร่ิยนรูิ้ที่างวิชาการิ แลกเป็ล่�ยนป็ริะส้บการิณ์ 
ซึ�งกันและกัน ม่ืการิดำาเนินกิจกริริมืเพื�อำพัฒนาอำาช่พ ริวมืถึง
เป็็นแหล่งเร่ิยนรูิ้ ศึกษาดูงานขอำงพ่�น้อำงป็ริะชาชนทัี่�งในพื�นท่ี่� 
และนอำกพื�นที่่� 

 เศรษฐกิจในครัวเรือนของเกษตรกรมีความม่ันคง ป็ริะชาชน
ม่ืริายได้หลักจากการิที่ำานาเพิ�มืขึ�น เกิดการิลดต้นทุี่นการิผลิต 
ป็รัิบป็รุิงบำารุิงดิน ร่ิวมืซื�อำ ร่ิวมืขาย ม่ืกิจกริริมืเส้ริิมืช่วยส้ร้ิางริายได้ 
จากการิเล่�ยงสั้ตว์ ป็ลา ป็ลูกผัก ลดค่าใช้จ่ายในครัิวเรืิอำน ที่ำาให้ 
ม่ืริายได้เพ่ยงพอำในการิดำาเนินช่วิต 

 สังคมอยู่เย็น เป็นสุข ป็ริะชาชนมื่การิริวมืตัว ส้ริ้างความืเข้าใจ 
ความืเส้มือำภาค ไมื่ที่อำดที่ิ�งใคริไว้ข้างหลัง แบ่งป็ัน ป็กป็้อำง ซึ�งกัน
และกัน เกิดความืริักความืส้ามืัคค่ในชุมืชน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การบูรณาการความร่วมมือ โดย อำบต.ริังนก ได้ป็ริะส้านความื
ริ่วมืมืือำจากหน่วยงานภาคริัฐ เช่น กริะที่ริวงเกษตริและส้หกริณ์ 
ในการิดำาเนนิกจิกริริมื ด้านความืริู ้หลกัที่างวิชาการิ ป็ริะส้บการิณ์ 
และงบป็ริะมืาณ

 กระบวนการมีส่วนร่วม ป็ริะชาชนมื่พื�นฐานความืเข้าใจเก่�ยวกับ 
การิดำาเนินงานแบบส้่วนริ ่วมืเป็ ็นกลุ ่มื พริ ้อำมืยอำมืริับกับ 
การิเป็ล่�ยนแป็ลงที่่�จะเกิดขึ�นและพริ้อำมืเป็็นต้นแบบแนวที่าง 
การิพัฒนาในชุมืชน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลรังนก

วิสัยทัศน์ 

“แหล่งเกษตรคุณภาพ ประชาชนมีสุข ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

34.72 ตร.กม.  5,991 คน 58,319,023 บาท

โทรศัพท์ 0 5690 0676 www.rungnok.go.th
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โครงการ ส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชดำาริ
โดย เทศบาลตำาบลพันเสา อำาเภอบางระกำา จังหวัดพิษณุโลก

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

  ส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำาริ
โดยการินำา ท่ี่� ดินส้าธิ์าริณป็ริะโยชน์ขอำงห มู่ื บ้าน จัดส้ริริ 
ให้ป็ริะชาชนที่่�มื่ริายได้น้อำยและไมื่มื่ที่่�ดินเป็็นขอำงตนเอำงป็ลูกผัก  
และเล่�ยงป็ลา ตั�งอำยู ่ที่่�  มื.3 ต.พันเส้า เป็ ็นการิริวมืกลุ ่มื  
ขอำงเกษตริกริที่่�มื่กฎริะเบ่ยบและการิบริิหาริจัดการิกลุ่มืแบบ
พึ�งพาอำาศัยกัน ใช้ความืซื�อำส้ัตย์ ควบคุมืดูแลริะบบการิผลิต 
ให้ได้ตามืมืาตริฐานการิป็ฏิิบัติการิที่างการิเกษตริที่่�ด่ หริือำ GAP  
(Good Agricultural Practice) โดยการิตริวจรัิบริอำงจาก 
กริมืวิชาการิเกษตริ เพื�อำให้ได้ผลผลิตที่่�ได้มืาตริฐานป็ลอำดภัย  
ส้ร้ิางความืเชื�อำมืั�นและเป็็นที่่�ยอำมืริบัแก่ผูบ้ริโิภค ส่้งผลให้เกษตริกริ
มื่ริายได้จากการิป็ลูกผักแบบป็ลอำดส้าริพิษนำาไป็สู้่คุณภาพช่วิต 
ที่่�ด่ขึ�น 

  การพ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืนสำาหรับเกษตรกร เป็็นแนวที่าง 
ในการิบริิหาริจัดการิที่ริัพยากริอำย่างคุ้มืค่า ส้ำาหริับเกษตริกริแล้ว 
จำาเป็็นต้อำงม่ืผลผลิตที่างการิเกษตริไว้บริิโภคในครัิวเรืิอำน 
เบื�อำงต้นก่อำน หลังจากนั�นจึงนำาอำอำกจำาหน่ายภายในชุมืชนเอำง  
ซึ�งจะต้อำงม่ืกิจกริริมืท่ี่�ได้รัิบป็ริะโยชน์และที่ำาร่ิวมืกันขอำงส้มืาชิก 
ในกลุ่มือำย่างส้มืำ�าเส้มือำจนชุมืชนเกิดความืเข้มืแข็งม่ืความืมัื�นคง 
มืากพอำท่ี่�จะนำาไป็สู่้การิขยายเครืิอำข่ายความืร่ิวมืมืือำกับอำงค์กริ
ภายนอำก เมืื�อำความืเข้มืแข็งและเป็็นปึ็กแผ่นได้ขยายผล 
ไป็ในริะดับกว้าง ชุมืชนย่อำมืม่ืความืพร้ิอำมืในการิรัิบมืือำหรืิอำเผชิญ
ต่อำความืเป็ล่�ยนแป็ลงท่ี่�เกิดขึ�น เป็็นการิส้ร้ิางภูมิืคุ้มืกันที่ำาให้ชุมืชน
ส้ามืาริถพึ�งพาตนเอำงได้

  เทศบาลตำาบลพันเสา ได้จัดที่ำา MOU ร่ิวมืกับมืหาวิที่ยาลัย
นเริศวริ ใหเ้ที่ศบาลตำาบลพนัเส้าเป็น็หมู่ืบา้นวทิี่ยาศาส้ตริต้์นแบบ
ด้านพลังงานที่ดแที่น และการิที่ำาเกษตริอิำนที่ร่ิยโ์ดยยกชุมืชนตำาบล
พันเส้าเป็็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับผู้ส้นใจ และนักศึกษาอ่ำกด้วย 

  การทำาการเกษตรโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการนำาเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน
กริะตุ้นให้ป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�เกิดการิขับเคลื�อำน ส้ร้ิางชุมืชน 
และสั้งคมืท่ี่�เข้มืแข็ง ม่ืการิดำาเนินช่วิตตามืวิถ่ช่วิตท่ี่�เหมืาะส้มื 
ป็ริะชาชนม่ืริายได้ในครัิวเรืิอำนเพิ�มืมืากขึ�น ส้ร้ิางชุมืชน 
และส้ังคมืท่ี่�พอำเพ่ยง โดยเฉพาะในภาคการิเกษตริท่ี่�เน้นการิ 
เพาะป็ลูกเพื�อำบริิโภค เมืื�อำเหลือำจึงนำาผลผลิตอำอำกจำาหน่าย

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เพ่ิมจำานวนสมาชิกเกษตรกรและสร้างเครือข่ายการผัลิต 
ไป็ยงัพื�นท่ี่�ต่าง ๆ  ทัี่�งภายในตำาบลขา้งเค่ยงในพื�นท่ี่�อำำาเภอำบางริะกำา 
และจังหวัดท่ี่�อำยู่ใกล้เค่ยงท่ี่�ม่ืความืส้ามืาริถในการิผลิตมืาเข้าร่ิวมื 
โคริงการิเพิ�มืเติมืด้วย พร้ิอำมืทัี่�งม่ืการิขยายตลาดใหส้้ามืาริถริอำงริบั
ผลผลิตจากส้มืาชิกได้ในป็ริิมืาณท่ี่�มืากและม่ืความืหลากหลาย

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การสนับสนุน การกำากับดูแล และจัดวางระบบของกิจกรรม 
ต่าง ๆ จากเทศบาลตำาบลพันเสาในทุกด้าน ตั�งแต่เริิ�มืแริก
ดำาเนินงาน การิจัดหาและเตร่ิยมืความืพร้ิอำมืขอำงพื�นท่ี่� ริะบบนำ�า 
กริะบวนการิผลิต การิริวบริวมืผลผลิต การิขนส้่งและ 
การิจำาหน่าย ริวมืไป็ถึงการิป็ริะส้านขอำรัิบการิส้นับส้นุน 
จากหน่วยงาน และอำงค์กริต่าง ๆ 

  การบูรณาการความร่วมมือ ได้ริับการิส้นับส้นุน การิส้่งเส้ริิมื 
ด้านต่าง ๆ จากหน่วยงาน อำงค์กริต่าง ๆ ทัี่�งภาคริัฐ อำงค์กริ
ป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�น ส้ถาบันการิศึกษา ภาคเอำกชน ในการิร่ิวมืกัน 
ส้นับส้นุนและผลักดันให้เกิดกิจกริริมืต่าง ๆ ขึ�นในชุมืชน 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสมนึก เสือคล้าย  
นายกเทศมนตรีตำาบลพันเสา

วิสัยทัศน์ 

“การคมนาคมดี การศึกษาและเทคโนโลยีทันสมัย  
ใส่ใจประเพณีและวัฒนธรรม สังคมสมานฉันท์  
เกษตรก้าวหน้า ประชามีสุข การบริหารราชการรวดเร็ว  
ถูกต้อง ประหยัด มีคุณธรรม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

73.72 ตร.กม. 6,100 คน 59,148,000 บาท

โทรศัพท์ 0 5536 5250 www.pansao.go.th
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โครงการ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนว 
พระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลเหมืองหม้อ อำาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ตำาบลเหมืองหม้อเป็นตำาบลต้นแบบ ด้านการจัดสวัสดิการ 
สำาหรับคนทุกช่วงวัย ตั�งแต่เด็กและเยาวชน ส้ตร่ิ ผู ้สู้งอำายุ  
คนพิการิ และผู้ด้อำยโอำกาส้ที่างส้ังคมื ในการิจัดส้วัส้ดิการิที่่�พึง 
ได้ริับอำย่างหลากหลายริอำบด้าน ให้ความืส้ำาคัญกับการิส้่งเส้ริิมื 
อำาช่พให้กับคนทีุ่กวัยและบุคคลท่ี่�มื่ความืส้นใจที่่�จะฝึกอำาช่พ 
เพื�อำส้ริ้างริายได้ให้ตนเอำงและชุมืชน

 อบต.เหมืองหม้อ ได้ดำาเนินโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนว
พระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อำส่้งเส้ริิมือำาช่พให้กับกลุ่มืส้ตร่ิ  
ที่ั�ง 12 หมืู ่บ้าน ในตำาบลเหมืือำงหมื้อำ การิป็ริะกอำบอำาช่พ 
ในป็ัจจุบันไมื ่ได ้ มุื ่งเน ้นเพ่ยงริายได ้หลักเพ่ยงอำย ่างเด่ยว  
การิส้นับส้นุนให้ป็ริะชาชนม่ือำาช่พเส้ริิมืเพื�อำเพิ�มืพูนริายได้  
ตลอำดจนการิพึ�งพาตนเอำงโดยใช้หลักป็รัิชญาขอำงเศริษฐกิจ 
พอำเพ่ยงจึงมื่ความืเหมืาะส้มืกับส้ภาพเศริษฐกิจในป็ัจจุบัน

 โรงเรียนการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำาบลเหมืองหม้อ  
จัดตั�งขึ�นโดย MOU ริะหว่าง อำบต.เหมืือำงหมื้อำริ่วมืกับศูนย์เริ่ยนริู้ 
การิพัฒนาส้ตร่ิและคริอำบครัิวจังหวัดเช่ยงริาย มื่การิจัดที่ำา
แผนการิดำาเนนิงานขอำงกลุม่ือำาชพ่ที่่�ชัดเจน ม่ืการิกำาหนดหลกัส้ตูริ
ตัดผมืชาย หลักสู้ตริการิจัดดอำกไมื้และงานใบตอำง หลักสู้ตริ 
ขนมืไที่ย หลักสู้ตริผ้าด้นมืือำ หลักสู้ตริแป็ริริูป็อำาหาริ ป็ริะดิษฐ์
ดอำกไมื้จันที่น์ และหลักสู้ตริการิจักส้านเส้้นไมื้ไผ่ ซึ�งล้วนเกิด 
จากความืต้อำงการิขอำงกลุม่ืส้ตริแ่ละป็ริะชาชนที่ั�วไป็ที่่�มืค่วามืส้นใจ
ฝึกอำาช่พเพื�อำส้ริ้างริายได้ให้กับตัวเอำงและชุมืชน 

 ความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน ที่ำาให้ตำาบลเหมืือำงหม้ือำ
ได้เป็็นแลนด์มืาร์ิกส้ำาคัญขอำงพื�นท่ี่�ในการิริวมืกลุ่มืฝึกอำาช่พ 
เพื�อำส้ริ้างริายได้ให้กับตนเอำงและชุมืชน ภายใต้โคริงการิตามื
แนวพริะริาชดำาริิเศริษฐกิจพอำเพ่ยง ตอำบส้นอำงต่อำความืต้อำงการิ 
ขอำงคนในชมุืชนที่ำาให้โริงเร่ิยนการิพฒันาส้ตริแ่ละคริอำบคริวัตำาบล
เหมืือำงหมื้อำกลายเป็็นอ่ำกหนึ�งส้ถาน่เพื�อำต้อำนริับคณะศึกษาดูงาน
จากที่ั�วป็ริะเที่ศ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เกิดการรวมกลุ่มอาชีพ จำานวน 18 กลุ่มอาชีพ ในการิส้ริ้าง 
กลุ่มืใหมื่และพัฒนาผลิตภัณฑ์์เดิมืให้ม่ืการิเพิ�มืมืูลค่าขอำงส้ินค้า
ชุมืชน ส้ามืาริถเพิ�มืริายได้ให้สู้งขึ�น

 เกิดนวัตกรรมใหม่ มือำงเห็นต้นทุี่นเดิมืท่ี่�ชุมืชนม่ืการิพัฒนา 
และต่อำยอำดผ่านการิส้ร้ิางเครืิอำข่ายและขยายโอำกาส้ให้กับตนเอำง 
และชุมืชนให้เข้าถึงความืต้อำงการิขอำงตลาดชุมืชน

 เป็นต้นแบบสร้างเครือข่ายให้กับพื้นท่ีอื่น ได้เข้ามืาศึกษาดูงาน 
เร่ิยนรูิ้กริะบวนการิที่ำางานที่่�ชัดเจน โดยส้มืาชิกกลุ่มืส้ามืาริถ 
นำาเส้นอำผลการิดำาเนินงานและบริิหาริจัดการิกลุ ่มืจนนำาไป็สู้ ่ 
ความืส้ำาเริ็จ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ผู้ับริหาร ผู้ันำาท้องถ่ิน ท้องท่ี มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและ 
ส่งเสริมอาชีพ การิรัิบฟัิงความืคิดเห็น และความืต้อำงการิ 
ขอำงคนในชุมืชนให้ได้ม่ืบที่บาที่ร่ิวมืคิด ร่ิวมืที่ำา ร่ิวมืตัดสิ้นใจ  
ผ่านการิถอำดบที่เร่ิยนและวิเคริาะห์จุดแข็งจุดอำ่อำน (SWOT)  
อัำนจะนำาไป็สู่้การิบริิหาริจัดการิท่ี่�ด่

 การบูรณาการร่วมกัน ริะหว่างหน่วยงานภาคริัฐ/เอำกชน และ 
ภาคป็ริะชาส้ังคมื เป็็นเคริือำข่ายส้ำาคัญในการิขับเคลื�อำน 
การิพัฒนากลุ่มือำาช่พให้ม่ืความืเข้มืแข็งยืนอำยู่ได้ด้วยตนเอำง 
ที่ำาให้เกิดการินำาเงินทุี่นหมุืนเว่ยนไป็บริิหาริจัดการิเพื�อำดูแล
ส้มืาชิกขอำงกลุ่มือำาช่พได้ ม่ืตลาดริอำงริับส้ินค้าจากคนในชุมืชน 
และป็ริะชาชนส้ามืาริถพึ�งพาตนเอำงได้

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเหมืองหม้อ

วิสัยทัศน์ 

“เกษตรดี กี าเด่น เน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรม 
บำาเพ็ญสังคม ธำารงสิ่งแวดล้อม น้อมนำาเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

13.04 ตร.กม.  9,123 คน 54,925,837 บาท

โทรศัพท์ 0 5462 4310 www.muangmor.go.th
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โครงการ พัฒนาส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เปนแหล่งท่องเที่ยว 
โดยชุมชน
โดย เทศบาลตำาบลหนองม่วง อำาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 “เท่ียว 1 วัน พัก 1 คืน ท่ีตำาบลหนองม่วง” เป็็นนโยบาย 
การิพัฒนาแหล่งเร่ิยนรู้ิเชิงวัฒนธิ์ริริมืและภูมิืปั็ญญาท้ี่อำงถิ�น  
ผู้ท่ี่�เดินที่างมืาท่ี่อำงเท่ี่�ยว เร่ิยนรู้ิ หรืิอำศึกษาดูงาน ส้ามืาริถเลือำก
ศึกษาและเร่ิยนรู้ิกับศูนย์เร่ิยนรู้ิท่ี่�ส้นใจ 

 ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนบ้านนำ้าผัึ้ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (อพ.สธ.) ป็่าชุมืชนบ้านนำ�าผึ�ง  
เป็็นป็่าชุมืชนท่ี่�คงความือำุดมืส้มืบูริณ์ด้วยพันธิ์ุ ์ไมื้หลากหลาย  
และพืชส้มืุนไพริหลากชนิดหลายส้ริริพคุณ 

 ศูนย์เรียนรู้แปลงปลูกผัักปลอดสารบ้านโนนกลาง แป็ลงป็ลูก
ผักป็ลอำดส้าริบ้านโนนกลางเป็็นการิริวมืกลุ่มืขอำงเกษตริกริบ้าน
โนนกลาง เพื�อำป็ลูกผักจำาหน่ายเป็็นริายได้เส้ริิมืหลังฤดูที่ำานา  
โดยใช้พื�นที่่�บริเิวณส้อำงฝ่ังส้ดุลกูหลูกูตาขอำงลำานำ�าห้วยโส้กบกัตูแ้ละ
ลำานำ�าเส้่ยว เป็็นที่ริัพยากรินำ�าในการิป็ลูกผักได้ตลอำดที่ั�งป็ี ฤดูกาล
ที่่�เหมืาะส้มืท่ี่�สุ้ดในการิที่่อำงเที่่�ยวแป็ลงป็ลูกผักป็ลอำดส้าริคือำ 
ช่วงป็ริะมืาณเดือำนพฤศจิกายนถึงเดือำนกุมืภาพันธิ์์ขอำงทีุ่กป็ี  
ชนดิผักที่่�ป็ลกู ป็ริะกอำบด้วย กะหลำ�าป็ล ่ ผกักาดดอำก ผกัเขย่วป็ล ่
ถั�วฝักยาว พริิก มืะเขือำ เป็็นต้น

 กลุ่มทอผั้าไหมบ้านดงมัน เป็็นการิริวมืกลุ่มืขอำงคนในชุมืชน  
บ้านดงมืัน จากเดิมืที่่�ที่อำผ้าใช้เอำงในคริัวเริือำน กลายมืาเป็็น
สิ้นค้าชุมืชนที่่�มื่ชื�อำเส้่ยง โดย อำบต.หนอำงมื่วง และพัฒนาชุมืชน
อำำาเภอำบริบือำ เข้ามืาส้่งเส้ริิมืและส้นับส้นุนให้มื่การิพัฒนาส้ินค้า  
โดยใช้ภูมืิป็ัญญาเป็็นพื�นฐานในการิที่อำผ้า และผลิตส้ินค้าอำอำก
สู้่ตลาดภายนอำกอำย่างกว้างขวาง จนได้ริับการิคัดเลือำกให้เป็็น 
ลายผ้าไหมืป็ริะจำาอำำาเภอำบริบือำ นั�นก็คือำ “ลายดอำกแก้ว” 

 ผ่ัอนคลายกับการนวดประคบสมุนไพร นวดผ่ัอนคลาย 
นวดคลายเส้น หรือไม่ก็ไปเดินตลาดชุมชนเขวาน้อย จับจ่าย
วัตถุดิบ อำาหาริพื�นบ้าน หรืิอำอำาหาริป็รุิงเส้ร็ิจ มืาป็ริะกอำบอำาหาริ
ว่างที่านกับคณะย่อำยได้ ในช่วงเย็นริับป็ริะที่านอำาหาริริ่วมืกัน 
กับคณะ และริ่วมืส้นุกกับริำาวงชาวบ้าน เส้ริ็จแล้ว พักผ่อำนที่่�บ้าน 
โฮมืส้เตย ์ตื�นเช้า ร่ิวมืตักบาตริพริะส้งฆ์บิณฑ์บาต ณ ถนนวฒันธิ์ริริมื 
บ้านดงมัืน และป่ั็นจักริยานไป็กริาบพริะบริมืส้าร่ิริิกธิ์าตุ และ 
พริะใหญ่ไตริโลกนาถ ณ วัดป็่าดงมืัน 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เกิดการขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้ และแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน 
อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ข่ดความืส้ามืาริถขอำงชุมืชน ป็ริะชาชน 
และหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อำง 

 เกิดการส่งเสริมวัฒนธรรม อำนุริักษ์ภูมืิป็ัญญาท้ี่อำงถิ�น ไม่ืให้ลด
ถอำยหรืิอำเสื้�อำมืโที่ริมืลง 

 เกิดการตระหนักถึงการมีส่วนร่วม และความต้องการของชุมชน 
ตลอำดจนม่ืการิกริะจายผลป็ริะโยชน์อำย่างเป็็นธิ์ริริมืสู่้ท้ี่อำงถิ�น

 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนา
นวัตกริริมืในการิพัฒนาสิ้นค้าผลิตภัณฑ์์ชุมืชนท่ี่�ม่ืคุณภาพ  
ส้ริ้างริายได้ให้กับชุมืชน 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความร่วมมือระหว่าง อบต.หนองมว่ง และมหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ในการิส้นับส้นุนงบป็ริะมืาณและความืรู้ิที่างวิชาการิ 
เพื�อำส่้งเส้ริิมืและส้นับส้นุนให้ป็ริะชาชน ไดพั้ฒนาจัดกริะบวนการิ
เร่ิยนรู้ิท่ี่� เ ป็็นริะบบ และพัฒนาส้ินค้าผลิตภัณฑ์์ชุมืชนท่ี่� ม่ื 
ความืหลากหลาย น่าส้นใจ ม่ืคุณภาพ และมื่การิพัฒนาริะบบ
การินำาเส้นอำและการิจำาหน่ายสิ้นค้าท่ี่�ทัี่นส้มัืย ส้ามืาริถเข้าถึง 
กลุ่มืผู้บริิโภคได้กว้างขวางยิ�งขึ�น 

 การอนุ รัก ษ์ วัฒนธรรมอย่าง ต่อ เ น่ือง  ม่ืการิริวมืก ลุ่มื 
จัดงานป็ริะเพณ่เพื�อำถ่ายที่อำดวัฒนธิ์ริริมืท่ี่�ด่งามืสู่้ลูกหลาน  
ม่ืที่รัิพยากริธิ์ริริมืชาติและภูมิืปั็ญญาท่ี่�ม่ืความืหลากหลาย 
เอืำ�อำต่อำการิส่้งเส้ริิมืการิเร่ิยนรู้ิในชุมืชน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายจันทา รักษาพล 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองม่วง

วิสัยทัศน์ 

“เศรษฐกิจดี มีสุขภาพแข็งแรง  
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษาดี มีคุณธรรม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

42.396 ตร.กม. 6,568 คน 40,855,796 บาท

โทรศัพท์ 0 4302 9506 www.tambonnongmuang.go.th
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โครงการ ส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการทอผ้ามัดหมี่
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลบากเรอ อำาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อำให้เกิดริายได้ 
แก่ผู้ว่างงาน ผู้ม่ืริายได้น้อำย ผู้ท่ี่�ขาดโอำกาส้ที่างการิศึกษา และ 
ผู้ท่ี่�ได้รัิบผลกริะที่บจากวิกฤตที่างเศริษฐกิจ เป็็นกริะบวนการิ
พัฒนาที่้อำงถิ�นเพื�อำส้ริ้างชุมืชนให้เข้มืแข็ง และพึ�งตนเอำงได้  
เกิดการิริวมืกลุ่มืสิ้นค้า จำาหน่ายแลกเป็ล่�ยนหมุืนเว่ยนในชุมืชนได้ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์์ให้เป็็นไป็ตามืความืต้อำงการิขอำงตลาด

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 กลุ่มผัู ้มีรายได้น้อยมีอาชีพเสริม ก่อำให้เกิดการิส้ริ้างริายได้ 
หมืุนเว่ยนในชุมืชน

 เกิดการอนุ รักษ ์ผั ้าไทยท ้องถิ่น และอำนุริักษ ์ภูมืิป็ ัญญา 
การิผลิตผ้าไที่ย 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ตำาบลบากเรือ อำยู่ริะหว่างเส้้นที่างส้ายหลัก มืหาชนะชัยถึง
คำาเขื�อำนแก้ว และยโส้ธิ์ริถึงอุำบลริาชธิ์าน่ การิคมืนาคมืส้ะดวก 
ส้ามืาริถพัฒนาผลิตภัณฑ์์ให้อำอำกสู่้ตลาดได้ง่าย

 การดำาเนินโครงการได้รับความร่วมมือ จากชุมืชนและ 
ผู้นำาแต่ละภาคส่้วนเป็็นอำย่างด่ ป็ริะกอำบกับพื�นเพคนบากเรืิอำ 
นิยมืแต่งกายด้วยผ้าไที่ย

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางพราวพร กล้าหาญ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลบากเรือ  
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำาบลบากเรือ

วิสัยทัศน์ 

“ตำาบลบากเรือน่าอยู่  
ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผัลิตเกษตรอินทรีย์”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

45.2 ตร.กม. 4,666 คน 38,748,466 บาท

โทรศัพท์ 0 4558 1222 www.bakruea.go.th
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โครงการ นวัตกรรม เตา 3 ดี เศรษฐีนานวล 
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลนานวล อำาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ตำาบลนานวล มีภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีโดดเด่นและไม่เหมือนใคร 
คือ การปั�นเตา ซึ�งสื้บที่อำดกันมืาจากรุ่ินสู่้รุ่ิน เป็็นสิ้นค้าท่ี่�ขึ�นชื�อำและ
ส้ร้ิางริายได้แก่ชุมืชน อำย่างไริก็ตามื ท่ี่�ผ่านมืาพบปั็ญหาถูกพ่อำค้า
คนกลางเอำารัิดเอำาเป็ร่ิยบ ม่ืการิกดริาคา ที่ำาให้ริาคาไม่ืเป็็นไป็ 
ตามืต้นทีุ่นขอำงการิผลิต 

 อบต.นานวล เล็งเห็นถึงปั็ญหาจึงได้จัดที่ำาป็ริะชาคมื ม่ืการิ 
จัดที่ำา MOU ร่ิวมืกันขอำงส้มืาชิกในกลุ่มือำาช่พ การิส้ร้ิางแบรินด์ 
ท่ี่�เป็็นอัำตลักษณ์ขอำงสิ้นค้า การิเพิ�มืช่อำงที่างการิตลาด พัฒนา 
ต่อำยอำดเป็็นนวัตกริริมืเตา 3 ด่ เศริษฐ่นานวลขึ�น
• ดีที่  1 คุณภาพดี พัฒนาความืโดดเด ่นขอำงผลิตภัณฑ์์  

โดยนำาเส้นอำคุณภาพดินที่่�มื่ธิ์าตุเหล็กสู้ง แข็งแริง ที่นที่าน 
• ดีที่  2 มาตรฐานดี พัฒนามืาตริฐานให้เป็ ็นที่่�ยอำมืริับ 

ที่ั�งในและนอำกป็ริะเที่ศ โดยการิส้ริ้างแบรินด์เป็็นขอำงตนเอำง
• ดทีี ่3 บรูณาการด ีมืก่าริบูริณาการิที่ั�งภาคริฐั ภาคเอำกชน ได้แก่ 

บูริณาการิร่ิวมืกับวิที่ยาลัยการิอำาช่พพนมืไพริในการิพัฒนา
คุณภาพสิ้นค้า การิต่อำยอำดอำาช่พ และศูนย์เร่ิยนรู้ิ บูริณาการิ
ภาคป็ริะชาสั้งคมืในการิร่ิวมืมืือำกันโดยผ่านเครืิอำข่ายป็ริะชาชน
จนเตา 3 ด่เศริษฐ่นานวลเกิดเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื และบูริณาการิกับ
หน่วยงานขอำงริัฐ และเอำกชนในการินำาเรืิ�อำงริาวขอำงเตา 3 ด่
เผยแพร่ิให้เป็็นท่ี่�รู้ิจักแก่ส้าธิ์าริณชน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 เกิดศูนย์กลางการเรียนรู้ และแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยวเชิงนวัตวิถ่ 
 สร้างโอกาส สร้างงาน ส้ร้ิางริายได้ และส้ร้ิางอำาช่พให้กับคนในชุมืชน 
 เด็ก เยาวชน สตรี ผูั ้ด ้อยโอกาส และผูั้สูงอายุ ในพื�นที่่�  

อำบต.นานวล ม่ืริายได้ท่ี่�มัื�นคงและยั�งยืน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ผัู้นำา ให้ความืส้ำาคัญกับผลป็ริะโยชน์ขอำงป็ริะชาชน 
เป็็นหลัก เน้นแก้ไขป็ัญหาให้ตริงกับความืต้อำงการิขอำงป็ริะชาชน 
นำาไป็สู้่การิเพิ�มืริายได้ให้กับพ่�น้อำงป็ริะชาชน 

 การมีส่วนร่วมกับชุมชน ม่ืการิจัดที่ำาแผนที่างเดินสู่้ความืส้ำาเร็ิจ 
บูริณาการิริ่วมืกันริะหว่างภาครัิฐ ภาคเอำกชน ตลอำดจนภาค ่
เคริือำข่ายที่่�เก่�ยวข้อำง นำามืาซึ�งความืส้ำาเร็ิจขอำงกลุ่มืนวัตกริริมื 
เตา 3 ด่ เศริษฐ่นานวล

 ข้อมูลพื้นฐ�น

ดร.บุญเพ็ง โวท 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลนานวล

วิสัยทัศน์ 

“ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่ความก้าวหน้า พัฒนาแบบยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

41-46 ตร.กม. 4,648 คน 30,611,650 บาท

โทรศัพท์ 0 4359 0362 www.nanual.go.th
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โครงการ ส่งเสริมอาชีพการทำาเกษตรอินทรีย์ครบวงจร 
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลวอแก้ว อำาเภอห้างฉัตร จังหวัดลำาปาง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 อบต.วอแก้ว ได้ส่งเสริมให้เกิด “สถาบันเกษตรกร” ท่ี่�เกิดจาก 
การิริวมืกลุ่มืขอำงเกษตริกริท่ี่�ม่ือุำดมืการิณ์ร่ิวมืกันในการิที่ำาเกษตริ
อิำนที่ร่ิย ์มืาตั�งแต่ พ.ศ. 2558 ต่อำมืาม่ืการิยกริะดบัเป็็นกลุ่มืวิส้าหกิจ 
ชุมืชนเกษตริอำินที่ริ่ย์ตำาบลวอำแก้ว 

 ผัลสำาเร็จ กลุ ่มืวิส้าหกิจชุมืชนเกษตริอำินที่ริ่ย์ตำาบลวอำแก้ว 
มื่โคริงส้ริ้างการิบริิหาริจัดการิท่ี่�เข้มืแข็ง มื่ส้มืาชิกกลุ่มืวิส้าหกิจ
ชุมืชนเพิ�มืมืากขึ�นทีุ่กป็ี และมื่พื�นที่่� เกษตริอำินที่ริ่ย ์เพิ�มืขึ�น 
อำย่างต่อำเนื�อำง ซึ�งเป็็นกลไกส้ำาคัญในการิขับเคลื�อำนการิพัฒนา
ภาคการิเกษตริกริริมืในพื�นท่ี่�ตำาบลวอำแก้วให้เกิดความืยั�งยืน  
ป็ริะกอำบกับม่ืการิใช้แผนพัฒนาเกษตริกริริมืยั�งยืนตำาบลวอำแก้ว
ท่ี่�มืาจากการิริะดมืความืเห็นขอำงทุี่กภาคส่้วน มืาใช้เป็็นทิี่ศที่าง 
และแนวที่างในการิพัฒนาภาคเกษตริ ตั�งแต่ ต้นนำ�า กลางนำ�า  
และป็ลายนำ�า อำย่างชัดเจน

 คว้ารางวัล พื�นท่ี่�วิจัย เรืิ�อำง เกษตริกริริมืยั�งยืนท่ี่�ม่ืความืโดดเด่น 
ป็ริะจำาปี็ 2562 จากมืหาวิที่ยาลัยริาชภัฏิลำาป็าง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 อบต.วอแก ้ว  ได ้ริับการิคัดเลือำกจากกอำงทีุ่นส้นับส้นุน 
การิเส้ริิมืส้ริ ้างสุ้ขภาพ (ส้ส้ส้.) ให ้เป็ ็นศูนย ์ป็ริะส้านงาน
โคริงการิส้านพลังเคริือำข่าย ริ่วมืส้ริ้างริะบบอำาหาริเพื�อำสุ้ขภาวะ  
(แมื่ข่ายริะบบอำาหาริเพื�อำสุ้ขภาวะ) เป็็นผลจากการิดำาเนินงาน 
ส้ ่งเส้ริิมืการิที่ำาเกษตริอำินที่ริ่ย ์  โดยมื่  อำป็ที่. เคริือำข ่าย  
จำานวน 17 แห่ง ริ่วมืขยายผลสู้่ชุมืชนอำื�น ๆ 

 การเป็นต้นแบบและการขยายผัล โริงเร่ิยน มืหาวิที่ยาลัย  
หน่วยงานภาครัิฐต่าง ๆ นำาผู้ส้นใจเข้าศึกษาดูงานในแหล่งเร่ิยนรู้ิ 
ด้านเกษตริอิำนที่ร่ิย์ในพื�นท่ี่�ตำาบลวอำแก้ว ปี็ละป็ริะมืาณ 500 คน/ปี็ 
นอำกจากเป็็นการิเผยแพริ่อำงค์ความืรูิ้ด้านการิเกษตริขอำงชุมืชน 
ให้ขยายวงอำอำกไป็แล้ว ยังช่วยส้ริ้างริายได้จากการิขายผลิตภัณฑ์์
การิเกษตริต่าง ๆ  ให้กับคณะศึกษาดูงานที่่�เข้ามืายังชุมืชนอำ่กด้วย

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ทัี่�งภาครัิฐ 
ส้ถาบันการิศึกษา ภาคเอำกชน ผู้นำาหมู่ืบ้าน และผู้นำาเกษตริ 

 แผันพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนตำาบลวอแก้ว ม่ืการิกำาหนด 
เป้็าหมืาย และวัตถุป็ริะส้งค์อำย่างชัดเจน เน้นแก้ไขป็ัญหา 
ภาคการิเกษตริ และการิยกริะดับคุณภาพช่วิตขอำงเกษตริกริ 
ตำาบลวอำแก้วให้ม่ืริายได้ ม่ืสุ้ขภาพ ม่ืคุณภาพช่วิตท่ี่� ด่ ขึ�น 
อำย่างมัื�นคง มัื�งคั�งและยั�งยืน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายอินจันทร์ ทันวิสัย  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลวอแก้ว 

วิสัยทัศน์ 

“ประชาชนมีสุขภาพที่ดี บนวิถีเกษตรอินทรีย์  
มุ่งสู่ตำาบลสุขภาวะอย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

109.862 ตร.กม. 4,114 คน 29,705,018 บาท

โทรศัพท์ 08 9956 1529 www.workaew.go.th
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โครงการ การเพิมทักษะและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า าย
ชุมชนตำาบลโนนสำารา  
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลโนนสำาราญ อำาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 อบต.โนนสำาราญ พัฒนา ส้่งเส้ริิมืและเพิ�มืที่ักษะด้านอำาช่พ 
ขอำงคริัวเริือำนและกลุ่มือำาช่พ ที่ั�งอำาช่พหลักและกลุ่มือำาช่พต่าง ๆ  
ขอำงหมืู่บ้านเพื�อำส้ริ้างริายได้และอำาช่พเส้ริิมื

 เพ่ิมทักษะและการพัฒนาผัลิตภัณฑ์์ผ้ัาฝ้ายชุมชน ส้มืาชิก 
กลุ่มือำาช่พที่อำผ้าฝ้ายม่ืริายได้เพิ�มืมืากขึ�น โดยส้ามืาริถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์์ให้โดดเด่น เป็็นการิเพิ�มืมูืลค่าสิ้นค้าจนส้ามืาริถ 
เป็็นต้นแบบให้กับกลุ่มือำาช่พต่าง ๆ เป็็นแหล่งเร่ิยนรู้ิ ส้ามืาริถ 
ต่อำยอำดให้กับกลุ่มือำาช่พอืำ�น ๆ  และป็ริะชาชนทัี่�วไป็ได้รัิบป็ริะโยชน์

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน เป็็นการิเพิ�มืมูืลค่า 
ให้กับผลิตภัณฑ์์ ช่วยแก้ปั็ญหาการิว่างงาน ส้ร้ิางอำาช่พ เพิ�มืริายได้ 
และส้ร้ิางความืเข้มืแข็งให้กับชุมืชน

 ขยายผัลเ ป็นศูนย์กลางการเรียน รู้  แหล่งศึกษาดู งาน 
ด้านหม่ือำนไหมื และผลิตภัณฑ์์ผ้าฝ้ายชุมืชนให้กับผู้ส้นใจ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความตระหนักร่วมกันของทั้งชุมชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ภาคอีสานของไทย ซึ�งเป็็นแหล่งหมื่อำนไหมืและผลิตภัณฑ์ ์
ผ้าไหมืผา้ฝา้ยที่อำมือืำท่ี่�ม่ืความืส้ำาคญัอำยา่งยิ�ง ส้ะท้ี่อำนถงึภมิูืปั็ญญา
การิที่อำผ้าอำ่ส้านท่ี่�ที่ริงคุณค่า ซึ�งม่ือัำตลักษณ์ท่ี่�หลากหลาย  
ควริค่าแก่การิส้ืบที่อำดริักษาไว้คู่กับชุมืชน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสมบูรณ์ วรรณเวช 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลโนนสำาราญ

วิสัยทัศน์ 

“อบต.น่าอยู่ ฟื�นฟูเกษตรอินทรีย์ ประชาชนสุขภาพ  
การศึกษาดี มีอาชีพเสริม เพิ่มเติมป่าไม้ แหล่งนำ้าและคุณธรรม  
นำาร่องโครงการพระราชเสาวนีย์ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

45 ตร.กม. 6,515 คน 38,400,000 บาท

โทรศัพท์ 0 4582 6003  www.nonsamran-kl.go.th
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โครงการ นาทอนก้าวไกล ผลิตภั เด่น  ชุมชน  หมู่บ้าน  
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลนาทอน อำาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 “ต้นคลุม้” ภมูืปัิ็ญญาสู้ผ่ลติภัณฑ์์จักส้าน ตอำบโจที่ย์ช่วติป็ลอำดภยั
ไมื้ดึกดำาบริริพ์ ต้นคลุ ้มืมื่ลักษณะและขนาดคล้ายกับต้นไผ่  
ไมื่มื่ป็ล้อำงหริือำแขนง ตามืลำาต้นมื่ผิวเริ่ยบ มื่ความืเหน่ยว ดัดง่าย 
เหมืาะแก่การินำามืาแป็ริรูิป็ การิส้านรูิป็ที่ริงส้วยงามื และ 
คงที่นมืากกว่าพืชที่่�ใช้จักส้านชนิดอำื�น ๆ

 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานบ้านวังตง นำาต้นคลุ้มือัำนเป็็น 
ต้นไมื้ดึกดำาบริริพ์ ม่ืลักษณะเด่นคือำคงที่นใช้งานได้นาน ไมื่บุบ  
ไม่ืแตกหัก มือำดไม่ืกิน ริาไม่ืขึ�น นำาไป็อำอำกแบบเป็็นผลิตภัณฑ์์
จักส้านใช้ในช่วิตป็ริะจำาวันอำย่างป็ลอำดภัย สิ้นค้าที่ำามืือำต่อำยอำด 
จากภูมืิป็ัญญาผ่านการิริับริอำงมืาตริฐาน มืผช.118/2559 

 งานจกัสานต้นคลุม้ ถกูอำอำกแบบให้เหมืาะกบันกัท่ี่อำงเที่่�ยวที่กุวยั  
มื่ความืที่ันส้มืัย จัดจำาหน่ายด้วยการิอำอำกบูธิ์สิ้นค้าที่ั�งในและ  
ต่างจังหวัด โดยเฉพาะนักที่่อำงเที่่�ยวต่างชาติจะชื�นชอำบ ม่ืความื
เชื�อำมืโยงกับฟิอำส้ซิล ส้ามืาริถส้ั�งซื�อำที่างแฟินเพจเฟิซบุ๊ก “จักส้าน
ต้นคลุ้มืบ้านวังตง” พริ้อำมืมื่บริิการิหลังการิขายเมืื�อำผลิตภัณฑ์์
ชำาริุดซ่อำมืแซมืให้อำ่กด้วย 

  การ เป ล่ียนแปลงอ ย่าง มี นัยสำา คัญ ท่ี เ กิด ข้ึนในชุมชน 
หลังการดำาเนินโครงการ ผลิตภัณฑ์์จากต้นคลุ้มืเป็็นสิ้นค้าท่ี่�ขาย
ด่มืากเพริาะผลิตจากธิ์ริริมืชาติ ม่ืความืส้วยงามืและเป็็นท่ี่�นิยมื 
ขอำงตลาด มื่คนในพื�นที่่�มืาส้มัืคริเป็็นส้มืาชิกเพิ�มืขึ�น จากเดิมื 
ม่ืส้มืาชิก 10 คน ปั็จจุบันม่ืส้มืาชิกทัี่�งหมืด 68 คน ส้มืาชิก  
ม่ืริายได้เส้ริิมื 5,000 - 30,000 บาที่ต่อำคนต่อำเดือำน 

 น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มืาถ่ายที่อำดให้ 
ชาวบ้านได้ยึดถือำเป็็นแนวที่างในการิดำาริงช่วิต กินอำยู ่อำย่าง 
พอำเพย่ง ไม่ืแส้วงหาอำาชพ่นอำกชมุืชน เน้นส้ร้ิางอำาชพ่ ส้ร้ิางริายได้ 
ด้วยความืพอำเพ่ยง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ผัลิตภัณฑ์์จักสานต้นคลุ้ม ดึงดูดความืส้นใจจากนักที่่อำงเท่ี่�ยว  
ที่ั�งชาวไที่ยและต่างป็ริะเที่ศให้เดินที่างเข้ามืาในตำาบลนาที่อำนมืากขึ�น

 ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ มื่การิริ่วมืคิด ริ่วมืที่ำา และริ่วมืริับ 
ผลป็ริะโยชน์จากการิพัฒนาชุมืชนไป็ด้วยกัน

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถ่ิน ส้ริ้างริายได้เพิ�มืขึ�นจากการิ 
ขายผลิตภัณฑ์ ์ ให ้แก ่นักที่ ่อำงเ ท่ี่�ยวและกลุ ่มืศึกษาดูงาน 
ที่่�เข้ามืาเย่�ยมืชมืแลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรูิ้อำย่างต่อำเนื�อำง ป็ริะชาชน
ส้ามืาริถพึ�งพาตนเอำงได้

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความมุ่งมั่นในการพัฒนา ค้นคิดออกแบบผัลิตภัณฑ์์ ทัี่�งจาก
ส้ื�อำอิำนเที่อำริ์เน็ต นักวิชาการิ เพื�อำส้ริ้างริูป็แบบผลิตภัณฑ์์จาก 
ต้นคลุม้ืแบบใหม่ื ที่นัส้มืยั โดยอำอำกแบบลวดลายให้มืค่วามืเชื�อำมืโยง 
กับฟิอำส้ซิล 

 การบรูณาการความร่วมมอื โดย อำบต.นาที่อำน ได้ริบัการิส้นบัส้นนุ 
ที่ั�งในด้านอำงค์ความืริู ้และงบป็ริะมืาณ ที่ั�งจากภาคริฐั ภาคเอำกชน 
และป็ริะชาชนในที่้อำงถิ�น

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสมยศ ฤทธิ�ธรรมนาถ  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลนาทอน

วิสัยทัศน์ 

“คนสุขภาพดี อยู่อย่างพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน  
สังคมสวัสดิการ ตำาบลจัดการตนเอง องค์กรการเรียนรู้”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

51.34 ตร.กม. 7,350 คน 44,484,515 บาท

โทรศัพท์ 0 7477 3725 www.natorn.go.th
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โครงการ ส่งเสริมการสร้างอาชีพ 
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มืุ่งให้กลุ่มืใช้วัตถุดิบ 
และผลิตวัตถุดิบขึ�นใช้เอำงในชุมืชน พริ้อำมืกับการิอำนุริักษ์ให้คงอำยู่ 
โดยส้่งเส้ริิมืให้ป็ลูกที่ดแที่นพืชต้นทีุ่น

 พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ โดยการิพัฒนาต่อำยอำด 
ไป็สู้่ธิ์ุริกิจอำื�นที่่�หนุนเส้ริิมืกัน เช่น ธิ์ุริกิจที่่อำงเที่่�ยวเชิงนิเวศ ธิ์ุริกิจ 
บ้านพักโฮมืส้เตย์ การิศึกษาดูงาน เป็็นต้น

 ส่งเสริมให้มีระบบสนับสนุนในชุมชน ใช้เคริือำข่ายการิตลาด  
ริ้านค้าป็ริะชาริัฐเป็็นแหล่งกริะจายส้ินค้า การิส้นับส้นุนขอำง 
ส้่วนริาชการิต่าง ๆ และวิธิ์่การิจัดการิแบบป็ริะชาริัฐริ่วมืใจ

 การขยายผัลและเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอ่ืน อำาทิี่ หมู่ืบ้าน 
OTOP เ พื� อำการิท่ี่อำงเ ท่ี่� ยว  บ้านจอำมืแจ้ง  ตำาบลส่้กาย  
จังหวัดหนอำงคาย และหมู่ืบ้านโฮมืส้เตย์ ถือำเป็็นแหล่งศึกษาดูงาน
ท่ี่�ส้ำาคัญขอำงจังหวัดหนอำงคาย

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ส่งเสริมและพัฒนาคน ให้มื่ความืรูิ้และที่ักษะในการิป็ริะกอำบ
อำาช่พ ให้มื่ความืส้ามืาริถในการิดำาริงช่วิตอำย่างมื่คุณค่า

 เกิดกระบวนการเรียนรู้ ส้ามืาริถพัฒนากลุ่มืได้อำย่างเข้มืแข็ง 
ส้ามืาริถจัดการิที่ริัพยากริให้เกิดป็ริะโยชน์และมื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ

 ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ�งพาตนเอำงได้บนพื�นฐานหลักป็ริัชญา 
ขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยง

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การใช้นโยบายในการพัฒนา ม่ืการิจัดส้ริริงบป็ริะมืาณ 
เพื�อำส้นับส้นุนที่่� เพ่ยงพอำ มื่การิติดตามืนิเที่ศเพื�อำส้นับส้นุน 
เส้ริิมืแริงในการิดำาเนินงานทีุ่กป็ี มื่การิจัดป็ริะชุมืส้ัมืมืนา 
ความืริู้ เริื�อำงเที่คนิค การิตลาด การิพัฒนาบริริจุภัณฑ์์ การิใช้
เที่คโนโลย่การิตลาด

 การมีส ่วนร ่วม โดยส้ ่วนริาชการิให ้ความืริ ่วมืมืือำในการิ 
ส้่งเส้ริิมืและพัฒนา เช่น ส้ำานักงานส้าธิ์าริณสุ้ขจังหวัดหนอำงคาย  
ในเริื�อำงมืาตริฐานอำาหาริและยา อำุตส้าหกริริมืจังหวัดหนอำงคาย 
ในเริื�อำงบริริจุภัณฑ์์ พัฒนาชุมืชนจังหวัดหนอำงคาย ในเริื�อำง  
ริูป็แบบและการิแป็ริริูป็ เป็็นต้น

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายยุทธนา ศรีตะบุตร 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

วิสัยทัศน์ 

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ส่งเสริมการศึกษา  
พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม  
และการท่องเที่ยวลุ่มแม่นำ้าโขง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

3,026.5 ตร.กม. 521,886 คน 424,438,693 บาท

โทรศัพท์ 0 4242 2798 www.nongkhaipao.go.th
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

300 301

โครงการ ส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์  
โดยการสูบน้ำาด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์
โดย เทศบาลตำาบลหัวนา อำาเภอเมืองหนองบัวลำาภู จังหวัดหนองบัวลำาภู

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

  จดุเริม่ต้น เริิ�มืจากก้าวเลก็ ๆ  ที่่�กลุม่ืป็ลกูผกัอำนิที่ริย์่โพธิ์ิ�ศริส่้ำาริาญ 
ได้เข้าริ่วมืโคริงการิเศริษฐกิจพอำเพ่ยงตามืแนวพริะริาชดำาริิ  
เป็็นความืมืุ่งมืั�นท่ี่�เกิดขึ�นริะหว่างผู ้นำาหมูื่บ้าน และชาวบ้าน 
ได้พร้ิอำมืใจกนัริวมืกลุม่ืป็ลกูผกัป็ลอำดส้าริพษิไว้บริโิภคในคริวัเริอืำน 
เหลือำกินก็ส้่งขาย ส้ริ้างริายได้ ลดริายจ่ายในคริัวเริือำน 

 เทศบาลตำาบลหัวนา ได้เล็งเห็นความืมืุ่งมัื�นขอำงส้มืาชิกในกลุ่มื  
จึงได้ยื�นมืือำเข้าไป็เพื�อำส้่งเส้ริิมืส้นับส้นุนในด้านต่าง ๆ อำย่างเต็มืที่่� 
เริิ�มืตั�งแต่การิป็ริะส้านหน่วยงานต่าง ๆ ทัี่�งภาคริัฐ ภาคเอำกชน 
เข้ามืาให้ความืริู ้ เพิ�มืพูนป็ริะส้บการิณ์เพื�อำยกริะดับคุณภาพ 
การิผลิตผักป็ลอำดส้าริพิษให้ได้มืาตริฐานส้ากล

 ความสำาเร็จ วันเวลาผ่านไป็ จากกลุ่มืป็ลูกผักอิำนที่ริ่ย์เล็ก ๆ 
กลายเป็็นกลุ่มืที่่�มื่ความืริู้ ความืชำานาญ มื่ความืเข้มืแข็ง ส้ามืาริถ 
พึ�งตนเอำงได้อำย่างมืั�นคง มื่ชื�อำเส้่ยงอำย่างกว้างขวาง จนได้รัิบ
ริางวลัริะดบัป็ริะเที่ศมืากมืาย และในที่่�ส้ดุได้รัิบการิยกย่อำงให้เป็็น 
แบบอำย่างหริือำเริ่ยกว่า “หัวนาโมืเดล” 

 การขยายผัล ตลอำดป็ี 2562 ได้ต ้อำนริับคณะศึกษาดูงาน  
ที่ั�งจากหน่วยงานภาคริัฐ เอำกชน กลุ่มืวิส้าหกิจชุมืชนต่าง ๆ  
และป็ริะชาชน ผู้ส้นใจจากทัี่�วป็ริะเที่ศ จำานวน 65 คณะ  
ริวมืจำานวนกว่า 6,000 คน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 กลุ่มเกษตรกรปลูกผัักอินทรีย์ จำานวน 38 คน ป็ลูกผักอำินที่ริ่ย์ได้
คริบถ้วนที่ั�งกลุ่มื 

 พื้นท่ีในการปลูกพืชผัักอินทรีย ์ของชุมชนโพธิ�ศรีสำาราญ 
จำานวนพื�นที่่�ที่ั�งหมืด 8 ไริ่ 2 งาน ส้ามืาริถป็ลูกผักอำินที่ริ่ย ์
ขายได้กำาไริเฉล่�ยไริ่ละ 12,528.12 บาที่/เดือำน และกำาไริ 
เฉล่�ยไริ่ละ 150,337.41 บาที่/ป็ี

 การผัลิตอาหารที่ ดีมี คุณภาพ  เกษตริกริและผู ้บริิ โภค 
ผักอิำนที่ร่ิย์ม่ืสุ้ขภาพที่่�ด่และม่ือำาหาริป็ลอำดภัยไว้ริับป็ริะที่าน 
ในทีุ่กวัน

 การรวมกลุ่มกันผัลิตอย่างเข้มแข็ง เกิดความืส้ามัืคค่ในชุมืชน  
ม่ืความืเอืำ�อำเฟิ้้อำเผื�อำแผ่ ม่ืการิบูริณาการิริ่วมืกับภาค่เคริือำข่าย 
และส้่วนที่่�เก่�ยวข้อำงอำย่างยั�งยืน ม่ืการิพัฒนาสู้่การิพึ�งพาตนเอำง 
และริะเบดิจากภายใน จนส้ร้ิางการิเป็ล่�ยนแป็ลงในชุมืชนได้ส้ำาเริจ็

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ความเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง มื่การิบูริณาการิอำย่างมื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ
 การพัฒนาของกลุ่ม สู้่การิพึ�งพาตนเอำงอำย่างยั�งยืน
 การมีสุขภาพที่ดี จากการิบริิโภคผักป็ลอำดส้าริพิษ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสานิตย์ สมณะ  
นายกเทศมนตรีตำาบลหัวนา

วิสัยทัศน์ 

“เศรษฐกิจชุมชนดี โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง  
ดำารงสิ่งแวดล้อม งามพร้อมจารีตประเพณี มีชีวีอย่างพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

9.20 ตร.กม. 3,625 คน 63,013,615 บาท

โทรศัพท์ 0 4200 1288 www.huanacity.go.th
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ด้านการส่งเสริมการสร้างอาชีพ8
ด้านที่

302 303

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
มหัศจรรย์ยางรถยนต์
โดย เทศบาลตำาบลโพสะ อำาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง มหัศจรรย์ยางรถยนต์  
เป็็นท่ี่�ถ่ายที่อำดอำงค์ความืรูิ้ให้กับป็ริะชาชน ด้วยวิธ่ิ์การิเริ่ยนริู้ 
แบบ Learning by doing ให้ป็ริะชาชนได้เริ่ยนริู้จากการิที่ำาให้ดู 
และให้ป็ริะชาชนลงมืือำที่ำาเอำง โดยการิส้ื�อำส้าริผ่านฐานการิเริ่ยนริู้
ต่าง ๆ จำานวน 15 ฐานการิเริ่ยนริู้

 เป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการต่อยอดองค์ความรู้ 
เ พ่ือการพัฒนาในการสร้างอาชีพใหม่ ๆ  ส้ริ้างริายได้ 
ให้เพิ�มืขึ�น ตลอำดจนส้ริ้างความืเข้าใจในการิดำาเนินช่วิตตามื 
หลักป็รัิชญาขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยง 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ประชาชนมีการดำาเนินชีวิตอยู่บนหลักของความพอเพียง  
ความืพอำด่ ม่ืกิน ม่ืใช้ ใช้ช่วิตอำย่างริอำบคอำบ ไมื่ ฟุ่ิมืเฟ้ิอำย  
และรู้ิจักการิใช้ที่ริัพยากริธิ์ริริมืชาติท่ี่�ม่ือำย่างป็ริะหยัด คุ้มืค่า 
และเกิดป็ริะโยชน์สู้งสุ้ด 

 ประชาชนมีแหล่งอาหารท่ีปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน  
และม่ืการิแบ่งปั็นแลกเป็ล่�ยนช่วยเหลือำกันในชุมืชน

 ประชาชนสามารถสร้างอาชีพใหม่ ๆ ท่ีส ร้างรายได้ 
และลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือน โดยการิป็รัิบใช้วัส้ดุสิ้�งขอำง 
ท่ี่�เหลือำใช้และที่ริัพยากริท่ี่�ม่ือำยู่ในคริัวเรืิอำนให้เกิดป็ริะโยชน์ 
สู้งสุ้ด

 ประชาชนมีการรวมกลุ่ม เพื�อำบริิหาริจัดการิชุมืชนให้น่าอำยู่ 
และเข้มืแข็งอำย่างยั�งยืน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ภาวะผู้ันำาของผู้ับริหารเทศบาลตำาบลโพสะ ม่ืวิสั้ยทัี่ศน์ท่ี่�ชัดเจน
ป็ฏิิบัติงานได้อำย่างเห็นผลส้ำาเร็ิจเป็็นริูป็ธิ์ริริมื ป็ริับป็ริุงพัฒนา 
การิที่ำางานอำยูเ่ส้มือำที่ำาให้เจ้าหน้าท่ี่�และป็ริะชาชนเกดิความืเชื�อำมัื�น
และศรัิที่ธิ์าต่อำท่ี่มืผู้บริิหาริ

 ความตระหนักและร่วมใจกันในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน ส่้งผลให้เกิดการิส้ร้ิางอำาช่พ  
ก่อำให้เกิดริายได้เพิ�มืขึ�น 

 การสร้างเครือข่าย การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสร้างการ 
มีส่วนร่วมในชุมชน เพื�อำการิพัฒนาคุณภาพช่วิต และมุ่ืงสู่้ 
การิพัฒนาท่ี่�ยั�งยืน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางบุญเรือน ก้อนทองดี 
นายกเทศมนตรีตำาบลโพสะ

วิสัยทัศน์ 

“ยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง  
ดำารงไว้ซึ่งประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

9.27 ตร.กม. 3,516 คน 34,799,290 บาท

โทรศัพท์ 0 3561 0535 www.posa.go.th
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ด้านนวัตกรรม 
การบริหารจัดการ 
และแนวทางการให้
บริการประชาชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.
ที่มีผลก�รปฏิบัติง�นดีเด่น 2562

ด้านนวัตกรรม
การบริหารจัดการ
และแนวทางการให้
บริการประชาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.
ที่มีผลก�รปฏิบัติง�นดีเด่น 2562

ด้านที่  
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นวัตกรรมการบร ารจัดการ ละ นวทางการ ้บรการประ า น9
ด้านที่

304 305

โครงการ นวัตกรรมการบริหารจัดการ 360 องศา 
ภายใต้หลักปรัช าของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด  เทศบาลตำาบลปลา พระ า อำาเ อปลา พระ า จัง วัดกระบี่

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 สร้างและพัฒนาระบบการบริหารงาน ส้ำาหรัิบใช้เป็็นตัวแบบ
ในการิบริิหาริงานขอำงที่้อำงถิ�นให้มื่ความืเหมืาะส้มืกับอำงค์กริ 
และส้อำดคล้อำงกับบริิบที่ป็ัญหาขอำงที่้อำงถิ�น ส้ามืาริถแก้ไขป็ัญหา
และตอำบส้นอำงความืต้อำงการิขอำงป็ริะชาชนในทีุ่กมืิติ อำาที่ิ  
ด้านการิบริิหาริจัดการิ ด้านสุ้ขภาพและอำนามืัย ด้านส้ัมืมืาช่พ
ชุมืชน ด้านการิจัดการิศึกษา ด้านพลังงานและสิ้�งแวดล้อำมื  
และด้านส้วัส้ดิการิส้ังคมื 

	 การดำาเนินโครงการสำาคัญต ่าง	 ๆ	 เพื่อพัฒนาท ้องถิ่น 
อย่างต่อเนื่อง อำาที่ิ โคริงการิศูนย์อำำานวยการิบริิการิส้าธิ์าริณะ 
โคริงการิศูนย์สุ้ขภาพต้นที่าง โคริงการิส้ริะนำ�าชุมืชนเพื�อำคน 
ท้ี่อำงถิ�น โคริงการิโภชนาการิอำาหาริ อิำ�มืท้ี่อำง ส้มือำงใส้ โคริงการิ
ศูนย์เร่ิยนรู้ิเศริษฐกิจพอำเพ่ยง โคริงการิป็ากนำ�า นำ�าดื�มืชุมืชน 
เพื�อำคนท้ี่อำงถิ�น โคริงการิ เที่ศบาล บ้าน และอ้ำอำมืกอำดวันปิ็ดภาคเร่ิยน
โคริงการิตัดผมืชาย/หญิง โคริงการิศูนยก์าริเร่ิยนเฉพาะความืพิการิ  
โคริงการิส้วนนำ�า รัิกเร่ิยน รัิกสุ้ขภาพ โริงเร่ิยนสุ้ขภาวะวิที่ยา
เที่ศบาลตำาบลป็ลายพริะยา โคริงการิส้หกริณ์เคหส้ถาน 
บ้านมัื�นคงเที่ศบาลตำาบลป็ลายพริะยา ลุงค่อำมืโมืเดล (Mr. Clean) 
เป็็นต้น

	 น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 รวมถึงหลักการ 
ทรงงานมาใช้ในการปฏิบัติงาน	 การิบูริณาการิภาค่เครืิอำข่าย
การิที่ำางาน นำาหลักนิติธิ์ริริมืและนิติสั้งคมืมืาเป็็นเครืิ�อำงมืือำ 
ในการิบริิหาริจัดการิชุมืชน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต	 ป็ริะชาชนได้รัิบการิแก้ไข 
ป็ัญหาและส้ามืาริถยกริะดับคุณภาพช่วิตที่่�ด่ เกิดป็ริะโยชน์สุ้ข 
อำย่างยั�งยืน 

	 “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ป็ริะชาชนได้ริับป็ริะโยชน์คริอำบคลุมื 
ทีุ่กช่วงวัย เพศ และทีุ่กส้ถานะที่างส้ังคมื ด้วยความืเส้มือำภาค 
เท่ี่าเที่ย่มื ส้ามืาริถแก้ไขปั็ญหาในที่กุมืติขิอำงส้งัคมื โดยใช้โคริงการิ
กิจกริริมืที่่�ส้ำาคัญและมื่จุดเด่นในเริื�อำงแต่ละด้านเป็็นกลไก 
ขับเคลื�อำนเพื�อำแก้ไขป็ัญหาแต่ละป็ริะเด็นซึ�งส้อำดคล้อำงและ
คริอำบคลุมืกลุ่มืป็ริะชาชนผู้ได้ริับป็ริะโยชน์

	 เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้	 (Learning	 rgani ations)	 
แหล่งเร่ิยนรู้ิการิบริิหาริจัดการิอำงค์กริท่ี่�ด่ ศูนย์เร่ิยนรู้ิเศริษฐกิจ 
พอำเพ่ยง มื่ริะบบภาค่เคริือำข่ายบูริณาการิการิบริิหาริงาน  
แบบ 360 อำงศา ริะหว่าง อำป็ที่. ส้่วนริาชการิ ภาคเอำกชน และ
ภาคป็ริะชาส้ังคมื ส้ำาหริับการิป็ริับป็ริะยุกต์ใช้ในการิบริิหาริงาน 
ขอำงอำงค์กริและการิจัดบริิการิส้าธิ์าริณะแก่ป็ริะชาชนขอำง 
แต่ละที่้อำงถิ�น

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 หลักการบริหารงานแบบ	 360	 องศา เป็็นเคริื�อำงมืือำหลัก 
ในการิที่ำางานอำย่างต่อำเนื�อำงขอำงอำงค์กริ ส้่งผลต่อำความืยั�งยืน
ที่ั�งในส้่วนขอำงตัวแบบในการิบริิหาริงานและความืยั�งยืนขอำง 
ส้ังคมื เศริษฐกิจ ส้ิ�งแวดล้อำมืในที่้อำงถิ�น ภายใต้โคริงการิกิจกริริมื
ที่่�กำาหนดขึ�นเพื�อำแก้ไขป็ัญหาให้กับป็ริะชาชนตามืแต่ละช่วง 
และส้ถานการิณ์ขอำงป็ัญหาในแต่ละด้านขอำงที่้อำงถิ�นเป็็นส้ำาคัญ 

	 โครงการลักษณะเชิงอรรถประโยชน์ หลากหลายป็ริะโยชน์ 
ในหนึ�งเด่ยว ส้ามืาริถแก้ไขป็ัญหาได้ในหลายมืิติ ยึดหลัก  
“ที่ำาหนึ�งอำย่างได้ป็ริะโยชน์หลายอำย่าง” มื่ความืเก่�ยวเนื�อำง 
และมื่ความืยั�งยืนในลักษณะการิบูริณาการิโคริงการิกิจกริริมื

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายจเร	ปานจีน 
นายกเทศมนตรีตำาบลปลายพระยา

วิสัยทัศน์ 

“ปลายพระยาเมืองสุขภาพ	และองค์กรแห่งการเรียนรู้”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

12.50	ตร.กม.	 6,139	คน	 57,518,030	บาท

โทรศัพท์	0	7568	7141	 www.plaiphaya.com
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โครงการ นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำาอย่างยั่งยืน
ด้วยการจัดทำาธนาคารน้ำาใต้ดิน 
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบล นองนก ก้ว อำาเ อเลา วั  จัง วัดกา จนบร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การบริหารจัดการนำ้าอย่างย่ังยืนด้วยโครงการธนาคาร 
นำ้าใต้ดิน	 เป็็นนวัตกริริมืท่ี่�ช่วยให้พื�นท่ี่�ขอำงตำาบลหนอำงนกแก้ว 
ม่ืนำ�าอุำป็โภคบริิโภคอำย่างยั�งยืน เนื�อำงจากพื�นท่ี่�ส่้วนใหญ่เป็็นดิน
ร่ิวนป็นที่ริาย ไม่ืส้ามืาริถกักเก็บนำ�าได้ในฤดูฝนและยังไม่ืม่ืริะบบ 
การิจัดการินำ�าท่ี่�ด่ อำบต.หนอำงนกแก้วจึงนำาแนวคิดการิจัดที่ำา
ธิ์นาคารินำ�าใต้ดินมืาใช้ในพื�นท่ี่�เป็็นครัิ�งแริก เมืื�อำ พ.ศ. 2559

	 ธนาคารนำ้าใต้ดิน ช่วยกักเก็บนำ�าไว้ใช้ได้อำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ 
ด้วยการิเติมืนำ�าลงใต้ดิน กักเก็บนำ�าไว้ใช้ในชั�นหินอำุ้มืนำ�า ช่วยลด
ป็ัญหานำ�าที่่วมืขังและนำ�าแล้งได้เป็็นอำย่างด่ 

	 ธนาคารนำ้าใต้ดิน ช่วยให้ชาวบ้านได้รัิบป็ริะโยชน์จากการิ 
มื่แหล่งนำ�าต้นทีุ่นเพื�อำส้ริ้างความืชุ่มืชื�น ริวมืถึงป็้อำงกันนำ�าที่่วมื 
นำ�าขังและมื่นำ�าไว้ใช้ในการิอำุป็โภคบริิโภคมืากยิ�งขึ�น

	 เ ป้าหมายระยะยาว  อำบต.หนอำงนกแก้ว มุ่ืง จัดที่ำาและ 
เผยแพร่ินวัตกริริมืธิ์นาคารินำ�าใต้ดินในริะดับตำาบลผ่านผู้นำาชุมืชน 
และส้มืาชิกส้ภา อำบต.นกแก้ว เพื�อำส้ร้ิางอำงค์ความืรู้ิให้กับ
ชุมืชน พร้ิอำมืทัี่�งบูริณาการิโคริงการิธิ์นาคารินำ�าใต้ดินร่ิวมืกับ 
ทีุ่กภาคส้่วนที่ั�งภาครัิฐและเอำกชน นำาไป็สู้่เป็้าหมืายการิบริิหาริ
จัดการินำ�าอำย่างยั�งยืนในอำนาคต 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 มีระบบเติมนำ้าใต้ดินที่ดีเพิ่มขึ้น การิส้ริ้างธิ์นาคารินำ�าใต้ดิน
ส้ามืาริถเพิ�มืป็ริิมืาณนำ�าตื�นในริะดับชั�นบาดาลนำ�าตื�น ที่ำาให้ผิวดิน
มื่ความืชุ่มืชื�นส้่งผลให้ภาคการิเกษตริมื่ผลผลิตที่่�ด่ขึ�น 

	 ลดนำ้าท่วมขังและชะลอนำ้าหลาก การิส้ริ้างธิ์นาคารินำ�าใต้ดิน  
ช ่วยลดป็ ัญหานำ� าที่ ่วมืขังและชะลอำความืริุนแริงขอำงนำ� า 
ในฤดูนำ�าหลากได้เป็็นอำย่างด่ด้วยบ่อำผันนำ�าลงใต้ดิน

	 ประชาชนได้เรียนรู้การบริหารจัดการนำ้าที่ดี ส้ริ้างริายได  ้
เพิ�มืขึ�นจากผลิตผลที่างการิเกษตริเนื�อำงจากม่ืแหล่งนำ�าเพ่ยงพอำ 
ในการิอำุป็โภคบริิโภค ช่วยลดป็ัญหาการิขาดแคลนนำ�าไว้ใช้ 
ในคริัวเริือำน ช่วยแก้ป็ัญหาภัยแล้งอำย่างยั�งยืนได้อำ่กด้วย

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ต่อยอดนวัตกรรมธนาคารนำ้าใต้ดิน	 โดยม่ืการิกำาหนดโคริงการิ
ธิ์นาคารินำ�าใต้ดินไว้ในแผนพัฒนาตำาบลและแก้ไขป็รัิบป็รุิง 
แผนทุี่กปี็ พร้ิอำมืที่บที่วนนโยบายเพื�อำการิพัฒนา และนำาไป็สู่้
การิเป็็นต้นแบบด้านบริิหาริจัดการินำ�าในพื�นท่ี่�พร้ิอำมืให้บริิการิ
ป็ริะชาชนอำย่างต่อำเนื�อำง ม่ืการิติดตามืและป็ริะเมิืนผล เพื�อำให้เกิด
การิป็รัิบป็รุิงและพัฒนาในอำนาคต

	 ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในระดับพื้นที่	 ระดับจังหวัด
และภาคเอกชน มื่การิจัดที่ำาฐานการิเร่ิยนรูิ้ภายในท่ี่�ที่ำาการิ 
อำบต.หนอำงนกแก้ว พริ้อำมืริ่วมืมืือำกับทีุ่กภาคส้่วนในการิถ่ายที่อำด
อำงค์ความืรูิ้สู้ ่ชุมืชน การิเผยแพริ่นวัตกริริมืธิ์นาคารินำ�าใต้ดิน 
เพื�อำต่อำยอำดอำงค์ความืริู้นำาไป็สู้่การิแก้ป็ัญหาด้านการิจัดการินำ�า
อำย่างยั�งยืน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายมณ ล	ปทุมสูติ	 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองนกแก้ว

วิสัยทัศน์ 

“ส่งเสริมการศึกษา	พัฒนาคน	พัฒนาตำาบลน่าอยู่	 
เชิดชูคุณธรรม	น้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

111	ตร.กม.	 6,084	คน	 36,149,824	บาท

โทรศัพท์	0	3468	7648	 www.nongnokkaew.go.th
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โครงการ ธนาคารน้ำาใต้ดิน ระบบปด 
ด  เทศบาลตำาบล ปอ อำาเ อเมองกา สิน ์ จัง วัดกา สิน ์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ธนาคารนำ้าใต้ดินเกิดข้ึนจากการรับฟังปัญหาของชุมชนซึง่เป็น
ปัญหาเร้ือรังท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมายาวนาน จากปั็ญหา 
ดังกล่าว ผู้บริิหาริจึงได้ศึกษา วิเคริาะห์ เร่ิยนรู้ิ ก่อำเกิดเป็็น
นวัตกริริมืท่ี่�กริมืส้่งเส้ริิมืการิป็กคริอำงที่้อำงถิ�นให้การิส้่งเส้ริิมื 
คือำ การิจัดที่ำาธิ์นาคารินำ�าใต้ดิน ซึ�งม่ื 2 ริะบบคือำ ริะบบเปิ็ดและ 
ริะบบปิ็ด

	 ธนาคารนำ้าใต้ดินเป็นนวัตกรรมท่ีช่วยแก้ไขปัญหานำ้าท่วมขัง 
และช่วยเพ่ิมความชุ่มช้ืนในดินได้เป็นอย่างดี ส่้งผลใหพื้ชพริริณ 
ในบริิเวณโดยริอำบม่ืความืชุ่มืชื�น ซึ�งจากการิรัิบฟัิง ศึกษา  
และวิเคริาะห์ปั็ญหาท่ี่�เกิดในชุมืชน จึงเกิดการิดำาเนินการิ 
และขยายผลสู่้ริะดับคริัวเรืิอำน ริวมืถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ท่ี่�อำยู่ ในความืรัิบผิดชอำบ เพื�อำลดปั็ญหานำ�าท่ี่วมืขังในช่วง 
หน้าฝน ช่วยลดแหล่งเพาะพันธ์ุิ์ยุงลายซึ�งเป็็นพาหะขอำง 
โริคไข้เลือำดอำอำก และลดการิส้ะส้มืขอำงนำ�าเส่้ยท่ี่�เกิดจากการิซักล้าง 
ซึ�งอำาจส่้งกลิ�นเหม็ืน ที่ำาให้เกิดมืลพิษที่างอำากาศอ่ำกด้วย

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ธนาคารนำ้าใต้ดินในระดับครัวเรือน ช่วยลดการิส้ะส้มืขอำง 
นำ�าเส้่ยจากการิซักล้าง อัำนจะก่อำให้เกิดกลิ�นเหม็ืนส้ริ้างมืลพิษ
ที่างอำากาศ ในริะดับชุมืชน ช่วยลดป็ัญหานำ�าที่่วมืขังบริิเวณถนน  
ที่ำาให้ป็ริะชาชนส้ัญจริไป็มืาได้ส้ะดวกขึ�น 

	 ธนาคารนำ้าใต้ดินในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ช่วยแก้ป็ัญหานำ�าขัง 
ที่่�เกิดจากการิซักล้าง และยังส้่งผลด่ต่อำผักส้วนคริัวท่ี่�คริูและ 
นักเร่ิยนริ่วมืกันป็ลูก ซึ�งอำยู ่ใกล้จุดที่ำาธิ์นาคารินำ�าใต้ดินให้มื ่
ความืเข่ยวส้ดอำยู่เส้มือำ 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 หลักการมีส ่วนร ่วม	 เที่ศบาลตำาบลภูป็อำ เป็ ิดโอำกาส้ให ้
ป็ริะชาชนและผู้ที่่�มื่ส้่วนเก่�ยวข้อำงทีุ่กภาคส้่วนได้ริ่วมืริับริู้ ริ่วมืคิด 
ริ่วมืตัดส้ินใจ ริ่วมืที่ำางาน และริ่วมืริับผลที่่�เกิดจากการิมื่ส้่วนริ่วมื 
ไป็จนถึงริ่วมืตริวจส้อำบเพื�อำส้ริ้างความืโป็ริ่งใส้และเพิ�มืคุณภาพ
การิตัดสิ้นใจขอำงหน่วยงานภาครัิฐให้ด่ขึ�นและเป็็นท่ี่�ยอำมืริับ 
ริ่วมืกันขอำงทีุ่กฝ่าย

	 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผู ้บริิหาริขอำงเที่ศบาลตำาบลภูป็อำ  
มื่แนวคิดที่่�แป็ลกใหมื่ ไมื่ยึดติดกับริูป็แบบเดิมื ๆ ที่ำาให้ส้ามืาริถ 
ที่่�จะแส้วงหาโอำกาส้ เพื�อำนำามืาบริหิาริและพฒันาให้เกดิเป็็นคณุค่า
แก่อำงค์กริ

นายสุริยา	สำาราญรื่น	 
นายกเทศมนตรีตำาบลภูปอ

วิสัยทัศน์ 

“เป็นตำาบลน่าอยู่	เฟื่องฟูประเพณีและวัฒนธรรม	 
นำาเกษตรก้าวหน้า	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

46.16	ตร.กม.	 4,854	คน	 34,758,581	บาท

โทรศัพท์		0	4301	0226	 www.phupor-kalasin.go.th

 ข้อมูลพื้นฐ�น
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โครงการ ธนาคารน้ำาใต้ดินโมเดล  
ต่อยอดความรู้ น ท้องถินไทย 
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลวัง าม  อำาเ อ าณวรลัก บร จัง วัดกำา พงเพ ร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การบริหารจัดการนำ้าด้วยธนาคารนำ้าใต้ดินโดยระบบบ่อปิด 
และระบบบ่อเปิด	 ม่ืการิดำาเนินการิต่อำยอำดให้ม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ
มืากขึ�น โดยการินำาความืรู้ิจากหลากหลายศาส้ตริ์มืาป็รัิบป็รุิง
ธิ์นาคารินำ�าใต้ดินให้ด่ขึ�นกว่าเดิมื ป็ริะกอำบด้วยนวัตกริริมื 4 แบบ 
ดังน่� 
1)	 บ่อทรีอินวัน เป็็นการิส้ริ้างธิ์นาคารินำ�าใต้ดินบ่อำเด่ยว 

ที่่�มื่ป็ริะโยชน์ถึงส้ามือำย่างคือำแก้ไขป็ัญหานำ�าที่ ่วมืขัง 
ในพื�นท่ี่�ที่่�มื่นำ�าที่ ่วมืตลอำดที่ั�งป็ ี การินำานำ�าไป็เก็บไว ้ใน 
ชั�นนำ� าบาดาลโดยผ ่านตัวกริอำงจากวัส้ดุ ในบ ่อำและ 
ส้ามืาริถดึงนำ�าจากบ่อำดังกล่าวมืาใช้ที่ำาการิเกษตริ

2)	 รางระบายนำ้าไร้ท่อ เป็็นการิส้ริา้งริางริะบายนำ�าท่ี่�ม่ืโคริงส้ริา้ง 
แบบธิ์นาคารินำ�าใต้ดิน ใช้งบป็ริะมืาณน้อำยกว่ารูิป็แบบ 
ริางริะบายนำ�าที่ั�วไป็ แต่แก้ไขป็ัญหาได้มื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ
มืากกว่า ใช้แก้ไขป็ัญหานำ�าที่่วมืขัง นำ�าเน่าเส้่ยที่่�เป็ ็น 
แหล่งเพาะพันธิ์ุ์เชื�อำโริคและยุงลาย 

3)	 บ่อบาราย เป็ ็นผลผลิตจากการิที่ำาธิ์นาคารินำ�าใต ้ดิน  
การิส้ริ้างบ่อำบาริายที่ำาให้ส้ามืาริถนำานำ�าจากบ่อำดังกล่าว 
มืาใช้ที่ำาการิเกษตริโดยไมื่ต้อำงเส้่ยค่าใช้จ่ายในการิสู้บนำ�า

4)	 1	 บ้าน	1	 บ่อ	 เป็็นการิขยายกลุ่มืเป้็าหมืาย จากเกษตริกริ 
เป็็นครัิวเรืิอำนทัี่�วไป็ เพื�อำเพิ�มืการิม่ืส่้วนร่ิวมืขอำงภาคป็ริะชาชน
ในการิบริิหาริจัดการินำ�าริะดับครัิวเรืิอำนได้ด้วยตนเอำง 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 บ่อทรีอินวัน ส้ามืาริถแก้ไขป็ัญหานำ�าที่่วมืขังที่่�เคยที่่วมืตลอำด 
ที่ั�งป็ีและส้ามืาริถนำานำ�าจากบ่อำมืาใช้ในการิที่ำาการิเกษตริได้  
โดยมืก่าริใช้นำ�าเพื�อำที่ำาการิเกษตริ จำานวน 10 ไร่ิ เป็็นจำานวน 2 คริั�ง

	 รางระบายนำ้าไร้ท่อ ส้ามืาริถส้ริ้างริางริะบายนำ�าที่่�ส้ามืาริถ 
แก้ไขป็ัญหานำ�าที่่วมืถนนในงบป็ริะมืาณไมื่เกิน 500,000 บาที่ได้ 
โดยที่่�ป็ัจจุบันไมื่พบป็ัญหานำ�าที่่วมืขังจนถนนเกิดความืเส้่ยหาย

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ความร่วมมือและความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร	 คณะทำางาน	
ผู ้นำาชุมชนและเกษตรกร ที่่�มื่ เป็ ้าหมืายเพื�อำพัฒนาอำาช่พ
เกษตริกริริมืในที่้อำงถิ�นให้มื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพและเกิดผลเป็็นริูป็ธิ์ริริมื

	 การกำาหนดวิสัยทัศน์ของ	 อบต.วังหามแห	 ท่ีสอดคล้องกับ
บริบทพ้ืนท่ี ส้ภาพพื�นท่ี่�โดยริวมืเป็็นพื�นท่ี่�ส้ำาหรัิบที่ำาเกษตริกริริมื 
ป็ริะชาชนส่้วนใหญ่ม่ือำาช่พที่ำาการิเกษตริเป็็นหลัก ปั็ญหา 
การิเกษตริจึงเป็็นปั็ญหาหลักซึ�งเก่�ยวข้อำงกับป็ากท้ี่อำงป็ริะชาชน 
และเป็็นปั็ญหาท่ี่�เกิดซำ�าซากในทุี่กปี็ การิวิเคริาะห์ส้ภาพปั็ญหา 
ในพื�นท่ี่�อำย่างตริงจุดและดำาเนินการิแก้ไขปั็ญหาอำย่างต่อำเนื�อำง 
และจริิงจัง เป็็นอ่ำกปั็จจัยท่ี่�นำาไป็สู่้ผลส้ำาเร็ิจอำย่างเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายไฉน	อำาไพริน	 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลวังหามแห

วิสัยทัศน์ 

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง	 
สู่สังคมเข้มแข็ง	พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

89.72	ตร.กม.	 7,695	คน	 48,593,448	บาท

โทรศัพท์	0	5574	1826	 	www.whh.go.th
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โครงการ การให้บริการคนพิการ ด้วยการใช้มิตรภาพบำาบัด
ด  เทศบาลตำาบลเมองบ้านสวน อำาเ อเมอง ลบร จัง วัด ลบร 

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 นวัตกรรมการเข้าถึงคนพิการและผู้ป ่วยที่มีภาวะพึ่งพิง  
โดยอำาศัยมืิตริภาพบำาบัดในการิแก้ไขป็ัญหาช่อำงว่างริะหว่าง 
คนป็กติกับคนพิการิ ป็ริับที่ัศนคติที่่�ด่ต่อำตนเอำงขอำงคนพิการิ  
กล้าอำอำกสู้่ส้ังคมื ม่ืเป็้าหมืายในช่วิต ผู ้ป็่วยภาวะพึ�งพิงได้รัิบ 
การิดูแลอำย่างถูกต้อำง ขจัดป็ัญหาความืเหลื�อำมืลำ�าขอำงคนพิการิ 
และผู้ป็่วยที่่�มื่ภาวะพึ�งพิง

	 หัวใจสำาคัญคือชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน	 จะลง 
พื�นที่่�เย่�ยมืบ้านเพื�อำนผู้พิการิ ริ่วมืกับเจ้าหน้าที่่� โดยแกนนำาชมืริมื 
จะเป็็นคนพูดคุย ให้กำาลังใจ ให้ข้อำมูืลข่าวส้าริกับเพื�อำน และ 
ชักชวนให้อำอำกสู้ ่ส้ังคมื ชมืริมืคนพิการิจึงเป็็นฟิันเฟิ้อำงหลัก 
ในการิขับเคลื�อำนการิพัฒนาคุณภาพช่วิตคนพิการิ

	 เพื่อนคนพิการจะได้รับการดูแลช่วยเหลือครบถ้วนทั้งชุมชน	
ที่ั�งการิฝึกอำาช่พ การิมื่งานที่ำาตามืความืต้อำงการิขอำงคนพิการิ  
การิได้ริบักายอำปุ็กริณ์ การิมืท่ี่่�อำยูอ่ำาศยัที่่�เหมืาะส้มื การิส้งเคริาะห์
จากกอำงทีุ่นฯ การิเข้าริ่วมืกิจกริริมืขอำงคนพิการิ ม่ืผู ้ดูแลที่่�ม่ื 
อำงค์ความืริูเ้ริื�อำงการิบริบิาลที่ำาให้ผูพ้กิาริได้รัิบการิดแูลอำย่างถกูต้อำง

	 มิตรภาพบำาบัด	จากเพื�อำนสู้่เพื�อำนผู้พิการิ ส้ามืาริถเป็ล่�ยนผู้พิการิ
ที่่�เป็็นภาริะให้มื่พลังในการิดำาเนินช่วิต ด้วยการิส้ริ้างสุ้ขภาวะ
ที่่�ด่ คนพิการิส้ามืาริถพึ�งพาตนเอำงได้ พริ้อำมืที่่�จะอำอำกสู้่ส้ังคมื  
มื่งานที่ำา มื่ริายได้ดูแลตนเอำงและคริอำบคริัว

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 คนพิการได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	 ลดป็ัญหา 
ความืเหลื�อำมืลำ�าและช่อำงว่างในส้ังคมื

	 คนพิการและครอบครัว  ส้ามืาริถ รัิบ รูิ ้ ข ้ อำ มูืลข ่ าวส้าริ  
ส้ิที่ธิ์ิป็ริะโยชน์ ส้วัส้ดิการิขอำงริัฐที่่�เป็็นป็ริะโยชน์ขอำงตนเอำง  
ผ่านช่อำงที่างที่่�หลากหลายขอำงหน่วยงานริัฐ

	 คนพิการในพ้ืนท่ีเกิดมิตรภาพ เชื�อำมืความืสั้มืพันธิ์์ริะหว่างกัน 
มื่โอำกาส้ได้พบกัน ชักชวนให้ที่ำากิจกริริมืริ่วมืกัน คนพิการิ 
ได้ริับโอำกาส้ที่างส้ังคมือำย่างเที่่าเที่่ยมื

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 วิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหาร ให้ความืส้ำาคัญกับคุณภาพ
ช่วิตคนพิการิโดยส้นับส้นุนให้จัดตั�งชมืริมืคนพิการิ ศูนย์พัฒนา
คุณภาพช่วิตคนพิการิ โคริงการิ/กิจกริริมืต่าง ๆ ท่ี่�ส่้งเส้ริิมื
และส้นับส้นุนในการิพัฒนาคุณภาพช่วิตคนพิการิ การิจ้างงาน 
คนพิการิ และการิอำอำกแบบส้ำานักงานเพื�อำอำำานวยความืส้ะดวก 
กับคนพิการิและผู้ป็่วยที่่�มื่ภาวะพึ�งพิง

	 กลไกบูรณาการจากภาคีเครือข่าย โดยเที่ศบาลเมืือำงบ้านส้วน 
ได้บูริณาการิความืร่ิวมืมืือำทัี่�งภาครัิฐ ภาคเอำกชน ภาคป็ริะชาชน
ภาคป็ริะชาสั้งคมื เช่น โริงพยาบาล ส้ำานักงานพัฒนาสั้งคมืฯ  
บริิษัที่ ห้าง ร้ิานในพื�นท่ี่� กลุ่มื/อำงค์กริส้นับส้นุนงานคนพิการิ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายจักรวาล	ตั้งประกอบ 
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

วิสัยทัศน์ 

“สร้างเมืองบ้านสวนให้เจริญรุ่งเรือง 
เป็นเมืองแห่งความสุข	(Happy	Home	Town)”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

19.5	ตร.กม.	 69,338	คน	 574,955,898	บาท

โทรศัพท์	0	3818	4555	 www.bansuan.go.th
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โครงการ อปท ต้นแบบ จัดการน้ำาตามปรัช า 
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำา ต้ดิน) ภาคกลาง 
ด  เทศบาลตำาบล นองมะ มง อำาเ อ นองมะ มง จัง วัด ั นาท

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 เทศบาลตำาบลหนองมะโมง	 เป็็นอำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�น
ต้นแบบ เพื�อำขยายผลการินำาหลักป็ริัชญาขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยง
(ธิ์นาคารินำ�าใต้ดิน) มืาใช้ในการิบริิหาริจัดการินำ�าเพื�อำยกริะดับ
คุณภาพช่วิตและส้ริ้างริายได้ให้กับป็ริะชาชน ปั็จจุบันเป็็น 
แหล่งศึกษาดูงานในการิจัดที่ำาธิ์นาคารินำ�าใต้ดินในพื�นท่ี่�ภาคกลาง 
เป็็นแบบอำยา่งและมืก่าริขยายผลสู่้ อำป็ที่. แหง่อืำ�น ๆ  อำยา่งตอ่ำเนื�อำง

	 ธนาคารนำ้าใต้ดิน	 คือ	 การเก็บนำ้าไว้ใต้ดิน ม่ื 2 ป็ริะเภที่ คือำ  
ริะบบป็ิด ที่่�ต้อำงใช้วัส้ดุอำุป็กริณ์ในการิจัดที่ำา และริะบบเป็ิด 
เป็็นการิขุดส้ริะหริือำแหล่งนำ�าขนาดใหญ่ให้ที่ะลุชั�นดินเหน่ยว 
เพื�อำให้ส้ามืาริถเก็บนำ�าอำยู่ได้ ต้อำงที่ำา 2 ป็ริะเภที่ ควบคู่กันไป็ 
จึงจะม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพมืากท่ี่�สุ้ด

	 นวัตกรรมธนาคารนำ้าใต้ดิน	พัฒนาชุมชน	ขจัดปัญหา	นำ้าท่วม	
นำ้าแล้ง ธิ์นาคารินำ�าใต้ดินเป็็นวิธิ์่ที่่�จะช่วยลดป็ัญหานำ�าที่่วมืและ 
นำ�าแล้งได้อำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ ด้วยการิขุดเจาะบ่อำเติมืนำ�าใต้ดิน
เพื�อำเป็็นพื�นท่ี่�ริอำงรัิบและกักเก็บนำ�าให้ถึงชั�นหินอุ้ำมืนำ�า ส้ามืาริถ 
ช่วยริะบายนำ�าท่ี่�ท่ี่วมืหลากมืาในฤดูฝนและที่ำาให้ได้นำ�าส้ะส้มื 
ไว้ใต้ดิน (ริะดับตื�น) เพิ�มืเติมืส้ำาหรัิบช่วงฤดูแล้ง 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 น้อมนำาแนวพระราชดำาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มืาบริิหาริจัดการิที่รัิพยากรินำ�าในท้ี่อำงถิ�นด้วยตนเอำงจนเห็น 
ผลส้ำาเร็ิจอำย่างเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื

	 ประชาชนมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากรนำา้	เพื�อำป็ริะโยชน์
ในการิดำาริงช่วิตในที่้อำงถิ�นขอำงตน ส้ริ้างความืริู ้ความืเข้าใจ  
และความืตริะหนกัริะหว่าง อำป็ที่.กบัป็ริะชาชน ให้มืบ่ที่บาที่หน้าที่่�
ในการิป็กป็้อำง คุ้มืคริอำง ฟิ้้นฟิูการิใช้ที่ริัพยากรินำ�าอำย่างคุ้มืค่า 
และเกิดป็ริะโยชน์สู้งสุ้ด 

 	 พ้ืนท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนำ้าด้วยตนเอง  
ที่ำาให้ปั็ญหานำ�าท่ี่วมื นำ�าหลาก และภัยแล้งลดลง

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 คณะผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำาบลหนองมะโมง 
มีความมุ ่ งมั่นในการช ่วยประชาชนให ้พ ้นจากป ัญหา	 
“นำ้าท่วม	 นำ้าแล้ง	 ซำ้าซากทุกปี”	 น้อำมืนำาพริะริาชดำาริิขอำง
พริะบาที่ส้มืเด็จพริะบริมืชนกาธิิ์เบศริ มืหาภูมิืพลอำดุลยเดช
มืหาริาช บริมืนาถบพิตริ ว่าด้วยการิบริิหาริจัดการินำ�า และ 
และหลักป็ริัชญาขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยงมืาขับเคลื�อำนใช ้ 
ในการิพัฒนาตำาบลหนอำงมืะโมืงอำย่างจริิงจัง

	 เทศบาลตำาบลหนองมะโมงได้ บูรณาการความร่วมมือ 
ท้ังในด้านองค์ความรู้	 และงบประมาณ	 จากหลายหน่วยงาน 
ที่ั�งภาครัิฐ เอำกชน อำป็ที่. และหน่วยงานต่างป็ริะเที่ศ เช่น กริมืส่้งเส้ริมิื 
การิป็กคริอำงท้ี่อำงถิ�น กริมืที่รัิพยากรินำ�า ศูนย์วิศวกริริมืส้าริส้นเที่ศ
ภูมิืศาส้ตร์ิและนวัตกริริมื คณะวิที่ยาศาส้ตร์ิ มืหาวิที่ยาลัย
เที่คโนโล ย่พริะจอำมื เก ล้าธิ์น บุ ร่ิ  ส้ำา นักงานน วัตกริริมื
แห่งชาติ (อำงค์การิมืหาชน) ส้ำานักงานพัฒนาวิที่ยาศาส้ตร์ิ
และเที่คโนโลย่แห่งชาติ (ส้วที่ช. )  อำบต.เ ก่าขามื และ  
บริิษัที่ American Groundwater Solutions, LLC เป็็นต้น

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายชูชีพ	สุพบุตร	 
นายกเทศมนตรีตำาบลหนองมะโมง

วิสัยทัศน์ 

“บ้านเมืองสะอาดตา	พัฒนาแหล่งนำ้า	 
ส่งเสริมการศึกษาให้ก้าวหน้า	นำาพาคุณภาพชีวิตมั่นคง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

81	ตร.กม.	 5,299	คน	 43,660,278	บาท

โทรศัพท์	0	5646	6984	 www.nongmamong.go.th
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โครงการ รณรงค์ปองกัน และแก้ไขป หายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE  
นทูลกระหม่อมห ิงอุบลรัตนราชกั า สิริวั นา รร วดี
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลท่ากอ อำาเ อ ม่สรว  จัง วัดเ ี งรา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 เด็กคิด	เด็กทำา	เด็กนำา	ผู้ใหญ่หนุน มื่กริริมืการิ กอำงทีุ่น กิจกริริมื
ที่่�ยึดวัยริุ ่นและเยาวชนเป็็นศูนย์กลางบนพื�นฐานความืเข้าใจ
ธิ์ริริมืชาติ พัฒนาการิ ความืต้อำงการิ ความืส้นใจและพฤติกริริมื
เฉพาะขอำงวัยริุ่น 

	 บูรณาการความร่วมมือ	 ริะหว่างภาคริัฐและภาคส้่วนอืำ�น ๆ  
ในสั้งคมื โดยจัดที่ำา MOU การิป็้อำงกันและแก้ไขป็ัญหา 
ยาเส้พติดริ่วมืกับจังหวัดเช่ยงริาย อำำาเภอำแมื่ส้ริวย ผู้นำาชุมืชน  
ส้ถานศึกษา ส้ถานป็ริะกอำบการิ จัดกิจกริริมืแลกเป็ล่�ยน
ป็ริะส้บการิณ์ด ้านการิป็้อำงกันและแก้ไขป็ัญหายาเส้พติด 
ริะดับตำาบล และเข้าริ่วมืกิจกริริมื แลกเป็ล่�ยนป็ริะส้บการิณ ์
ด้านการิป็้อำงกันและแก้ไขป็ัญหายาเส้พติดทีุ่กริะดับ

	 อ บ ต . ท่ า ก๊ อ 	 ไ ด้ รั บ คั ด เ ลื อ ก ใ ห้ เ ป็ น 	 อ ป ท . ดี เ ด่ น 
ด้านการิพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามืหลักส้ากลเรืิ�อำงสิ้ที่ธิิ์เด็ก  
ภายใต้แผนความืร่ิวมืมือืำริะหว่างกริมืส่้งเส้ริมิืการิป็กคริอำงท้ี่อำงถิ�น 
อำงคก์าริยนิูเซฟิ ป็ริะเที่ศไที่ย และอำงคก์ริส้ง่เส้ริมิืการิจดัการิป็ญัหา
ยาเส้พติดด่เด่น

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 การเป็นคนดี	 คนเก่ง	 อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข	ส้มืาชิกเป็็น 
ผู้ลงมืือำป็ฏิิบั ติ ด้วยตนเอำง ที่ำาให้ไ ด้ รัิบความืรู้ิและฝึกฝน 
ทัี่กษะช่วิตทัี่�ง 10 ป็ริะการิ คือำ ทัี่กษะการิตัดสิ้นใจ ทัี่กษะการิ
แก้ปั็ญหา ทัี่กษะการิคิดอำย่างมื่วิจาริณญาณ ทัี่กษะการิสื้�อำส้าริ 
อำย่างมื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ ทัี่กษะการิส้ริ้างส้ัมืพันธิ์ภาพริะหว่างบุคคล
ทัี่กษะการิตริะหนักรู้ิในตน ทัี่กษะการิเข้าใจผู้อืำ�น ทัี่กษะการิจัดการิ 
กับอำาริมืณ์ และทัี่กษะการิจัดการิกับความืเคร่ิยด ส้มืาชิก 
กลุ่มืผู้เส้พได้รัิบการิบ่มืเพาะด้วยความืเข้าใจจากโคริงการิ 
ใคริติดยายกมืือำขึ�น 

	 ชุมชนเปน็ฐานในการแกไ้ขปญัหาและพฒันา ชุมืชนเป็น็ส้ถานท่ี่� 
ริวมืขอำงคริอำบครัิวซึ�งเป็็นส้ถาบันหลักท่ี่�จะอำบริมื เล่�ยงดูเด็ก 
และเยาวชนให้เติบโตเป็็นส้มืาชิกที่่�มื่คุณภาพขอำงส้ังคมืและ
เป็็นส้ถานที่่�ริวมืป็ริาชญ์ชาวบ้านซึ�งเป็็นแกนนำาในการิถ่ายที่อำด 
อำงค์ความืรูิ้ให้กับคนในชุมืชนทีุ่กวัย ชุมืชนจึงเป็็นแหล่งเร่ิยนริู ้
ที่่�ส้ำาคัญขอำงที่้อำงถิ�น

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การน้อมนำาศาสตร์แห่งพระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
	 วิสัยทัศน์ผู้นำา	 และการทำางานเป็นทีม ม่ืจุดเน้นอำยู่ท่ี่�การิส้ร้ิาง 

ความืเข้มืแข็งให้คนในชุมืชนท่ี่�เริาจะเข้าไป็พัฒนาให้ม่ืส้ภาพพร้ิอำมื
ท่ี่�จะรัิบการิพัฒนา เข้าใจบริิบที่ สั้งคมื และวัฒนธิ์ริริมืขอำงชุมืชน

	 การมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกข้ันตอน ทุี่กกิจกริริมืที่ำาให้เกิด 
การิเร่ิยนรู้ิร่ิวมืกันจากการิลงมืือำป็ฏิิบัติ 

	 การใช้เทคโนโลยีสร้างเครือข่ายชุมชน ความืรู้ิและเที่คโนโลย่ 
ถูกถ่ายที่อำดสู่้ชุมืชน นำาไป็ใช้ในการิพัฒนาชุมืชนขอำงตนเอำง
เป็็นการิเส้ริิมืส้ร้ิางพลังและความืเข้มืแข็งขอำงชุมืชนนำาไป็สู่้ 
การิพึ�งพาตนเอำง

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสัมภาษณ์	ดาวเด่น	 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าก๊อ

วิสัยทัศน์ 

“ยกระดับคุณภาพชีวิต	 
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	การคมนาคมสะดวก	 
รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน	ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

387.58	ตร.กม.	 18,352	คน	 81,467,903	บาท

โทรศัพท์	0	5372	4217	 www.thakho.go.th
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

310 311

โครงการ บริการ ับไว ใส่ใจสุขภาพประชาชน 
ด  เทศบาลตำาบลสบเตี ะ อำาเ อจอมทอง จัง วัดเ ี ง ม่

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู ้ สู ง อ ายุ ที่ มี ภ า ว ะพึ่ ง พิ ง แล ะบุ คคลที่ มี ภ า ว ะพึ่ ง พิ ง 
ได้รัิบการิจัดบริิการิส้าธิ์าริณสุ้ขและบริิการิส้ังคมื ตามืริะบบ 
การิดูแลริะยะยาว ทัี่�งที่างด้านริ่างกายและจิตใจอำย่างเป็็นริะบบ 
ม่ืความืเท่ี่าเท่ี่ยมืกันในการิเข้าถึงและพบแพที่ย์ได้อำย่างส้ะดวก  
ลดภาริะค่าใช้จ่ายให้กับผู้เจ็บป่็วยและคริอำบครัิวได้

	 ประชาชนมีส่วนร่วม ที่ั�งในการิริับบริิการิ และริ่วมืแส้ดง 
ความืคิดเห็นเพื�อำพัฒนาและป็ริับป็ริุงการิให้บริิการิขอำงเที่ศบาล

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 วิสัยทัศน์ผู้นำา	 สร้างการมีส่วนร่วมและการให้ความสำาคัญกับ
คุณภาพชีวิตประชาชนเป็นสำาคัญ การิได้รัิบการิส้นับส้นุนจาก 
ผู้บริิหาริท้ี่อำงถิ�น ส่้งเส้ริิมืพัฒนา ให้ความืส้ำาคัญต่อำการิพัฒนา
คุณภาพช่ วิตป็ริะชาชนทีุ่กกลุ่มืวัยท่ี่� ม่ืภาวะพึ�งพิงไมื่ เลือำก
ป็ฏิิบัติส่้งเส้ริิมืการิบริิหาริจัดการิกอำงทุี่นหลักป็ริะกันสุ้ขภาพ 
และการิบูริณาการิริ่วมืกับผู้นำาท้ี่อำงท่ี่� หน่วยงานส้าธิ์าริณสุ้ข
ป็ริะชาชนผู้รัิบบริิการิ 

	 ระดับการประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตร 
ประจำาวัน	 (Barthel Activities o  Daily Living : ADL)  
ขอำงบุคคลท่ี่�ได้รัิบการิดแูล ส่้งต่อำไป็ยงัส้ถานบริกิาริดา้นส้าธิ์าริณส้ขุ
ได้ริวดเร็ิว คริบวงจริ ได้รัิบการิส้ร้ิางเส้ริิมืและฟ้้ินฟูิสุ้ขภาพ 
ทัี่� งที่างด้ านริ่ างกายและจิตใจ ผู้ สู้ งอำายุ ท่ี่� ม่ืภาวะพึ� ง พิง 
และผู้พิการิส้ามืาริถป้็อำงกัน และป็รัิบริะดับการิป็ริะเมิืน 
ความืส้ามืาริถในการิดำาเนินช่ วิตป็ริะจำา วันได้ตามืเกณฑ์์  
Barthel ADL  nde  ส่้งผลให้เกิดการิริวมืกลุ่มืขอำงผู้สู้งอำายุ
การิเพิ�มืศักยภาพผู้สู้งอำายุ ที่ำาให้ผู้สู้งอำายุเกิดป็ริับเป็ล่�ยนตัวเอำง
ช่วยเหลือำตนเอำงได้ ส้ามืาริถเข้าสั้งคมืและร่ิวมืกิจกริริมืต่าง ๆ  
ได้เป็็นอำย่างด่

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสมบัติ	ทองแหง 
นายกเทศมนตรีตำาบลสบเตียะ

วิสัยทัศน์ 

“มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร	ส่งเสริมการเกษตร	 
เศรษฐกิจเข้มแข็ง	ร่วมแรงอนุรักษ์วัฒนธรรม 
สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

60.46	ตร.กม.	 12,019	คน	 76,578,122	บาท

โทรศัพท์	0	5310	6928	 www.sobtia.org

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การบริการฉับไว	 ใส่ใจสุขภาพประชาชน เป็็นโคริงการิ 
ที่่�ส้นบัส้นนุการิพฒันาไที่ยแลนด์ 4.0 ยดึป็ริะชาชนเป็็นศนูย์กลาง 
มืุ่งแก้ไขป็ัญหาให้ป็ริะชาชน อำำานวยความืส้ะดวก ภายใต้แนวคิด 
การิบรูิณาการิที่ำางานอำย่างมืส่่้วนร่ิวมืในที่กุภาคส่้วน ตั�งเป้็าหมืาย
บริริเที่าความืเดอืำดร้ิอำน โดยเฉพาะภาวะการิเจบ็ป่็วยขอำงผูส้้งูอำายุ  
ผู้ป็่วยที่่�มื่ภาวะพึ�งพิง ขาดผู้ดูแล 

	 ระบบการดูแลระยะยาว	(Long	Term	Care)	เป็็นการิจัดบริิการิ
ส้าธิ์าริณสุ้ขและบริิการิสั้งคมืเพื�อำช่วยเหลือำผู้ท่ี่�ป็ริะส้บภาวะ 
ยากลำาบาก เนื�อำงมืาจากส้ภาวการิณ์เจบ็ป่็วยเริื�อำริงั มืค่วามืลำาบาก
ในการิพบแพที่ย์ ที่ั�งตวัผูเ้จบ็ป่็วยและญาตผิูป่้็วย ในการิช่วยเหลอืำ 
จึงได้เน้นการิให้บริิการิกับกลุ ่มืผู ้สู้งอำายุที่่�มื่ภาวะพึ�งพิงและ
บุคคลที่่�มื่ภาวะพึ�งพิง โดยการิจัดริถบริิการิฉุกเฉินและที่่มืกู้ช่พ 
ขอำงเที่ศบาลตำาบลส้บเต่ยะขึ�น 

	 ทีมกู้ชีพบริการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน รัิบแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
ผ่านที่างโที่ริศัพท์ี่และวิที่ยุสื้�อำส้าริซึ�งเป็็นส้ายตริง ติดตั�งลำาโพง
ขยายเส่้ยงเพื�อำส่้งสั้ญญาณเส่้ยงให้ท่ี่มืกู้ช่พได้รัิบแจ้งเหตุ 
พร้ิอำมือำอำกบริิการิเหตุฉุกเฉินและเหตุป็กติได้อำย่างทัี่นท่ี่วงท่ี่  
วัส้ดุ อุำป็กริณ์ ครุิภัณฑ์์อำยู่ในส้ภาพพร้ิอำมืใช้งาน ม่ืช่อำงที่างการิ
แจ้งเหตุท่ี่�ริวดเร็ิว ป็ริะกอำบด้วย ท่ี่มืป็ฏิิบัติงานบริิการิเอำกส้าริ 
แจ้งคำาร้ิอำง ท่ี่มืส้ำาหรัิบรัิบ - ส่้ง ผู้ป่็วย 3 คน และท่ี่มืรัิบแจ้งเหตุ  
2 คน ส้ำาหรัิบป็ฏิิบัติงานรัิบแจ้งเหตุ ณ ส้ำานักงาน 
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นวัตกรรมการบร ารจัดการ ละ นวทางการ ้บรการประ า น9
ด้านที่
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โครงการ ระบบการแพทย์ ุกเ ิน
ด  เทศบาลตำาบลบางเปา อำาเ อกันตัง จัง วัดตรัง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำาบลบางเป้า ให้บริิการิการิแพที่ย์
ฉุกเฉินซึ�งป็ริะชาชนจะได้ริับการิช่วยเหลือำเมืื�อำเกิดอำุบัติเหต ุ
หริือำเจ็บป็่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุก่อำนนำาส้่งโริงพยาบาล  
เพื�อำบริริเที่าความืเดือำดร้ิอำนขอำงป็ริะชาชน เป็็นการิส้ร้ิางความืมืั�นใจ 
ในเรืิ�อำงความืป็ลอำดภยัในช่วิตขอำงป็ริะชาชนในกริณท่่ี่�เกิดการิเจ็บป่็วย 
ฉุกเฉินและป็ริะส้บอุำบัติเหตุให้เข้าถึงบริิการิได้อำย่างคริอำบคลุมื  
ตลอำด 24 ชั�วโมืง ไม่ืเว้นวันหยดุริาชการิ

	 การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำาบลบางเป้า ม่ืการิดำาเนินงาน 
ตั�งแต่ปี็งบป็ริะมืาณ พ.ศ. 2558 มืาจนถึงป็ัจจุบัน เกิดจาก 
ความืร่ิวมืมืือำริะหว่างเที่ศบาลบางเป้็า หน่วยงานส้าธิ์าริณสุ้ข 
และป็ริะชาชนส่้งเส้ริิมืให้ป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�ส้มัืคริเข้าริบัการิอำบริมื
เป็็นพนักงานกู้ช่พ ดังนั�น พนักงานกู้ช่พทุี่กคนจึงให้การิบริิการิ 
ด้วยความืเอำาใจใส่้ป็ริะดุจญาติมิืตริ ม่ืริะดับคะแนนความืพึงพอำใจ 
ขอำงผู้รัิบบริิการิอำยู่ในริะดับด่มืาก

	 ต้นแบบและเป็นแหล่งศึกษาดูงาน	 ให้กับ อำป็ที่. ต่าง ๆ  
ในจังหวัดตริังและพื�นที่่�ใกล้เค่ยง ในด้านการิบริิหาริจัดการิ  
การิดำาเนินงาน การิจัดอำงค์กริ และการิบริิหาริงบป็ริะมืาณ
นอำกจากน่�ยังเป็็นศูนย์การิเร่ิยนรู้ิแก่นักศึกษาหลักสู้ตริเวชกิจ
ฉุกเฉินจากวิที่ยาลัยการิส้าธิ์าริณสุ้ขสิ้ริินธิ์ริ จังหวัดตรัิง อ่ำกด้วย

	 เทศบาลตำาบลบางเป้า	 มื่พื�นที่่�บางส้่วนติดกับแมื่นำ�าลำาคลอำง 
ป็ริะกอำบกับมื่การิจัดป็ริะเพณ่ลอำยกริะที่งริิมืฝั ่งแมื่นำ�าทีุ่กป็ี  
จึงได้คิดค้นนวัตกริริมืเป็็นอุำป็กริณ์ส้ำาหรัิบช่วยช่วิตคือำ “ขวดนำ�า
ช่วยช่วิต” ส้ำาหรัิบช่วยเหลือำผู้ป็ริะส้บภัยที่างนำ�าและนำาขวดนำ�า 
ซึ�งเป็็นขยะริ่ไซเคิลมืาใช้ป็ริะโยชน์ได้อำ่กด้วย

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ประชาชนตำาบลบางเป้า ได้ริับบริิการิคริอำบคลุมืทีุ่กหมืู่บ้าน
	 ผู้รับบริการทุกคนได้รับบริการท่ีมีมาตรฐานตามระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน	ลดการิสู้ญเส่้ยหรืิอำลดการิเกิดความืพิการิ 
ที่่�เกดิขึ�นจากการิเจบ็ป่็วย ตลอำดจนส้ามืาริถร้ิอำงขอำความืช่วยเหลอืำ 
จากส้ถานพยาบาลในกริณ่ที่่�เกินข่ดความืส้ามืาริถ ที่ำาให้ผู ้ริับ
บริิการิได้ริับการิดูแลที่่�มื่มืาตริฐานและความืป็ลอำดภัยมืากยิ�งขึ�น

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู ้บริหารของเทศบาลตำาบลบางเป้า ให้ความืส้ำาคัญกับงาน 
การิแพที่ย์ฉุกเฉิน มืุ ่งเน้นดูแลคุณภาพช่วิตขอำงป็ริะชาชน
ทีุ่กกลุ ่มืวัย กอำงส้าธิ์าริณสุ้ขและส้ิ� งแวดล ้อำมื ม่ืบุคลากริ 
ท่ี่�ม่ืศักยภาพรัิบผิดชอำบดูแลงานการิแพที่ย์ฉุกเฉิน ม่ืการิพัฒนา
ศักยภาพพนักงานกู้ช่พอำย่างส้มืำ�าเส้มือำ โดยการิฟ้้ินฟูิความืรู้ิ 
ที่างวิชาการิและฝึกป็ฏิิบัติตามืฐานความืรู้ิต่าง ๆ เพื�อำให้เกิด 
ความืชำานาญและม่ื ความืมัื�นใจในการิป็ฏิิบัติงาน ตลอำดจน 
ม่ืงบป็ริะมืาณส้นับส้นุนการิดำาเนินงานอำย่างเพ่ยงพอำ

	 การบูรณาการความร่วมมือ การิป็ฏิิบัติงานขอำงหน่วยกู ้ช่พ 
หรืิอำงานบริิการิการิแพที่ย์ฉุกเฉินเที่ศบาลตำาบลบางเป็ ้า  
มืก่าริบรูิณาการิความืร่ิวมืมือืำกบัส้ำานกังานส้าธิ์าริณส้ขุจงัหวดัตริงั 
ป็ฏิิบัติงานภายใต้ศูนย์ส้ั�งการิขอำงนเรินที่ริ (1669) โดยส้ำานักงาน
ส้าธิ์าริณส้ขุจงัหวดัตริงัได้จดัอำบริมืฟ้้ินฟิอูำงค์ความืริูใ้ห้แก่พนกังาน
กู้ช่พเป็็นป็ริะจำาทีุ่กป็ี

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายวรัศกรณ์	สุดสาคร 
ปลัดเทศบาลตำาบลบางเป้า		 
ปฏิบัติหน้าที่	นายกเทศมนตรีตำาบลบางเป้า

วิสัยทัศน์ 

“องค์การบริหารส่วนตำาบลบางเป้า 
เป็นองค์กรหลักในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

26.427	ตร.กม.	 10,003	คน	 53,109,758	บาท

โทรศัพท์		0	7529	2855	 www.bangpao.go.th
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โครงการ สานต่อที่พ่อทำา นำาร่องท้องถิน  
ลดการปล่อยกา เรือนกระจก 
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลนรา ิรม ์ อำาเ อบางเลน จัง วัดนครป ม

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ยึดแนวทาง	 “ร่ิวมืลดภาริะ เพิ�มืสุ้ขภาวะ พัฒนาสั้งคมื 
คาร์ิบอำนตำ�าอำย่างยั�งยืน” 

	 การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ	 
ลดการิป็ล่อำยก๊าซเรืิอำนกริะจกได้ 24.891 ตันคาร์ิบอำนไดอำอำกไซด์
หรืิอำเท่ี่ยบเท่ี่า

	 การผลิตปุยหมักจากขยะอินทรีย์ ลดการิป็ล่อำยก๊าซเรืิอำนกริะจก
ได้ 917.248 ตันคาร์ิบอำนไดอำอำกไซด์หรืิอำเท่ี่ยบเท่ี่า

	 การลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไบโอดี เซลทดแทน 
นำา้มันดีเซล	 ลดการิป็ล่อำยก๊าซเรืิอำนกริะจกได้ 11.869 ตัน
คาร์ิบอำนไดอำอำกไซด์หรืิอำเท่ี่ยบเท่ี่า

	 การปลูกต้นไม้เพ่ือกักเก็บคาร์บอน ได้รัิบการิป็ริะเมิืนว่า 
ส้ามืาริถกักเก็บก๊าซเรืิอำนกริะจกได้ 3 ตันคาร์ิบอำนไดอำอำกไซด์ 
หรืิอำเท่ี่ยบเท่ี่า

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ด้านเศรษฐกิจ	 การินำานำ�ามืันพืชใช้แล้วมืาแลกกับนำ�ามัืนพืชด่  
เพื�อำนำาไป็ใช ้ เป็ ็นวัตถุดิบในการิผลิตไบโอำด่ เซล เป็ ็นการิ 
ลดภาริะค่าใช้จ่ายในคริัวเริือำน ป็ริะหยัดงบป็ริะมืาณริายจ่าย 
ขอำง อำบต.นริาภิริมืย์ ในส้่วนค่านำ�ามืันเชื�อำเพลิง 

	 ด ้ านสิ่ ง แวดล ้ อม  การิ ใช ้ ไบ โอำด่ เซลแที่นนำ� า มัืน ด่ เซล 
ช่วยลดมืลพิษที่างอำากาศและลดความืเส้่�ยงในการิเกิดโริค 
จากการิใช้นำ�ามืันพืชที่อำดซำ�า การิเป็ล่�ยนหลอำดไฟิฟิ้าแส้งส้ว่าง 
เพิ�มืป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพหลอำด LED เป็ ็นมืิตริต ่อำส้ิ� งแวดล ้อำมื 
ช่วยลดป็ริิมืาณขยะอำันตริายจากหลอำดไฟิ การิผลิตปุ็ยหมัืกจาก
ขยะอิำนที่ร่ิย์ช่วยในการิป็รัิบป็รุิงดิน เกษตริกริส้ามืาริถที่ำาขึ�น 
ใช้เอำงได้ การิเพิ�มืพื�นท่ี่�ป่็าเพื�อำกักเก็บก๊าซคาร์ิบอำนไดอำอำกไซด์ 
เพิ�มือำอำกซิเจนในชั�นบริริยากาศ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การผนึกกำาลังของภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง ทัี่�ง อำบต.นริาภริิมืย์ 
กลุ่มืพึ�งพาตนเอำงด้านพลังงานไบโอำด่เซลส้นับส้นุนบุคลากริ
ในการิผลิตพลังงานที่ดแที่น (ไบโอำด่เซล) กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตำาบลนริาภิริมืย์ ส้นับส้นุนบุคลากริในการิริณริงค์และเผยแพร่ิ
โคริงการินวัตกริริมื บริิษัที่ในเครืิอำอำริิยแลนด์ส้นับส้นุนถังขยะ 
ในการิจัดถังปุ็ยหมัืกจากขยะอิำนที่ร่ิย์ และอำงค์การิบริิหาริจัดการิ
ก๊าซเรืิอำนกริะจก (อำงค์การิมืหาชน) ให้คำาป็รึิกษาในเรืิ�อำงการิ
ลดการิป็ล่อำยก๊าซเรืิอำนกริะจกและวิธ่ิ์การิคำานวณการิป็ล่อำย
ก๊าซเรืิอำนกริะจก ไป็จนถึงส้ำานักงานพลังงานจังหวัดนคริป็ฐมื 
ให้การิส้นับส้นุนหลอำดไฟิฟิ้า LED ป็ริะหยัดพลังงาน

	 การน้อมนำาแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร 
ในเรื่องการใช ้ ไบโอดีเซล  มืาใช ้ ในการิดำาเนินงานขอำง 
อำบต.นริาภิริมืย์ จนป็ริะส้บความืส้ำาเริ็จ เป็็นการินำานวัตกริริมื 
มืาใช้ให้เกิดความืยั�งยืนในพื�นที่่�ต่อำไป็ 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสยาม	แจ่มกระจ่าง 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลนราภิรมย์

วิสัยทัศน์ 

“ท้องถิ่นมั่นคง	ประชาชนมั่งคั่ง	สังคมสุขภาวะยั่งยืน	 
ชุมชนน่าอยู่	สาธารณูปโภคเพียบพร้อม	สิ่งแวดล้อม	 
น้อมนำาสุขภาวะ	ศึกษาเทคโนโลยี	นวัตวิถีพลังงาน	 
สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง	สร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

56.59	ตร.กม.	 5,505	คน	 50,186,233	บาท

โทรศัพท์	0	3496	2373	 www.naraphirom.go.th
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โครงการ ติดตั้งไ าโ ลาเ ลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์)
ด  องค์การบร ารส่วนจัง วัดนครพนม

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 อบจ.	 นครพนม	 ริิเริิ�มืนำานวัตกริริมืใหม่ื ๆ ท่ี่�ได้ม่ืการิรัิบริอำง
คุณภาพและป็ริะสิ้ที่ ธิิ์ภาพมืาใช้ ในการิป็ฏิิ บั ติ งานและ 
เป็็นการิที่ดลอำงอำย่างเป็็นริะบบขอำงการิผลิตพลังงานไฟิฟ้ิา 
ด้วยแส้งอำาทิี่ตย์ ริวมืทัี่�งการิป็ริะเมิืนผลการิใช้งานไป็พร้ิอำมื ๆ กัน 

	 พ้ืนท่ีดำาเนินการท้ังหมด	 650	 จุด	 ซึ�งเมืื�อำม่ืการิป็ริะเมิืนและ
ตริวจส้อำบการิใช้งานให้เป็็นไป็อำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพตามืข้อำมูืล 
ท่ี่�ได้รัิบจากบริิษัที่เอำกชน ส้ริุป็ป็ริะเมืินผลด้านค่าใช้จ่ายว่าลดลง
ตามืเกณฑ์์ท่ี่�ได้วิเคริาะห์ไว้ในเบื�อำงต้นก็จะขยายผลไป็ยัง อำป็ที่. 
แห่งอืำ�น ๆ ในพื�นท่ี่�จังหวัดนคริพนมื ให้คริอำบคลุมืพื�นท่ี่�ทัี่�งจังหวัด 
เพื�อำคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่ขอำงป็ริะชาชน

	 การนำานโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อนต่อยอดแนวความคิด 
ด้วยการิเชื�อำมืโยงส้ภาพป็ัญหาในพื�นที่่�ริับผิดชอำบ ส้่งเส้ริิมื
กลไกการิพัฒนาพลังงานที่่�ส้ะอำาดเพื�อำลดก๊าซเริือำนกริะจกและ 
แก้ป็ัญหาภาวะโลกริ้อำน ส้ริ้างจิตส้ำานึกขอำงผู้บริิโภคในการิใช้
พลังงานอำย่างป็ริะหยัดและมื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพให้เป็็นริะบบอำย่าง 
ต่อำเนื�อำงให้เห็นผลเป็็นริูป็ธิ์ริริมื 

	 การวิเคราะห์สภาพปัญหา นโยบายขอำงผู ้บริิหาริที่่�ได ้ให  ้
ความืส้ำาคัญกับการิแก้ไขป็ัญหาความืเดือำดริ้อำนขอำงป็ริะชาชน 
ในพื�นท่ี่�อำย่างจริิงจัง ป็ริะกอำบกับความืพริ้อำมืด้านงบป็ริะมืาณ 
วัส้ดุอำุป็กริณ์ และบุคลากริที่่�เป็็นหน่วยขับเคลื�อำนนโยบายไป็สู้่ 
การิป็ฏิิบัติที่่�มื่ความืเป็็นอำันหนึ�งอำันเด่ยวกัน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจร ขอำงป็ริะชาชนในพื�นที่่� 
เพิ�มืไฟิฟิ้าส้่อำงส้ว่างในช่วงเวลากลางคืน 

	 ลดอุบัติเหตุจากการใช้เส้นทางในจุดเส่ียงต่าง	 ๆ	 ลดป็ัญหา
อำาชญากริริมื โจริ ผูร้้ิาย หริอืำปั็ญหาด้านยาเส้พตดิ ในจดุเส้่�ยงตามื
เส้้นที่างส้ัญจริ

	 ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมขนส่ง	 และพื�นที่่�ส้าธิ์าริณะขอำง 
อำบจ.นคริพนมื ได้อำย่างป็ลอำดภัย

	 ประหยัดงบประมาณของทางราชการ	 ในการิใช ้ไฟิฟิ ้า 
โดยการินำาพลังงานแส้งอำาที่ิตย ์  ซึ� ง เป็ ็นพลังงานส้ะอำาด 
ม่ืความืเส้ถ่ยริและเป็็นมิืตริต่อำส้ิ�งแวดล้อำมืในริูป็แบบท่ี่�ทัี่นส้มืัย 
ตอำบส้นอำงความืต้อำงการิด้านพลังงานขอำงผู้บริิโภค ชุมืชน และ
ที่้อำงถิ�นอำย่างยั�งยืน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ความมุ่งมั่นในการติดต้ังไฟฟ้าโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์  
ท่ี่�ได้ดำาเนินการิไป็แล้วในปี็งบป็ริะมืาณ พ.ศ. 2562 ผู้บริิหาริ 
และวิศวกริไฟิฟ้ิาขอำง อำบจ.นคริพนมื ได้ลงพื�นท่ี่�ส้ำาริวจ 
ตริวจส้อำบการิใช้งานขอำงไฟิฟ้ิาโซลาเซลล์ท่ี่�ได้ติดตั�งไว้ตามื 
พื�นท่ี่�ต่าง ๆ ริวมืทัี่�งการิป็ริะเมืินความืพึงพอำใจจากป็ริะชาชน 
ผู้ใช้ป็ริะโยชน์พบว่า แผงโซลาเซลล์ส้ามืาริถเก็บพลังงาน 
แส้งอำาทิี่ตย์ได้ตามืริอำบการิใช้งาน คือำ 24 ชั�วโมืง ไมื่ม่ืปั็ญหา 
ในการิส้ำาริอำงไฟิช่วงฝนตกชุก ความืส้ว่างขอำงไฟิฟ้ิาส้ว่างมืากกว่า
ไฟิฟ้ิาตามืบ้านเรืิอำนป็กติ 

	 การบูรณาการความร่วมมือ โดยอำาศัยความืริ่วมืมืือำจาก 
ภาคส้่วนต่าง ๆ  ป็ริะกอำบด้วย ป็ริะชาคมืหมู่ืบ้าน และ อำป็ที่. 
แห่งอำื�น ๆ ในพื�นที่่�จังหวัดนคริพนมื ริวมืที่ั�งคณะกริริมืการิจัดที่ำา
แผนพัฒนาชุดต่าง ๆ ขอำง อำบจ.นคริพนมื

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสมชอบ	นิติพจน์		 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

วิสัยทัศน์ 

“สังคมดี	มีเศรษฐกิจรุ่งเรือง	เมืองท่องเที่ยว”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

5,512.7	ตร.กม.	 713,510	คน	 424,508,143	บาท

โทรศัพท์		0	4251	6293	 www.nkpao.go.th
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โครงการ สวนสุขภาพบ้านไม้เสียบ 
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลเกาะ ัน ์ อำาเ อ ะอวด จัง วัดนครศร รรมรา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 สภาพท่ัวไป	 เกิดจากความืต้อำงการิขอำงป็ริะชาชนในการิแก้ไข
ปั็ญหาการิทิี่�งขยะ นำ�าเส่้ย นำ�าท่ี่วมืขัง ปั็ญหาอำาชญากริริมืและ 
ยาเส้พติด ภายใต้แนวคิด “ขจัดปั็ญหา พัฒนา ยั�งยืน”

	 การบูรณาการร่วมกัน ริะหว่าง อำบต.เกาะขันธิ์์ แขวงการิที่าง 
นคริศริ่ธิ์ริริมืริาชที่่�  2 (ทีุ่ ่ งส้ง) ส้ถาน่ตำาริวจภูธิ์ริชะอำวด  
ริพ.ส้ต.บ้านไมื้เส้่ยบ อำส้มื. ป็ริะชาชน ผู้นำาชุมืชน และภาคเอำกชน
ในการิแก้ไขป็ัญหาจากพื�นที่่�ริกริ้างว่างเป็ล่านำาไป็สู้่การิก่อำส้ริ้าง
ส้วนสุ้ขภาพบ้านไมื้เส้่ยบ 

	 สวนสุขภาพบ้านไม้เสียบ เป็็นจุดยุที่ธิ์ศาส้ตร์ิส้ำาคัญขอำง 
ตำาบลเกาะขันธิ์ ์ มื่ภูมืิที่ัศน์โดยริอำบที่่�ส้วยงามื มื่ลานก่ฬา  
เคริื�อำงอำอำกกำาลังกาย ห้อำงนำ�าส้าธิ์าริณะ ศาลาที่่�พัก จุดจำาหน่าย
ส้ินค้า OTOP ป็้ายป็ริะชาสั้มืพันธิ์์ข้อำมืูลข่าวส้าริ ริะบบไฟิฟิ้า
ส้่อำงส้ว่างที่ั�วถึง มื่ป็้อำมืส้ายตริวจตำาริวจ พริ้อำมืที่ั�งม่ืศูนย์เริ่ยนรูิ้
พืชส้มืุนไพริ แหล่งเริ่ยนริู้ตามืหลักป็ริัชญาขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยง 
จดุริวมืพลคนอำาส้าที่ำาความืดเ่พื�อำแผ่นดนิ มือ่ำนสุ้าวริย์่ตาหลวงเดช 
ตาหลวงริามื ไว้เป็็นการิที่่�ส้ักการิบูชา ยึดเหน่�ยวจิตใจ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ประชาชนในพื้นที่ตำ าบลเกาะขันธ ์และพื้นที่ ใกล ้ เคียง  
ได้ริ่วมืรัิบป็ริะโยชน์แบบคริบวงจริ ณ จุดเด่ยว ในการิแก้ไข 
ป็ัญหาขยะ นำ�าเน่าเส้่ยและที่่วมืขัง มื่ส้วนส้าธิ์าริณะเป็็นที่่�พักผ่อำน
หย่อำนใจ ส้ถานที่่�อำอำกกำาลงักาย ฝึกซ้อำมืกฬ่า ส้ถานที่่�จดัการิแข่งขนั
ก่ฬาขอำง อำบต.เกาะขันธิ์์ 

	 ลดปัญหาอบัุตเิหตแุละอาชญากรรม	ป็ริะชาชนมืค่วามืป็ลอำดภัย
ในช่วิตและที่ริัพย์ส้ิน ส้ถาน่ตำาริวจภูธิ์ริชะอำวดใช้เป็็นจุดริวมืพล 
ในการิตั�งจุดตริวจ 

	 เป็นสถานท่ีส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
เ ป็็นส้ถานท่ี่�ป็ริะชาสั้มืพันธ์ิ์ข้อำมูืลข่าวส้าริ พร้ิอำมืทัี่�งเป็็น
ศูนย์การิเร่ิยนรู้ิพืชส้มุืนไพริ ศูนย์เร่ิยนรู้ิป็รัิชญาเศริษฐกิจ 
พอำเพ่ยงซึ�งเป็็นแหล่งเริ่ยนริู ้นอำกส้ถานที่่�และเป็็นจุดริวมืพล 
คนอำาส้าที่ำาความืด่เพื�อำแผ่นดิน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ภาวะผู ้นำาของผู ้บริหารท ้องถิ่นในการสร ้างทีมงานที่ มี
ประสิทธิภาพและมีเป้าหมายหลักร่วมกัน โดยการิส้ริ้าง 
เครืิอำข่ายบูริณาการิความืร่ิวมืมืือำ ที่ำาให้เ กิดผลลัพธ์ิ์และ 
ป็ริะโยชน์สู้งสุ้ด การิดำาเนินการิแก้ไขปั็ญหาในชุมืชนต้อำงมืา 
จากความืต้อำงการิขอำงชุมืชน การิส้ร้ิางจิตส้ำานึกให้รู้ิว่าที่รัิพย์สิ้น
ส้าธิ์าริณะเป็ร่ิยบเส้มืือำนที่รัิพย์สิ้นขอำงตนเอำง ม่ืความืจำาเป็็นท่ี่� 
จะต้อำงช่วยกันดูแลรัิกษาป็กป็้อำงที่ริัพย์สิ้นไว้ใช้ให้เกิดป็ริะโยชน์
สู้งสุ้ดโดยอำาศัยความืม่ืจิตส้าธิ์าริณะขอำงคนในชุมืชนมืากกว่า 
ท่ี่�จะให้ภาครัิฐคอำยดูแลบริิหาริจัดการิแต่ฝ่ายเด่ยว

	 การบูรณาการความร่วมมือ โดย อำบต.เกาะขันธ์ิ์ ได้บูริณาการิ 
ความืร่ิวมืมืือำทัี่�งในด้านอำงค์ความืรู้ิ งบป็ริะมืาณ ส้ถานท่ี่�  
จากหลายหน่วยงาน ทัี่�งภาครัิฐ เอำกชน ป็ริะชาชนในท้ี่อำงถิ�น อำาทิี่  
แขวงการิที่างนคริศร่ิธิ์ริริมืริาชท่ี่� 2 (ทุ่ี่งส้ง) ส้ถาน่ตำาริวจภูธิ์ริ 
ชะอำวด ริพ.ส้ต.บ้านไม้ืเส่้ยบ อำส้มื. 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายอุดม	ไชยภักดี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเกาะขันธ์

วิสัยทัศน์ 

“การคมนาคมสะดวก	เศรษฐกิจดี	 
มีอาชีพเสริม	ชุมชนแห่งการเรียนรู้”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

26.20	ตร.กม.	 8,989	คน	 55,528,434	บาท

โทรศัพท์	0	7549	3111	 www.kohkhan.go.th
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โครงการ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ 
ในที่ดินสาธารณะที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความ
ยากจนและพัฒนาชนบทและโครงการบ้านมั่นคง
ด  เทศบาลตำาบลท่าตะ ก อำาเ อท่าตะ ก จัง วัดนครสวรรค์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 จากการที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของ
รัฐเป็นการช่ัวคราว ที่ำาให้ริาษฎริมืั�นใจในการิคริอำบคริอำงและ 
ที่ำาแนวเขตคริอำบคริอำงเป็็นการิป็้อำงกันในที่ริัพย์ส้ินขอำงตนเอำง 
และลดป็ัญหาการิรุิกลำ�าแนวเขตที่่�ดินข้างเค่ยงและป็้อำงกัน 
การิบุกริุกที่่�ส้าธิ์าริณะในอำนาคต

	 ความยัง่ยนืด้านเศรษฐกจิ จากการิตั�งกลุม่ืบ้านมืั�นคงที่ำาให้ริาษฎริ
ได้ม่ืการิอำอำมืที่ริพัย์เพื�อำเป็็นกอำงที่นุด้านส้วสั้ดกิาริส้ำาหริบัเจบ็ป่็วย
และตายให้กบัส้มืาชกิ ที่ำาให้ส้ามืาริถพึ�งตนเอำงได้มืากขึ�น ส้ามืาริถ
กู้ยืมืเงินไป็พัฒนาที่่�อำยู่อำาศัยขอำงตนเอำงให้มื่คุณภาพช่วิตที่่�ด่ขึ�น

	 ความยัง่ยนืด้านสิง่แวดล้อม	จากการิริวมืกลุม่ืบ้านมืั�นคงส้ามืาริถ
เส้นอำขอำงบป็ริะมืาณจากส้ถาบันพัฒนาอำงค์กริชุมืชน (พอำช.)  
มืาซ่อำมืแซมืท่ี่�อำยู่อำาศัย โดยริะดมืความืคิดเห็นในการิป็ริับป็ริุง
และส้ริ้างส้าธิ์าริณป็ริะโยชน์ในชุมืชนที่ำาให้ส้ภาพแวดล้อำมื 
น่าอำยู่อำย่างยั�งยืน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 ราษฎรท่ีอยู่อาศัยและได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ 
ในที่ดินของรัฐ จำานวน 136 คริัวเริือำน ได้ริับการิยกริะดับพัฒนา
คุณภาพช่วิตให้ด่ยิ�งขึ�น

 ราษฎรได้เข้าอยู่อาศัยในท่ีดินของรัฐ ม่ืความืมัื�นคงในการิ 
ถือำคริอำงที่่�ดิน ส้่งผลให้ม่ืความืมัื�นใจในการิลงทีุ่นและป็ริะกอำบ
กิจการิในที่่�ดิน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ราษฎรได้รับการจัดสรรท่ีดินและยอมรับการจัดสรรท่ีดิน
ตามหลักเกณ ์ท่ี รัฐกำาหนด	ตามืโคริงการิบริิหาริจัดการิ 
การิใช ้ป็ริะโยชน ์ที่่� ดินส้าธิ์าริณป็ริะโยชน ์ที่่� ม่ืการิบุกริุก 
เพื�อำขจัดความืยากจนและพัฒนาชนบที่ 

	 ราษฎรพร้อมเสียสละท่ีดินส่วนตนเองในการพัฒนาชุมชน 
และริาษฎริไม่ืบุกรุิกท่ี่�ส้าธิ์าริณป็ริะโยชน์ขอำงรัิฐเพิ�มื อัำนเป็็นผล
จากการิดำาเนินโคริงการิบริิหาริจัดการิการิใช้ป็ริะโยชน์ในท่ี่�ดิน
ส้าธิ์าริณะท่ี่�ม่ืการิบุกรุิก เพื�อำขจัดความืยากจนและพัฒนาชนบที่
และโคริงการิบ้านมัื�นคงจนป็ริะส้บความืส้ำาเร็ิจ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายวินัย	ศรีปิยะรัต 
นายกเทศมนตรีตำาบลท่าตะโก

วิสัยทัศน์ 

“มุ่งมั่น	แก้ไข	เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนาคน	พัฒนาท่าตะโก”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

2.66	ตร.กม.	 5,718	คน	 53,135,780	บาท

โทรศัพท์	0	5624	9098	 www.thatako.go.th
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โครงการ การให้บริการจองคิวและนัดหมายออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชัน ne หรือ a e oo  และเว็บไ ต์ 
ของสำานักทะเบียนท้องถิ่นเท บาลนคร ากเกรด 
ด  เทศบาลนครปากเกรด อำาเ อปากเกรด จัง วัดนนทบร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การให ้บริการจองคิวและนัดหมายออนไลน์ผ ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต	 เป็็นการิให้บริิการิและการิเข้าถึงข้อำมูืลข่าวส้าริ 
ขอำงป็ริะชาชนและผู้ใช้บริิการิอำย่างโป็ริ่งใส้และชัดเจน ถือำเป็็น
นโยบายหลักที่่�เที่ศบาลนคริป็ากเกริ็ดให้ความืส้ำาคัญเป็็นอำย่างยิ�ง 
เพริาะเที่คโนโลย่ได ้กริะจายสู้ ่ป็ริะชาชนที่ั�วไป็ในทีุ่กพื�นที่่� 
เพิ�มืความืส้ะดวกส้บายให้กับป็ริะชาชนให้ได้ริับบริิการิจาก
เที่ศบาลได้ง่ายขึ�น ที่ั�งน่� เที่ศบาลนคริป็ากเกร็ิดยงัเพิ�มืช่อำงที่างการิ
แส้ดงความืคิดเห็น ข้อำเส้นอำแนะ และการิแจ้งเริื�อำงริาวริ้อำงเริ่ยน/
ริ้อำงทีุ่กข์ ริวมืถึงป็ริะชาส้ัมืพันธิ์์หน่วยงานให้ที่ันส้มัืยอำยู่เส้มือำ 
ส้อำดคล้อำงกับนโยบายไที่ยแลนด์ 4.0

	 การให้บริการจองคิวและนัดหมายออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน 
Line	 หรือ	 acebook	 และเว็บไซต์ของสำานักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด	 เพื�อำยกริะดับงานบริิการิ
ที่่�มื่มืาตริฐาน ส้ะดวก ริวดเริ็ว ให ้กับป็ริะชาชน ริวมืถึง
อำำานวยความืส้ะดวกอำย่างที่ั�วถึง และยังเป็็นการิลดขั�นตอำน
แก่ผู ้ที่่�ม่ืความืจำาเป็็น มื่เวลาจำากัด ไมื่ส้ามืาริถมืาริับบริิการิ 
ตามืป็กตไิด้ ริวมืถงึลดความืหนาแน่นขอำงป็ริะชาชนที่่�มืาริบับริกิาริ
ที่ำาบตัริป็ริะจำาตวัป็ริะชาชน โดยป็ริะชาชนผูข้อำริบับริกิาริส้ามืาริถ
ยื�นจอำงคิวได้ตลอำด 24 ชั�วโมืง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

  ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก	รวดเร็ว	และทันสมัย ส้ามืาริถ
จอำงคิวล่วงหน้า เพื�อำนัดหมืายการิเข้ารัิบบริิการิตามืวันและ 
เวลาท่ี่�ส้ะดวก ลดปั็ญหาการิริอำคิวนาน ได้รัิบบริิการิอำย่างเป็็นธิ์ริริมื 
ส้ามืาริถบริิหาริจัดการิเวลาและวางแผนการิเดินที่างได้ล่วงหน้า
เป็็นการิป็ริะหยัดค่าใช้จ่ายในการิเดินที่างมืาขอำรัิบบริิการิ 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 	เทศบาลนครปากเกร็ดได ้เล็งเห็นถึงความก้าวหน้าของ 
เทคโนโลยีและความก้าวลำ้าของโลกยุคดิจิทัลในทุก	 ๆ	 ด้าน
เพื�อำเพิ�มืโอำกาส้ให้ป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�ส้ามืาริถเข้าถึงบริิการิ 
ภาคริฐั ด้านการิศกึษา ด้านการิบริกิาริ ด้านสุ้ขภาพ ข้อำมูืลข่าวส้าริ  
ข้อำมูืลการิจริาจริ ความืป็ลอำดภัย หรืิอำแจ้งขอำความืช่วยเหลือำ  
ได้ส้ะดวกผ่านริะบบส้มืาริ์ตโฟิน 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายวิชัย	บรรดาศักดิ์ 
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

วิสัยทัศน์ 

“แหล่งการศึกษาชั้นดี	ที่อยู่อาศัยชั้นนำา 
ถิ่นวัฒนธรรมดั้งเดิม	ประชาชนร่วมเสริมการพัฒนา”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

36.04	ตร.กม.	 189,953	คน	 1,877,723,608	บาท

โทรศัพท์	0	2960	9704	 www.pakkretcity.go.th
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โครงการ ศูนย์รับ ส่งผู้เจ็บปวย เทศบาลนครรังสิต
ด  เทศบาลนครรังสิต อำาเ อ ั บร จัง วัดปทม านี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ศูนย์รับ	-	ส่งผู้เจ็บป่วย	เทศบาลนครรังสิต จัดตั�งขึ�นเมืื�อำ พ.ศ. 2546 
ต่อำมืาเมืื�อำ พ.ศ. 2551 ได้เข้าร่ิวมืเป็็นภาค่เครืิอำข่ายกับส้ถาบัน
การิแพที่ย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื�อำรัิบผู้ป่็วยฉุกเฉิน และผู้เจ็บป่็วย
ฉุกเฉิน และเมืื�อำ พ.ศ. 2553 ได้ย้ายศูนย์รัิบ - ส่้งผู้เจ็บป่็วย 
ไป็จัดตั�ง ณ บริิเวณใต้ที่างต่างริะดับส้ะพานแก้ว ติดคลอำงริังสิ้ต
ป็ริะยูริศักดิ� เพื�อำเพิ�มืความืส้ะดวกริวดเร็ิวในการิอำอำกป็ฏิิบัติหน้าท่ี่�
พร้ิอำมืทัี่�งได้เป็ล่�ยนชื�อำเป็็น ศูนย์กู้ช่พ - กู้ภัย เที่ศบาลนคริรัิงสิ้ต
จนถึงปั็จจุบัน 

	 การบริหารงานแบบบูรณาการร่วมกับศูนย์ส่ังการนครรังสิต
(Rangsit City	Control	And	Command	Center	:	RCC)	
ซึ�งเป็็นศูนย์สั้�งการิท่ี่�ที่ันส้มืัยโดยนำาเที่คโนโลย่ต่าง ๆ เข้ามืาใช้ 
ในการิส้นับส้นุนข้อำมูืล อำาทิี่ กล้อำงโที่ริทัี่ศน์วงจริปิ็ดชนิดเครืิอำข่าย 
แบบป็ริับมืุมืมือำง หริือำดวงตาอำัจฉริิยะ ซึ�งติดตั�งไว้บนอำาคาริ
ส้ำานักงานเที่ศบาลนคริรัิงสิ้ต ส้ามืาริถมือำงเห็นภาพได้ 360 อำงศา 
และกล้อำงโที่ริทัี่ศน์วงจริปิ็ด CCT  ท่ี่�ติดตั�งไว้ในเขตรัิบผิดชอำบ
จำานวน 235 ตัว ท่ี่�ส้ามืาริถตริวจส้อำบเหตุการิณ์ต่าง ๆ ภายใน
เขตรัิบผิดชอำบ และส่้งต่อำการิแจ้งเหตุต่าง ๆ ไป็ยังศูนย์รัิบ - ส่้ง  
ผู้เจ็บป่็วย ได้อำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพตลอำด 24 ชั�วโมืง 

	 ออกรับ	 -	 ส่ง	 ผู้ป่วยภาวะพ่ึงพิง	 ท่ี่�ผ่านเกณฑ์์การิคัดกริอำง 
การิตริวจส้อำบจากคณะกริริมืการิเที่ศบาลนคริริังส้ิตพิจาริณา
อำนุมัืติแล้ว และงานกู้ช่พ - กู้ภัย ได้อำอำกตริวจเย่�ยมืบ้านผู้ป่็วย 
ภาวะพึ� ง พิ ง  ร่ิ วมื กับคณะ ผู้บ ริิหาริ เที่ศบาลนคริริั ง สิ้ต  
กอำงส้าธิ์าริณสุ้ขและสิ้� งแวดล้อำมื กอำงส้วัส้ ดิการิส้ั งคมื  
งานที่ะเบ่ยนฯ เพื�อำดูแลป็ริะชาชนในเชิงรุิก รัิบที่ริาบปั็ญหา  
และความืต้อำงการิขอำงป็ริะชาชนในเขตพื�นท่ี่�เที่ศบาลนคริรัิงสิ้ต

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 	ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต	 และผู้ประสบเหตุ ได้รัิบการิช่วยเหลือำจาก
เจ้าหน้าท่ี่�ด้วยความืริวดเร็ิว และม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ ม่ืมืาตริฐานและ 
ทัี่นต่อำเหตุการิณ์ ได้รัิบความืป็ลอำดภัย ไมื่ม่ืภาวะแที่ริกซ้อำน
ริะหว่างการิดูแลรัิบ - ส่้ง ถึงส้ถานพยาบาล 

	 ลดอัตราการสูญเสียชีวิต	 พิการ	 และการสูญเสียอ่ืน	 ๆ  
จากการิเจ็บป็่วยฉุกเฉินขอำงป็ริะชาชนที่่�ป็้อำงกันได้

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 เทศบาลพัฒนาระบบการดูแล	รับ	-	ส่งผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ
โดยม่ืศูนย์สั้�งการินคริรัิงสิ้ต เพื�อำที่ำาหน้าท่ี่�ในการิรัิบเรืิ�อำงหรืิอำ
เหตุเดือำดริ้อำนต่าง ๆ และสั้�งการิไป็ยังหน่วยงานท่ี่�ริับผิดชอำบ
ได้อำย่างริวดเร็ิว แม่ืนยำา โดยได้นำาริะบบและเที่คโนโลย่ต่าง ๆ 
เ ข้ า มื า ส้ นั บส้ นุ น ใ ห้ ก า ริที่ำา ง าน ม่ื ป็ ริ ะ สิ้ ที่ ธิิ์ ภ าพยิ� ง ขึ� น 
ริวมืถึงยังให้ความืส้ำาคัญกับการิพัฒนาบุคลากริให้ม่ืความืรู้ิ
และที่ักษะในการิป็ฏิิบัติหน้าท่ี่� จัดส้ริริงบป็ริะมืาณให้เพ่ยงพอำ 
ในการิบริิหาริจัดการิ และส่้งเส้ริิมืการิม่ืส่้วนร่ิวมืให้ภาคป็ริะชาชน
เข้ามืาเป็็นภาค่เครืิอำข่ายในการิดำาเนินงาน 

	 ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน เที่ศบาลนคริรัิงสิ้ตได้ดำาเนินโคริงการิ
อำบริมืหลักสู้ตริป็ฐมืพยาบาลและช่วยป็ฏิิบัติการิแพที่ย์ขั�นพื�นฐาน 
(Emergency Medical es onder : EM ) และจัดอำบริมื
ฟิ้ ้นฟิูการิป็ฐมืพยาบาลและช่วยป็ฏิิบัติการิแพที่ย์ขั�นพื�นฐาน 
(Emergency Medical es onder : EM ) ที่ั�งน่� ได้ม่ืริถ
อำาส้าส้มัืคริฉุกเฉินในภาค่เคริือำข่ายกู้ช่พริังส้ิต จำานวน 14 คัน  
อำาส้าส้มืัคริภาคป็ริะชาชนที่่�เข้าริ่วมืเป็็นเคริือำข่ายด้านการิแพที่ย์
ฉุกเฉินที่่�ผ่านการิอำบริมืที่่�ถูกต้อำงตามืที่่�ส้ถาบันการิแพที่ย์ฉุกเฉิน
กำาหนด จำานวน 150 คน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายธีรวุฒิ	กลิ่นกุสุม 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลนครรังสิต	เป็นนครแห่งคุณภาพชีวิตในปี	2565”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

20.80	ตร.กม.	 85,877	คน	 755,808,000	บาท

โทรศัพท์	0	2567	6000	 www.rangsit.org
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โครงการ นวัตกรรมชุมชนไ าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบพ่งพาตนเอง 
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบล นองตา ต้ม อำาเ อปราณบร จัง วัดประจวบคีร ัน ์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 นวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพ่ึงพาตนเอง
จัดที่ำาขึ�นเพื�อำแก้ไขปั็ญหาการิขาดแคลนไฟิฟ้ิาในพื�นท่ี่�หมู่ืท่ี่� 8  
บ้านวังวนชลป็ริะที่าน ตำาบลหนอำงตาแต้มื ซึ�งส่้งผลต่อำคุณภาพ
ช่วิตขอำงป็ริะชาชนมืานานกว่า 60 ปี็ ป็ริะชาชน 400 ครัิวเรืิอำน  
ขาดโอำกาส้ในการิเข้าถึงบริิการิส้าธิ์าริณะจากการิขยายเขต
ไฟิฟ้ิาใช้ในครัิวเรืิอำน และเนื�อำงจากเป็็นพื�นท่ี่� ซึ�งม่ืข้อำจำากัด 
ที่างกฎหมืายการิแก้ไขข้อำจำากัดที่างกฎหมืายต้อำงใช้เวลานาน 
หลายปี็ ส่้งผลให้ป็ริะชาชนต้อำงที่นทุี่กข์จากการิขาดโอำกาส้ 
ในการิได้รัิบบริิการิ กลางคืนป็ริะชาชนต้อำงใช้เท่ี่ยนเป็็นแส้งส้ว่าง
คอำยช่วยเด็ก ๆ ในการิอ่ำานหนังสื้อำ และที่ำาการิบ้าน อุำป็กริณ์ 
เครืิ�อำงใช้ไฟิฟ้ิาและสิ้�งอำำานวยความืส้ะดวกต่าง ๆ ไม่ืส้ามืาริถ 
ท่ี่�จะใช้ในครัิวเรืิอำนพื�นท่ี่�แห่งน่�ได้ 

	 อบต.หนองตาแต้ม ริิเริิ�มืหาแนวที่างในการิแก้ไขปั็ญหาท่ี่�เน้น
ป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพโดยใช้ต้นทุี่นตำ�า ไม่ืม่ืผลกริะที่บในที่างกฎหมืาย
เป็็นที่างเลือำกท่ี่�ด่ท่ี่�สุ้ดท่ี่�จะที่ำาให้ป็ริะชาชนได้รัิบบริิการิใช้ไฟิฟ้ิา
ในครัิวเรืิอำนได้อำย่างริวดเร็ิว และส้ามืาริถดูแลการิผลิตไฟิฟ้ิา
ใช้ในครัิวเรืิอำนได้ด้วยตนเอำง จึงแก้ปั็ญหาโดยใช้ริะบบผลิต
ไฟิฟ้ิาจากพลังงานแส้งอำาทิี่ตย์ในการิแก้ไขปั็ญหาขอำงชุมืชน 
ได้อำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพและม่ืต้นทุี่นตำ�า 

	 ประชาชนสามารถใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้อย่างรวดเร็ว	 
และสามารถพึ่งพาตนเองในการดูแลระบบการผลิตไฟฟ้า	
เหมืาะส้มืกับบริิบที่ขอำงพื�นที่่�ซึ�งไมื่ส้ามืาริถขยายเขตไฟิฟิ้าได้ 
ป็ริะกอำบกับมื่ความืเข้มืริังส้่อำาที่ิตย์ที่่�เหมืาะส้มืตลอำดป็ี 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ประชาชนหมู่ท่ี	 8	 บ้านวังวนชลประทาน	 ในทุี่กคริัวเรืิอำน 
ม่ืไฟิฟ้ิาใช้ในครัิวเรืิอำน

	 ประชาชนผู้ใช้ระบบโซลาเซลล์	 ส้ามืาริถดูแล ซ่อำมืแซมื  
ริะบบโซลาเซลล์ขอำงตนเอำงและกลุ ่มืผู ้ใช ้ริะบบโซลาเซลล  ์
ด้วยกันได้ ส้่งผลให้ป็ริะชาชนมื่คุณภาพช่วิตที่่�ด่ขึ�น

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การมีส่วนร่วมของชุมชน	 ช่วยส้ะที่้อำนป็ัญหาและนำาไป็สู้  ่
การิแก้ป็ัญหาได้ตริงกับความืต้อำงการิ 

	 การบริหารงานเชิงรุก	 ที่ำาให้ที่ริาบถึงป็ัญหาท่ี่�แท้ี่จริิง แม้ืว่า
บุคลากริจะอำยู่ในส้ายงานใดกต็ามื หากมืก่าริฝึกอำบริมืและพฒันา
อำย่างต่อำเนื�อำงจะที่ำาให้บุคลากริม่ืวิสั้ยทัี่ศน์ในการิแก้ไขปั็ญหา 
ส้ามืาริถที่ำางานนอำกเหนือำจากงานในหน้าท่ี่�ได้อำย่างม่ืศักยภาพ 

	 วัฒนธรรมองค์กร	 โดยเฉพาะการิที่ำางานเป็็นท่ี่มื และการิมื่ 
ส่้วนร่ิวมืแบบป็ริะชารัิฐที่ำาให้การิดำาเ นินงานขอำงอำงค์กริ 
เกิดผลสั้มืฤที่ธิิ์�สู้งสุ้ด 

	 การรวมกลุ่มประชาชนจัดต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ 
พลังงานทดแทนพึ่งตนเอง	 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู ้การใช้
พลังงานทดแทนในระดับตำาบล/หมู่บ้าน มื่การิกำาหนดริะเบ่ยบ 
ข้อำบังคับ ในการิบริิหาริจัดการิศูนย์เริ่ยนริู้เพื�อำให้เกิดความืยั�งยืน 
และในโริงเริ่ยนบ้านหนอำงตาแต้มื มื่การิจัดตั�งศูนย์เริ่ยนริู ้ 
เพื�อำให้เยาวชนได้ศึกษาตั�งแต่ริะดับชั�นอำนุบาลถึงชั�นมัืธิ์ยมืศึกษา 
ตอำนต้น ม่ืการิจัดตั� ง ช่าง ชุมืชนช่วยเหลือำดูแลซ่อำมืแซมื 
ริะบบพลังงานแส้งอำาทิี่ตย์ให้กับป็ริะชาชน

	 การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน เพื�อำให้ผู ้ที่่�มื่ริายได้น้อำยเข้าถึง 
แหล่งเงินทีุ่นในการิจัดซื�อำวัส้ดุอำุป็กริณ์ผลิตพลังงานไฟิฟิ้า 
จากแส้งอำาที่ิตย์ในริาคาถูก มื่ไฟิฟิ้าใช้ได้ในที่ันที่่ 

	 การใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มีความย่ังยืน	ลดป็ริิมืาณ
การิใช้นำ�ามัืนในกริะบวนการิผลิตไฟิฟ้ิาในครัิวเรืิอำน ลด CO

2
  

รัิกษาสิ้�งแวดล้อำมื ม่ืการิบริิหาริจัดการิแบตเตอำร่ิ�ท่ี่�ใช้ในริะบบ 
พลังงานแส้งอำาทิี่ตย์ไม่ืให้เกิดผลกริะที่บกับสิ้�งแวดล้อำมื

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายมนตรี	เชื้อวงศ์สกุล	 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองตาแต้ม	

วิสัยทัศน์ 

“ยกระดับการศึกษา	พัฒนาคุณภาพชีวิต	 
มุ่งมั่นคิดพัฒนาชุมชน	ประชาชนมีส่วนร่วม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

160.91	ตร.กม.	 	12,171	คน	 90,266,635	บาท

โทรศัพท์  0	3265	1731	 www.nongtatam.go.th 
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ด้านที่
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โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
ด  เทศบาลเมองปราจนบร อำาเ อเมองปราจนบร จัง วัดปราจนบร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การบูรณาการความร่วมมอืจากหลายภาคส่วน	เช่น อำาส้าส้มืคัริ
ส้าธิ์าริณสุ้ข จิตอำาส้า ผู้นำาชุมืชน คริู พริะส้งฆ์ และโริงพยาบาล
เจ้าพริะยาอำภัยภูเบศริ 

	 ชุมชนตระหนักถึงความจำาเป็นและการมีส่วนร่วม	 ในการิฟิ้้นฟิู
ดูแลผู้พิการิเพื�อำลดภาริะการิดูแล

	 ผู้พิการมีส่วนร่วม	 ในการิให้ความืเห็น คำาแนะนำา ริ่วมืตัดส้ินใจ 
ในการิดำาเนินงานขอำงโคริงการิทีุ่กขั�นตอำน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ได้ริับการิฟิ้้นฟิู
ส้มืริริถภาพที่ั�งด้านริ่างกายและจิตใจ

	 เกิดศูนย์การเรียนรู้และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ให้แก่ป็ริะชาชน 
หน่วยงานริาชการิและอำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�นแห่งอืำ�น ๆ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้บริหารเทศบาล	มื่นโยบายที่่�ชัดเจน ให้ความืส้ำาคัญในการิดูแล
สุ้ขภาพป็ริะชาชน

 	การบูรณาการความร่วมมือ โดยเที่ศบาลเมืือำงป็ริาจ่นบุริ่ 
ให ้การิส้นับส้นุนที่ั�งในด ้านอำงค ์ความืริู ้  ที่รัิพยากริบุคคล 
และงบป็ริะมืาณ 

 	ภาคีเครือข่ายต่าง	 ๆ	 มื่ความืเข้มืแข็งในการิดำาเนินงานเชิงริุก  
ที่ำาให้ผู้พิการิในพื�นที่่�เข้าถึงบริิการิด้านส้าธิ์าริณสุ้ข 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายบุญเกื้อ	พากเพียรศิลป 
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

วิสัยทัศน์ 

“เมืองอยู่ดี	คนมีสุข	สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	บริหารพัฒนากว้างไกล”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

8.34	ตร.กม.	 16,659	คน	 274,428,460	บาท

โทรศัพท์	0	3721	1115	 www.parchincity.go.th
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โครงการ การใช้เทคโนโลยีและการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(E ar et) สร้างมูลค่าเพิมให้กับผลผลิต 
ลินจี่พันธุ์ฮงฮวยคุณภาพดี  
ของกลุ่มเก ตรกรตำาบลแมสุ่ก อำาเภอแม่  ังหวัด ะเยา 
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบล ม่สก อำาเ อ ม่ จ จัง วัดพะเ า

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ใช ้ เทคโนโลยีการตลาดสมัยใหม ่ 	 เพื�อำส้ริ ้างมืูลค ่าเพิ�มื 
ให้กับผลผลิตลิ�นจ่�พันธิ์ุ์ฮงฮวยคุณภาพด่

	 เกษตรกรใช้แนวทางตลาดนำาการผลิต	 มืุ ่งเน้นให้ผลผลิต 
ม่ืคุณภาพป็ลอำดภัยต่อำผู้ผลิตและผู้บริิโภค ที่ำาน้อำยแต่ได้มืาก 
และน้อำมืนำาหลักป็รัิชญาขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยงมืาป็ริะยุกต์ใช้

	 ระบบการรับประกันคุณภาพผลผลิต ริับป็ริะกันความืพึงพอำใจ 
และผู้บริิโภคส้ามืาริถตริวจส้อำบย้อำนกลับได้ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ

	 ยกระดับราคาผลผลิต ลิ�นจ่�พันธ์ุิ์ฮงฮวยคุณภาพด่ให้สู้งขึ�น 
กว่าในอำด่ตและม่ืความืแตกต่างจากริาคาลิ�นจ่�ทัี่�วไป็

	 ชื่อเสียงของลิ้นจ่ีพันธุ ์ฮงฮวยของอำาเภอแม่ใจเป็นที่รู ้จัก	
ป็ริะชาชนให้ความืส้นใจและเป็ ็นที่่�ต ้อำงการิขอำงผู ้บริิโภค 
ที่ั�วป็ริะเที่ศ

	 ได้รับการข้ึนทะเบียน	เป็็นสิ้�งบ่งช่�ที่างภูมิืศาส้ตร์ิ (G ) ขอำงไที่ย

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การจัดโครงสร้างของกลุ่มเกษตรกร ไมื่เน้นกลุ่มืขนาดใหญ ่
จัดให้ม่ืบุคคลที่่�ม่ืความืชำานาญด้านการิดูแล ตริวจส้อำบคุณภาพ
ผลผลิต มื่บุคคลด้านการิใช้งานส้ื�อำส้ังคมือำอำนไลน์ ด้านการิตลาด
ส้มืัยใหมื่ เข้าริ่วมืการิดำาเนินงานในกลุ่มื

	 การร ่วมกันทำากิจกรรมของกลุ ่ม	 อำย่างจริิงจัง เข ้มืแข็ง  
ภายใต้แนวคิด “การิเป็ล่�ยนแป็ลงไป็สู้่ส้ิ�งใหมื่ ใจต้อำงมืาก่อำน”

	 การใช้ เทคโนโลยี  เข้ามืาช่วยในการิที่ำาป็ริะชาสั้มืพันธ์ิ์  
และที่ำาการิตลาด

	 เคร่งครัดด้านการควบคุมคุณภาพการผลิต และคุณภาพ 
ขอำงผลผลิต

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายจตุรงค์	สุวรรณะ	 
นายกองค์การบริการส่วนตำาบลแม่สุก

วิสัยทัศน์ 

“สภาพแวดล้อมสมบูรณ์	เพ่ิมพูนรายได้	 
ใส่ใจสุขภาพถ้วนหน้า	การศึกษาดี	มีคุณธรรม	 
วัฒนธรรมประเพณีลำ้าค่า	สู่การพึงพาตนเองอย่างย่ังยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

41.46	ตร.กม.	 5,458	คน	 36,613,317	บาท

โทรศัพท์	 0	5407	9720	 www.maesuk.go.th
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ด้านที่
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โครงการ เทศบาล รีแลน ์
ด  เทศบาลตำาบลควน นน อำาเ อควน นน จัง วัดพัทลง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 สำารวจปัญหาในชุมชน  พบว่ามืาจากปั็ญหาผลกริะที่บ 
ด้านสิ้�งแวดล้อำมืจากการิจัดงานในที่้อำงถิ�น ป็ริะชาชนตั�งเต็นที่์ 
โต๊ะ เก้าอำ่� บนถนน ที่ำาให้ก่ดขวางการิส้ัญจริในที่้อำงถิ�น เส้่�ยงต่อำ 
การิเกิดอำุบัติเหตุที่างบก เกิดเส้่ยงดังส้ริ้างความืริำาคาญ ไป็จนถึง
ป็ัญหาการิกำาจัดขยะ และความืไมื่เป็็นริะเบ่ยบเริ่ยบริ้อำยในพื�นที่่�

 	 เทศบาลฟรีแลนซ์  โดยดำา เ นินการิ รัิบจัดงานฟิร่ิแลนซ์ 
ให้กับพ่�น้อำงป็ริะชาชน อำาที่ิ งานมืงคลส้มืริส้ ป็ริะชุมื อำบริมื 
ส้ัมืมืนา งานเล่�ยงส้ริ้างส้ริริค์ งานป็ริะเพณ่ ถือำเป็็นนวัตกริริมื
การิพัฒนาเมืือำงและการิจัดการิที่ ้อำง ถิ�นจัดให ้ ม่ืบริิการิ 
ด้านส้าธิ์าริณูป็การิและส้าธิ์าริณูป็โภค เป็็นกิจกริริมืท่ี่�ใช้เป็็น
เคริื�อำงมืือำในการิควบคุมื กำากับ ดูแลที่้อำงถิ�น การิจัดหาส้ิ�งอำำานวย
ความืส้ะดวกในริูป็แบบการิจัดกิจกริริมืที่างเศริษฐกิจด้านบริิการิ
ส้าธิ์าริณะเชิงส้ริ้างส้ริริค์ส้ิ�งใหมื่ที่่�ทัี่นส้มืัย ซึ�งอำงค์กริยุคใหมื ่
ต้อำงพัฒนาป็ริับการิที่ำางานเชิงริุกในการิบริิหาริจัดการิที่ริัพยากริ
ที่้อำงถิ�นให้เกิดป็ริะโยชน์คุ้มืค่า เพื�อำยกริะดับคุณภาพช่วิตและ 
ตอำบส้นอำงความืจำาเป็็นพื�นฐานแก่ป็ริะชาชน

 	42	เครือข่ายความร่วมมือ	เน้นการิที่ำางานเชิงส้ริา้งส้ริริค ์ใช้ริะบบ 
การิที่ำางานเป็็นท่ี่มืท่ี่�ให้ทุี่กภาคส่้วนม่ืส่้วนร่ิวมืในการิตัดสิ้นใจ 
ให้การิส้นับส้นุนการิดำาเนินงานตามืบที่บาที่หน้าท่ี่� ป็ริะกอำบด้วย 
ภาครัิฐ และภาคเอำกชน ในอำำาเภอำควนขนุน จำานวน 20 แห่ง 
วัดเครืิอำข่ายอำำาเภอำควนขนุนใน 12 ตำาบล และกลุ่มืเครืิอำข่าย 
อำาช่พอิำส้ริะ จำานวน 10 กลุ่มื

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ด้านบรกิารสาธารณะ	ลดความืเส้่�ยงการิเกดิอำบุตัเิหตบุนท้ี่อำงถนน 
ป็ริะชาชนมืค่วามืป็ลอำดภยัในชว่ติและที่ริพัย์ส้นิ เกดิการิส้ร้ิางงาน 
การิกริะจายริายได้จากการิเชื�อำมืโยงที่างเศริษฐกิจริะหว่าง 
กลุ่มืเครืิอำข่ายต่าง ๆ ในชุมืชน พ่�น้อำงป็ริะชาชนได้รัิบการิอำำานวย
ความืส้ะดวก ความืป็ลอำดภัย ช่วยส่้งเส้ริิมืคุณภาพช่วิตและ 
ความืเป็็นอำยู่ที่่�ด่ขึ�น

 	 ด้านบริหารจัดการ	 เป็็นการิพัฒนาอำงค์กริ ป็ริับริะบบบริิการิ 
เชิงริุก เป็็นการิเตร่ิยมือำงค์กริให้ก้าวที่ันยุคส้มัืย ด้วยการิพึ�งพา
ตนเอำงในการิส้ริ้างริายได้ ที่้อำงถิ�นม่ืความืเป็็นริะเบ่ยบเริ่ยบริ้อำย
เป็็นการิส้ริ้างเมืือำงให้น่าอำยู่ ม่ืความืป็ลอำดภัยและเป็็นมืิตริกับ 
ส้ิ�งแวดล้อำมื 

 	ด้านการมีส่วนร่วม	 ป็ริะชาชนเข้าถึงข้อำมืูลการิตัดส้ินใจ 
ในกริะบวนการิพัฒนา การิเชื�อำมืโยงนโยบาย การิป็ริะส้านงาน  
การิให้ความืร่ิวมืมืือำด้านริะบบและด้านการิเงิน การิจ้างงาน 
การิกริะจายริายได้ การิขยายเคริอืำขา่ย และการิแลกเป็ล่�ยนเริย่นริู ้

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ ผู้นำา	 การทำางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมกับ
เครือข่าย ม่ืจุดเน้นอำยู่ท่ี่�การิป็ริะส้านความืร่ิวมืมืือำกับเครืิอำข่าย
เพื�อำให้ได้โคริงการิท่ี่�ป็ริะชาชนต้อำงการิและพึงพอำใจมืากท่ี่�สุ้ด  
ยึดหลักนำาความืเห็นขอำงป็ริะชาชนช่วยเพิ�มืป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ 
การิดำาเนินงาน

 	แนวทางการสร้างนวัตกรรม ใช้การิโน้มืน้าว ชักชวน ให้เกิด 
ความืริ่วมืมืือำ เพื�อำผลักดันให้ป็ริะชาชนป็ฏิิบัติตามืโดยไมื่รู้ิสึ้กว่า 
ถูกบังคับ เป็็นการิใช้อำำานาจควบคุมืที่างอ้ำอำมื (So t Power)  
ส้ร้ิางการิมื่ส่้วนริ่วมืมืากกว่าการิเผชิญหน้า การิบังคับขู่เข็ญ  
(Hard Power) ส้ร้ิางอิำที่ธิิ์พลต่อำความืคิดขอำงสั้งคมืโดยอำาศัย
ที่รัิพยากริพื�นฐานด้านวัฒนธิ์ริริมื ค่านิยมืนโยบายที่้อำงถิ�น  
การิให้ความืริ่วมืมืือำขอำงป็ริะชาชนและเคริือำข่ายซึ�งเป็็นป็ัจจัย 
นำาไป็สู้่ความืส้ำาเริ็จ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายโชคดี	จิตต์รัตนพงศ์ 
นายกเทศมนตรีตำาบลควนขนุน

วิสัยทัศน์ 

“บริการดี	มีมาตรฐาน	 
บ้านเมืองสะอาดท่ัวทุกพ้ืนท่ี	อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

0.9	ตร.กม.	 2,174	คน	 36,838,689	บาท

โทรศัพท์	0	7468	1525	 www.khuankhanuncity.go.th
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โครงการ นวัตกรรมองค์กรแห่งการพัฒนากี า 
และการออกกำาลังกาย 
ด  เทศบาลตำาบล ับสมอทอด อำาเ อบงสามพัน จัง วัดเพ รบรณ์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 มีสนามกี า/ลานกี าหลากหลาย เพ่ยงพอำต่อำการิใช้บริิการิ 
ขอำงป็ริะชาชน ส้ามืาริถเลือำกใช้ เลือำกเล่นก่ฬา อำอำกกำาลังกาย 
ได้ตามืความืส้นใจ ทัี่�งก่ฬาในร่ิมืและกลางแจ้ง

	 ศูนย์ฟิตเนสเทศบาลตำาบลซับสมอทอด ท่ี่�ทัี่นส้มืัย คริบวงจริ  
และได้มืาตริฐาน ม่ืความืพร้ิอำมืส้ำาหรัิบให้บริิการิป็ริะชาชน

	 ส ่งเสริมสนับสนุนนักกี าเข ้าร ่วมการแข่งขันทุกระดับ 
ตามโอกาสและความเหมาะสม จนคว้าริางวัลริะดับป็ริะเที่ศ 
เป็็นจำานวนมืาก ได้การิยอำมืรัิบและความืไว้วางใจจากป็ริะชาชน
ได้รัิบชื�อำเส่้ยงจากการิดำาเนินงานด้านก่ฬาท่ี่�ใช้เที่คโนโลย่ 
มืาป็ริับใช้กับการิส้่งเส้ริิมืศักยภาพขอำงนักก่ฬา 

 	ยกระดับเป็นองค์กรต้นแบบ เที่ศบาลตำาบลซับส้มือำที่อำด  
ผ่านการิคัดเลือำกผู้ที่ำาคุณป็ริะโยชน์ด้านการิพัฒนาก่ฬาและ 
การิอำอำกกำาลังกาย ป็ริะจำาป็ี 2561 ป็ริะเภที่ อำงค์กริส้่งเส้ริิมื 
ด้านการิพัฒนาก่ฬาและการิอำอำกกำาลังกาย “เพชริตริาที่อำง 
พริะพลบด่” จากกริมืพลศึกษา และผ่านการิป็ริะเมืินนวัตกริริมื :  
ลานก่ฬาพัฒนาคุณภาพช่วิต เมืือำงสิ้�งแวดล้อำมืยั�งยืน ป็ริะจำาปี็  
2562 จากส้ำานักงานที่รัิพยากริและสิ้�งแวดล้อำมืจังหวัดเพชริบูริณ์ 
และส้ำานักงานสิ้�งแวดล้อำมืภาคท่ี่� 3 จังหวัดพิษณุโลกริะดับด่เย่�ยมื

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ประชาชนได ้รับการบริการในด้านการส ่งเสริมสุขภาพ  
มืก่าริอำอำกกำาลงักายที่่�คริบวงจริตามืความืถนดัขอำงตนเอำง ที่นัส้มืยั 
เพ่ยงพอำ ที่ั�งในริูป็แบบขอำงลานก่ฬาและส้ถานท่ี่�อำอำกกำาลังกาย
ฟิิตเนส้

	 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัย 
ที่สมบูรณ์แข็งแรง	 ส้ริ้างความืส้ัมืพันธิ์์อำันด่ให้เกิดขึ�นในชุมืชน  
โดยผ่านการิที่ำากิจกริริมื/โคริงการิต่าง ๆ ที่่�ดำาเนินการิควบคู ่
กับการิพัฒนาพื�นท่ี่�ในการิให้บริิการิด้านการิส่้งเส้ริิมืสุ้ขภาพ  
ที่ำาให้เด็กและเยาวชน ห่างไกลยาเส้พติดโดยใช้เวลาว่างให้เกิด
ป็ริะโยชน์ด้วยการิอำอำกกำาลังกายและการิเล่นก่ฬาป็ริะเภที่ต่าง ๆ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 วิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร	 การทำางานเป็นทีมด้วยความ 
เข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ร่ิวมืกันวางแผนและ 
แก้ไขปั็ญหา ม่ืการิเร่ิยนรู้ิและลงมืือำป็ฏิิบัติร่ิวมืกัน ยึดมัื�นตามื 
หลักธิ์ริริมืาภิบาลและการิบริิหาริกิจการิบ้านเมืือำงท่ี่�ด่ (Good 
Governance) 

	 การบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม	 ริะหว่างเที่ศบาลตำาบล 
ซับส้มือำที่อำดกับภาค่เครืิอำข่ายขอำงภาครัิฐ เอำกชน และหน่วยงาน 
ท่ี่�เก่�ยวข้อำงอำย่างเข้มืแข็ง

	 เป้าหมายเดียวกัน	 บุคลากริขอำงเที่ศบาลตำาบลซับส้มือำที่อำด  
ทัี่�งฝ่ายบริิหาริ ฝ่ายนิติบัญญัติ ตลอำดจน ข้าริาชการิและพนักงาน  
ม่ืความืรู้ิความืส้ามืาริถ และให้ความืส้ำาคัญกับการิดูแลช่วยเหลือำ  
พ่�น้อำงป็ริะชาชน เล็งเห็นว่าการิอำอำกกำาลังกายตามืความืถนัด 
ส้ามืาริถพัฒนาคนให้ส้มืบูริณ์ เป็็นป็ริะโยชน์ต่อำชุมืชน และ 
ป็ริะเที่ศชาติต่อำไป็

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายทวีศักดิ์	อินทรานุกูล 
นายกเทศมนตรีตำาบลซับสมอทอด

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลตำาบลซับสมอทอด	สวยงามน่าอยู่	 
พัฒนาสู่หลักธรรมาภิบาล	สืบสานประเพณีวัฒนธรรม	 
น้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

7.68	ตร.กม.	 8,782	คน	 71,183,297	บาท

โทรศัพท์	0	5673	1742	 www.subsamotod.go.th
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โครงการ การจัดการขยะมูล อยแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลท่าสองคอน อำาเ อเมองม าสารคาม จัง วัดม าสารคาม

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่แตกต่างจาก 
รูปแบบเดิมอย่างสิ้นเชิง เดิมืการิจัดการิขยะมืูลฝอำย ป็ริะชาชน 
มืแ่นวคิดที่่�ว่าเป็็นบที่บาที่หน้าที่่�ขอำง อำบต. แต่เพย่งฝ่ายเดย่ว ต่อำมืา  
มื่การิริณริงค์ให้เห็นว่าการิจัดการิขยะเป็็นหน้าที่่�ขอำงทีุ่กคน 
ในชุมืชนที่่�จะริ่วมืแริงริ่วมืใจ เป็ล่�ยนความืคิด จิตส้ำานึกขอำง
ป็ริะชาชนให้หนัมืาคัดแยกขยะ มืค่วามืริบัผดิชอำบต่อำตนเอำง ชมุืชน 
และส้ังคมืเพิ�มืขึ�น

	 การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการขยะแบบใหม ่ 	 โดยเน ้น  
การิมื่ส้่วนริ่วมืขอำงชุมืชน และภาค่เคริือำข่ายในการิดำาเนินงาน 

	 กระบวนการในการทำางานที่หลากหลาย มื่นวัตกริริมืต่าง ๆ 
เช่น แกนนำาตาวเิศษพัฒนาชมุืชน ริถโมืบายคดัแยกขยะในงานบญุ 
งานศพ โริงที่านป็ลอำดโฟิมื วิที่ยากริจัดการิขยะริะดับตำาบล  
คริัวเริือำนต้นแบบคัดแยกขยะ การิใช้ธิ์งสั้ญลักษณ์ในการิเลือำก 
ริปู็แบบการิจดัการิขยะ กอำงที่นุขยะบญุ ดแูลผู้ป่็วยติดบ้านตดิเต่ยง  
ผู้ด้อำยโอำกาส้ เป็็นต้น 

	 อบต.ท่าสองคอน ได้รัิบริางวัลริางวัลชมืเชย อำงค์กริป็กคริอำงส่้วน
ท้ี่อำงถิ�นท่ี่�ม่ืการิบริิหาริจัดการิท่ี่�ด่ ป็ริะจำาปี็งบป็ริะมืาณ พ.ศ. 2562

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง ย่ัง ยืน  
ชุมืชนส้ามืาริถบริิหาริจัดการิขยะมูืลฝอำยในริะดับครัิวเรืิอำน  
ได้ส้ำาเร็ิจเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื

	 ประชาชนมส่ีวนร่วมในการร่วมคดิวเิคราะห์	วางแผน ร่ิวมืแก้ไข
ป็ัญหา ริ่วมืดำาเนินโคริงการิ ริ่วมืริับผลป็ริะโยชน์ และริ่วมืติดตามื
ป็ริะเมืินผลการิดำาเนินโคริงการิ 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 นโยบายของผูบ้ริหาร ม่ืความืชัดเจน เอำาจริิงเอำาจัง กล้าตัดสิ้นใจ  
เจ้าหน้าท่ี่�ผู้รัิบผิดชอำบม่ืความืตั�งใจในการินำานโยบายไป็สู่้การิป็ฏิิบัติ

	 ผู้นำาชุมชน	ม่ืความืเข้มืแข็ง และป็ริะชาชนเห็นว่าปั็ญหาขยะเป็็น
ปั็ญหาร่ิวมืกันขอำงทุี่กภาคส่้วนในชุมืชน

	 การหนุนเสริมกระบวนการทำางาน	 ขอำงเครืิอำข่ายส้ภาฮักแพงฯ 
ซึ�งม่ืกริะบวนการิหลากหลาย 

	 นโยบายของรัฐบาล	 ซึ�งป็ริะกาศให้ปั็ญหาขยะมูืลฝอำยเป็็น 
วาริะแห่งชาติ

	 ภาวะวกิฤตบ่ิอขยะ	เที่ศบาลเมืือำงมืหาส้าริคามืท่ี่�ไม่ืส้ามืาริถริอำงรัิบ
ขยะได้ 

	 การมีส่วนร่วมในทุกระดับของการทำางาน ม่ืการิป็ริะส้าน 
ภาค่เครืิอำข่ายในพื�นท่ี่�เข้ามืาม่ืส่้วนร่ิวมือำย่างต่อำเนื�อำง 

	 ใช้ข้อมูลเป็นโจทย์	ในการิเร่ิยนรู้ิร่ิวมืกัน 
	 ความต่อเน่ือง	ในการิที่ำากิจกริริมื 
	 การสร้างแรงบันดาลใจ	 ผ่านการิป็ริะกวดหมู่ืบ้านและให้ริางวัล

เชิดชูเก่ยริติ 
	 การสนับสนุนงบประมาณ	 เพื�อำป็ฏิิบัติการิต่อำเนื�อำงในชุมืชน 

จากกอำงทุี่นหลักป็ริะกันสุ้ขภาพ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสน	บัวลาด	 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าสองคอน

วิสัยทัศน์ 

“มุ่งสู่ตำาบลน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 
การบริหารจัดการดี	มีศูนย์บริการศึกษา”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

177.45	ตร.กม.	 13,598	คน	 75,390,914	บาท

โทรศัพท์	0	4375	8099	 www.thasongkhon.go.th
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โครงการ  ( er e o are) ภายใต้แนวคิด 
อาสาอยู่เคียง แม่สะเรียงอยู่สุข 
ด  เทศบาลตำาบล ม่สะเร ง อำาเ อ ม่สะเร ง จัง วัด ม่ ่องสอน 

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 สังคมแจกัน	 สังคมพหุวัฒนธรรม ป็ริะชากริท่ี่�อำาศัยอำยู่ในเขต
เที่ศบาลตำาบลแม่ืส้ะเร่ิยง ม่ืการินับถือำศาส้นาท่ี่�หลากหลาย ได้แก่
ศาส้นาพุที่ธิ์ อิำส้ลามื คริิส้ต์ ที่ำาให้ม่ืวัฒนธิ์ริริมืป็ริะเพณ่ท่ี่�แตกต่าง
หลากหลาย กลายเป็็นสั้งคมืพหุวัฒนธิ์ริริมื การิใช้ช่วิตร่ิวมืกัน
ขอำงคนในชุมืชนท่ี่�มื่ความืหลากหลายที่างวัฒนธิ์ริริมืนั�นดูเหมืือำน
เป็็นเรืิ�อำงยาก แต่ส้ำาหรัิบชุมืชนแม่ืส้ะเร่ิยงนั�น ส้ามืาริถดำาริงอำยู ่
ด้วยกันอำย่างสั้นติสุ้ข ม่ืความืรัิก ความืส้ามัืคค่กลมืเกล่ยวกัน  
เป็็นผลจากการิถือำหลัก “การิไมื่แบ่งแยกศาส้นา” และเลือำก 
ท่ี่�จะอำยู่ร่ิวมืกันเส้มืือำนหนึ�ง “ญาติพ่�น้อำง” ม่ืการิช่วยเหลือำกัน 
แบ่งป็นัมืน่ำ�าใจ และดแูลกนัทัี่�งในภาวะป็กต ิเจ็บป็ว่ย กริณเ่ส้ย่ช่วิต  
หรืิอำกริณ่เกิดภัยต่าง ๆ

	 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายและจัดการเรียนรู้	 (ศปง.) 
โดยใช้ทุี่นที่างสั้งคมืท่ี่� ม่ือำยู่ เ ป็็นกลไกขับเคลื�อำนการิพัฒนา 
ในป็ริะเด็นต่าง ๆ ม่ืการิริวมืตัวกันเป็็นกลุ่มื นำาไป็สู่้การิ 
แก้ไขปั็ญหาและความืต้อำงการิท่ี่�กริะที่บต่อำวิถ่ความืเป็็นอำยู ่
เช่น กลุ่มืคนส้ริา้งเส้ริมิืเมือืำงส้ขุภาวะ กลุ่มืชมืริมืขา้ริาชการิบำานาญ
กลุ่มืส้ภาวัฒนธิ์ริริมื เป็็นต้น 

	 ส่วนระบบการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ มื่อำาส้าส้มืัคริดูแลผู้สู้งอำาย ุ
ที่่�มืาจากกลุ ่มืจิตอำาส้า อำาส้าส้มืัคริส้าธิ์าริณสุ้ข โริงพยาบาล
แมื่ส้ะเริ่ยง เจ้าหน้าที่่�เที่ศบาล ตัวผู้สู้งอำายุเอำง คณะกริริมืการิ
พัฒนาริะบบการิดูแลผู้สู้งอำายุ หริือำแมื้กริะที่ั�งคนพิการิที่่�มื่ความื
ต้อำงการิช่วยเหลือำกันและกัน เป็็นต้น 

	 การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น	 ๆ โดยเที่ศบาล
ตำาบลแมื่ส้ะเร่ิยง ได้จัดที่ำา MOU ส้ริ้างเคริือำข่ายริ่วมืกับพัฒนา
ส้ังคมืและความืมืั�นคงขอำงมืนุษย์จังหวัดแมื่ฮ่อำงส้อำน โริงพยาบาล
แมื่ส้ะเร่ิยง ส้าธิ์าริณสุ้ขอำำาเภอำแมื่ส้ะเริ่ยง วิที่ยาลัยการิอำาช่พ
แมื่ส้ะเร่ิยง ส้ำานักงานการิศึกษานอำกริะบบและการิศึกษา 
ตามือัำธิ์ยาศัยอำำาเภอำแมื่ส้ะเริ่ยง วิที่ยาลัยชุมืชนแมื่ฮ่อำงส้อำน  
กริมืที่หาริพริานท่ี่�  36 และส้ถาน่ตำาริวจภูธิ์ริแมื่ส้ะเร่ิยง  
ในการิขับเคลื�อำนการิพัฒนาคุณภาพช่วิตผู้สู้งอำายุ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ประชาชนในเขตพ้ืนทีเ่ข้าถงึบรกิารสาธารณสุขอย่างทัว่ถงึ เช่น 
ผู้ป็่วยติดเต่ยง จำานวน 5 ริาย ผู้สู้งอำายุที่่�เข้าริ่วมืโคริงการิ STC  
จากเดิมืป็ี 2559 จำานวน 35 ริาย ป็ัจจุบันป็ี 2562 จำานวน 98 ริาย

	 การเพ่ิมข้ึนของเครือข่ายและกลุ่มจิตอาสาต่าง	 ๆ ท่ี่�ร่ิวมืกัน 
ในการิให้บริิการิป็ริะชาชนในเขตพื�นท่ี่�เที่ศบาลตำาบลแม่ืส้ะเร่ิยง

	 เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ผ่านกริะบวนการิพัฒนาริะบบ
การิริ่วมืจัดการิตนเอำงขอำงชุมืชนที่้อำงถิ�นสู้่การิเป็็นตำาบลจัดการิ
ตนเอำง (สุ้ขภาวะ) โดยการิเส้ริิมืพลังความืริ่วมืมืือำและบูริณาการิ
การิที่ำางานในริูป็แบบป็ริะชาริัฐ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 นโยบายของผู้บริหารท่ีมีความชัดเจน	 ให้อิำส้ริะในการิคิดและ
พัฒนางาน/กิจกริริมื หนุนเส้ริิมืการิที่ำางานขอำงพนักงาน เจ้าหน้าท่ี่�
 ที่ำาให้เกิดความืต่อำเนื�อำงในการิดำาเนินงานโคริงการิ/กิจกริริมื ขอำง
เที่ศบาลตำาบลแม่ืส้ะเร่ิยง

	 มีชุดข ้อมูลพื้นที่ที่ เป ็นของตนเอง	 (TCNAP/R CAP)	 
ที่ำาให้ริู้จักส้ถานะ เห็นศักยภาพขอำงตนเอำง และมื่การินำาใช้ข้อำมืูล
ที่่�มือ่ำยูใ่นการิเพิ�มืป็ริะส้ทิี่ธิ์ภิาพ เป็็นเคริื�อำงมือืำในการิจดัการิปั็ญหา 
เพื�อำตอำบส้นอำงความืต้อำงการิขอำงคนในพื�นที่่�อำย่างแที่้จริิง

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายพัลลภ	หว่าละ 
นายกเทศมนตรีตำาบลแม่สะเรียง

วิสัยทัศน์ 

“วัฒนธรรมเด่น	เน้นบริการ	บริหารงานโปร่งใส	 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

1.384	ตร.กม.	 2,870	คน	 39,787,513	บาท

โทรศัพท์	0	5368	1231	 www.maesariang.go.th
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โครงการ ประชุมบูรณาการ การทำางานร่วมกันในพื้นที่
ด  เทศบาลตำาบลกด ่ อำาเ อเลิงนกทา จัง วัด ส ร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 เทศบาลตำาบลกุดแห่ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน
หน่วยงานในระดับอำาเภอให้เข้าร่วมโครงการและเข้าร่วม
ประชุมทุกเดือน เช่น อำำาเภอำ ส้ถาน่ตำาริวจภูธิ์ริอำำาเภอำเลิงนกที่า 
ธิ์นาคาริ การิไฟิฟิ้าส้่วนภูมืิภาค ส้าขาเลิงนกที่า ส้ำานักงานเกษตริ
อำำาเภอำ ส้ำานกังานพฒันาชมุืชนอำำาเภอำ การิศกึษานอำกโริงเริย่นและ
ตามือำัธิ์ยาศัย เป็็นต้น และป็ริะส้านงานหน่วยงานในพื�นที่่�เข้าริ่วมื
โคริงการิและเข้าริ่วมืป็ริะชุมืป็ริะจำาเดือำน เช่น กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
โริงเริ่ยนในพื�นที่่� โริงพยาบาลส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพตำาบล อำาส้าส้มืัคริ
ส้าธิ์าริณสุ้ข ผู้ที่ริงคุณวุฒิในพื�นที่่� เป็็นต้น 

	 เทศบาลยังเป็นหน่วยงานท่ีได้มอบหมายหน้าท่ีให้บุคลากร 
รับผิดชอบโครงการ ส้ถานที่่� วัส้ดุอุำป็กริณ์ในการิป็ริะชุมื 
ป็ริะจำาเดือำน และงบป็ริะมืาณส้ำาหริับดำาเนินการิป็ริะชุมืด้วย

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ประชาชนในพื้นท่ี	 จำานวน	 2,641	 ครัวเรือน ได้ริับป็ริะโยชน์ 
จากการิที่่�หน่วยงานต่าง ๆ มืาให้ความืริู้ แก้ไขป็ัญหาที่่�เกิดขึ�น  
และริะดมืส้มือำงวางแผนพัฒนาในพื�นที่่�

	 ประชาชนในพื้นที่ได ้รับการอำานวยความสะดวกเพิ่มข้ึน 
เนื�อำงจากมืห่น่วยงานที่ั�งในริะดบัอำำาเภอำและในพื�นที่่�ตำาบลอำอำกมืา
ให้บริิการิในพื�นที่่�

	 การตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาตรงกับสภาพปัญหาและ 
ความต้องการอยา่งทันท่วงที เนื�อำงจากเมืื�อำม่ืการิป็ริะชมุืริบัที่ริาบ
ปั็ญหาแล้ว หน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อำงส้ามืาริถป็รึิกษาหารืิอำแนวที่าง
ที่างการิแก้ไขปั็ญหา ส้ามืาริถลงตริวจส้อำบพื�นท่ี่�ท่ี่�ป็ริะส้บปั็ญหา 
และอำาจส้ามืาริถแก้ไขปั็ญหาได้ทัี่นท่ี่ในวันท่ี่�ม่ืการิป็ริะชุมื

	 ลดเวลาและประหยัดงบประมาณ	 ในการิเดินที่างไป็ติดต่อำ
ริาชการิหริือำส้อำบถามื ส้ำาหริับป็ริะชาชนที่่�ต้อำงเดินที่างไป็ติดต่อำ
งานกับหน่วยงานในตัวอำำาเภอำ 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ความร่วมมอื ร่ิวมืแริง ร่ิวมืใจจากที่กุหน่วยงานที่่�เข้าร่ิวมืโคริงการิ 
การิส้ริ้างพลังในชุมืชน เพื�อำคนในชุมืชน

	 ผู้นำาในพ้ืนท่ีและประชาชน	 เห็นความืส้ำาคัญขอำงโคริงการิ  
ว่าส้ามืาริถช่วยแก้ปั็ญหาหรืิอำดำาเนินการิให้ปั็ญหาท่ี่�ป็ริะส้บอำยู ่
ได้รัิบการิบริริเที่าลงได้

	 การสร้างคลังสมองในพ้ืนท่ี โดยม่ืการิริะดมืหน่วยงานต่าง ๆ  
มืาช่วยคิดในการิบริิหาริงานหรืิอำแก้ปั็ญหาท่ี่�เกิดขึ�นในพื�นท่ี่� 
ถือำเป็น็การิใหบ้ริกิาริป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�อำก่ริปู็แบบหนึ�ง ท่ี่�ส้ามืาริถ
แก้ไขปั็ญหาให้ป็ริะชาชนได้ริวดเร็ิว

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสุรชัย	จันทร์เพ็ญ	 
ปลัดเทศบาลตำาบลกุดแห่	 
ปฏิบัติหน้าที่	นายกเทศมนตรีตำาบลกุดแห่

วิสัยทัศน์ 

“ตำาบลกุดแห่น่าอยู่	 
เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม	เกษตรกรรมอินทรีย์ทันสมัย”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

54.46	ตร.กม.	 8,705	คน	 58,890,302	บาท

โทรศัพท์	0	4558	4715	 www.kudhaecity.go.th
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โครงการ ปรับปรุงเพิมประสิทธิภาพการผลิต 
น้ำาประปาและระบบประปา 
ด  เทศบาลตำาบลบ้าน ร่ อำาเ อดำาเนินสะดวก จัง วัดรา บร 

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ตำาบลบ้านไร่ ม่ืส้ภาพเป็็นที่่�ริาบลุ่มื มื่นำ�าจากคลอำงธิ์ริริมืชาติ 
และมื่ลำาคลอำงส้ายเล็ก ๆ จำานวนมืาก ที่ำาให้มื่นำ�าตลอำดป็ี  
ส้ภาพพื�นที่่� เหมืาะกับการิเพาะป็ลูก การิป็ริะกอำบอำาช่พ 
เกษตริกริริมืและป็ศุสั้ตว์ ม่ืที่างหลวงแผ่นดินผ่านกลางริะหว่าง
ตำาบล ที่ำาให้ม่ืเส้้นที่างติดต่อำคมืนาคมืท่ี่�ส้ะดวก พื�นท่ี่�ในเขตตำาบล
บ้านไร่ิส่้วนใหญ่เป็็นพื�นท่ี่�เกษตริกริริมื ม่ืการิป็ลูกพืชผักผลไม้ื  
เช่น หน่อำไม้ืฝรัิ�ง ชมืพู่ มืะม่ืวง ฝรัิ�ง มืะพร้ิาวนำ�าหอำมื และม่ืกิจการิ 
ที่างป็ศุส้ัตว์ เช่น เล่�ยงวัว เล่�ยงแพะ เล่�ยงป็ลา เล่�ยงกุ้ง 

	 แหล่งนำ้าผิวดินที่สำาคัญคือบึงบางเทรา เป็็นแหล่งนำ�าที่่�เชื�อำมื
ริะหว่างคลอำงชลป็ริะที่านจากตำาบลบ้านส้ิงห์ มืายังตำาบล
บ้านไริ่ ม่ืเนื�อำที่่�ป็ริะมืาณ 25 ไริ่เศษ ป็ริะชาชนได้ใช้ป็ริะโยชน ์
ในการิอุำป็โภค ที่ำาการิเกษตริและผลิตนำ�าป็ริะป็าเพื�อำส้่งไป็ 
ยังบ้านเริือำนขอำงป็ริะชาชนที่ั�งตำาบล

	 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนำ้าประปา
และริะบบป็ริะป็า เป็็นความืมืุ่งมืั�นขอำงเที่ศบาลตำาบลบ้านไริ่  
ที่่�จะพัฒนาริะบบการิผลิตและการิส้่งนำ�าป็ริะป็าอำย่างต่อำเนื�อำง 
ตั�งแต่ พ.ศ. 2555 - 2560 ให้คริอำบคลุมืพื�นที่่�ที่ั�ง 8 หมูื่บ้าน  
ที่ั�วที่ั�งตำาบลเพื�อำให้ทีุ่กครัิวเรืิอำนส้ามืาริถเข้าถึงและใช้นำ�าป็ริะป็า 
ที่่�มื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพได้ 

	 การบริหารจัดการระบบประปาให ้มีประสิทธิภาพและ 
มีความยั่งยืน	โดยเริิ�มืจากการิขุดลอำกบึงบางเที่ริาที่่�เป็็นแหล่งนำ�า 
ต้นทีุ่นให้มื่ความืส้ะอำาดและกักเก็บนำ�าได้ในป็ริิมืาณที่่�มืากขึ�น 
พัฒนาริะบบการิผลิตนำ�าป็ริะป็าให้ได้มืาตริฐานและเพ่ยงพอำ  
วางริะบบที่่อำเมืนป็ริะป็าและที่่อำเคริือำข่ายก้างป็ลาให้เต็มืพื�นที่่�
ที่ั�ง 8 หมืู่บ้าน 

	 บูรณาการความร ่วมมือกับหน ่วยงานต ่าง	 ๆ	 ในพื้นที่	 
ดึงภาคป็ริะชาชนซึ�งเป็็นอำาส้าส้มืัคริพิที่ักษ์ที่ริัพยากริธิ์ริริมืชาติ
และสิ้�งแวดล้อำมืหมืู ่บ ้านเข้ามืามื่ส้่วนริ่วมืในการิตริวจส้อำบ
คุณภาพการิผลิต การิเฝ้าริะวังแหล่งนำ�าต้นทีุ่น ตลอำดจนริณริงค์
ลดการิใช้ส้าริเคมื่ในพื�นที่่�เกษตริกริริมืบริิเวณริอำบบึงบางเที่ริา  
จัดชุดเคลื�อำนที่่�เริ็วเพื�อำแก้ไขป็ัญหาด้านป็ริะป็าและมื่การิกำาหนด
อำัตริาค่าบริิการินำ�าป็ริะป็าตามืความืเหมืาะส้มื

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ประชาชนได้ใช้นำ้าประปาท่ีมีคุณภาพ และม่ืป็ริิมืาณเพ่ยงพอำ 
ต่อำความืต้อำงการิในการิดำาเนินช่วิตป็ริะจำาวัน

	 พัฒนาการบริหารกิจการประปา ที่ั�งริะบบการิผลิต การิส้่งนำ�า 
และการิซ่อำมืบำาริุงได้อำย่างต่อำเนื�อำงและคริอำบคลุมืทุี่กคริัวเริือำน 
ที่ั�งตำาบลให้ส้ามืาริถเข้าถึงบริิการิได้ง่ายและเที่่าเที่่ยมื

	 สนับสนุนกระบวนการมีส ่วนร ่วมของภาคประชาชน  
ในกริะบวนการิต่าง ๆ  เพื�อำให้มื่ความืเป็็นเจ้าขอำงริ่วมืกัน ส้่งผลให้
กริะบวนการิผลิตนำ�าป็ริะป็ามื่คุณภาพและเกิดความืยั�งยืนต่อำไป็ 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 วิสัยทัศน์ผู้นำาและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน	ผู้นำามืุ่งมืั�น 
ในการิให้บริิการิป็ริะชาชนด้านส้าธิ์าริณูป็โภค (นำ�าป็ริะป็า)  
ท่ี่� ม่ื คุณภาพ โดยเน้นการิป็ริะส้านความืร่ิวมืมืือำกับชุมืชน  
ร่ิวมืคิด ร่ิวมืแส้ดงความืคิดเห็น ร่ิวมืวางแผนกำาหนดขั�นตอำนต่าง ๆ  
และร่ิวมืส้อำดส่้อำงดูแล 

	 การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพ้ืน ท่ี	 
ทัี่� งภาคเอำกชน หน่วยงานริาชการิ กอำงทุี่นพัฒนาไฟิฟ้ิา 
จังหวัดริาชบุร่ิ 1 และ อำบจ.ริาชบุร่ิ ร่ิวมืกันขับเคลื�อำนเพื�อำให้
ป็ริะชาชนในเขตตำาบลบ้านไร่ิได้ใช้นำ�าป็ริะป็าท่ี่�ม่ืคุณภาพ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางบุญเรือน	รัตนมุง 
นายกเทศมนตรีตำาบลบ้านไร่

วิสัยทัศน์ 

“บ้านไร่น่าอยู่	ฟื้นฟูวัฒนธรรม	 
นำาการบริหาร	จัดการสิ่งแวดล้อม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

19.819	ตร.กม.	 10,655	คน	 88,739,213	บาท

โทรศัพท์	0	3220	6241	 www.banraidumnoen.go.th
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โครงการ วัด บ้าน สะอาด อนามัยดี  
ชีวีสมบูรณ์ เพิมพนทรัพย์
ด  เทศบาลตำาบล พตลาด ก้ว อำาเ อท่าว้ง จัง วัดลพบร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงมุ่งเน้นเร่ืองการพัฒนาคน	 
มีพระราชดำารัสว่า	 “ต้องระเบิดจากข้างใน”	 ซึ�งหมืายถึง 
การิมุ่ืงพัฒนาเพื�อำส้ร้ิางความืเข้มืแข็งใหค้นและคริอำบคริวัในชมุืชน 
ท่ี่�เข้าไป็พัฒนาให้ม่ืส้ภาพพริ้อำมืท่ี่�จะรัิบการิพัฒนาเส้่ยก่อำน  
แล้วจึงค่อำยอำอำกมืาสู่้สั้งคมืภายนอำก มิืใช่การินำาเอำาความืเจริิญ 
จากสั้งคมืภายนอำกเข้าไป็หาชุมืชนและหมู่ืบ้าน ซึ�งหลายชุมืชน 
ยังไม่ืทัี่นได้ม่ืโอำกาส้เตร่ิยมืตัวหรืิอำตั�งตัว

	 เทศบาลตำาบลโพตลาดแก้ว	 ได้นำาหลักการิที่ริงงานข้างต้น 
มืาเป็็นแนวที่างในการิดำาเนินโคริงการินวัตกริริมื โดยส่้งเส้ริิมื 
ให้ป็ริะชาชนเล็งเห็นความืส้ำาคัญในการิป็รัิบเป็ล่�ยนพฤติกริริมื 
เริิ�มืต้นจากในครัิวเรืิอำนแล้วจึงขยายอำอำกสู่้ชุมืชน

	 ไม่มีรถจัดเก็บขยะในชุมชน ซึ�งได้เป็็นมืติจากชุมืชนโดยผ่านการิ
ป็ริะชาคมื ป็ริะชาชนส้ามืาริถดำาเนินการิคัดแยกและบริิหาริจัดการิ
ขอำงเหลือำใช้โดยตนเอำง จนไม่ืม่ืขอำงเหลือำใช้ส้ะส้มืในครัิวเรืิอำน 
จึงไมื่จำาเป็็นต้อำงมื่ริถเก็บขนขยะ ส้ามืาริถป็ริะหยัดงบป็ริะมืาณ 
ทัี่�งขอำงภาครัิฐและป็ริะชาชน ส้ร้ิางริายได้ในครัิวเรืิอำนเพิ�มืขึ�น 
โดยการินำาขอำงเหลือำใช้มืาจำาหน่าย

	 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการของเหลือใช้ 
และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยส้มืาชิกในครัิวเรืิอำนม่ืส่้วนร่ิวมื 
ในการิดำาเนินงาน เป็็นการิป็ลูกฝังพฤติกริริมืท่ี่�ด่ ส่้งต่อำไป็ยัง 
รุ่ินสู่้รุ่ิน

	 แ ก้ ไข ปัญหาขอ ง สั ง คมจาก จุ ด เ ร่ิ ม ต้ น คื อค รั ว เ รื อน 
ซ่ึงเป็นรากฐานของสังคม เช่น การิแก้ไขปั็ญหาขอำงเหลือำใช้ 
ในคริัวเรืิอำนจากจุดกำาเนิดโดยส่้งเส้ริิมืให้ป็ริะชาชนคัดแยก 
ขอำงเหลือำใช้และบริิหาริจัดการิให้เกิดป็ริะโยชน์สู้งสุ้ด การิส้ร้ิาง
ความืส้ามัืคค่ ส้ร้ิางจิตส้ำานึกรัิกษ์บ้านเกิดโดยส่้งเส้ริิมืให้ป็ริะชาชน
ร่ิวมืกันพัฒนาภูมิืทัี่ศน์ในชุมืชนให้ม่ืความืส้ะอำาดส้วยงามื 
การิป็ลูกฝังจิตส้ำานึกให้แก่เด็ก และเยาวชนม่ืส่้วนร่ิวมืในการิรัิกษา
สิ้�งแวดล้อำมื

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 สุขอนามัยของประชาชนดีขึ้น  ส้ภาพบ ้านเรืิอำนชุมืชน  
มื่ความืส้ะอำาดส้วยงามื 

	 ปัญหาส่ิงปฏิกูลมูลฝอยลดน้อยลง ไมื่ม่ืแหล่งเพาะพันธิ์ุ์ส้ัตว์ 
ที่่�เป็็นพาหะนำาโริค เกิดการิลดริายจ่ายในการิริักษาพยาบาล 

	 รายได้เพ่ิมข้ึน	 จากการินำาขอำงเหลือำใช้ในครัิวเรืิอำนไป็จำาหน่าย  
และส้ามืาริถนำากลับมืาดัดแป็ลงใหม่ืให้เกิดป็ริะโยชน์ 

	 เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรม	 
เกิดการิใช้เวลาว่างให้เป็็นป็ริะโยชน์แก่ชุมืชน 

	 ชุมชนท่ีเข้มแข็ง	 มีความรักใคร่	 สามัคคี ร่ิวมืแริงร่ิวมืใจกัน 
พัฒนาส้ังคมืให ้ด่ยิ� งขึ�นโดยการิริ ่วมืกันป็ริับป็รุิงภู มิืที่ัศน ์ 
ภายในชุมืชนให้ส้ะอำาด ส้วยงามื และส่้งเส้ริิมืการิพึ�งพาตนเอำง
ขอำงป็ริะชาชน โดยการิป็ลูกพืชทุี่กอำย่างท่ี่�กินและกินทุี่กอำย่าง 
ท่ี่�ป็ลูก เป็็นการิลดริายจ่าย หากเหลือำแล้วจึงนำาไป็ขายส้ร้ิางริายได้ 
แก่คริอำบคริัว

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การติดตามและประเมินผล	 จากการิดำาเนินโคริงการิท่ี่�ผ่านมืา 
เป็็นริะยะเวลาหลายปี็ ได้ม่ืปั็ญหาอุำป็ส้ริริคหลายป็ริะการิ แต่ก็ได้ม่ื
การิแก้ไขป็รัิบป็รุิงการิดำาเนินงานเพื�อำให้ตริงตามืบริิบที่ขอำงพื�นท่ี่�

	 การรักษามาตรฐาน	และความืยุติธิ์ริริมืในการิตริวจป็ริะเมิืน 
	 การต่อยอดโครงการให้ เกิดความย่ังยืน แม้ืว่าเที่ศบาล  

จะไมื่ได้ดำาเนินโคริงการิน่�แล้ว ป็ริะชาชนก็ยังติดเป็็นพฤติกริริมื
ส่้วนบุคคลต่อำไป็ โดยตริะหนักถึงป็ริะโยชน์ท่ี่�เกิดขึ�นกับตนเอำง  
และร่ิวมืกันถ่ายที่อำดจากรุ่ินสู่้รุ่ิน ที่ำาให้ได้เร่ิยนรู้ิวา่ปั็ญหาทัี่�งหลาย
ท่ี่�เกิดขึ�นน่�หากคิดแก้ไขตั�งแต่จุดเริิ�มืต้นหรืิอำต้นเหตุจะส่้งผลถึง
ความืยั�งยืนต่อำไป็ในอำนาคตอำย่างแท้ี่จริิง

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสุนันท์	แจ้งวงษ์	 
นายกเทศมนตรีตำาบลโพตลาดแก้ว

วิสัยทัศน์ 

“เศรษฐกิจมั่นคง	สังคมเข้มแข็ง	 
สุขภาพแข็งแรง	สิ่งแวดล้อมดี”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

19.76	ตร.กม.	 4,906	คน	 17,426,757	บาท

โทรศัพท์	0	3641	3109	 www.potalatkaew.go.th

PART 8-11 COATED DIC2019 4C_63-06-067.indd   328 16/12/2563 BE   17:32



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

328 329

โครงการ นวัตกรรมการบริการประชาชน
โดยการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส โดยชุมชนและท้องถิน
ด  เทศบาลตำาบลเสรมงาม อำาเ อเสรมงาม จัง วัดลำาปาง

คว�มโดดเด่นของโครงก�ร

	 เสริมเฮียน	“ 	H R ”	การิบริิหาริจัดการิริะบบการิบริิการิ
ป็ริะชาชน โดยการิป็ริับส้ภาพบ้านที่่�อำยู่อำาศัยส้ิ�งแวดล้อำมื ส้ำาหริับ
ผู้สู้งอำายุ คนพิการิ เพื�อำลดอำุบัติเหตุ ลดการิเจ็บป็่วย ความืพิการิ 
และความืเคริ่ยด ในกลุ่มืผู้สู้งอำายุ คนพิการิและผู้ด้อำยโอำกาส้ 
ผู้ดูแลและคริอำบครัิว ท่ี่� ม่ืปั็ญหาจากการิดำาริงช่วิตในบ้าน
ท่ี่�ม่ืส้ภาพไม่ืเหมืาะส้มื

	 การปรับสภาพบ้านโดยชุมชนและท้องถ่ิน เริิ�มืเมืื�อำ พ.ศ. 2560
เที่ศบาลตำาบลเส้ริิมืงามืได้ริวบริวมืข้อำมืูล 2,897 หลังคาเรืิอำน
จาก อำส้มื. ผู ้ใหญ่บ้าน กำานัน กลุ ่มืเป็้าหมืายคือำ ผู ้สู้งอำายุ 
คนพิการิ โดยใช้แบบป็ริะเมืิน CF การิป็ริับส้ภาพ จึงได้บ้าน
ท่ี่�ควริได้รัิบการิป็รัิบส้ภาพบ้าน 112 หลัง โดยในริะหว่าง
พ.ศ. 2560 - 2562 ได้ดำาเนนิการิป็ริบัส้ภาพบ้านไป็แล้ว 109 หลงั

	 ชุมชนสร้างบ้าน	ท้องถ่ินสร้างเมือง เป็็นนวัตกริริมืกริะบวนการิ
การิที่ำางานป็รัิบส้ภาพบ้าน ม่ืการิดำาเนินการิคือำการิเตร่ิยมื
ความืพร้ิอำมืโดยการิป็ริะเมิืนส้มืริริถนะ CF ป็รัิบส้ภาพบ้าน 
โดยท่ี่มืส้หวิชาช่พและท่ี่มืช่างชุมืชน วางแผนในการิป็รัิบ
ส้ภาพบ้านท่ี่�คริอำบคลุมื เหมืาะส้มื และใช้งานได้จริิง 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 เกิดความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านกลไก
การิขับเคลื�อำนการิพัฒนาคุณภาพช่วิตตามืทีุ่นและบริิบที่ชุมืชน 

	 เรียนรู ้แลกเปลี่ยนเทียบเคียงการทำางานแบบเครือข่าย
บนฐานความืคิด บูริณาการิ มื่ส้่วนริ่วมืใช้วิถ่คนเมืือำงเส้ริิมื 

	 การสร้างรูปแบบการทำางานที่ท้องถ่ินสนับสนุนการทำางาน
ของภาครัฐ	 มีภาคประชาสังคม	 ภาคเอกชน	 ชุมชนเป็น
ผู้ดำาเนินการ	 จึงที่ำาให้ท้ี่อำงถิ�นม่ืความืเข้มืแข็ง ส้ามืาริถบริิหาริ
จัดการิอำย่างคุ้มืค่า ม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพและป็ริะสิ้ที่ธิิ์ผล นำาไป็สู่้
การิเป็็นอำงค์กริแห่งการิเร่ิยนรู้ิท่ี่�ม่ืการิบริิหาริจัดการิท่ี่�ด่ 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 เครือข่ายสหพัฒน์	 เป็็นริะบบการิบริิหาริจัดการิเครืิอำข่าย
และการิจัดหางบป็ริะมืาณ ในริะดับอำงค์กริจนถึงริะดับชุมืชน 
โดยการิส้ร้ิางเครืิอำข่าย ป็ริะกอำบด้วย ช่างชุมืชนและผู้นำาชุมืชน
ท่ี่มืส้หวิชาช่พ และร้ิานค้าท่ี่�ส้ามืาริถช่วยเหลือำส้นับส้นุนการิ
ป็รัิบส้ภาพบ้านให้กับชุมืชน ที่ำาให้เกิดการิป็รัิบส้ภาพบ้าน
ท่ี่�ทุี่กฝ่ายม่ืส่้วนร่ิวมืในการิป็ริะส้านงาน เพื�อำจัดหางบป็ริะมืาณ
ทัี่�งจากหน่วยงานภาครัิฐ ภาคเอำกชน ภาคป็ริะชาสั้งคมื 
มูืลนิธิิ์ต่าง ๆ ผู้ม่ืจิตศรัิที่ธิ์าในการิที่ำาบุญ เช่น การิที่ำาบุญวันเกิด
มืาป็รัิบส้ภาพบ้านโดยชุมืชนและท้ี่อำงถิ�น

	 แหล่งเรียนรู ้ชุมชน เป็็นริะบบการิจัดการิความืริู ้ขอำงพื�นท่ี่� 
โดยนำาทีุ่น จุดเด่น บที่เริ่ยนการิที่ำางานชุมืชนส้ริ้างบ้านที่้อำงถิ�น
ส้ร้ิางเมืือำงพัฒนาเป็็นหลักสู้ตริขอำงการิเร่ิยนรู้ิ ส้ร้ิางเครืิ�อำงมืือำ
ใช้ในการิที่ำางาน คือำกล่อำงเครืิ�อำงมืือำแบบ CF ป็ริะเมิืนส้มืริริถนะ
และป็ริะเมิืนการิป็รัิบส้ภาพบ้าน การิผลิตสื้�อำการิเร่ิยนรู้ิในเรืิ�อำง
รูิป็แบบขอำงท่ี่มื กริะบวนการิ ขั�นตอำนการิที่ำางาน และกลไก
การิขับเคลื�อำนเมืือำงเส้ริิมือำยู่ด่ม่ืสุ้ข

ข้อมูลพื้นฐ�น

นายชัยยา	ลาดปาละ
นายกเทศมนตรีตำาบลเสริมงาม	

วิสัยทัศน์ 

“เสริมงามน่าอยู่	เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง	
ร้อยเรียงวิถีชุมชน	ประชาสังคมสันติสุข”

ข้อมูลทั่วไป

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

17.5	ตร.กม.	 8,544	คน	 83,648,817	บาท

โทรศัพท์	0	5428	6009	 www.soemngam.go.th
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โครงการ พัฒนาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ art  
ด  เทศบาลตำาบลปา ผ่ อำาเ อลี จัง วัดลำาพน

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ประยุกต์ใช้โปรแกรมแผนท่ีแม่บท	 (LTA 	 I ) มืาป็รัิบใช้ใน 
กริะบวนการิที่ำางานท่ี่�เก่�ยวข้อำงกับข้อำมูืล คนพิการิในพื�นท่ี่� 
ตำาบลป่็าไผ่ในเชิงพื�นท่ี่� (S atial Data) ด้วยริะบบคอำมืพิวเตอำร์ิ
โดยการิกำาหนดข้อำมูืลเชิงบริริยายหริือำข้อำมูืลคุณลักษณะ  
(Attribute Data) และส้าริส้นเที่ศ เช่น ท่ี่�อำยู่ บ้านเลขท่ี่�  
ท่ี่� ม่ืความืส้ัมืพันธ์ิ์กับตำาแหน่งในเชิงพื�นท่ี่� (S atial Data)  
โดยการิส้ริ้างชั�นข้อำมืูลจุดพิกัดที่่�อำยู่อำาศัยขอำงคนพิการิแต่ละริาย 
เพื�อำนำาเข้าโป็ริแกริมื Google Earth ส้ามืาริถเข้าดูข้อำมืูล 
จุดแผนที่่� ตั� งที่่�อำยู ่อำาศัยขอำงคนพิการิได ้ที่ั� งคอำมืพิวเตอำริ  ์
และโที่ริศัพที่์เคลื�อำนที่่�

	 ระบบนำาทางสู่เป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต	( I 	ALL	LI ) 
ริะบบนำาที่างไป็สู่้ท่ี่�อำยู่อำาศัยขอำงคนพิการิโดยผ่านริะบบ GPS 
นำาที่าง โดยส้ามืาริถที่ำาการิแชริ์ลิงก์ข้อำมืูลให้กับผู้ท่ี่�จะนำาไป็ใช้
ผ่านริะบบแอำป็พลิเคชัน Line หรืิอำ Messenger ผ่านโที่ริศัพท์ี่
เคลื�อำนท่ี่�ได้ทัี่นท่ี่ ส้ามืาริถลดริะยะเวลาการิเข้าถึงจุดท่ี่� ตั�ง 
บ้านพักอำาศัยขอำงคนพิการิ กริณ่เกิดเหตุฉุกเฉินเที่่ยบริะยะที่าง
จากไกลส้ดุขอำงพื�นท่ี่�ตำาบลป็า่ไผไ่ป็ยงัโริงพยาบาลล่� จากริะยะเวลา 
12 นาท่ี่ ลดลงเหลือำ 8 นาท่ี่

	 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน จัดที่ำา MOU  
ส้ร้ิางเครืิอำข่ายการิดำาเนินงานแบบม่ืส่้วนร่ิวมืโดยใช้หลักการิ
ที่ำางานแบบการิม่ืส่้วนร่ิวมืขอำงป็ริะชาชน โดยเน้นจิตส้ำานึก 
และความืรัิบผิดชอำบ ทัี่�งอำงค์กริภาครัิฐ ภาคเอำกชน และ 
ภาคป็ริะชาสั้งคมื เปิ็ดโอำกาส้ให้ทุี่กภาคส่้วนได้รัิบผิดชอำบ 
ต่อำที่้อำงถิ�นร่ิวมืกัน และการิใช้ที่ริัพยากริท่ี่�มื่อำยู่อำย่างจำากัด 
ให้เกิดความืคุ้มืค่าสู้งสุ้ด 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 ART	 2	 พบว่า  
คนพิการิริ้อำยละ 95 เข้าถึงส้ิที่ธิ์ิบัตริส้วัส้ดิการิแห่งริัฐ เบ่�ยยังช่พ 
และตามืแบบ ที่.74 คนพิการิได้รัิบการิป็รัิบส้ภาพแวดล้อำมื 
ที่่�อำยูอ่ำาศัยและได้ริบัการิส่้งเส้ริิมืส้ขุภาพและการิฟ้้ินฟูิส้มืริริถภาพ
หริือำส้นับส้นุนกายอำุป็กริณ์ คนพิการิและหริือำผู้ดูแล มื่อำาช่พและ 
มืร่ิายได้เพย่งพอำต่อำการิยงัช่พ ริวมืถงึได้ริบัการิจ้างงานผ่านริะบบ
บริิการิจัดหางาน

	 ด้านการช่วยเหลือคนพิการผ่านระบบ	 LTA I  พบว่า  
ส้ามืาริถจัดเก็บและส้ริ้างฐานข้อำมืูลคนพิการิทีุ่กริายท่ี่�เป็็น 
ป็ัจจุบัน ริ้อำยละ 100 ช่วยเหลือำผู้พิการิที่่�ป็ริะส้บเหตุฉุกเฉิน 
พื�นที่่�ตำาบลป็่าไผ่โดยใช้แผนท่ี่�นำาที่าง G S จำานวน 143 คริั�ง 
จากการิอำอำกเหตุให ้ความืช ่วยเหลือำผู ้ป็ริะส้บเหตุฉุกเฉิน 
ในป็ีงบป็ริะมืาณ พ.ศ. 2561 จำานวน 317 คริั�ง คิดเป็็นริ้อำยละ 45 
และใช้โป็ริแกริมื G S นำาที่าง ที่ั�งในคอำมืพิวเตอำริ์และโที่ริศัพที่์
เคลื�อำนที่่�เพื�อำตอำบส้นอำงความืต้อำงการิขอำงผูท้ี่่�จะนำาข้อำมืลูไป็ใช้งาน
ได้อำย่างส้ะดวก ริวดเริ็ว และถูกต้อำงแมื่นยำา

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การทำางานแบบบูรณาการภาคีเครือข่ายต่าง	 ๆ	 โดยอำาศัย 
ความืเช่�ยวชาญขอำงแต่ละหน่วยงานท่ี่�แตกต่างกัน ที่ำางานภายใต้ 
เป้็าหมืายเด่ยวกัน คือำลดความืเหลื�อำมืลำ�าที่างสั้งคมืขอำงคนพิการิ 
โดยร่ิวมืกันคิด ร่ิวมืกันที่ำางาน ใช้ที่รัิพยากริร่ิวมืกันเพื�อำให้ 
บริริลุวัตถุป็ริะส้งค์ มุ่ืงสู่้ผลส้ำาเร็ิจและเป้็าหมืายขอำงงานร่ิวมืกัน 

	 การจัดเก็บฐานข้อมูลคนพิการ	หรือ	Database	ด้วยการิพัฒนา
โป็ริแกริมืด้านที่ะเบ่ยนที่รัิพย์สิ้นและแผนท่ี่�ภาษ่ (LTA  G S)  
มืาเป็็น G S ALL L FE เพื�อำนำาฐานข้อำมูืลท่ี่�ม่ืไป็ใช้ป็ริะโยชน์ 
ในการิต่อำยอำดการิที่ำางานด้านการิพัฒนาคุณภาพช่วิตคน
พิการิ เป็็นการิที่ำางานท่ี่�ส้ามืาริถลดการิเก็บข้อำมืูลท่ี่�ซำ�าซ้อำน 
จากหลายหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อำงได้อำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายอัครเดช	คัมภีระมนต์	 
นายกเทศมนตรีตำาบลป่าไผ่

วิสัยทัศน์ 

“ตำาบลบริหารจัดการที่ดี	ประชาชนมีส่วนร่วม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

150.376	ตร.กม.	 9,378	คน	 36,646,962	บาท

โทรศัพท์ 0	5309	6253	 www.paphai.go.th
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โครงการ ชุมชนร่วมสร้าง ท้องถินยั่งยืน  
ด  เทศบาลตำาบลนาอ้อ อำาเ อเมองเล  จัง วัดเล

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 กลยทุธ์ในการขับเคลือ่นกจิกรรม เกดิแหล่งเริย่นริูใ้หม่ื มืแ่กนนำา  
ม่ืจิตอำาส้า ป็ริาชญช์าวบา้น ผู้ที่ริงคณุวฒิุ อำาส้าเข้ามืาริว่มืขบัเคลื�อำน 
ม่ืการิเพิ�มืส้มืริริถนะในการิจัดการิตนเอำง เพื�อำยกริะดับการิ
ที่ำางานขอำงอำงค์กริตน มุ่ืงการิที่ำางานร่ิวมืกันกับกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน  
หน่วยงานภาคริัฐ และกลุ่มืที่างส้ังคมืขอำงป็ริะชาชนในชุมืชน
ท้ี่อำงถิ�น 

	 เทศบาลตำาบลนาอ้อ	 มีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน ส้ามืาริถค้นหา 
ศักยภาพขอำงตนเอำง เชื�อำมืป็ริะส้านการิที่ำางานริ่วมืกันกับ 
ภาค่เคริือำข่ายต่าง ๆ 

	 ด้านศักยภาพชุมชน	 ท้ี่อำงถิ�นได้เป็็นศูนย์เร่ิยนรู้ิความืเข้มืแข็ง 
ขอำงชุมืชน ทุี่นที่างสั้งคมื กลุ่มืที่างสั้งคมื ม่ืโคริงส้ร้ิางด้านสั้งคมื
ที่รัิพยากริ และแหลง่ป็ริะโยชนต่์าง ๆ  ม่ืศักยภาพ และความืพริอ้ำมื
ในการิเป็็นกลไกขับเคลื�อำนการิเส้ริิมืส้ริ้างชุมืชน และป็ริะชาชน
ในชุมืชนริ่วมืขับเคลื�อำนและพัฒนาไป็พริ้อำมื ๆ กันที่ำาให้เกิดการิ
ดำาเนินงานท่ี่�ม่ืผลส้ำาเร็ิจชัดเจน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาระบบ	 การิบริิหาริจัดการิ
ชุมืชนให้เป็็นศูนย์เร่ิยนรู้ิและม่ืความืพร้ิอำมืในการิจัดการิเร่ิยนรู้ิ

	 แนวทางการจัดบริการสาธารณะที่เป็นการทำางานร่วมมือกัน
ขอำงผูป้็ฏิิบัตหิลกัในพื�นที่่�ให้ตอำบส้นอำงต่อำปั็ญหาและความืต้อำงการิ
ขอำงชุมืชน คริอำบคลุมื ด้านส้ังคมื เศริษฐกิจ ส้ภาพแวดล้อำมื  
และสุ้ขภาพ

	 ผูน้ำาชมุชนท้องถิน่และนกัวชิาการด้านการศกึษาชุมชนท้องถิน่	
มื่การิพัฒนาศักยภาพให้มื่ความืเช่�ยวชาญด้านการิบริิหาริจัดการิ
ชุมืชนและการิให้บริิการิที่่�เป็็นเลิศ

	 ศูน ย์กลางการบริหารจัดการด้ านการบริ การภาครั ฐ 
ที่่�มื่คุณภาพและส้ามืาริถถ่ายที่อำดให้บุคลากริอำื�นได้อำย่างถูกต้อำง 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การบริหารจัดการโดยใช้ฐานคิดจากการใช้คนเป็นศูนย์กลาง 
ในการพัฒนาความเข้มแข็ง อำาศัยการิที่ำางานริ่วมืกันขอำง  
4 อำงค์กริ ป็ริะกอำบด้วย 1) อำงค์กริป็กคริอำงส้่วนที่้อำงถิ�น  
2) อำงค์กริที่้อำงท่ี่� (กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน) 3) หน่วยงานริัฐในพื�นท่ี่�  
และ 4) อำงค์กริชุมืชน (ป็ริะชาชน)

	 การบริหารจัดการโดยใช้วัฒนธรรมมาเป็นหลักในการพัฒนา 
การิบริิหาริจัดการิขอำงเที่ศบาลตำาบลนาอำ้อำได้นำาวัฒนธิ์ริริมืมืา 
เป็็นหลักในการิพัฒนา คือำ การิกำาหนดที่ิศที่างการิเริ่ยนริู ้ 
เพื�อำป็ฏิิบัติได้จริิง การิจัดกิจกริริมืเพื�อำถ่ายที่อำดความืริู้ โดยมื ่
เป็้าหมืายเพื�อำพัฒนาคนในชุมืชนให้มื่ศักยภาพ 

	 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยบุคลากริในอำงค์กริหริือำ 
ผูท้ี่่�มืส่่้วนเก่�ยวข้อำงในกริะบวนการิตดัส้นิใจ ใช้ความืคดิส้ร้ิางส้ริริค์
และความืเช่�ยวชาญในการิบริิหาริงานให้บริริลุวัตถุป็ริะส้งค์  
การิแก้ไขป็ัญหาต่าง ๆ ที่่�เกิดจากการิบริิหาริงาน

	 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล	การิมื่ส้่วนริ่วมื ความืโป็ริ่งใส้ 
ตริวจส้อำบได้ และการิมื่ความืริับผิดชอำบในการิป็ฏิิบัติงาน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายก้าน	กุณะวงษ์ 
นายกเทศมนตรีตำาบลนาอ้อ

วิสัยทัศน์ 

“ชาวเทศบาลตำาบลนาอ้อ	ตระหนักในความเป็นพลเมืองที่ดี	 
มีขีดความสามารถ	มีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

43	ตร.กม.	 8,299	คน	 64,273,634	บาท

โทรศัพท์	0	4284	3937	 www.tessabanna-o.go.th
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โครงการ ต้นแบบบ่อบำาบัดสิงป กูิลแบบลานทรายกรอง 
ด  เทศบาลตำาบลบสง อำาเ อวัง ิน จัง วัดศรสะเก

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ต้นแบบการจัดการสิ่งปฏิกูล	 แนวที่างการิพัฒนาการิจัดการิ 
ส้ิ�งป็ฏิิกูลในชุมืชนอำย่างถูกสุ้ขลักษณะ ส้ริ้างบ่อำบำาบัดส้ิ�งป็ฏิิกูล
แบบลานที่ริายกริอำง มื่การิเป็ล่�ยนส้ิ�งป็ฏิิกูลให้เกิดป็ริะโยชน ์
นำาไป็ใช้ป็ริะโยชน์ในการิเกษตริอำื�น ๆ ได ้ ไมื ่เป็ ็นป็ัญหา 
ส้ิ�งแวดล้อำมื ลดป็ัญหาด้านส้าธิ์าริณสุ้ขต่าง ๆ ลดป็ัญหาไข่พยาธิ์ิ  
และมืะเริ็งที่่อำนำ�าด่

	 ต้นแบบบ่อบำาบัดส่ิงปฏิกูล ให้อำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�น 
แห่งอืำ�น ๆ ได้มืาศึกษาดูงานเพื�อำนำาไป็เป็็นแบบอำย่างในการิส้ร้ิาง 
บ่อำบำาบัดส้ิ�งป็ฏิิกูลที่่�เหมืาะส้มืกับบริิบที่ขอำงแต่ละที่้อำงถิ�นต่อำไป็ 

	 บูรณาการความร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น จัดที่ำา MOU  
ส้ร้ิางเคริอืำข่ายในการิดแูลชมุืชนไม่ืให้ม่ืการิลกัลอำบป็ล่อำยส้ิ�งป็ฏิิกลู 
ที่ิ�งป่็าส้าธิ์าริณป็ริะโยชน์ เพื�อำการิจดัการิส้ิ�งป็ฏิิกลูที่่�ถกูส้ขุลกัษณะ 
ไมื่เป็ ็นป็ัญหาส้าธิ์าริณสุ้ขต่าง ๆ เป็็นมืิตริกับส้ิ�งแวดล้อำมื  
เมืือำงน่าอำยู่ พัฒนาคุณภาพช่วิตขอำงคนในชุมืชน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 เกิดศูนย์การเรียนรู้	และแหล่งศึกษาดูงาน ด้านสิ้�งป็ฏิิกูลมูืลฝอำย 
ให้กับหน่วยงานอืำ�นได้มืาศึกษาดูงาน

	 นำาส่ิงปฏิกูลท่ีผ่านการบำาบัดมาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร
เช่น ที่ำาปุ็ยอำย่างถูกหลักสุ้ขาภิบาลและป็ลอำดภัย นำานำ�าจาก 
ลานที่ริายกริอำง ไป็ริดต้นไม้ืเป็็นปุ็ยนำ�าท่ี่�ม่ืคุณค่า โดยม่ืหลักการิ
หมัืกท่ี่�ส้ำาคัญคือำต้อำงตากสิ้�งป็ฏิิกูลนานอำย่างน้อำย 18 วัน บนลาน 
ที่ริายกริอำง ตากตะกอำนให้แห้งส้นิที่ ตะกอำนที่่�ได้น่�จะเป็็น 
ป็ุยอำินที่ริ่ย์คุณภาพ

	 ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ลดการิป็นเป็้ ้อำนเชื�อำโริค 
ในส้ิ�งแวดล้อำมืในพืชผักการิเกษตริ ส้ิ�งแวดล้อำมืม่ืส้ภาพที่่�ด่  
น่าอำยู่ ไมื่เกิดมืลพิษในดินและนำ�าเน่าเส้่ย ไมื่ป็นเป็้้อำนนำ�าใต้ดิน 
ส้ริ้างเส้ริิมืภูมืิที่ัศน์ที่่�ด่ ไมื่ที่ำาให้เกิดความือุำจาดตา ลดกลิ�นเหมื็น
ในชุมืชน ลดเหตุริำาคาญและเหตุริ้อำงเริ่ยน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร	การทำางานเปน็ทีมและการมส่ีวนร่วมกับ 
ชุมชน การิป็ริะส้านความืร่ิวมืมืือำกับชุมืชนเพื�อำให้ได้โคริงการิ 
ท่ี่�ป็ริะชาชนม่ืความืพึงพอำใจมืากท่ี่� สุ้ด ม่ืการินำาความืเห็น 
ขอำงป็ริะชาชนช่วยเพิ�มืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพการิดำาเนินงาน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสุวัฒน์	มะณู	 
นายกเทศมนตรีตำาบลบุสูง

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลตำาบลบุสูง	เป็นเมืองน่าอยู่	คุณภาพชีวิตดี	 
มีเศรษฐกิจย่ังยืน	การศึกษาพัฒนา	ประชาเข้มแข็ง	 
เปล่ียนแปลงอย่างมีภูมิคุ้มกัน	บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

43.235	ตร.กม.	 10,289	คน	 73,843,912	บาท

โทรศัพท์ 0	4582	6290	 www.busung.go.th
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โครงการ สายตรวจเทศกิจ เพื่อชุมชนเมืองเขารูปช้าง  
ด  เทศบาลเมองเ ารป ้าง อำาเ อเมอง จัง วัดสง ลา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 	โครงการสายตรวจเทศกิจ	 เพ่ือชุมชนเมืองเขารูปช้าง ได้รัิบ 
การิคัดเลือำกเป็็นพื�นท่ี่�ต้นแบบให้ อำป็ที่. 140 แห่งขอำงจังหวัด
ส้งขลา

	 	ฝึกอบรมให้ความรู้	 เพ่ิมทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ความืรู้ิ 
ด้านอำาส้าจริาจริ วิศวกริริมืจริาจริเบื�อำงต้น การิป็ฐมืพยาบาล 
การิสื้�อำส้าริและการิข่าว การิจัดเก็บและวิ เคริาะห์ ข้อำมูืล  
การิสื้บส้วนอุำบัติเหตุ ฯลฯ

	 	จัดทำาแผนปฏิบัติงาน ได้แก่ แผนป็ฏิิบัติงานด้านการิรัิกษา 
ความืส้งบเร่ิยบร้ิอำยขอำงป็ริะชาชน แผนป็ฏิิบัติงานด้าน 
ความืป็ลอำดภัยที่างถนน กิจกริริมืเที่ศกิจพิทัี่กษ์คุณธิ์ริริมื  
และการิรัิบฝากบ้านกับเที่ศบาล

	 	ผลการดำาเนินงาน  ม่ืการิอำอำกตริวจพื�นท่ี่� เ พื�อำเส้ริิมืส้ริ้าง 
ความืป็ลอำดภัยในช่วิตและที่รัิพย์สิ้นในพื�นท่ี่�  10 หมู่ืบ้าน  
จำานวน 365 วัน ป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�ริวมืถึงป็ริะชาชนผู้สั้ญจริ 
ได้รัิบการิอำำานวยความืส้ะดวกและความืป็ลอำดภัยด้านการิจริาจริ
ในชั�วโมืงเร่ิงด่วน ม่ืการิอำอำกตริวจเพื�อำจัดริะเบ่ยบพื�นท่ี่�โดยเฉพาะ
ถนนเส้้นที่างส้ายหลักขอำงเมืือำงจำานวน 5 เส้้นที่าง การิเตริ่ยมื
ความืพริ้อำมืในการิริะงับเหตุเดือำดร้ิอำนริำาคาญการิแจ้งเตือำนภัย
และให้การิช่วยเหลือำป็ริะชาชนตลอำด 24 ชั�วโมืง 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต	 ร่างกายและทรัพย์สิน  
ม่ืความืมัื�นใจในการิดำาริงช่วิตป็ริะจำาวัน เกิดความืส้ะดวก 
และความืป็ลอำดภยัในการิใช้ริถใช้ถนน ไดรั้ิบการิแจ้งเหตุเตือำนภัย
ได้รัิบความืช่วยเหลือำอำย่างริวดเร็ิวและถูกต้อำงตามืวิธ่ิ์การิ

  บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	 ส้วยงามืและลดความืขัดแย้ง 
ขอำงป็ริะชาชน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 	ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการและอำานาจหน้าท่ี 
ในการจัดการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย เริิ�มืตั�งแต่ 
ผู้กำาหนดนโยบาย ผู้บริิหาริโคริงการิ ฝ่ายป็ฏิิบัติการิ และผู้ริับ
ผลป็ริะโยชน์โดยใช้ที่ฤษฎ่ริะบบเป็็นเครืิ�อำงมืือำในการิคิดวิเคริาะห์
ข้อำมูืลเพื�อำให้เกิดผลลัพธ์ิ์ 

  ทักษะความรู้ความสามารถของฝ่ายปฏิบัติการ	 โดยยึดหลัก 
ในการิจดัการิและการิพฒันาที่ริพัยากริมืนษุย ์ได้แก่ การิได้คนมืา 
การิรัิกษาคนไว้ การิใช้คน และการิพัฒนาคน โดยใช้ริะบบคุณธิ์ริริมื
ในการิส้ริริหาบุคคล

  การสร้างทัศนคติ	“จิตบริการ”	ให้เกิดข้ึนในองค์กร	ป็ริะกอำบดว้ย 
บริิการิจากข้างในด่ม่ืคุณค่า รู้ิ รัิกษาเวลาน่� เ ป็็นเรืิ�อำงใหญ่ 
ให้เกินกว่าความืคาดหวังท่ี่�ตั�งใจ และส่้งเส้ริิมืให้ได้ภาพลักษณ์
แก่อำงค์กริ 

  การบริหารแบบ	 3 	 คือำ การิบริิหาริคน บริิหาริเงิน และ 
การิบริิหาริงานให้เกิดความืคุ้มืค่าและป็ริะหยัด

	 	การมีส่วนร่วมของประชาชน	 ม่ืความืส้ำาคัญต่อำการิกำาหนด
นโยบายส้าธิ์าริณะ โดยแบ่งเป็็น 5 ส่้วนคือำ การิค้นหาส้าเหตุ  
การิกำาหนดวิธ่ิ์การิ การิร่ิวมืดำาเนินการิ การิแบ่งปั็นผลป็ริะโยชน์
และการิติดตามืผล

	 	การขยายผล	 ม่ืการิถอำดบที่เร่ิยนโดยศูน ย์อำำานวยการิ 
ความืป็ลอำดภัยที่างถนนจังหวัดส้งขลา และส้ำานักงานส้นับส้นุน
การิพัฒนานวัตกริริมืการิป้็อำงกันอุำบัติเหตุที่างถนน ริะดับจังหวัด
ภาคใต้ และม่ืการิศึกษาดูงานอำย่างต่อำเนื�อำง อำาทิี่ จากส้ำานักงาน
เลขาธิิ์การิวุฒิส้ภา และส้ำานักงานเครืิอำข่ายลดอุำบัติเหตุ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายประสงค์	บริรักษ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรท่ีมีความเข้มแข็ง	มุ่งให้บริการสาธารณะ 
แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง	รวดเร็ว	เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ		
ประชาชนพึ่งตนเองได้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบ
การบริหารจัดการที่ดีนำาไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

27.49	ตร.กม.	 42,237	คน	 287,351,630	บาท

โทรศัพท์	0	7430	2555	 www.krc.go.th
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โครงการ นวัตกรรมบริหารจัดการท่างาม  ดี  
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลท่างาม อำาเ ออินทร์บร จัง วัดสิง ์บร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ระบบการบริหารจัดการให้บริการประชาชนแบบมีส่วนร่วม	
ผ่านนวัตกรรม	5	เรื่องดี	ป็ริะกอำบด้วย
1.	 การศึกษาดี	 ส้นับส้นุนให้เด็กและเยาวชนได้ริับการิพัฒนา 

เต็มืศักยภาพ ริ่วมืกับโริงเร่ิยนในพื�นที่่�ดำาเนินโคริงการิ
โริงเริย่นที่กัษะชว่ติตำาบลท่ี่างามื ในรูิป็แบบหลกัส้ตูริริะยะส้ั�น  
บูริณาการิริ่วมืกับอำงค์กริหน่วยงานริัฐ ที่้อำงถิ�น จัดที่ำา MOU 
หนุนพัฒนาโริงเริ่ยนคุณภาพป็ริะจำาตำาบลที่่างามื 

2.	 สูงวัยดี มุ่ืงเน้นแก้ไขปั็ญหาขอำงผู้สู้งอำายุผ่านศูนย์เร่ิยนรู้ิ 
การิพัฒนาริะบบการิดูแลผู้สู้งอำายุ ยกริะดับคุณภาพช่วิต 
ผู้สู้งอำายุผ่านกลไก 5อำ. (อำ.อำาหาริ / อำ.อำอำกกำาลังกาย / อำ.อำาช่พ / 
อำ.อำอำมื / อำ.อำาส้าส้ร้ิางเมืือำง) และ 5ก. (ก.การิพัฒนาชมืริมืผู้
สู้งอำายุ / ก.การิพัฒนาโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุ / ก.กายอุำป็กริณ์ / 
ก.การิดูแลต่อำเนื�อำง / ก.การิลดอุำบัติเหตุ) 

3.	 ส่ิงแวดล้อมดี บริิหาริจัดการิขยะมืูลฝอำยด้วยหลักการิ 4 s 
( educe, euse, ecycle, e ect) กำาหนดให้การิบริิหาริ
จัดการิขยะเป็็นวาริะตำาบล ริณริงค์การิคัดแยกขยะที่่�ต้นที่าง 
จัดตั�งกอำงทีุ่นขยะเพื�อำจัดส้วัส้ดิการิกริณ่เส้่ยช่วิต 

4.	 โครงสร้างดี	 ยกริะดับริะบบการิสื้�อำส้าริ โดยแจ้งเตือำน 
ส่้งข่าวส้าริในการิป็รัิบป็รุิงบำารุิงรัิกษาโคริงส้ร้ิางพื�นฐานต่าง ๆ  
ผ่านแอำป็พลิเคชันไลน์กลุ่มื “ไฟิส้ว่าง ที่างส้ะดวก” ใหส้้ามืาริถ
แจ้งเหตขัุดขอ้ำงตา่ง ๆ  พริอ้ำมืริะบพิุกัด ไดทั้ี่นที่ ่ทัี่�งริะบบไฟิฟิา้ 
ถนน กล้อำงวงจริปิ็ด ริะบบเส่้ยงไร้ิส้าย ริะบบป็ริะป็า 

5.	 ปลอดภัยดี	 ริะบบการิดูแลรัิกษาความืป็ลอำดภัยในช่วิต
ที่รัิพย์สิ้นและป้็อำงกันภัยจากยาเส้พติดขอำงตำาบลท่ี่างามืผ่าน
ศูนยค์วบคมุืริะบบกลอ้ำงโที่ริที่ศัน์วงจริป็ดิ CCT  ไว้คอำยบริกิาริ
ป็ริะชาชนท่ี่�ป็ริะส้งค์เข้าขอำดูข้อำมืูล ช่วยให้การิป็ฏิิบัติงาน 
ขอำงเจ้าหน้าท่ี่�ตำาริวจในพื�นท่ี่� คล่�คลายคด่ต่าง ๆ ได้ริวดเร็ิว

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 เ กิดการแก้ ไขปัญหาตามความจำา เป็นและตอบสนอง 
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย	(ประชากรตำาบลทา่งาม) ดังน่�  
1) กลุ่มืเป็้าหมืายเด็กและเยาวชน จำานวน 308 คน จากนักเริ่ยน
ในโริงเริ่ยนในพื�นที่่� 2) กลุ่มืเป็้าหมืายผู้สู้งอำายุ จำานวน 307 คน 
จากผู้สู้งอำายุในโริงเริ่ยนผู้นำาสู้งวัยริุ่นที่่� 1, 2 และริุ่นที่่� 3 จำานวน  
95 คน และผูส้้งูอำายใุนชมืริมืผูส้้งูอำาย ุจำานวน 212 คน 3) คริวัเริอืำน 
ท่ี่�เข้าร่ิวมืในการิบริิหาริจัดการิขยะและรัิบส้วัส้ดิการิจากกอำงทุี่น
ขยะเพื�อำจัดส้วัส้ดิการิผู้เส่้ยช่วิต จำานวน 320 ครัิวเรืิอำน จำานวน 
1,534 คน และ 4) ป็ริะชาชนตำาบลที่่างามืท่ี่�ได้รัิบป็ริะโยชน์
จากการิพัฒนาป็ริับป็ริุงโคริงส้ริ้างพื�นฐานและการิดูแลริักษา 
ความืป็ลอำดภัยในช่วิตที่รัิพย์ส้ินและป็้อำงกันภัยจากยาเส้พติด 
ขอำงตำาบลท่ี่างามื จำานวนทัี่�งส้ิ�น 1,987 ครัิวเริอืำน จำานวน 5,226 คน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ใช้ความรู้	 ใช้ข้อมูล	 และใช้ทุนทางสังคม ร่ิวมืกันขับเคลื�อำน
นวัตกริริมืโดยเชื�อำมืโยงกจิกริริมืกบัที่กุกลุ่มืเป็า้หมืาย ด้วยการิส้ริา้ง
จิตอำาส้า ผนวกกับกลยุที่ธ์ิ์การิจัดการิแบบง่าย ๆ ตามืวิถ่ชุมืชน 
ตามืหลักที่ริงงานในพริะบาที่ส้มืเด็จพริะบริมืชนกาธิิ์เบศริ  
มืหาภูมิืพลอำดุลยเดชมืหาริาช บริมืนาถบพิตริ 

 สร้างความย่ังยืน	 โดยใช้ทุี่นที่างสั้งคมืและศักยภาพในพื�นท่ี่�
เป็็นตัวตั�งในกริะบวนการิขับเคลื�อำนงานและส้ร้ิางการิม่ืส่้วนร่ิวมื  
คนในพื�นท่ี่�ร่ิวมืกันริะดมืทีุ่น ริะดมืแริง ริะดมืความืคิด ร่ิวมืเป็็น
กริริมืการิในการิบริิหาริจัดการิบริิการิส้าธิ์าริณะและแก้ปั็ญหา 
เพื�อำพัฒนาคุณภาพช่วิตขอำงป็ริะชาชน 

 สร้างแกนนำา	ผู้นำารุ่นใหม่	สร้างความตอ่เน่ืองในการดำาเนนิงาน 
ส้ร้ิางแผนงานต่อำเนื�อำง ต่อำยอำดพัฒนาคุณภาพช่วิต ส้ริ้างกลไก
การิมื่ส่้วนริ่วมืในการิดูแลตำาบลริ่วมืกัน ภายใต้เป็้าหมืาย 
การิพัฒนาท่ี่�ยั�งยืนขอำงอำงค์การิส้หป็ริะชาชาติ (SDGs) ท่ี่�จะ 
ไม่ืที่อำดทิี่�งใคริไว้ข้างหลัง พร้ิอำมืทัี่�งยกริะดับและพัฒนาท้ี่อำงถิ�น 
โดยชุมืชนท้ี่อำงถิ�นให้เกิดเป็็นกลไกการิจัดการิตนเอำง และ 
การิบูริณาการิร่ิวมืกับภาค่เครืิอำข่ายทัี่�งภายในและภายนอำก

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายฐิติพงศ์	ศักดิ์ชัยสมบูรณ์	 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลท่างาม

วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน	 
พัฒนาทักษะการทำางาน	พัฒนาคุณภาพชีวิต	 
พัฒนาตำาบลสู่ตำาบลสุขภาวะตามวิถีพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

31.69	ตร.กม.	 5,226	คน	 40,328,624	บาท

โทรศัพท์ 0	3669	9477	 www.tarngam.go.th
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โครงการ เจรจาวิธีธรรม ประทัดบุสร้างสุข  
สร้างรอยยิม 
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลประทัดบ อำาเ อปราสาท จัง วัดสรนทร์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 โครงการเจรจาวิธีธรรม	 ประทัดบุสร้างสุข	 สร้างรอยยิ้ม  
เป็็นกจิกริริมืที่่�ส้ามืาริถแก้ไขปั็ญหาความืเดอืำดร้ิอำนขอำงป็ริะชาชน
ได้จริิง โดยกริะบวนการิริ้อำงทีุ่กข์ผ่านศูนย์ยุติธิ์ริริมืชุมืชน 

	 ช่วยแก้ไขปัญหาไ ด้จ ริง  จากท่ี่�ป็ริะชาชนต้อำงเ ดินที่าง 
ไป็ขึ�นศาล หรืิอำร้ิอำงทุี่กข์แจ้งความืกับเจ้าหน้าท่ี่�ตำาริวจหรืิอำเข้าพบ
ที่นายเพื�อำให้ช่วยดำาเนินการิ เมืื�อำม่ืการิจัดตั�งศูนย์ยุติธิ์ริริมืชุมืชน 
ป็ริะชาชนส้ามืาริถเข้ามืาขอำรัิบบริิการิ ไม่ืต้อำงเดินที่างไป็ 
ริ้อำงเริ่ยนที่่�ศาล ป็ริะหยัดค่าใช้จ่าย ได้ริับการิบริิการิที่่�เป็็นกันเอำง
และให้คำาป็ริึกษาได้ตลอำดเวลา 

	 ลดปัญหาข้อ ร้องเรียน	 ลดความเห ล่ือมลำ้าทางสังคม  
เป็็นการิเข้าถึง เข้าใจปั็ญหาและช่วยแก้ไขปั็ญหาป็ริะชาชน 
อำย่างแที่้จริิง 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ ในริะดับเบื�อำงต้นตามืขั�นตอำน 
และแนวที่างตามืกฎหมืาย

	 ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยการิเจริจาป็ริะน่ป็ริะนอำมื  
ไกล่เกล่�ย ลดป็ัญหา และความืขัดแย้ง

	 ชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ี	 ม่ืความืส้มืานฉันท์ี่ส้ามัืคค่ เกื�อำกูล 
ต่อำกัน

	 สร้างนวัตกรรมการทำางาน ร่ิวมืกับหน่วยงานริาชการิต่าง ๆ  
ท่ี่�เก่�ยวข้อำง เป็็นต้นแบบและเป็็นป็ริะโยชน์ต่อำการิพัฒนาอำงค์กริ
ป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�น

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การดำาเนินการเจรจา	 ประนีประนอม	 ไกล่เกลี่ย ให้ป็ริะชาชน 
เข้ามืามื่ส้่วนริ่วมืและยินยอำมืเป็ิดใจ 

	 น้อมนำาศาสตร์พระราชา	 “เข้าใจ	 เข้าถึง	 พัฒนา” เป็็นหลัก 
ในการิที่ำางานขอำง อำบต.ป็ริะทัี่ดบุ

	 ส่วนราชการทุกภาคส่วนท้ังในและนอกพ้ืนท่ีบูรณาการร่วมกัน
ทุ่ี่มืเที่ทัี่�งแริงกาย แริงใจ วัส้ดุอุำป็กริณ์ โดยม่ืจุดมุ่ืงหมืายเด่ยวกัน
คือำ “ป็ริะชาชนเป็็นสุ้ข” และในท่ี่�สุ้ดก็ป็ริะส้บความืส้ำาเร็ิจ 
ถึงแม้ืจะใช้ริะยะเวลาในการิดำาเนินการิท่ี่�ยืดเยื�อำและยาวนานมืาก 
เป็็นไป็ตามืแนวคิด “ป็ริะทัี่ดบุส้ร้ิางสุ้ข ส้ร้ิางริอำยยิ�มื”

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายพิเชฐ	บุญประสิทธ์ิ	รองปลัด	อบต.ประทัดบุ	 
รักษาราชการแทน	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลประทัดบุ	 
ปฏิบัติหน้าท่ี	นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลประทัดบุ

วิสัยทัศน์ 

“เกษตรอินทรีย์นำาร่อง	ท้องถ่ินน่าอยู่	 
รอบรู้ก้าวหน้า	ประชาเป็นสุข”	

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

27	ตร.กม.	 4,851	คน	 31,208,921	บาท

โทรศัพท์	0	4406	9718	 www.pratadbu.go.th
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โครงการ ประปาทันใจ มีน้ำาใช้ทุกครัวเรือน 
ด  เทศบาลตำาบลทางพระ อำาเ อ พ ิทอง จัง วัดอ่างทอง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 โครงการประปาทันใจ	 มีนำ้าใช้ทุกครัวเรือน ได้จัดตั�งท่ี่มืป็ริะป็า 
เพื� อำลดขั� นตอำนการิที่ำ างานและให ้ เคริือำข ่ ายป็ริะชาชน 
มื่ส้่วนริ่วมืในการิริักษาดูแลริะบบป็ริะป็า ในกริณ่พบป็ัญหา 
เก่�ยวกับการิใช้นำ�าป็ริะป็าให้แจ้งโดยตริงมืายังเที่ศบาลหรืิอำ 
ช่อำงที่างโซเซ่ยลม่ืเด่ย ช่วยแก้ปั็ญหาและให้บริิการินำ�าป็ริะป็า 
ได้อำยา่งริวดเร็ิว ริะบบป็ริะป็าไหลตลอำด 24 ชั�วโมืง ที่ำาให้ป็ริะชาชน
ม่ืนำ�าส้ะอำาดใช้อุำป็โภคบริิโภคอำย่างพอำเพ่ยง ยกริะดับคุณภาพช่วิต
ขอำงป็ริะชาชนในตำาบลที่างพริะให้ด่ยิ�งขึ�น

	 ด้านสงัคม ตริะหนักถึงความืส้ำาคัญในการิให้บริิการิส้าธิ์าริณูป็โภค
ขั�นพื�นฐานท่ี่�จำาเป็็นต่อำการิดำาริงช่วิตมืนุษย์ คือำ “นำ�าป็ริะป็า” 
เพริาะนอำกจากการิผลิตนำ�าป็ริะป็าท่ี่�ส้ะอำาด ป็ลอำดภัย  
ส้่งถึงป็ริะชาชนผู้ใช้นำ�า ทีุ่กกริะบวนการิในการิดำาเนินงาน 
ยังคำานึงถึงความืริับผิดชอำบต่อำส้ังคมืและผู ้มื่ส้่วนได้ส้่วนเส้่ย 
ทีุ่กกลุ่มื ตั�งแต่ต้นนำ�าจนถึงป็ลายนำ�า โดยมื่เป็้าหมืายสู้งสุ้ดคือำ  
การิป็ลุกจิตส้ำานึกในการิม่ืส่้วนร่ิวมืขอำงทุี่กภาคส่้วน โดยเริิ�มืต้น
จากตนเอำง คริอำบคริัว ไป็สู่้สั้งคมื และป็ริะเที่ศชาติ อัำนจะนำา 
ไป็สู่้การิพัฒนาอำย่างยั�งยืน 

	 ด้านเศรษฐกิจ การิม่ืนำ�าส้ะอำาดใช้อำุป็โภคบริิโภคอำย่างเพ่ยงพอำ  
ส่้งผลให้ป็ริะชาชนในเขตเที่ศบาลตำาบลที่างพริะส้ามืาริถป็ริะกอำบ
อำาช่พได้หลากหลายและในอำนาคตเที่ศบาลจะดำาเนินโคริงการิ 
นำ�าป็ริะป็าดื�มืได้ที่่�จะขายให้ป็ริะชาชนในริาคาถูกซึ�งจะลดค่าใช้จ่าย
ในการิซื�อำนำ�าดื�มืริาคาแพง 

	 ด้านส่ิงแวดล้อม เร่ิงบริิหาริจัดการิเพื�อำลดการิสู้ญเส้่ยนำ�าป็ริะป็า
จากเส้้นท่ี่อำ นับตั�งแต่โริงผลิตนำ�าป็ริะป็าจนถึงบ้านเรืิอำนผู้ใช้นำ�า 
ให้น้อำยท่ี่�สุ้ด พร้ิอำมืทัี่�งป็รัิบป็รุิงเส้้นท่ี่อำจ่ายนำ�า และท่ี่อำบริิการิ 
ท่ี่�เสื้�อำมืส้ภาพ ป็รัิบป็รุิงกริะบวนการิซ่อำมืท่ี่อำให้ริวดเร็ิว และส้ำาริวจ
หาท่ี่อำรัิ�วเชิงรุิก ป็ริะชาชนได้อุำป็โภคบริิโภคนำ�าป็ริะป็าท่ี่�ส้ะอำาด 
ม่ืคุณภาพได้มืาตริฐานความืแริงในการิส้่งนำ�าอำย่างส้มืำ�าเส้มือำ
เป็็นการิใช้ที่รัิพยากรินำ�าอำย่างคุ้มืค่าและเกิดป็ริะโยชน์สู้งสุ้ดอ่ำกด้วย

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ให้บริการแก้ไขปัญหา	 เก่�ยวกับริะบบป็ริะป็าได้อำย่างริวดเร็ิว 
และม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ

	 	ลดปัญหาข้อร้องเรียน	 เก่�ยวกับการิบริิการินำ�าป็ริะป็าท่ี่�เที่ศบาล
ตำาบลที่างพริะจัดให้ป็ริะชาชนใช้เพื�อำอุำป็โภคบริิโภค

	 ประชาชนมีนำ้าประปา	 ใช้เพื�อำอุำป็โภคบริิโภคได้อำย่างทัี่�วถึง 
และเพ่ยงพอำ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 โครงการประปาทันใจ	 มีนำ้าใช้ทุกครัวเรือน ม่ืเป้็าหมืายท่ี่�ส้ำาคัญ
คือำการิบริิการินำ�าป็ริะป็าแก่ป็ริะชาชนในเขตตำาบลที่างพริะ  
ทัี่�ง 8 หมู่ื ม่ืนำ�าป็ริะป็าใช้อุำป็โภคบริิโภคได้อำย่างทัี่�วถึง เพ่ยงพอำ 
และต่อำเนื�อำงตลอำด 24 ชั�วโมืง 

	 ผู ้บริหาร	 สมาชิกสภา 	 เจ ้าหน้าที่ ผู ้ปฏิบัติ	 ผู ้นำาชุมชน 
และประชาชน	 ม่ืส่้วนร่ิวมืในการิส้อำดส่้อำงดูแล หาแนวที่าง 
ในการิแก้ ไขปั็ญหาเพื�อำให้ ชุมืชนมื่นำ�า เ พื�อำ อุำป็โภคบริิ โภค 
ไม่ืเกิดปั็ญหาการิขาดแคลนนำ�า

	 วิสัยทัศน์ผู้นำา	 การทำางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
ม่ืจุดเน้นอำยู่ท่ี่�การิป็ริะส้านความืร่ิวมืมืือำกับชุมืชนเพื�อำให้ได้
โคริงการิท่ี่�ป็ริะชาชนต้อำงการิและพึงพอำใจมืากท่ี่�สุ้ดโดยการิ 
รัิบฟัิงความืคิดเห็น ความืต้อำงการิขอำงป็ริะชาชนกำาหนดขั�นตอำน
การิแก้ไขปั็ญหา ร่ิวมืกันแก้ไขปั็ญหา ม่ืการิเร่ิยนรู้ิและป็ฏิิบัติ 
ร่ิวมืกันยึดหลักนำาความืเห็นขอำงป็ริะชาชนช่วยเพิ�มืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ
การิดำาเนินงาน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสนธยา	จันทร์อ้น 
นายกเทศมนตรีตำาบลทางพระ

วิสัยทัศน์ 

“ตำาบลน่าอยู่	ทุกหมู่สามัคคี	วิถีพอเพียง	พร้อมเพรียงพัฒนา”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

12.75	ตร.กม.	 2,678	คน	 20,056,241	บาท

โทรศัพท์ 0	3569	1015	 www.thangphra.go.th
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โครงการ การแก้ไขป หาคนไร้สั ชาติ ไร้สถานะ 
ทางทะเบียน ในเขตเทศบาลนครอุดรธาน ี
ด  เทศบาลนครอดร านี อำาเ อเมองอดร านี จัง วัดอดร านี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 นวัตกรรมด้านกระบวนการให้บริการภาครัฐ	เพื�อำเร่ิงรัิดกำาหนด
ส้ถานะให้กลุ่มืคนท่ี่�มื่ปั็ญหาได้เข้าถึงส้ิที่ธิ์ิขั�นพื�นฐานจากริัฐ 
โดยเฉพาะส้ิที่ธิ์ิด้านการิศึกษาและส้าธิ์าริณสุ้ขเป็็นลำาดับแริก  
ม่ืแนวที่างการิจัดการิอำย่างเป็็นริะบบโดยยกริะดับคุณภาพ
มืาตริฐานการิให้บริิการิป็ริะชาชน ซึ�งเป็็นการิส้นับส้นุนนโยบาย
ไที่ยแลนด์ 4.0 ขอำงริัฐบาลในการิขับเคลื�อำนป็ริะเที่ศไที่ย 
สู่้ความืมัื�นคงและยั�งยืนส้อำดคล้อำงกับกลไกสิ้ที่ธิิ์มืนุษยชน  
(ASEAN Human ights Body - AH B) ท่ี่�ต้อำงการิส่้งเส้ริิมื 
และคุ้มืคริอำงสิ้ที่ธิิ์มืนุษยชนขอำงป็ริะชาชาติในอำาเซ่ยน

	 นำาเป ้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	 ( illennium	 
Development	 oals)	 สู่เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน
( ustainable	 Development	 oals	 -	 D s)	 ภายใต้ 
กรอบสหประชาชา ติ  ม่ื เ ป้็ าหมืาย เ พื� อำ ส่้ ง เส้ ริิมื ใ ห้ เ กิด 
ความืยุ ติธิ์ริริมื มือำบโอำกาส้และคืนสิ้ที่ธิิ์ขั�นพื�นฐานให้กับ 
กลุ่มืผู้ด้อำยโอำกาส้

	 ส่งเสริมการบริหารราชการระบบเปิดและการสร้างเครือข่าย 
โดยบูรณาการการทำางานร่วมกับหน่วยงานอื่น	 ๆ เช ่น 
ป็ริะธิ์านชุมืชนเป็็นอำาส้าส้มัืคริที่างที่ะเบ่ยนและบัตริ 105 คน  
ส้ำานักที่ะเบ่ยน 2,439 แห่งที่ั�วป็ริะเที่ศ ส้ำานักงานยุติธิ์ริริมื 
จังหวัดอำุดริธิ์าน่ อำำาเภอำเมืือำงอำุดริธิ์าน่ กริะที่ริวงการิต่างป็ริะเที่ศ 
เพื�อำตริวจส้อำบหนังส้ือำเดินที่าง โริงพยาบาลที่ั�วป็ริะเที่ศ  
เพื�อำตริวจส้อำบความืถูกต้อำงขอำงหนังสื้อำรัิบริอำงการิเกิดเพื�อำใช้เป็็น
พยานหลักฐานแก้ไขปั็ญหาคนไร้ิสั้ญชาติ ไร้ิส้ถานะที่างที่ะเบ่ยน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ได ้รับโอกาสในการเข ้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามโครงการ 
หลักประกันสุขภาพ	โดยได้ริับส้ัญชาติไที่ยใน พ.ศ. 2551 จนถึง  
พ.ศ. 2562 จำานวน 1,527 คน

	 เด็กและเยาวชนเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการศึกษาภาคบังคับ 
ริวมืจำานวน 748 คน โดยเข้าริับการิศึกษาในส้ถานศึกษาส้ังกัด
เที่ศบาล จำานวน 418 คน และเข้าริับการิศึกษาในศูนย์การิศึกษา
นอำกริะบบและการิศึกษาตามือำัธิ์ยาศัย (กศน.) จำานวน 330 คน 

	 มีอาชีพ	 มีรายได้ท่ีม่ันคง	 ลดปัญหาอาชญากรรม ที่ำาให้เกิด 
ความืมืั�นคงป็ลอำดภัยในช่วิตและที่ริัพย์ส้ิน เกิดส้ันติสุ้ขในส้ังคมื 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การนำาระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน 
ระหวา่งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และประชาชน ในรูปแบบเครือข่าย 
(Networking)  มืาใช้ในการิบริิหาริงานโดยใช้กลยุที่ธ์ิ์ 
การิบริกิาริเชงิริกุ (Proactive Service) และวงจริควบคุมืคณุภาพ  
(Plan Do Chec  Act) มืาป็ริะเมืินในการิบริิหาริงาน

	 การส่งเสริมและวางกลไกเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการตามหลัก	 ood	 overnance โดยป็ริะธิ์านชุมืชน 
จัดที่ำาป็ริะชาคมืในพื�นที่่�เพื�อำพิสู้จน์ยืนยันตัวบุคคลในการิแก้ไข
ป็ัญหาคนไริ้สั้ญชาติ ไริ้ส้ถานะที่างที่ะเบ่ยน และป็ริะชาชน 
ม่ืส้่วนริ่วมืในการิป็ริะเมิืนผลงานตามืแนวที่างการิป็ริะเมิืน 360 
อำงศา นอำกจากนั�นเที่ศบาลยังได้ริ่วมืกับส้ถาบันวิจัยและพัฒนา
มืหาวิที่ยาลัยริาชภัฏิอำุดริธิ์าน่ ป็ริะเมิืนภาพริวมืการิให้บริิการิ
ขอำงกอำงที่ะเบย่นริาษฎริฯ ป็ริะจำาปี็งบป็ริะมืาณ พ.ศ. 2562 อำก่ด้วย

 ข้อมูลพื้นฐ�น

ดร.อิทธิพนธ์	ตรีวัฒนสุวรรณ	 
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

วิสัยทัศน์ 

“นครอุดรธานีน่าอยู่อาศัย	ร่วมใจพัฒนา	 
ศูนย์การค้าการลงทุนบริการด้วยหลักธรรมาภิบาล	 
สืบสานวัฒนธรรม	น้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

47.70	ตร.กม.	 130,368	คน	 1,557,096,724	บาท

โทรศัพท์	0	4232	5176	 www.udoncity.go.th
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ด้านการพัฒนา
และส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.
ที่มีผลก�รปฏิบัติง�นดีเด่น 2562

ด้านการพัฒนา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.
ที่มีผลก�รปฏิบัติง�นดีเด่น 2562
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โครงการ อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ 
สู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน (ต่อเนื่อง)
ด  เทศบาลนครอบลรา านี อำาเ อเมองอบลรา านี จัง วัดอบลรา านี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ทัี่�งหมืด 38 
ชมืริมื ร่ิวมืกันพัฒนาให้ผู้สู้งอำายุผ่านเกณฑ์์คุณภาพอำย่างยั�งยืน  
ส่้งผลให้ส้มืาชิกในชมืริมืมื่สุ้ขภาพแข็งแริง ทัี่�งริ่างกายและจิตใจ 
ชะลอำการิเสื้�อำมืที่างร่ิางกาย ช่วยลดจำานวนผู้สู้งอำายุท่ี่�เข้าสู่้ภาวะ
พึ�งพิงได้ส้ำาเร็ิจ

	 การจัดกิจกรรมท่ี มุ่ง เ น้นการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	 
ให้สามารถดูแลตนเองได้	 ชะลอความเสื่อมตามวัย อำาทิี่  
การิคัดกริอำงสุ้ขภาพเบื�อำงต้น นันที่นาการิ ฝึกอำาช่พ และ 
เล่นก่ฬาท่ี่�เหมืาะส้มืตามืวัย การิส้งเคริาะห์ เอืำ�อำเฟ้้ิอำแก่ส้มืาชิก
ชมืริมืผู้สู้งอำายุ และการิร่ิวมืงานป็ริะเพณ่ต่าง ๆ ในชุมืชน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ผ่านเกณฑ์์
คุณภาพยั�งยืน ที่ำาให้ผู้สู้งอำายุท่ี่�ม่ืภาวะพึ�งพิงลดลง

	 ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจ รู้ิสึ้กเป็็นเจ้าขอำง ม่ืการิร่ิวมืคิด  
ร่ิวมืที่ำากิจกริริมืต่าง ๆ เพื�อำพัฒนาชมืริมืผู้สู้งอำายุ

	 เพ่ิมขีดความสามารถผู้สูงอายุ โดยอำาศัยความืร่ิวมืมืือำจาก 
ทุี่กภาคส่้วน ในการิขับเคลื�อำนชมืริมืผู้สู้งอำายุ และได้ขยายผล 
ต่อำยอำดคริอำบคลุมื 38 ชมืริมืในพื�นท่ี่�เขตเที่ศบาลนคริอุำบลริาชธิ์าน่

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 วิสัยทัศน์ผู้นำา	การทำางานเป็นทีม	และการมีส่วนร่วมกับชุมชน  
ม่ืจุดเน้นอำยู่ท่ี่�การิป็ริะส้านความืริ่วมืมืือำกับชุมืชน เพื�อำให้ได้
โคริงการิท่ี่�ป็ริะชาชนต้อำงการิและพึงพอำใจมืากท่ี่�สุ้ด โดยการิ 
รัิบฟัิงความืคิดเห็น ความืต้อำงการิขอำงป็ริะชาชน กำาหนดขั�นตอำน
การิแก้ไขปั็ญหา ร่ิวมืกันแก้ไขปั็ญหา ม่ืการิเร่ิยนรู้ิและป็ฏิิบัติร่ิวมืกัน 
ยึดหลักนำาความืเห็นขอำงป็ริะชาชน ช่วยเพิ�มืป็ริะส้ิที่ธิิ์ภาพ 
การิดำาเนินการิ

	 เทศบาลนครอุบลราชธานี	 ได้บูรณาการความร่วมมือ 
ทัี่�งด้านอำงค์ความืรู้ิและงบป็ริะมืาณจากหลายหน่วยงาน อำาทิี่  
กอำงส้าธิ์าริณสุ้ขและสิ้�งแวดล้อำมื กอำงส้วัส้ดิการิสั้งคมื โริงพยาบาล
ส้ริริพสิ้ที่ธิิ์ป็ริะส้งค์ ส้ำานักงานพัฒนาสั้งคมืและความืมัื�นคง 
ขอำงมืนุษยจั์งหวัดอุำบลริาชธิ์าน่ และศูนยอ์ำนามัืยท่ี่� 10 อุำบลริาชธิ์าน่ 
ส้าขาส้มืาคมืส้ภาผู้สู้งอำายแุห่งป็ริะเที่ศไที่ย ในพริะบริมืริาชูป็ถัมืภ์ 
ส้มืเด็จพริะศร่ินคริินที่ริาบริมืริาชชนน่ ป็ริะจำาจังหวัดอุำบลริาชธิ์าน่
และชมืริมืผู้สู้งอำายุเขตเที่ศบาลนคริอุำบลริาชธิ์าน่ ที่ำาให้ส้ามืาริถ
พัฒนาและยกริะดับชมืริมืผู้สู้งอำายุสู่้เกณฑ์์คุณภาพอำย่างยั�งยืน
ได้ส้ำาเร็ิจ

         ข้อมูลพื้นฐ�น

นางสาวสมปรารถนา	วิกรัยเจิดเจริญ	 
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

วิสัยทัศน์ 

“รวมคนทุกชนช้ัน	สร้างสรรค์ทุกชุมชน	 
ร่วมพัฒนานครอุบลสู่มหานคร”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

29.04	ตร.กม.	 76,796	คน	 847,394,783	บาท

โทรศัพท์   0	4524	6060	 www.cityub.go.th
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โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลอ่าวลึกใต้ 
ด  เทศบาลตำาบลอ่าวลก ต้ อำาเ ออ่าวลก จัง วัดกระบี่

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ส่งเสริมการเข้าถึงและพัฒนาการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุเป็็นการิศึกษาทัี่�งในและนอำกริะบบ การิศึกษา
ตามือัำธิ์ยาศัยเพื�อำเข้าใจช่วิตภายใต้กริอำบนโยบายบ้านเป่ี็ยมืสุ้ข 
การิจัดการิที่้อำงถิ�นแนวใหมื่ (New Local Management)  
ตำาบลต้นแบบด้านส้ังคมื (Social Smart City) สุ้ขกาย ส้บายใจ 
ไมื่ลืมื สุ้ดป็ลื�มืวัฒนธิ์ริริมื งามืลำ�าสิ้�งแวดล้อำมื ม่ืความืพริ้อำมื 
ทีุ่กส้ิ�งส้ริริพ์ เป็็นการิเตริ่ยมืตัวเข้าสู้ ่วัยผู ้สู้งอำายุที่่�เหมืาะส้มื  
ส้ริ้างความืส้ัมืพันธิ์์ริะหว่างผู้สู้งอำายุกับคนทีุ่กวัย การิริวมืกลุ่มื 
การิพัฒนาผู ้สู้งอำายุด ้านสุ้ขภาพ จิตใจ ส้ังคมื เศริษฐกิจ  
และภูมืิป็ัญญา

	 หลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมท้ัง	 5	 ด้าน	 จำานวน  
130 ชั�วโมืง กจิกริริมืโริงเริย่นผูส้้งูอำายจุะเป็็นเรืิ�อำงที่่�ผูส้้งูอำายสุ้นใจ 
และมื่ความืส้ำาคัญต่อำการิดำาเนินช่วิต เพิ�มืพูนความืรูิ้ ที่ักษะช่วิต 
ที่่�จำาเป็ ็นและเหมืาะส้มืกับช ่วงวัย ริ ่างกาย จิตใจ และ 
ความืต้อำงการิขอำงผู้สู้งอำายุเป็็นส้ำาคัญ

	 เครือข่ายการทำางานที่ ดีและเข้มแข็ง  วิที่ยากริทัี่� งหมืด 
ขอำงโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุมืาจากภาค่เครืิอำข่าย โดยได้ม่ืการิจัดที่ำา 
MOU ร่ิวมืกับ 29 หน่วยงาน เพื�อำส้ร้ิางเครืิอำข่ายบ้านเป่ี็ยมืสุ้ข 
“ร่ิวมืแริงร่ิวมืใจ พัฒนาคุณภาพช่วิตเด็ก เยาวชน วัยที่ำางาน
ผู้สู้งอำายุ ผู้พิการิ ผู้ด้อำยโอำกาส้ ผู้ยากไร้ิ และการิเตร่ิยมื 
ความืพริ้อำมืเข้าสู่้สั้งคมืผู้สู้งอำายุท่ี่�ม่ืคุณภาพ” ม่ืการิป็ริะชุมืและ
ถอำดบที่เร่ิยนเพื�อำป็รัิบป็รุิงพัฒนาหลักสู้ตริให้ตริงกับความืพึงพอำใจ
ขอำงนักเร่ิยนผู้สู้งอำายุมืากท่ี่�สุ้ด

	 ได้รับคัดเลือกให้เป็น	 “ ocial	 mart	 City”	 ตำาบล 
ต้นแบบทางด้านสังคม จากกริมืกิจการิผู้สู้งอำายุ กริะที่ริวง 
การิพัฒนาสั้งคมืและความืมัื�นคงขอำงมืนุษย์และได้เป็็นตัวแที่น 
ขอำงจังหวัดกริะบ่�ในการิต้อำนรัิบคณะผู้ตริวจการิจากกริะที่ริวงพัฒนา
สั้งคมืและความืมัื�นคงขอำงมืนุษย์ 2 ปี็ซ้อำน (พ.ศ. 2561 - 2562)

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถ่ิน เป็็นพื�นท่ี่�การิเร่ิยนรู้ิและถ่ายที่อำด
ป็ริะส้บการิณ์  ภู มิื ปั็ญญาขอำง ท้ี่อำง ถิ� น ใ ห้ดำา ริ ง สื้บที่อำด 
เป็็นอำัตลักษณ์ขอำงชุมืชน เผยแพริ่ไป็ยังป็ริะชาชนในพื�นที่่�  
และพื�นที่่�อำื�น ๆ ที่่�เข้ามืาศึกษาดูงาน

	 ประชาชนตระหนักถึงความสำาคัญของผู้สูงอายุ	 ว่าเป็็นบุคคล 
ท่ี่�เพ่ยบพริ้อำมืไป็ด้วยความืริู้และป็ริะส้บการิณ์ เป็็นผู้ถึงพร้ิอำมื
ทัี่�งคุณวุฒิและวัยวุฒิ เป็็นที่รัิพยากริบุคคลท่ี่�ม่ืคุณค่า ไม่ืได้เป็็น 
ภาริะส้ังคมื แต่เป็็นพลังที่่�ถ่ายที่อำดภูมิืป็ัญญาความืส้ามืาริถ 
ให้คนริุ่นหลังได้ส้ืบที่อำดต่อำไป็

	 เป็นศูนย์รวมของการทำากิจกรรมของชุมชน ม่ืเวท่ี่ท่ี่�เปิ็ดโอำกาส้ 
ให้ผู ้สู้งอำายุมื่ส้่วนริ่วมืในการิที่ำาป็ริะโยชน์ต่อำชุมืชนและส้ังคมื 
ริวมืที่ั�งเป็็นแริงผลักดันให้เข้าริ่วมืเป็็นอำาส้าส้มืัคริชุมืชน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 วิสัยทัศน์ของผู้นำา	 ผู้บริิหาริท้ี่อำงถิ�นให้ความืส้ำาคัญกับการิพัฒนา
คุณภาพช่วิต การิเข้าใจและเข้าถึงความืต้อำงการิขอำงผู้สู้งอำายุ
 กำาหนดขั�นตอำนการิแก้ไขปั็ญหาและร่ิวมืกันแก้ไขปั็ญหา เร่ิยนรู้ิ 
และป็ฏิิบัติริ่วมืกัน 

	 เปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	 ยึดหลัก 
นำาความืเห็นขอำงป็ริะชาชนในการิช่วยเพิ�มืป็ริะสิ้ที่ธิ์ิภาพ 
การิจัดกิจกริริมื ที่ำาให้เกิดการิพัฒนาคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่และยั�งยืน

	 มีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง ม่ืการิจัดที่ำา MOU ร่ิวมืกับเคริือำข่าย 
ภาคสั้งคมืท่ี่�คริอำบคลุมืทัี่�งภาครัิฐและภาคเอำกชน ม่ืการิริะดมื 
ความืคิดเห็นในการิจัดการิเร่ิยนการิส้อำนให้เ ป็็นไป็ตามื 
ความืต้อำงการิขอำงผูเ้ร่ิยน ม่ืท่ี่มืวิที่ยากริท่ี่�ม่ืความืรู้ิ ความืเช่�ยวชาญ 
ถ่ายที่อำดอำงค์ความืรู้ิให้แก่ผู้เร่ิยนได้ส้ำาเร็ิจที่ำาให้ผู้เร่ิยนม่ืความืมัื�นใจ
ในการิเข้าร่ิวมืกิจกริริมื 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสุขุม	ขี่ทอง 
นายกเทศมนตรีตำาบลอ่าวลึกใต้

วิสัยทัศน์ 

“อ่าวลึกใต้น่าอยู่	ประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

8	ตร.กม.	 5,784	คน	 75,600,000	บาท

โทรศัพท์  0	7568	1165	 www.aoluktai.go.th
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โครงการ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเต็มระบบ 
ด  เทศบาลเมองกา สิน ์ อำาเ อเมองกา สิน ์ จัง วัดกา สิน ์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ประเด็นปัญหา  ป็ริะชากริผู้สู้งอำายุ เ พิ�มืขึ�นอำย่างริวดเร็ิว 
ในช่วงหลายป็ีที่่�ผ่านมืา ที่ำาให้โคริงส้ริ้างขอำงป็ริะชากริในป็ัจจุบัน
กลายเป็็นป็ริะเด็นป็ัญหาส้ำาคัญ เพื�อำเป็็นการิส้ริ้างหลักป็ริะกัน 
ที่างส้ังคมืขั�นพื�นฐานส้ำาหรัิบผู้สู้งอำายุ ซึ�งการิเป็็นผู้สู้งอำายุที่่�มื่
คุณภาพช่วิตท่ี่�ด่ ไมื่ใช่เรืิ�อำงท่ี่�จะเกิดขึ�นได้ด้วยตนเอำง ต้อำงอำาศัย 
การิมื่ส้่วนริ่วมืที่ั�งภาคริัฐ เอำกชน และภาคป็ริะชาส้ังคมือำื�น ๆ

	 โครงการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเต็มระบบ โดยจาก
การิส้ำาริวจพบว่า เที่ศบาลเมืือำงกาฬสิ้นธ์ุิ์ ม่ืป็ริะชากริทัี่�งหมืด 
33,531 คน ม่ืผู้สู้งอำายจุำานวน 5,469 คน คิดเป็็นร้ิอำยละ 16.31 
ขอำงป็ริะชากริทัี่�งหมืด และจากการิตริวจป็ริะเมิืนความืส้ามืาริถ
ในการิดำาเนินช่วิตป็ริะจำาวันตามืดัชน่บาริ์เธิ์ลเอำด่แอำล พบว่า 
ม่ืผู้สู้งอำายุทัี่�งหมืด 3 กลุ่มื คือำ ติดสั้งคมื ติดบ้าน และติดเต่ยง  
ซึ�งแต่ละกลุ่มืจะม่ืการิส่้งเส้ริิมืและพัฒนาคุณภาพช่วิตแตกต่างกัน 
อำอำกไป็

	 เทศบาลเมืองกา สินธ์ุต้ังเป้าหมาย	 “ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
อย่างเหมาะสม	ใน	พ.ศ.	2562”	 เพื�อำให้ผู้สู้งอำายุได้รัิบการิดูแล
อำย่างเหมืาะส้มื ม่ืคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่ ส้ามืาริถดำาริงช่วิตอำยู่ในสั้งคมื
ได้อำย่างม่ืความืสุ้ข

	 ระบบดูแลสุขภาพตามกลุ่มผู้สูงอายุ	 เที่ศบาลเมืือำงกาฬสิ้นธ์ุิ์  
ได้ใช้หลักความืส้ามืาริถในการิดำาเนินช่วิตป็ริะจำาวัน (Activity 
o  daily living : ADL) มืาเป็็นหลักเกณฑ์์ในการิจัดกิจกริริมื 
ให้เหมืาะส้มืแก่ผู้สู้งอำายุแต่ละกลุ่มื ดังน่�	 กลุ่มติดสังคม จัดให้ 
ผู้สู้งอำายุดูแลซึ�งกันและกันผ่านกิจกริริมื “โริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุ”  
นำาโดยภาคป็ริะชาชน กลุ่มติดบ้าน จัดให้ผู้สู้งอำายุได้แลกเป็ล่�ยน
เร่ิยนรู้ิในกลุ่มื “ส้ร้ิางเส้ริิมืสุ้ขภาพ” นำาโดยอำาส้าส้มัืคริดูแลผู้สู้งอำายุ 
(อำผส้.) ส้นับส้นุนงบป็ริะมืาณโดยกอำงทุี่นสุ้ขภาพตำาบล และ  
กลุ่มติดเตียง จัดให้ผู้สู้งอำายุได้รัิบการิ “ดูแลสุ้ขภาพและฟ้้ินฟูิ
ส้ภาพถึงบ้าน” ผ่านกอำงทุี่น LTC

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายจารุวัฒน์	บุญเพิ่ม		 
นายกเทศมนตรีเมืองกา สินธุ์

วิสัยทัศน์ 

“กา สินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่	คู่ธรรมาภิบาล”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

16.96	ตร.กม.	 33,531	คน	 374,259,595	บาท

โทรศพัท์  0	4381	1671		 www.kalasin-mu.go.th

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
	 ดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทุกกลุ่ม ทัี่�งกลุ่มืติดสั้งคมื ติดบ้าน  

ตดิเตย่ง ริวมืที่ั�งดแูลเมืื�อำวาริะส้ดุท้ี่ายขอำงชว่ติ ส้อำดคล้อำงกับบริบิที่
และส้ภาพความืเป็็นอำยู่ที่่�แที่้จริิงในช่วิตป็ริะจำาวัน

	 เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง	ๆ ในการิดูแล
สุ้ขภาพผู้สู้งอำายุเขตเที่ศบาลเมืือำงกาฬสิ้นธ์ุิ์อำย่างต่อำเนื�อำง แก้ไข 
ข้อำจำากัดในด้านบุคลากริภาคริัฐที่่�ให้การิดูแลผู้สู้งอำายุที่่�มื่ภาวะ
พึ�งพิงในชุมืชน และป็ัญหาผู้สู้งอำายุเข้าไมื่ถึงบริิการิที่่�จำาเป็็น 
และเหมืาะส้มืกับส้ภาวะความืเป็็นอำยู่ในช่วิตป็ริะจำาวัน

	 เกิดสังคมเอ้ืออาทร ม่ืความืช่วยเหลือำซึ�งกันและกัน ควบคู่ไป็กับ
การิพัฒนาภูมิืปั็ญญาที่้อำงถิ�น และส้่งเส้ริิมืการิเร่ิยนรู้ิตลอำดช่วิต
ขอำงผู้สู้งอำายุ นำาไป็สู่้การิม่ืคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 นโยบายของผู้บริหารชัดเจน	 เจ้าหน้าที่มีความตั้งใจมุ่งมั่น 
ในการทำางาน	 ประชาชนมีส่วนร่วมและมีแกนนำาในชุมชน 
เข้มแข็ง	 เสียสละ	 เป็นจิตอาสา ชุมืชนเข้มืแข็งพึ�งตนเอำง  
หน่วยงานภาครัิฐให้การิส้นับส้นุนในส่้วนท่ี่�เก่�ยวข้อำง ม่ืการิจัดที่ำา 
MOU ร่ิวมืกัน  ท่ี่� ส้ำา คัญ คือำ ม่ืมืหา วิที่ยา ลัยกาฬสิ้น ธ์ุิ์ 
ให้การิส้นับส้นุนในด้านวิชาการิ

	 การขับเคล่ือนธรรมนูญ	5	ดี	และการประเมินผลกระทบ	CHIA 
การิดูแลริะยะยาวส้ำาหรัิบผู้สู้งอำายุ ที่ำาให้ได้ข้อำเส้นอำเชิงนโยบาย 
5 ด้าน ส้ำาหรัิบเส้นอำต่อำผู้บริิหาริและนำามืาจัดริะบบท่ี่�เหมืาะส้มื 
ต่อำการิดูแลผู้สู้งอำายุตามืลำาดับ 
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โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลช่องลม  
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิต 
ด  เทศบาลตำาบล ่องลม อำาเ อลานกระบอ จัง วัดกำา พงเพ ร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 “คุ้มโอโซน”	 ห้องเรียนธรรมชาติในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล
ตำาบลช่องลม ก่อำส้ริ้างขึ�นบริิเวณด้านหลังส้ำานักงานเที่ศบาล  
ส้ร้ิางด้วยไม้ืไผ่ ตามืแนวคิดใช้ธิ์ริริมืชาติบำาบัด ต้นไม้ืทุี่กต้น คือำ
ส้มุืนไพริ ช่วยป้็อำงกันและรัิกษาโริค เป็็นแหล่งผลิตโอำโซน อำากาศ
อัำนบริิสุ้ที่ธิิ์� โดยใช้ไม้ืไผ่ หญ้าคา เป็็นวัส้ดุหลักในการิก่อำส้ร้ิาง  
ใช้เป็็นส้ถานท่ี่�จัดกจิกริริมื การิเริย่นการิส้อำนขอำงโริงเร่ิยนผูส้้งูอำายุ 

	 เข้าใจ	 เข้าถึง	 พัฒนา	 น้อำมืนำาหลักการิที่ริงงานในพริะบาที่
ส้มืเด็จพริะบริมืชนกาธิ์ิเบศริ มืหาภูมิืพลอำดุลยเดชมืหาริาช  
บริมืนาถบพิตริ สู่้การิพัฒนาท่ี่�ยั�งยืน โดยจัดที่ำาศูนย์เร่ิยนรู้ิเกษตริ
ที่ฤษฎ่ใหมื่ 1 ไร่ิ ล้านความืสุ้ขตามืหลักป็รัิชญาขอำงเศริษฐกิจ 
พอำเพ่ยง คือำ การิดำาเนินช่วิตโดยคำานึงถึงหลักการิ 3 ห่วง 2 เงื�อำนไข 
โดยแบ่งฐานการิเร่ิยนรู้ิ จำานวน 20 ฐาน และส้วนส้มุืนไพริต้านโริค

	 บูรณาการความร่วมมือ โดยเที่ศบาลตำาบลชอ่ำงลมื ไดจั้ดที่ำา MOU  
ร่ิวมืกับส้ำานักงานกอำงทุี่นส้นับส้นุนการิส้ร้ิางเส้ริิมืสุ้ขภาพ (ส้ส้ส้.) 
เพื�อำเป็็นศูนย์ป็ริะส้านงานเครืิอำข่ายและจัดการิเร่ิยนรู้ิ (ศป็ง.)  
การิพัฒนาริะบบการิดูแลผู ้สู้งอำายุโดยชุมืชนที่้อำงถิ�น ภายใต้
โคริงการิเส้ริิมืส้ริ้างพลังเครืิอำข่ายชุมืชนที่้อำงถิ�นจัดการิคุณภาพ
ช่วิตผู้สู้งอำายุ เพื�อำเพิ�มืข่ดความืส้ามืาริถขอำงเที่ศบาลตำาบลช่อำงลมื 
ในการิขับเคลื�อำนการิพัฒนาคุณภาพช่วิตผู ้สู้งอำายุให้เกิดเป็็น 
ริูป็ธิ์ริริมืตามืแนวที่าง “ช่อำงลมืโมืเดล”

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ด้านสุขภาพร่างกาย ที่ำาให้ม่ืสุ้ขภาพแข็งแริง กริะฉับกริะเฉง  
ลดความืเส้่�ยงจากการิเจ็บป็่วย ลดริะยะเวลาการิพึ�งพาผู้อำื�น 

	 ด้านจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา ส้ดชื�น รู้ิสึ้กภาคภูมิืใจและตริะหนัก
ในคุณค่า ความืส้ามืาริถขอำงตนเอำง ม่ืมุืมืมือำงเชิงบวกต่อำตนเอำง

	 ด้านสังคม ม่ืความืสั้มืพันธ์ิ์ท่ี่�ด่กับคนวัยเด่ยวกันและคนต่างวัย 
ได้รัิบการิยอำมืรัิบในฐานะส้มืาชิกขอำงกลุ่มื ด้านจิตปั็ญญา 
รู้ิเท่ี่าทัี่นและเข้าใจสิ้�งต่าง ๆ  ท่ี่�เกิดขึ�น ส้ามืาริถป็รัิบตัวและดำาเนิน
ช่วิตได้อำย่างเหมืาะส้มืตามืวัย

	 ด้านเศรษฐกิจ เร่ิยนรู้ิทัี่กษะที่างด้านอำาช่พ ส้ามืาริถนำาไป็ป็ริะกอำบ
อำาช่พ ส้ร้ิางงาน ส้ร้ิางริายได้ ช่วยเหลือำตนเอำงต่อำไป็

	 โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็็นพื�นท่ี่�เร่ิยนรู้ิและถ่ายที่อำดป็ริะส้บการิณ์
ภูมิืปั็ญญาและวัฒนธิ์ริริมืท้ี่อำงถิ�น ให้ดำาริงสื้บที่อำดเป็็นอัำตลักษณ์
ขอำงชุมืชน และเป็็นเวที่่ท่ี่�เปิ็ดโอำกาส้ให้ผู้สู้งอำายุม่ืส่้วนร่ิวมื 
ในการิที่ำาป็ริะโยชน์ต่อำชุมืชนและสั้งคมื เป็ล่�ยนภาริะให้เป็็น 
พลังสู้งวัยส้ร้ิางเมืือำง

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การทำางานเชิงรุก มุ่ืงเน้นการิพัฒนาโดยเข้าถึงชุมืชนเชิงรุิก  
ทุี่กปั็ญหาได้รัิบการิแก้ไขและทุี่กความืต้อำงการิได้รัิบการิตอำบส้นอำง 
อำาศัยการิบริิหาริจัดการิแบบมืส่่้วนร่ิวมืขอำงที่กุภาคส่้วนทัี่�งท้ี่อำงถิ�น 
ท้ี่อำงท่ี่� ชุมืชน และหน่วยงานภาค่ทัี่�งภาครัิฐและภาคเอำกชน  
ใช้หลัก 5 ร่ิวมื ในการิที่ำางาน คือำ 1) ร่ิวมืคิด 2) ร่ิวมืที่ำา 
3) ร่ิวมืแก้ไข 4) ร่ิวมืรัิบผล และ 5) ร่ิวมืพัฒนา 

	 การผสมผสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ส้นับส้นุนการิ 
นำาใช้ภูมิืปั็ญญาและวัฒนธิ์ริริมืในการิดำาเนินช่วิตขอำงป็ริะชาชน  
มืาร่ิวมืพัฒนางานและกิจกริริมืขอำงโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุเที่ศบาล 
ตำาบลช่อำงลมื ก่อำให้เกิดความืโดดเด่นและเป็็นอัำตลักษณ์ ได้แก่  
การิอำอำกกำาลังกาย โดยใช้อุำป็กริณ์จักส้าน กริะโด้ เป็็นส่้วน
ป็ริะกอำบในการิร่ิายริำา การิอำอำกกำาลังกายด้วยวัฒนธิ์ริริมื 4 ไที่ย  
เช่น การิริำาภูไที่ การิริำาแคนย่าง ภายในโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุ

	 ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ตำาบลช่องลม	เกิดวิที่ยากริป็ริาชญ์ชาวบ้านมืาส้อำนลูกหลาน 

	 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อำลดริายจ่าย 
และเพิ�มืริายได้โดยการิป็ลูกผักส้วนครัิวเพื�อำบริิโภคในโริงเร่ิยน
ผู้สู้งอำายุ และต่อำยอำดไป็ยังครัิวเรืิอำน ส่้งเส้ริิมืการิพึ�งพาตนเอำง
และพึ�งพากันภายในตำาบล เพื�อำให้ป็ริะชาชนม่ืคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่  
มื่ริายได้ที่่�พอำเพ่ยงต่อำการิดำาริงช่วิต มื่สุ้ขภาพที่่�ด่

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายเฉลา	สงขัย 
นายกเทศมนตรีตำาบลช่องลม

วิสัยทัศน์ 

“ช่องลมเมืองน่าอยู่	เชิดชูวัฒนธรรม	 
ก้าวลำ้ามาตรฐานการศึกษา	พัฒนาคุณภาพชีวิต”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

47	ตร.กม.	 5,764	คน	 68,838,778	บาท

โทรศัพท์  0	5574	1666	 www.chonglom.go.th
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โครงการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองศิลา 
ด  เทศบาลเมองศิลา อำาเ อเมอง อน ก่น จัง วัด อน ก่น

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายยอดย่ิง	จันทนพิมพ์	 
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา

วิสัยทัศน์ 

“ศิลาเมืองน่าอยู่	ชุมชนเข้มแข็ง	 
บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

72.50	ตร.กม.	 52,153	คน	 	289,418,695	บาท

โทรศัพท์  0	4324	6508	 www.silakhonkaen.go.th

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายตอบสนองต่อความต้องการ 
ของผู้สูงอายุ	 คณะกริริมืการิศูนย์ดูแลผู้สู้งอำายุและคนพิการิ
เที่ศบาลเมืือำงศิลา มืาจากภาคป็ริะชาชน ม่ืการิจัดกิจกริริมืต่าง ๆ 
อำาที่ิ นำาผู้สู้งอำายุติดสั้งคมืมืาที่ำากิจกริริมืท่ี่�ศูนย์ การิอำอำกเย่�ยมื 
คนพิการิในชุมืชน การินำาผู้สู้งอำายุและคนพิการิมืาฟ้้ินฟูิสุ้ขภาพ
และที่ำากายภาพบำาบัดท่ี่�ศูนย์ และการิอำอำกเย่�ยมืบ้านผู้สู้งอำาย ุ
และผู้ด้อำยโอำกาส้ในชุมืชน 

	 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกริริมืการิศูนย์ 
ได้กำาหนดรูิป็แบบการิดำาเนินงานเอำงทัี่�งหมืด หลังการิดำาเนินงาน
เส้ร็ิจสิ้�น คณะกริริมืการิศูนย์ม่ืการิป็ริะชุมืเพื�อำวิเคริาะห์ปั็ญหา 
และวางแผนการิดำาเนินงานในปี็ถัดไป็

	 การประสานความร่วมมือกับชุมชน	 ดึงภาคีเครือข่ายต่าง	 ๆ	 
เข้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ม่ืการิจัดที่ำา MOU เพื�อำพัฒนา 
และส่้งเส้ริิมืคุณภาพช่วิตขอำงผู้สู้งอำายุกับหน่วยงานต่าง ๆ อำาทิี่ 
วิที่ยาลัยการิส้าธิ์าริณสุ้ขสิ้ริินธิ์ริขอำนแก่น คณะพยาบาลศาส้ตร์ิ 
คณะเที่คนิคการิแพที่ย ์คณะทัี่นตแพที่ยศาส้ตริ ์คณะแพที่ยศาส้ตริ์ 
และคณะส้ถาปั็ตยกริริมืศาส้ตร์ิ มืหาวิที่ยาลัยขอำนแก่น ศูนยก์าริจัด 
ส้วัส้ดิการิสั้งคมืผู้สู้งอำายุจังหวัดขอำนแก่น พัฒนาสั้งคมืและ 
ความืมัื�นคงขอำงมืนุษย์ขอำนแก่น ริพ.ส้ต.ศิลา ริพ.ส้ต.โนนม่ืวง
หน่วยบริิการิป็ฐมืภูมิืหนอำงไผ่ และชมืริมืผู้สู้งอำายุในจังหวัด 
กว่า 30 ชมืริมื

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
	 ผู้สูงอายุ	คนพิการ	และผู้ป่วยเร้ือรัง	ได้รัิบการิฟ้้ินฟูิทัี่�งส้มืริริถภาพ

ร่ิางกาย ความืจำาและอำาริมืณ์จิตใจ ได้พบป็ะพูดคุย แลกเป็ล่�ยน
ป็ริะส้บการิณ์และความืริู้ และสั้นที่นาการิ ได้รัิบการิตริวจ
ร่ิางกายเบื�อำงต้น และการิคัดกริอำงโริคต่าง ๆ เช่น โริคเบาหวาน  
โริคความืดันโลหิตสู้ง โริคส้มือำงเสื้�อำมื โริคซึมืเศร้ิา พร้ิอำมืทัี่�ง 
ม่ืการิส้่งตัวเพื�อำรัิบการิรัิกษาท่ี่�ถูกต้อำงไป็ยังหน่วยบริิการิท่ี่�ม่ื
ศักยภาพในการิรัิกษา เช่น โริงพยาบาลศร่ินคริินที่ร์ิ โริงพยาบาล
ขอำนแก่น

	 ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง	 ได้รัิบการิดูแลจากผู้ดูแลผู้สู้งอำายุ 
ท่ี่�ม่ืภาวะพึ�งพิง (CG : Caregiver) ท่ี่�ผ่านการิอำบริมืตามืหลักสู้ตริ  
70 ชั�วโมืง ขอำงกริมือำนามัืย กริะที่ริวงส้าธิ์าริณสุ้ข

	 C 	:	Care	 anager	ท่ี่�ผ่านการิอำบริมืหลักสู้ตริผู้จัดการิการิดูแล
ผู้สู้งอำายุ ส้ามืาริถวางริะบบและพัฒนาริะบบ การิดูแลผู้สู้งอำายุ 
ท่ี่�ม่ืภาวะพึ�งพิงริะยะยาวในชุมืชนได้

	 เกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุร่วมกัน ริะหว่างอำงค์กริป็กคริอำง 
ส่้วนท้ี่อำงถิ�นและหน่วยงานส้าธิ์าริณสุ้ขในพื�นท่ี่�ที่ำาให้ผู้สู้งอำายุ 
ท่ี่�ม่ืภาวะพึ�งพิงริะยะยาวได้รัิบการิดูแลอำย่างยั�งยืน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 วิสัยทัศน์ผู้นำา	 และการบริหารจัดการงบประมาณที่เพียงพอ	 
ผู้บริิหาริกำาหนดเป็็นนโยบายในการิพัฒนาท้ี่อำงถิ�น ส้นับส้นุน 
งบป็ริะมืาณในการิดำาเนินงาน เช่น งบป็ริะมืาณในเที่ศบัญญัติ
เที่ศบาลเมืือำงศิลา งบป็ริะมืาณจากกอำงทีุ่นหลักป็ริะกันสุ้ขภาพ 
แห่งชาติ ริวมืถึงขอำรัิบการิส้นับส้นุนงบป็ริะมืาณจากหน่วยงานอืำ�น ๆ  
เช่น มืหาวิที่ยาลัยขอำนแก่น วิที่ยาลัยการิส้าธิ์าริณสุ้ขสิ้ริินธิ์ริ 
และ ส้ส้ส้. เป็็นต้น 

	 การ มี ส่วน ร่วมและการส ร้าง เค รือ ข่ายในการทำางาน 
คณะกริริมืการิศูนย์ดูแลผู้สู้งอำายุและคนพิการิเที่ศบาลเมืือำงศิลา
เกิดจากการิริวมืกลุ่มืขอำงแกนนำาผู้สู้งอำายุในชุมืชนท่ี่�ต้อำงการิ 
ที่ำากิจกริริมืเพื�อำผู้สู้งอำายดุ้วยกันเอำง ที่ำาให้รู้ิสึ้กเป็็นเจ้าขอำงโคริงการิ
โดยม่ืหน่วยงานภาครัิฐให้การิส้นับส้นุน ก่อำให้เกิดความืยั�งยืน 
ในการิดำาเนินโคริงการิต่อำไป็
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ด้านการพั นา ละส่งเสรมคณ าพ ีวตผ้สงอา10
ด้านที่
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โครงการ ธาราบำาบัด บริบทบ้านบึง 

ด  เทศบาลเมองบ้านบง อำาเ อบ้านบง จัง วัด ลบร 

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 “ธาราบำาบัด	 บริบทบ้านบึง”	 เป็็นการิใช้นำ�าและคุณส้มืบัติ 
ขอำงนำ�าเป็็นสื้�อำกลางในการิบำาบัด รัิกษา ฟ้้ินฟูิ กายภาพบำาบัด
จากการิบาดเจ็บและภาวะเสื้�อำมืขอำงข้อำต่อำ กริะดูก กล้ามืเนื�อำ
ช่วยริะบบการิไหลเว่ยนโลหิตให้กับผู้สู้งอำายุ ป็ริะชาชนทัี่�วไป็  
ผู้พิการิ ผู้ด้อำยโอำกาส้ เด็กและเยาวชน โดยบูริณาการิความืร่ิวมืมืือำ 
กับโริงพยาบาลบ้านบึง และเครืิอำข่ายต่าง ๆ ในการิดูแลและ 
รัิกษาสุ้ขภาพอำย่างทัี่�วถึง

	 ตอบโจทย์ทางเลือกการดูแลรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะผู้สู้งอำายุ 
ที่่�มื่ข ้อำจำากัดด้านการิเคลื�อำนไหวริ่างกาย เป็็นรูิป็แบบหนึ�ง 
ในการิดูแลริกัษาที่างกายภาพบำาบดัท่ี่�เหมืาะส้มื เพริาะธิ์าริาบำาบัด
อำาศัยคุณส้มืบัติขอำงนำ�าช่วยพยุงริ่างกายและลดแริงกริะแที่ก 

	 อาคารธาราบำาบัดให้บริการครบครัน	 ตามหลักวิชาการ  
ม่ืเครืิ�อำงอำอำกกำาลังกายในนำ�าและริะบบนวดตัวด้วยแริงดันนำ�า  
ซึ�งอ้ำางอิำงอำงค์ความืรู้ิที่างกายภาพบำาบัด เปิ็ดให้บริิการิครัิ�งแริก 
เมืื�อำวันท่ี่� 5 มืกริาคมื พ.ศ. 2560 ถือำเป็็น อำป็ที่. ท่ี่�จัดบริิการิ
ส้าธิ์าริณะในลักษณะน่�เป็็นแห่งแริก 

	 บำาบัด	 รักษา	 ฟ้ืนฟู	 และส่งเสริมสุขภาพ	 ตามแนวทางการ 
ให้บริการด้านกระดูกและกล้ามเน้ือ ส้ำาหรัิบผูป้็วดเมืื�อำยกล้ามืเนื�อำ  
ภาวะข้อำต่อำเสื้�อำมืข้อำไหล่ยึดติด ผู้ป็่วยหลังผ่าตัดเอ็ำน ข้อำต่อำ 
ในริะยะคงท่ี่� ด้านระบบประสาท	 ผู้ท่ี่�ม่ืภาวะอัำมืพฤกษ์ครึิ�งซ่ก  
กล้ามืเนื�อำอ่ำอำนแริงจากเส้้นป็ริะส้าที่ ด้านปอดและการหายใจ	 
ผู้ท่ี่�ม่ืภาวะป็อำดอุำดกั�นเรืิ�อำรัิง (ในริะยะไม่ืรุินแริง) ภาวะหอำบหืด  
ด้านส่งเสริมสุขภาพ ผู้ท่ี่� ม่ืนำ�าหนักเกิน ผู้สู้งอำายุท่ี่�ต้อำงการิ 
อำอำกกำาลังกาย ผู้ท่ี่�เริิ�มือำอำกกำาลังกายใหม่ื โดยม่ืนักกายภาพบำาบัด  
เจ้าหน้าท่ี่�ดูแลและติดตามืป็ริะเมิืนผล

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ท่ัวถึงและเท่าเทียมในแบบ	 “บริบท	 บ้านบึง” ค่าบริิการิ  
50 บาที่/คริั�ง ช่วยลดภาริะค่าใช้จ่ายในการิรัิกษาพยาบาล 
ป็ริะชาชนทีุ่กกลุ่มืส้ามืาริถเข้าถึงบริิการิได้ง่าย 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ความใส่ใจปัญหาผู้ สูงอายุ	 ที่ำาให้ เข้าใจปั็ญหาสุ้ขภาวะ  
ป็ริะกอำบกับการิศึกษาค้นคว้า จึงได้ริูป็แบบการิริักษาที่าง
กายภาพบำาบัดท่ี่�เหมืาะส้มืกับผู ้สู้งอำายุและผู ้ท่ี่�มื่ป็ัญหาการิ
เคลื�อำนไหวริ่างกาย

	 บูรณาการความร่วมมือ โดย อำบจ.ชลบุร่ิ ส้นับส้นุนงบป็ริะมืาณ
ก่อำส้ร้ิางอำาคาริธิ์าริาบำาบัด จำานวน 12 ล้านบาที่ เที่ศบาลเมืือำง 
บ้านบึงส้มืที่บทีุ่น 1.2 ล้านบาที่ ม่ื ริพ.บ้านบึง อำส้มื.  
กลุ่มืพัฒนาส้ตร่ิฯ อำป็พริ. และภาคเอำกชน ร่ิวมืขับเคลื�อำนงาน  
“ธิ์าริาบำาบัด บริิบที่บ้านบึง” จนป็ริะส้บความืส้ำาเร็ิจได้รัิบ 
ความืชื�นชมืจากพ่�น้อำงป็ริะชาชน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสุรสิตย์	กังวลกิจ 
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง

วิสัยทัศน์ 

“บ้านบึงน่าอยู่	คู่เศรษฐกิจพอเพียง 
และธรรมาภิบาล	มาตรฐานเมืองสีเขียว”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

8.02	ตร.กม.	 21,149	คน	 247,515,608	บาท

โทรศัพท์  0	3844	3999		 www.banbungcity.go.th
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โครงการ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำาบลห้วยงู 
ด  เทศบาลตำาบล ้ว ง อำาเ อ ันคา จัง วัด ั นาท

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 เทศบาลตำาบลห้วยงู	 อปท.ต้นแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุ  
เกิดจากความืต้อำงการิขอำงกลุ่มืหรืิอำชมืริมืผู้สู้งอำาย ุ ในริะดับหมู่ืบ้าน 
หรืิอำชุมืชน เป็็นการิต่อำยอำดจากชมืริมืผู้สู้งอำายุตำาบลห้วยงู 
ท่ี่�จัดตั�งขึ�นเมืื�อำ พ.ศ. 2546 

	 กลไกการขับเคล่ือนโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยพลัง	 9	 เครือข่าย 
ในชมุชน มืก่าริวพิากษ์หลักส้ตูริการิเริย่นการิส้อำน และการิจดัการิ 
เริ่ยนการิส้อำนเป็็น 3 ริะดับชั�น คือำ ริะดับชั�นตร่ิ ริะดับชั�นโที่  
และริะดับชั�นเอำก 

	 การขับเคลื่อน ที่ั�งในริะดับชุมืชน และริะดับอำำาเภอำ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
	 สนับสนุนกิจกรรม	 ท่ี่�เก่�ยวข้อำงกับการิส้่งเส้ริิมืส้นับส้นุนผู้สู้งอำายุ

ให้ม่ืความืเข้มืแข็งอำย่างต่อำเนื�อำง
	 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	 ท่ี่�ม่ืความืรู้ิ ม่ืทัี่กษะ  

และป็ริะส้บการิณ์ ส้ามืาริถส้ริ้างแริงบันดาลใจและส้ริ้างอำาช่พ
เพื�อำเพิ�มืริายได้ 

	 การอบรมให้ความรู้	 เรืิ�อำงริะบบการิดูแลผู้สู้งอำายุในชุมืชน 
และการิเตร่ิยมืความืพร้ิอำมืเข้าสู่้ วัยสู้งอำายุให้กับผู้สู้งอำายุ  
ส้ร้ิางความืสั้มืพันธ์ิ์ริะหว่างคนต่างวัย และส้ร้ิางการิเร่ิยนรู้ิ 
ให้แก่เด็ก เยาวชน ชุมืชน ริวมืถึงตำาบลอืำ�นท่ี่�ส้นใจเข้ามืาเร่ิยนรู้ิ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายเลิศฤทธิ์	พลนิกร		 
นายกเทศมนตรีตำาบลห้วยงู

วิสัยทัศน์ 

“การเกษตรก้าวหน้า	พัฒนาคุณภาพชีวิต	 
ดำาเนินตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

32.78	ตร.กม.	 5,665	คน	 40,526,053	บาท

โทรศัพท์  0	5640	7241	 www.huaingucity.go.th

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผนึกกำาลัง	 9	 เครือข่ายในการดำาเนินงาน	 ได้แก่ ชมืริมื 
ผู้สู้งอำายุ อำส้มื./อำผส้. (อำาส้าส้มัืคริดูแลผู้สู้งอำายุ) ชมืริมืกำานัน/
ผู้ใหญ่บ้าน กอำงทีุ่นหลักป็ริะกันสุ้ขภาพ กอำงทีุ่นส้วัส้ดิการิชุมืชน 
ส้ถาน่อำนามืัย ส้ถาน่ตำาริวจ วัด และโริงเริ่ยน 

	 ผู้สูงอายุมีบทบาทสำาคัญ ม่ืความืรู้ิสึ้กเป็็นเจ้าขอำงโริงเร่ิยน 
ที่่�จะริ่วมืกิจกริริมือำย่างส้นใจและพริ้อำมืจะป็รัิบเป็ล่�ยนตัวเอำง 
ในการิพัฒนาคุณภาพช่วิต 

	 การสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ลงสู่ชุมชน และ 
ขยายการิริับริู้ไป็ยังตำาบลอำื�น
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โครงการ ระบบการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ บ้านโคกม่ังงอย
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบล คกมั่งงอ  อำาเ อคอนสวรรค์ จัง วัด ั มิ

คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้สงูอายุ	ชมรมผู้สงูอายุ	ชมรม	อสม.	 
คนโคกมั่งงอยและภาคีเครือข่าย	 เพื�อำร่ิวมืกันใช้ “ธิ์ริริมืนูญ
สุ้ขภาพผู้สู้งอำายุตำาบลโคกมัื�งงอำย พ.ศ. 2561” เป็็นแนวที่าง 
ในการิพัฒนาและขับเคลื�อำนการิดำาเนินงานด้านสุ้ขภาพผู้สู้งอำายุ
ให้เกิดป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพและยั�งยืน ตามืความืในข้อำ 29 ขอำงธิ์ริริมืนูญ
สุ้ขภาพผู้สู้งอำายตุำาบลโคกมัื�งงอำย พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิดท่ี่�ว่า 
“80 ปี็ สุ้ขภาพด่ท่ี่�โคกมัื�งงอำย - ลูกหลานละมัื�ง ฮักแพง เบิ�งแยงกัน”

	 การมีหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน อำาทิี่ โริงพยาบาลคอำนส้วริริค์
ส้ำานักงานส้าธิ์าริณสุ้ขอำำาเภอำคอำนส้วริริค์ โริงพยาบาลส่้งเส้ริิมื 
สุ้ขภาพตำาบลโคกมัื�งงอำย ส้ำานักงานพัฒนาชุมืชนอำำาเภอำคอำนส้วริริค์
โริงเร่ิยนบ้านโคกมัื�งงอำย (คุรุิป็ริะชาบำาเพ็ญ) กอำงทุี่นหลักป็ริะกัน
สุ้ขภาพอำงค์การิบริิหาริส่้วนตำาบล ส้ำานักงานพัฒนาสั้งคมืและ
ความืมัื�นคงขอำงมืนุษย์จังหวัดชัยภูมิื กอำงทุี่นส้วัส้ดิการิชุมืชนตำาบล
โคกมัื�งงอำย ชมืริมืผู้สู้งอำายบุ้านโคกมัื�งงอำย

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 จำานวนการเข้าถึงบรกิารด้านสาธารณสขุ	ผู้ป่็วยติดบ้าน ติดเต่ยง 
ผู้สู้งอำายุที่่�มื่ภาวะพึ�งพิง (Long Term Care) จำานวน 176 ริาย 
ผู ้สู้งอำายุติดส้ังคมื (ส้มืาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพช่วิตผู ้สู้งอำายุ 
และผู้พิการิบ้านโคกมัื�งงอำย) จำานวน 126 ริาย และผู้สู้งอำายุ
ติดสั้งคมื ตามืโคริงการิสุ้ขภาพกายแข็งแริง สุ้ขภาพจิตส้ดใส้  
เมืื�อำเข้าสู่้ภาวะสู้งวัย ป็ริะจำาปี็ 2562 จำานวน 160 ริาย

	 ผู้สูงอายุมีความสุข	 สุขภาพแข็งแรง	 ร่าเริงแจ่มใส	 มีรอยย้ิม 
อัำนเกิดจากการิม่ืส่้วนร่ิวมืในกิจกริริมืการิเร่ิยนรู้ิต่าง ๆ ท่ี่�กำาหนด  
ผู้ สู้งอำายุม่ืจำานวนเพิ�มืมืากขึ�นกว่าปี็ก่อำน ๆ บริริลุผลลัพธ์ิ์ 
ตามืเป้็าหมืายท่ี่�ตั�งไว้ว่า “สู้งวัยอำยา่งม่ืคุณค่า” และ “แต่งกายส้ง่า 
ร่ิาเริิงแจ่มืใส้ ใจส้าธิ์าริณะ คำ�าชูพริะศาส้นา”

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 นโยบายของผู้บริหาร ท่ี่� เน้นการิป้็อำงกันและแก้ไขปั็ญหา 
ด้านผู้สู้งอำายุที่ำาให้ส้ามืาริถริะดมืที่รัิพยากริที่างการิบริิหาริต่าง ๆ
ได้อำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ อำาทิี่ การิกำาหนดหน่วยงานหรืิอำบุคคล 
ท่ี่�รัิบผิดชอำบภาริกิจ 

	 ผู้นำาชุมชนท่ีเข้มแข็ง การิมืส่่้วนริว่มืในการิคดิวางแผน ดำาเนนิการิ 
ริะดมืและส้ริริหาแหล่งงบป็ริะมืาณจากชุมืชน ริวมืถึงริ่วมืเป็็น 
คณะกริริมืการิศูนย์พัฒนาคุณภาพช่วิตผู ้สู้งอำายุและผู ้พิการิ 
บ้านโคกมืั�งงอำย

	 ภาคีเครือข่าย ทัี่�งท่ี่�เป็็นภาครัิฐและเอำกชนให้การิส้นับส้นุน 
ที่างด้านข้อำมูืล วิชาการิ งบป็ริะมืาณ และบุคลากริ 

	 ผู้สูงอายุ เห็นคุณค่าและให้ความืส้ำาคัญในการิดูแลสุ้ขภาพ  
มื่ส้่วนริ่วมืในการิเริ่ยนริู้กิจกริริมืต่าง ๆ อำย่างต่อำเนื�อำง 

	 การสือ่สาร ม่ืการิสื้�อำส้าริหลายที่าง เพื�อำให้ริะบบการิดูแลผู้สู้งอำายุ
ม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ ทัี่�งในรูิป็แบบท่ี่�เป็็นที่างการิและไม่ืเป็็นที่างการิ 

	 การ มี เ ป้ าหมาย ร่วม กัน  การิให้ความืส้ำา คัญกับปั็ญหา 
และแนวที่างการิดำาเนินงานด้านผู้สู้งอำายุท่ี่�เป็็นไป็ในที่ิศที่าง
เด่ยวกันขอำงหน่วยงานในพื�นท่ี่�

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสามารถ	หิรัญคำา 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลโคกมั่งงอย

วิสัยทัศน์ 

“ถิ่นเกษตรก้าวหน้า	มุ่งพัฒนาสู่สังคมมีสุข	 
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

61.755	ตร.กม.	 6,727	คน	 48,620,416	บาท

โทรศัพท์  0	4484	8695	 www.kokmungngoi.go.th
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โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลปงหวาน
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลปง วาน อำาเ อพะ ตะ จัง วัด มพร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 สภาพปัญหา	ตำาบลป็งัหวานกำาลังเข้าสู่้สั้งคมืผูสู้้งอำาย ุโดยผู้สู้งอำายุ 
เป็็นบุคคลท่ี่�ส้ถาบันคริอำบครัิวไที่ยให้การิยกย่อำงเคาริพนับถือำ 
เพริาะม่ืป็ริะส้บการิณ์ในช่วิตท่ี่�ส้ามืาริถถ่ายที่อำดสู่้คนรุ่ินหลังและ 
เป็็นแบบอำยา่งท่ี่�ด่ในด้านทัี่กษะ การิอำนุรัิกษ์ การิสื้บที่อำด ป็ริะเพณ่
วัฒนธิ์ริริมืที่้อำงถิ�น วิถ่ช่วิตดั�งเดิมื และเป็็นบุคคลท่ี่�คำ�าจุนจิตใจ 
ให้แก่ทีุ่กคนในคริอำบคริัว ชุมืชนและส้ังคมืมืาโดยตลอำด 

	 คนรุ่นหลังต้องให้ความสำาคัญให้การดูแลผู้สูงอายุ	 ให้ม่ื 
คุณภาพช่วิตท่ี่�ด่ ทัี่�งด้านสุ้ขภาพกาย สุ้ขภาพจิต ให้อำยู่ใน 
สั้งคมือำย่างม่ืความืสุ้ข ให้ม่ืความืมัื�นคงทัี่�งที่างเศริษฐกิจ 
และสั้งคมื ม่ืคุณภาพ ม่ืคุณค่า ส้ามืาริถป็รัิบตัวเท่ี่าทัี่น 
การิเป็ล่�ยนแป็ลง 

	 สร้างงานในผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมกับวัย เพิ�มืพูนความืรู้ิ ทัี่กษะ
ที่างด้านวิชาการิและความืรู้ิท่ี่�ใช้ในการิป็ริะกอำบอำาช่พและพัฒนา
ตนเอำงอำย่างต่อำเนื�อำง ส่้งเส้ริิมืและส้นับส้นุนให้ม่ืการินำาความืริู้ 
และป็ริะส้บการิณ์ขอำงผู้สู้งอำายุที่่�เป็็นคลังส้มือำงขอำงชาติ ให้นำา
ความืริู้ ภูมืิป็ัญญาที่้อำงถิ�น มืาใช้ป็ริะโยชน์ในการิพัฒนาที่้อำงถิ�น 

	 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเอง โดยการิป็รัิบป็ริุง 
ส้ภาพแวดล้อำมืและการิพัฒนาริะบบการิดูแลผู้สู้งอำายุในรูิป็แบบ
ท่ี่�หลากหลายทัี่�งในด้านการิจัดบริิการิสุ้ขภาพและส้วัส้ดิการิ 
สั้งคมื เพื�อำส่้งเส้ริิมืและพัฒนาศักยภาพผู้สู้งอำายุตำาบลปั็งหวาน  
ให้ม่ืคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่อำย่างยั�งยืนตลอำดไป็

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสุธรรม	ทิพย์มโนสิงห์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลปังหวาน	

วิสัยทัศน์ 

“ชุมชนน่าอยู่	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 
ยึดมั่นธรรมมาภิบาล	สืบสานประเพณี	 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี	ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและผืนป่า”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

101.65	ตร.กม.	 5,396	คน	 33,754,132	บาท

โทรศัพท์  0	7762	0554	 www.pangwan.go.th

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
	 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 การจัดการเรียนรู้	 และ 
การพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ ส่้งเส้ริิมืการิส้ร้ิางสุ้ขภาพท่ี่�ด่ 
ขอำงผู้สู้งอำายุที่ั�งริ่างกายและจิตใจ ให้ผู ้สู้งอำายุส้ริ้างป็ริะโยชน ์
แก่ชุมืชนและส้ังคมื เป็็นการิส้่งเส้ริิมืภูมิืป็ัญญาและวัฒนธิ์ริริมื 
ที่้อำงถิ�นให้ดำาริงส้ืบไป็

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ทัี่�งสุ้ขภาพจิต 
สุ้ขภาพกาย ส้ามืาริถป็รัิบตัวให้เท่ี่าทัี่นการิเป็ล่�ยนแป็ลง 

	 ผู้ สูงอายุอยู่ ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และที่ำาให้ 
ผู ้สู้ งอำายุมื่ความืมืั�นคงที่างส้ั งคมื เพิ�มืพูนที่ักษะความืริู ้  
ความืส้ามืาริถที่างด้านวิชาการิ 

	 การสนับสนุนให้มีการนำาความรู้และประสบการณ์ของ 
ผู้สูงอายุท่ีเป็นคลงัสมองของชาต ินำามืาใช้ป็ริะโยชน์ในการิพัฒนา
ท้ี่อำงถิ�น ที่ำาให้ผู้สู้งอำายุตำาบลปั็งหวานม่ืคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่
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โครงการ “โฮงเฮียนผู้สูงวัยตำาบลปาตาล” (สั จร)
ด  เทศบาลตำาบลปาตาล อำาเ อ นตาล จัง วัดเ ี งรา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 หลักสูตรศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ 
โดยชุมชนท้องถ่ิน “โฮงเฮ่ยนผู้สู้งวัยตำาบลป็่าตาล” กิจกริริมื
“โฮงเฮ่ยนผู้สู้งวัยสั้ญจริ” บูริณาการิร่ิวมืกับกิจกริริมืจ่ายเบ่�ย 
ยังช่พ อำอำกให้บริิการิผู้สู้งอำายุกลุ่มืเป้็าหมืาย 3 ป็ริะเภที่  
ป็ริะกอำบด้วย ผู้สู้งอำายติุดบ้าน ติดเต่ยง และติดสั้งคมื 

	 หลักสูตรที	่1	นักเรียนทนุ	 	ผู้สูงอายุติดสงัคม	(พัฒนาศกัยภาพ
ผู้สูงอายุติดสังคมเป็นทุนชุมชน)	จัดกิจกริริมืทุี่กสั้ป็ดาห์ (วันพุธิ์) 
ให้ความืรู้ิคู่สุ้ขภาพ ส่้งเส้ริิมือำาช่พ (ผลิตภัณฑ์์ผู้สู้งอำายุ/กาดมัื�ว 
ครัิวเช้า) ถ่ายที่อำดภูมิืปั็ญญา (อุ้ำยส้อำนหลาน หลานส้อำนอุ้ำย)  
ผู้สู้งอำายุต้นแบบการิบริิหาริจัดการิขยะด้วยหลัก 3 s (ธิ์นาคาริ
ความืด่/ธิ์นาคาริขยะ) ส้ร้ิางโอำกาส้ที่างการิศึกษา ร่ิวมืกับ กศน.  
อำ.ขุนตาล ป็ริะเมิืนผลการิเร่ิยนรู้ิคู่ขนานป็ริะส้บการิณ์ช่วิต
ผ่านเกณฑ์์รัิบวุฒิการิศึกษาริะดับป็ริะถมื มัืธิ์ยมืศึกษา และ 
เก่ยริติบัตริป็ริิญญาช่วิต 

	 หลักสูตรท่ี	 2	 นักเรียนเตรียม	 	 ผู้สูงอายุติดบ้าน	 (ส่งเสริม 
สุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิต/เตรียมพร้อมพัฒนาศักยภาพ 
เป็นทุนชุมชน)	 “นำากิจกริริมืโฮงเฮ่ยนผู้สู้งวัย” อำอำกสั้ญจริ 
ให้บริิการิให้ความืรู้ิคู่สุ้ขภาพโดยท่ี่มืส้ร้ิางสุ้ข รัิบฝากธิ์นาคาริขยะ
ถุงพลาส้ติก/ส้ะส้มืคะแนนธิ์นาคาริความืด่ ลุ้นรัิบริางวัล จำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์์ผู้สู้งอำายุ พร้ิอำมืจัดกิจกริริมืเที่ศบาลสั้ญจริบริิการิ
ป็ริะชาชน ในวันจ่ายเบ่�ยยังช่พเป็็นป็ริะจำาทุี่กเดือำน

	 หลักสูตรที่	 3	 นักเรียนพิเศษ	 (ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง/ติดเตียง)	
กิจกริริมื “อำาส้าส้มัืคริเชิงรุิกบุกถึงบ้าน” ร่ิวมืกับ อำผส้. ส้มืาชิก
จิตอำาส้าธิ์นาคาริเวลา (Time Ban ) อำอำกเย่�ยมืนักเร่ิยนพิเศษ  
ให้การิช่วยเหลือำแนะนำาการิดูแลสุ้ขภาวะ ป็รัิบส้ภาพแวดลอ้ำมืบ้าน 
ที่ำากายภาพบำาบัด และบริิการิกายอุำป็กริณ์ 

	 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงครอบคลมุท้ังตำาบล	เป็็นต้นแบบ 
ถ่ายที่อำดการิดำาเนินงานให้แก่ อำป็ที่. อำงค์กริ หน่วยงาน  
ส่้วนริาชการิอืำ�น ๆ ได้นำาไป็ใช้ป็ริะโยชน์การิพัฒนางานด้าน 
ผู้สู้งอำายุและได้รัิบริางวัลชนะเลิศการิป็ริะกวดโริงเร่ิยนผู้สู้งอำาย ุ
ท่ี่�ม่ืการิบริิหาริจัดการิริะดับด่เด่น ริะดับ 5 ดาว จังหวัดเช่ยงริาย 
2 ปี็ซ้อำน (พ.ศ. 2561 - 2562)

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้สูงอายุทุกคนได้รับการดูแลส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อย่างเหมาะสม เกิดริะบบดูแลผู้สู้งอำายุโดยชุมืชนท้ี่อำงถิ�นอำย่าง
เป็็นรูิป็ธิ์ริริมื อำาทิี่ การิพัฒนาศักยภาพผู้สู้งอำายุ การิพัฒนาริะบบ
บริิการิ

	 ศูนย์บริการกายอุปกรณ์	 และศูนย์บริการคนพิการ	 ในพื�นท่ี่�
ตำาบลป่็าตาล ส้ามืาริถให้การิดูแลผู้สู้งอำายุริะยะยาว (Long 
Term Care) ผู้อำายุภาวะพึ�งพิง/ติดเต่ยง ได้อำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ
การิป็รัิบป็ริุงส้ภาพแวดล้อำมืท่ี่�เอืำ�อำต่อำผู้สู้งอำายุ ริะบบส้วัส้ดิการิ 
ช่วยเหลือำกัน มื่ริะบบข้อำมืูลผู้สู้งอำายุเพื�อำการิวางแผน 

	 การประกาศใช้	 “ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ” เป็็นกติกา 
การิป็ฏิิบัติริ่วมืกันขอำงผู้สู้งอำายุและภาค่เครืิอำข่าย ขับเคลื�อำน 
ไป็สู้่การิเป็็นส้ังคมืผู้สู้งวัยที่่�เข้มืแข็งและมื่คุณภาพอำย่างยั�งยืน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ความชัดเจนของนโยบายผู้บริหารท้องถ่ิน	ในการิมือำงเหน็ปั็ญหา
การิเข้าสู่้สั้งคมืผู้สู้งวัย และส่้งเส้ริิมืการิขับเคลื�อำนภาริกิจพัฒนา
คุณภาพช่วิตผู้สู้งอำายใุหส้้ำาเร็ิจตามืเป็า้หมืายการิเป็น็สั้งคมืผูสู้้งวัย
ท่ี่�ม่ืคุณภาพอำย่างยั�งยืน 

	 ความร่วมมือจากกลุ่มผู้สูงอายุ	 ม่ืคณะกริริมืการิป็ริะส้านงาน 
ผู้สู้งอำายุใน 14 หมู่ืบ้าน ที่ำาให้ส้ามืาริถสื้�อำส้าริการิจัดกิจกริริมื 
ต่าง ๆ ไป็สู่้กลุ่มืผู้สู้งอำายุได้อำย่างทัี่�วถึงและม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ 

	 บูรณาการขับเค ล่ือนงานร่วมกับภาคีเครือข่าย  ไ ด้ รัิบ 
การิส้นับส้นุนการิดำาเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบป็ริะมืาณ 
จาก ส้ส้ส้. ส้ป็ส้ช. พมืจ. ฯลฯ ด้านวิที่ยากริให้ความืรู้ิจาก ริพ.ส้ต. 
อำผส้. กลุ่มือำาช่พ จิตอำาส้า บ้าน วัด โริงเร่ิยน ด้านส้ถานท่ี่� 
วัส้ดุอุำป็กริณ์การิจัดฝึกอำบริมืเฉพาะด้านจาก อำบจ.เช่ยงริาย 
ส้นง.พัฒนาฝีมืือำแริงงาน จ.เช่ยงริาย หมู่ืบ้าน ศูนย์เร่ิยนรู้ิชุมืชน 
เครืิอำข่ายโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุ จ.เช่ยงริาย ฯลฯ 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายณัฐพงษ์	วรรณสอน	 
นายกเทศมนตรีตำาบลป่าตาล

วิสัยทัศน์ 

“ชุมชนเข้มแข็ง	เพิ่มพูนรายได้	ส่งเสริมการศึกษา	 
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ยึดหลักบริหารจัดการที่ดี	 
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

72.25	ตร.กม.	 7,815	คน	 63,382,110	บาท

โทรศัพท์  0	5379	7176	 www.patan.go.th	
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โครงการ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
ด้วยศักยภาพชุมชนท้องถิน 
ด  เทศบาลตำาบลสอง คว อำาเ อดอ ล่อ จัง วัดเ ี ง ม่

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ข้อมูลประชากรในพื้นที่ตำาบลสองแคว ม่ืจำานวนป็ริะชากริ 
ทัี่�งหมืด 4,923 คน ส้ถานการิณ์กลุ่มืป็ริะชากริผู้สู้งอำายุ 
ในตำาบลส้อำงแควพบว่า ป็ริะชากริผู้ สู้งอำายุ (60 ปี็ขึ�นไป็)  
ม่ืจำานวน 1,272 คน คิดเป็็นร้ิอำยละ 25 ส้ถานการิณ์ในเวลาน่� 
ถือำว่าเข้าสู่้การิเป็็นสั้งคมืสู้งวัย (Ageing Society) 

	 เทศบาลตำาบลสองแควได้รบัการถอดบทเรียนจากกระบวนการ
วิจัยในเร่ืองการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ซึ�งได้รัิบ 
งบป็ริะมืาณจากส้ำานักงานกอำงทุี่นส้นับส้นุนการิส้ร้ิางเส้ริิมืสุ้ขภาพ
(ส้ส้ส้.) ที่ำาให้เที่ศบาลตำาบลส้อำงแควจำาเป็็นต้อำงม่ืการิจัดริะบบ 
การิดูแลผู้สู้งอำายุให้ม่ืคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่ ป็ริะกอำบกับงบป็ริะมืาณ
ต่าง ๆ ท่ี่�ม่ือำยู่อำย่างจำากัด จึงที่ำาให้ชุมืชนลุกขึ�นมืาจัดส้วัส้ดิการิ 
ท่ี่�จำาเป็็นส้ำาหรัิบผู้สู้งอำายุด้วยตนเอำง ซึ�งคริอำบคลุมืผู้สู้งอำายุกลุ่มื 
ต่าง ๆ ในเรืิ�อำงการิจัดส้ริริที่รัิพยากริท่ี่�ม่ือำยู่ การิเข้าถึงส้วัส้ดิการิ 
ท่ี่�จำาเป็็นส้ำาหรัิบผู้สู้งอำายุท่ี่�ด้อำยโอำกาส้หรืิอำกลุ่มืเป็ริาะบาง 

	 ร ะบบการ ดูแล ผู้ สู งอา ยุ ด้วย ศักยภาพชุมชนท้อง ถ่ิน  
จำานวน 6 ริะบบ ป็ริะกอำบด้วย

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
	 ชุมชนเข้มแข็ง	 เป็็นสั้งคมืแห่งการิช่วยเหลือำกัน ส้ามืาริถจัดการิ

ตนเอำงเป็็นชุมืชนน่าอำยู่
	 การวางระบบการดูแลผู้สูงอายุ	 โดยชุมืชนท้ี่อำงถิ�นส้ามืาริถ 

บริิหาริจัดการิและขับเคลื�อำนด้วยเครืิอำข่ายความืร่ิวมืมืือำ
	 ส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือและเ ก้ือกูลกัน

ส้่งผลให้ผู้สู้งอำายุภายในตำาบลส้อำงแควมื่คุณภาพช่วิตที่่�ด่ขึ�น

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ภาวะผู้นำา และการิม่ืเป้็าหมืายการิที่ำางานร่ิวมืกัน
	 หลัก	 3	 ประสาน ได้แก่ ป็ริะส้านท้ี่อำงถิ�น ป็ริะส้านท้ี่อำงท่ี่�  

และป็ริะส้านอำงค์กริ
	 ยึดแนวคิด “ทุี่กคน คือำ คนบ้านเด่ยวกัน”

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางลัดดา	ไชยชนะ	 
นายกเทศมนตรีตำาบลสองแคว

วิสัยทัศน์ 
“ตำาบลแห่งความม่ันคงด้านคุณภาพชีวิต”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

8.5	ตร.กม.	 4,923	คน	 	34,500,000	บาท

โทรศัพท์ 	0	5310	6560	 www.songkwae.go.th
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4
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ริะบบบริิการิสุ้ขภาพและการิส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพ

ริะบบการิส้่งเส้ริิมือำาช่พและลดริายจ่าย

ริะบบจัดส้วัส้ดิการิและการิช่วยเหลือำ

ริะบบการิจัดส้ภาพแวดล้อำมืที่่�เอำื�อำต่อำ 
การิดำาเนินช่วิต

ริะบบการิพัฒนาศักยภาพและการินำาใช้ข้อำมืูล

ริะบบการิส้ริ้างเส้ริิมืภาวะผู้นำา 
และการิช่วยเหลือำกัน6
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โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงานชมรม 
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกันตัง
ด  เทศบาลเมองกันตัง อำาเ อกันตัง จัง วัดตรัง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ชมรมผู้สูงอายุ	 และศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ	 ม่ือำาคาริส้ำานักงานเป็็นส้ถานท่ี่�ดำาเนินงานอำย่างเป็็น
เอำกเที่ศ ม่ืการิจัดกิจกริริมือำบริมืให้ความืรู้ิแก่อำาส้าส้มัืคริดูแล 
ผู้สู้งอำายุ ตามืโคริงการิอำาส้าส้มัืคริดูแลผู้สู้งอำายุ (อำผส้.) ใส่้ใจดูแล
ผู้สู้งวัย พ.ศ. 2562 เพื�อำพัฒนาศักยภาพการิดูแลฟ้้ินฟูิสุ้ขภาพ 
ผู้สู้งอำายุและที่ำาให้เกิดเครืิอำข่ายการิดูแลผู้สู้งอำายุในชุมืชน ม่ืการิ 
รัิบส้มัืคริส้มืาชิกชมืริมืแบบวิส้ามัืญ คือำบุคคลทัี่�วไป็ท่ี่�ม่ือำายรุิะหว่าง 
55 - 59 ปี็ เพื�อำเตร่ิยมืความืพร้ิอำมืเข้าสู่้วัยสู้งอำายุอำย่างม่ืคุณภาพ

	 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในหลายด้าน	 เช่น	 
ด้านสุขภาพ	 โดยส่้งตัวแที่นผู้สู้งอำายุ เข้าร่ิวมืแข่งขันก่ฬา 
ผู้สู้งอำายุจังหวัดตรัิงเป็็นป็ริะจำาทุี่กปี็ และคว้าริางวัลจากการิ
แข่งขันอำย่างต่อำเนื�อำง	 ด้านเศรษฐกิจ	 โดยจัดกิจกริริมือำอำมืที่รัิพย์  
เพื�อำให้ผูส้้งูอำายุมืค่วามืพร้ิอำมืในการิใช้ชว่ติในยุคท่ี่�เศริษฐกิจตกตำ�า
ผู้สู้งอำายุอำอำมืเงิน คนละ 100 บาที่ ไมื่เกิน 1,000 บาที่ต่อำเดือำน

	 ด้านส่งเสริมอาชีพ จัดกิจกริริมืส่้งเส้ริิมือำาช่พแบบบูริณาการิ 
ร่ิวมืกับหน่วยงานอืำ�น ๆ ตามืความืส้นใจขอำงผู้สู้งอำายุ เช่น  
การิเพ้นที่์ผ้าป็าเต๊ะ การิป็ักริิบบิ�นกริะเป็าจูด ด้านประเพณี
วัฒนธรรม โดยผู้สู้งอำายุเข้าริ่วมืกิจกริริมืวันส้ำาคัญที่างป็ริะเพณ่
และวัฒนธิ์ริริมืกับเที่ศบาลเมืือำงกันตังและชุมืชนทีุ่กคริั�ง 

	 ด้านการส่งเสริมความรู้	 โดยการิตริวจคัดกริอำงสุ้ขภาพเบื�อำงต้น
ควบคู่กับการิให้ความืรู้ิ เช่น คัดกริอำงโริคเบาหวานและความืดัน
โลหิตสู้ง ตริวจคัดกริอำงตาต้อำกริะจก ให้ความืริู้เรืิ�อำง หลัก 3 อำ.  
2 ส้. และ โริคข้อำเข่าเสื้�อำมื ส่้งเส้ริิมืสุ้ขภาพจิตผู้สู้งอำายุสู้งวัย
สุ้ขใจด้วยธิ์ริริมืะ โริคตาในผู้สู้งอำายุ การิบริิโภคอำาหาริตามืหลัก
โภชนาการิ การิอำอำกกำาลังกาย การิดูแลสุ้ขภาพช่อำงป็ากและฟัิน 
การิพลัดตกหกล้มื/การิป้็อำงกันการิหกล้มืในผู้สู้งอำายุ การิป้็อำงกัน
โริคส้มือำงเสื้�อำมื 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้ สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกันตัง	 ได้ รัิบการิป็ริะเมิืน 
ความืส้ามืาริถในการิดำาเนินช่วิตป็ริะจำาวันตามืดัชน่บาร์ิเธิ์ล 
เอำด่แอำล โดยแบ่งเป็็นกลุ่มืติดเต่ยง กลุ่มืติดบ้าน และกลุ่มืติดสั้งคมื 
พบว่า ผู้สู้งอำายุเที่ศบาลเมืือำงกันตังส่้วนใหญ่เป็็นผู้สู้งอำาย ุ
กลุ่มืติดสั้งคมื จำานวน 2,266 ริาย หรืิอำคิดเป็็นร้ิอำยละ 99 ผู้สู้งอำายุ
กลุ่มืน่�ได้รัิบการิพัฒนาอำย่างเต็มืศักยภาพริอำบด้าน ส้ามืาริถที่ำา 
คุณป็ริะโยชน์ต่อำส้ังคมืได้ 

	 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกันตังทุกเพศ	ทุกวัย ม่ืความืพริอ้ำมื
ต่อำการิดำาเนินช่วิตในสั้งคมืผู้สู้งอำายุ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 กลุ่มผู้สูงอายุมีบทบาทการบริหารจัดการท้องถ่ินแบบองค์รวม 
ตั� งแ ต่การิ ริิ เริิ� มืการิแส้ดงความืคิดเ ห็น การิ ม่ื ส่้วน ร่ิวมื  
และการิติดตามืป็ริะเมิืนผลอำย่างเป็็นริะบบ 

 	หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำานึก 
ในสังคม เพื�อำให้คนในสั้งคมืเห็นคุณค่าขอำงผู้สู้งอำาย ุร่ิวมืส้นับส้นุน
ส่้งเส้ริิมืให้ผู้สู้งอำายุม่ืส่้วนร่ิวมืกับกิจกริริมืขอำงชุมืชน ลูกหลาน
เกิดความืภาคภูมิืใจในผู้สู้งอำายุ และผู้สู้งอำายุเกิดความืภาคภูมิืใจ 
และรู้ิสึ้กม่ืคุณค่าในตนเอำง 

	 เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กร/ชมรมอ่ืน	ๆ  
ในสังคม เพื�อำส้ร้ิางการิยอำมืรัิบและส้ร้ิางกิจกริริมืที่างสั้งคมื 
ท่ี่�หลากหลาย ผู้สู้งอำายุส้ามืาริถชักจูงให้เพื�อำนผู้สู้งอำายุในพื�นท่ี่� 
เขตเที่ศบาลเมืือำงกันตังอำาศัยกิจกริริมืชมืริมืผู้สู้งอำายุเป็็นฐาน 
การิริวมืกลุ่มืท่ี่�จะที่ำาให้เกิดการิช่วยเหลือำซึ�งกันและกัน และ
ส้ามืาริถดูแลตนเอำงอำย่างยั�งยืนได้ต่อำไป็

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสรนนท์	จิโรจน์มนตรี	 
นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง

วิสัยทัศน์ 

“บริหารเชิงรุก	ประชาชนมีสุขอย่างย่ังยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

3.04	ตร.กม.	 12,831	คน	 347,954,038	บาท

โทรศัพท์  0	7525	1251	 www.kantangcity.go.th 

PART 8-11 COATED DIC2019 4C_63-06-067.indd   350 16/12/2563 BE   17:32



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

350 351

โครงการ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
แบบไร้รอยต่อ 
ด  เทศบาลตำาบลตะกาง อำาเ อเมองตราด จัง วัดตราด

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย	ตำาบลตะกางม่ืผู้สู้งอำายุจำานวน 591 คน 
คิดเป็็นร้ิอำยละ 22.70 ขอำงป็ริะชากริทัี่�งหมืดในตำาบลตะกาง  
ในอ่ำก 2 ปี็ข้างหน้า จำานวนสู้งอำายุจะเพิ�มืขึ�นเป็็นร้ิอำยละ 25  
ขอำงป็ริะชากริทัี่�งหมืด จึงได้ดำาเนินการิเตร่ิยมืความืพร้ิอำมื 
ก่อำนเข้าสู่้วัยสู้งอำายุให้กับป็ริะชาชนวัยแริงงาน ทัี่�งด้านการิอำอำมื  
ด้านการิดูแลรัิกษาสุ้ขภาพ และด้านสั้งคมื ริวมืทัี่�งส่้งเส้ริิมื 
และส้นับส้นุนให้คริอำบครัิวและชุมืชน ตริะหนักถึงความืส้ำาคัญ
และคุณค่าขอำงผู้สู้งอำายุ 

	 สมทบเงินเดือนละ	 1	 บาท/คน	 เพื�อำซื�อำพวงหร่ิด ให้กับส้มืาชิก 
ที่่�เส้่ยช่วิตหริือำซื�อำขอำงเย่�ยมืเพื�อำนส้มืาชิกที่่�ไมื่ส้บาย 

	 โรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลตะกาง จัดการิเร่ิยนการิส้อำนทุี่กวันพุธิ์ 
ขอำงส้ัป็ดาห์ 

	 กิจกรรมพบปะ	 สังสรรค์ของผู้สูงอายุ	 ทุี่กวันท่ี่� 7 ขอำงทุี่กเดือำน
และอำบริมืพัฒนาศักยภาพผู้สู้งอำายุ ปี็ละ 1 ครัิ�ง เพื�อำพัฒนา 
ส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพขอำงผู้สู้งอำายุ 

	 จัดอบรมฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ เพื�อำให้เกิดการิเร่ิยนรู้ิและ 
ส้ร้ิางริายได้

	 การดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง	ม่ืบริิการิรัิบส่้งผู้ป่็วย ดูแลฟ้้ินฟูิ
สุ้ขภาพกายและจิตใจ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
	 ประชาชนวัยแรงงาน ม่ืความืพร้ิอำมืเพื�อำจะเข้าสู่้วัยผู้สู้งอำายุ 

อำย่างมื่คุณภาพ
	 ผู้สูงอายุมีพัฒนาการและสุขภาพท่ีดีข้ึน ส้ามืาริถดำาริงช่วิต 

อำยู่ร่ิวมืกับคริอำบครัิวและสั้งคมืได้อำย่างม่ืคุณภาพ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การบูรณาการความร่วมมือ โดยเที่ศบาลตำาบลตะกางได้ 
บูริณาการิความืริ่วมืมืือำและการิดูแลจากทีุ่กภาคส้่วนในส้ังคมื
แบบไริ้ริอำยต่อำ เพื�อำให้ผู ้สู้งอำายุมื่สุ้ขภาพที่่�ส้มืบูริณ์แข็งแริง 
ที่ั�งด้านริ่างกาย จิตใจ อำาริมืณ์ ส้ามืาริถดำาริงช่วิตอำยู่ริ่วมืกับ
คริอำบคริัว ส้ังคมื ได้อำย่างมื่คุณภาพและมื่ความืสุ้ข

	 การดำาเนินโครงการได้การยอมรับจากคนในชุมชน ไมื่ม่ืการิ 
แบ่งแยกในการิดำาเนินงาน ถือำเป็็นหน้าท่ี่�ขอำงทุี่กคน ทีุ่กฝ่าย  
ให้เป็็นไป็ตามืเป็้าหมืายแบบไริ้ริอำยต่อำ 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายอภิเดช	บุญล้อม 
นายกเทศมนตรีตำาบลตะกาง

วิสัยทัศน์ 

“เป็นศูนย์กลางในการบริหาร	เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม	
พัฒนาแบบบูรณาการ	นำาไปสู่ตำาบลตะกางน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

79.54	ตร.กม.	 2,604	คน	 30,275,600	บาท

โทรศัพท์ 	0	3951	7136	 	www.takanglocal.co.th
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โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลดงละคร
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลดงละคร อำาเ อเมองนครนา ก จัง วัดนครนา ก 

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 โรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลดงละคร เส้ริิมืส้ร้ิางพัฒนาริะบบ 
การิเริย่นริูด้้วยการิจดัหลกัส้ตูริการิเริย่นการิส้อำนที่่�เหมืาะส้มืให้กบั 
ผู้สู้งอำายุ เช่น การิถ่ายที่อำดวัฒนธิ์ริริมืขอำงที่้อำงถิ�น โดยคำานึง
ถึงป็ริะโยชน์และความืต้อำงการิขอำง ผู้ สู้งอำายุ เ ป็็นส้ำา คัญ  
ให้ส้ามืาริถเส้ริิมืส้ร้ิางการิพัฒนาตนเอำง ทัี่�งด้านร่ิางกาย จิตใจ  
และการิม่ืส่้วนร่ิวมืในกิจกริริมืที่างสั้งคมื 

	 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  
ทัี่�งด้านพฤตกิริริมืการิดำาเนินช่วิต การิอำยูด่ว้ยตัวเอำงอำยา่งมืค่วามืส้ขุ
ม่ืสุ้ขภาพกายและสุ้ขภาพจิตท่ี่�แข็งแริง ป้็อำงกันการิเกิดโริคซึมืเศร้ิา 
ในคริอำบครัิวท่ี่�ต้อำงอำยู่คนเด่ยวตามืลำาพังห่างจากลูกหลาน  
เ ป็็นการิขับเคลื�อำนงานขอำงกอำงทีุ่นหลักป็ริะกันสุ้ขภาพ 
ตำาบลดงละคริ ส้ร้ิางเส้ริิมืสุ้ขภาวะเชิงรุิกส้ำาหรัิบคริอำบครัิว 
และสั้งคมืผู้สู้งอำายุ เป็็นการิเตริ่ยมืความืพริ้อำมืในการิริอำงรัิบ
สั้งคมืขอำงผู้สู้งอำายุท่ี่�กำาลังจะเกิดขึ�นในอำนาคต ให้เกิดการิเร่ิยนรู้ิ 
ตลอำดช่วิตได้อำย่างเป็็นริะบบและม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ 

	 กำาหนดหลกัสูตรการเรียนการสอนทีส่อดคล้องกับความต้องการ
ในช่วงวัยท่ีเหมาะสม ปั็จจุบันเปิ็ดการิเร่ิยนการิส้อำนมืาแล้วกว่า  
4 ริุ่น เริิ�มืตั�งแต่ พ.ศ. 2559 เป็็นต้นมืา โดยจัดการิเริ่ยนการิส้อำน 
ทุี่กวันพุธิ์แต่ละสั้ป็ดาห์ เริิ�มืเดือำนพฤศจิกายนถึงเดือำนกันยายน
ขอำงทุี่กปี็งบป็ริะมืาณ ม่ืริายวิชาต่าง ๆ เช่น วิชาพริะพุที่ธิ์ศาส้นา
ธิ์ริริมืะผู้สู้งวัย วิชาส้าธิ์าริณสุ้ข สุ้ขภาพผู้สู้งวัย วิชาการิอำาช่พ
อำาช่พเส้ริิมืผู้สู้งวัย และวิชาสั้งคมื กิจกริริมืและนันที่นาการิ 
ผู้สู้งอำายุ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 สังคมผู้สูงอายุตำาบลดงละครมีความเข้มแข็ง ม่ืการิพัฒนาตนเอำง
อำยา่งต่อำเนื�อำง ทัี่�งด้านพฤติกริริมืการิดำาเนินช่วิต ม่ืสุ้ขภาพกายและ
สุ้ขภาพจิตท่ี่�แข็งแริง ป้็อำงกันการิเกิดโริคซึมืเศร้ิา

	 เกิดศูนย์กลางในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีจำาเป็นต่อ
การดำาเนินชีวิตของผู้สงูอายุ	เช่น การิดูแลสุ้ขภาพ การิป้็อำงกันโริค 
การิจัดส้วัส้ดิการิสั้งคมืขอำงชุมืชนตำาบลดงละคริแบบอำงค์ริวมื 
ให้กับผู้สู้งอำายุ 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายเกียรติศักดิ์	ชูเกียรติศิริ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลดงละคร	

วิสัยทัศน์ 

“ดงละครถิ่นน่าอยู่	มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี	 
ประชาชนมีความเข้มแข็ง	แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	
เกษตรกรรมลำ้าค่า	พัฒนาสู่สากล”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

61.87	ตร.กม.	 8,169	คน	 48,995,480	บาท

โทรศัพท์  0	3731	6998	 www.donglakhon.go.th	

	 เกิดพ้ืนท่ีเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์	 จิตตปัญญา	
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ินเมืองโบราณดงละคร ให้ดำาริง
สื้บที่อำดเป็็นอัำตลักษณ์ขอำงชุมืชน ริวมืทัี่�งเป็็นเวท่ี่ท่ี่�เปิ็ดโอำกาส้ 
ให้ผู้สู้งอำายุม่ืส่้วนร่ิวมืในการิที่ำาป็ริะโยชน์ต่อำชุมืชนและสั้งคมื 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 มีผู้นำาการเปล่ียนแปลง	 ท่ีทุ่มเท	 เสียสละ	 และมีความมุ่งม่ัน  
ร่ิวมืส้ร้ิางส้ริริค์กิจกริริมืขอำงโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุ โดยเฉพาะ 
ผู้นำาการิเป็ล่�ยนแป็ลงท่ี่�เป็็นผู ้สู้งอำายุ หรืิอำผู ้นำาที่างด้านจิตใจ 
เช่น พริะภิกษุ เพริาะมื่ผลโดยตริงต่อำการิส้ริ้างศรัิที่ธิ์าให้เกิดขึ�น 
ที่ั�งแก่ผู ้สู้งอำายุที่่� เป็็นส้มืาชิกขอำงโริงเริ่ยน หน่วยงาน และ 
อำงค์กริต่าง ๆ ซึ�งเป็็นที่่�มืาขอำงความืริ่วมืมืือำ และการิส้นับส้นุน 
การิดำาเนินงานขอำงโริงเริ่ยน

	 เ ป้าหมายที่ ชัด เจนและการจัดกิจกรรมอย่างต่อเ น่ือง	 
เป็็นการิกำาหนดที่ิศที่างการิที่ำางานท่ี่�ส้ร้ิางความืเข้าใจร่ิวมืกัน 
ในโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุ โดยนักเร่ิยนจะเป็็นพลังท่ี่�เข้มืแข็งในการิ
ที่ำางานร่ิวมืกันและการิจัดให้ม่ืกิจกริริมือำย่างต่อำเนื�อำงเป็็นป็ริะจำา 
ถือำเป็็นกลไกในการิเชื�อำมืร้ิอำยความืเป็็นกลุ่มื และความืเป็็นชุมืชน 
ขอำงผู้สู้งอำายุให้เกิดขึ�น 

	 มีเครือข่ายทางสงัคมทีเ่ข้มแข็ง โดยการิส้ริา้งเครืิอำขา่ยที่างสั้งคมื
ภายในกลุ่มืหรืิอำในหมู่ืส้มืาชิกขอำงโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุ และนักเร่ิยน 
ผู้สู้งอำายุด้วยกัน เช่น ในริูป็แบบคณะกริริมืการิ หริือำการิมื่ตัวแที่น
ในแต่ละหมูื่บ้าน และการิให้ความืส้ำาคัญกับการิส้ริ้างเคริือำข่าย 
กับหน่วยงานอำงค์กริภายนอำก เพื�อำป็ริะส้านพลังในการิที่ำางาน
ริ่วมืกัน
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โครงการ สร้างรอยยิม ให้กำาลังใจ สร้างเสริมสุขภาพ  
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
ด  เทศบาลเมอง ร่ ง อำาเ อสามพราน จัง วัดนครป ม

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 โครงการ	 “สร้างรอยย้ิม	 ให้กำาลังใจ	 สร้างเสริมสุขภาพ	 
ผู้สูงอายุ	คนพกิาร	ผู้ด้อยโอกาส” ไดน้้อำมืนำาหลักศาส้ตร์ิพริะริาชา  
มืาขับเคลื�อำนด้วยหลักการิ “บวริ” บ้าน วัด โริงเร่ิยนและริาชการิ

	 สร้างเครือข่ายภาครัฐ	เอกชน	ชุมชนในพ้ืนท่ีเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ	 
คนพิการ	 ผู้ด้อยโอกาส	 โดยไม่ใช้งบประมาณ	 เน้นการิที่ำางาน
เชิงรุิกเพื�อำเฝ้าริะวัง ควบคุมื ป้็อำงกัน ดูแลความืเส่้�ยงท่ี่�อำาจ 
เกิดขึ�นในอำนาคต ริวมืถึงแนะนำาขั�นตอำนในการิแก้ไขปั็ญหา 
ด้านสุ้ขภาพ และช่อำงที่างการิเข้าถึงในเรืิ�อำงส้วัส้ดิการิต่าง ๆ  ขอำงรัิฐ  
โดยท่ี่มืส้หวิชาช่พในพื�นท่ี่� 

	 มีการใช้เทคโนโลยี เพืื�อำดำาเนินการิจัดเก็บข้อำมูืลกลุ่มืเป้็าหมืาย 
ในเชิงลึก 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
	 กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ด้านสุขภาพ	 เข้าถึงส้วัส้ดิการิต่าง ๆ ขอำงรัิฐ ม่ืคุณภาพช่วิต 
ที่่�ด่ขึ�น เกิดส้ังคมืแบ่งป็ันส้ริ้างริอำยยิ�มื จากภาค่เคริือำข่าย 
ทีุ่กภาคส้่วนในส้ังคมื

	 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เร็วข้ึน	 โดยผ่านการิใช้เที่คโนโลย่  
Google Ma  

	 เป็นต้นแบบและสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้	 ให้แก่อำงค์กริ
ป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�นอืำ�นในการินำาเที่คโนโลย่ช่วยเหลือำและ
พัฒนาด้านสุ้ขภาพให้แก่ป็ริะชาชน โดยไม่ืใช้งบป็ริะมืาณขอำง 
ที่างริาชการิ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 น้อมนำาศาสตรพ์ระราชา	ในพริะบาที่ส้มืเด็จพริะบริมืชนกาธิิ์เบศริ 
มืหาภูมิืพลอำดุลยเดชมืหาริาช บริมืนาถบพิตริ มืาเป็็นแนวที่าง 
ในการิพัฒนาชุมืชน เพื�อำยกริะดับคุณภาพช่วิตขอำงกลุ่มืเป้็าหมืาย

	 มีกลไกในการส่งเสริมการทำางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
และม่ืการิถ่ายที่อำดความืรู้ิ ความืเข้าใจ และป็ริะส้บการิณ์ 
ในการิที่ำางานร่ิวมืกันริะหว่างหน่วยงานท่ี่� รัิบผิดชอำบกับ 
ภาค่เครืิอำข่าย

	 คณะผู้บริหาร	 และภาคีเครือข่าย ม่ืวิสั้ยทัี่ศน์ท่ี่�กว้างไกล  
และมืเ่ป้็าหมืายร่ิวมืกนัในการิพฒันาคณุภาพชว่ติเพื�อำส้ร้ิางริอำยยิ�มื
และความืสุ้ขให้กับชาวไริ่ขิง 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายจำารัส	ตั้งตระกูลธรรม	 
นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง

วิสัยทัศน์ 

“เปล่ียนแปลงเมืองไร่ขิงสู่เมืองน่าอยู่	 
(Change	to	Healthy	Raikhing	Town)”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

25.4	ตร.กม.	 32,413	คน	 227,821,348	บาท

โทรศพัท์   0	3422	5572	 www.raikhing.go.th
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โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลพิมาน
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลพมาน อำาเ อนา ก จัง วัดนครพนม

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 โรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลพิมาน เป็็นพื�นท่ี่�เร่ิยนรู้ิและถ่ายที่อำด
ป็ริะส้บการิณ์ ภูมิืปั็ญญา และวัฒนธิ์ริริมืท้ี่อำงถิ�น ให้ดำาริงสื้บที่อำด
เป็็นอัำตลักษณ์ขอำงชุมืชน ผ่านกริะบวนการิแลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิ 
ขอำงผู้สู้งอำายุ ภายใต้แนวคิดการิส้่งเส้ริิมืกริะบวนการิเร่ิยนรู้ิ 
ตลอำดช่วิตขอำงผู้สู้งอำายุท่ี่� ม่ืศักยภาพ เปิ็ดที่ำาการิในวันศุกร์ิ 
ทุี่กสั้ป็ดาห์ ตั�งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. หยุดวันจันที่ร์ิ 
ถึงวันพฤหัส้บด่และวันหยุดนักขัตฤกษ์

	 มีผู้นำาการเปล่ียนแปลง	 ท่ีทุ่มเท	 เสียสละ	 และมีความมุ่งม่ัน 
ท่ีจะสร้างสรรค์กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ	 เป็็นปั็จจัย
ความืส้ำาเร็ิจในการิดำาเนินงานขอำงโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุ โดยเฉพาะ 
ผู ้นำาการิเป็ล่�ยนแป็ลงที่่�เป็็นผู ้สู้งอำายุหริือำผู ้นำาที่างด้านจิตใจ 
เช่น พริะภิกษุ เพริาะม่ืผลโดยตริงต่อำการิส้ริ้างศรัิที่ธิ์าให้เกิดขึ�น 
ที่ั�งแก่ผู ้สู้งอำายุที่่� เป็็นส้มืาชิกขอำงโริงเร่ิยน หน่วยงาน และ
อำงค์กริต่าง ๆ ซึ�งเป็็นที่่�มืาขอำงความืริ่วมืมืือำและการิส้นับส้นุน 
การิดำาเนินงานขอำงโริงเริ่ยน 

	 เ ป้าหมายท่ี ชัดเจนและการจัดกิจกรรมอย่างต่อเ น่ือง 
ม่ืการิกำาหนดที่ิศที่างการิที่ำางานท่ี่�ส้ร้ิางความืเข้าใจร่ิวมืกัน 
ในหมู่ืคณะกริริมืการิหรืิอำแกนนำา เป็็นพลังท่ี่�เข้มืแข็งในการิ
ที่ำางานร่ิวมืกันและการิจัดให้ม่ืกิจกริริมือำย่างต่อำเนื�อำงเป็็นป็ริะจำา  
ถือำเป็็นกลไกในการิเชื�อำมืร้ิอำยความืเป็็นกลุ่มืและความืเป็็นชุมืชน
ขอำงผู้สู้งอำายุให้เกิดขึ�น ส่้งผลให้เกิดความืร่ิวมืมืือำร่ิวมืใจในการิ 
ขับเคลื�อำนงานโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุให้บริริลุผล 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 เป็นพ้ืนท่ีเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ภูมิืปั็ญญา และ
วัฒนธิ์ริริมืท้ี่อำงถิ�น ให้ดำาริงสื้บที่อำดเป็็นอัำตลักษณ์ขอำงชุมืชน 

	 ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรง กริะฉับกริะเฉง  
ลดความืเส้่�ยงจากความืเจ็บป็่วย มื่ความืส้ัมืพันธิ์์ที่่�ด่กับคน 
วัยเด่ยวกันและคนต่างวัย คลายความืเหงา เกิดการิช่วยเหลือำ
พึ�งพาอำาศยักนั ที่ำาให้ตริะหนักในคุณค่า ความืส้ามืาริถ และมืมุืมือำง 
เชิงบวกต่อำตนเอำง

	 เป็นเวทีท่ีผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการทำาประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม เป็็นแริงผลักดันให้เข้าริ่วมืเป็็นอำาส้าส้มัืคริในชุมืชน  
ได้รัิบการิฝึกอำาช่พ ส้ามืาริถนำาไป็ป็ริะกอำบอำาช่พ ส้ร้ิางริายได้
ช่วยเหลือำตนเอำง ม่ืความืภาคภูมืิใจ รู้ิสึ้กเป็็นเจ้าขอำง ม่ืความืรัิก
บ้านเกิด ม่ืการิร่ิวมืคิด ร่ิวมืที่ำา และร่ิวมืรัิบผลป็ริะโยชน์จาก 
การิพัฒนาชุมืชนไป็ด้วยกัน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ความมุ่งม่ันในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณค่าและ
ศักยภาพ	โดยยึดหลักการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้สงูอายุ	5	มิติ ได้แก่ 
1) สุ้ขภาพและการิอำอำกกำาลังกาย 2) การิที่ำากิจกริริมืร่ิวมืกับสั้งคมื
และอำยูกั่บสั้งคมืไดอ้ำยา่งม่ืคุณค่าและความืส้ขุ 3) ได้ป็ริะกอำบอำาชพ่ 
เพื�อำลดริายจ่าย และส้ริ้างริายได้ตามืความืถนัด 4) มื่ส้ภาพ
แวดล้อำมืและที่่�อำยูอ่ำาศยัที่่�เหมืาะส้มื และ 5) ได้ริบัการิจดัส้วสั้ดกิาริ
ผ่านการิอำอำมืขอำงชมืริมืผู้สู้งอำายุตำาบลพิมืาน 

	 การบูรณาการความร่วมมือ โดย อำบต.พิมืาน ได้บูริณาการิ 
ความืริ่วมืมืือำ ริ่วมืคิด ริ่วมืที่ำา และริ่วมืส้ริ้าง ที่ั�งในด้านอำงค์ความืริู้  
งบป็ริะมืาณในการิดำาเนินงานขอำงโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุ ให้เกิด
การิริวมืกลุ่มืขอำงผู้ สู้งอำายุในลักษณะเคริือำข่ายหรืิอำชุมืชน 
เพื�อำให้ผู้สู้งอำายุเกิดทัี่กษะในการิดูแลตนเอำงให้ม่ืคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่ 
ม่ืส่้วนร่ิวมืในการิที่ำาป็ริะโยชน์ต่อำชุมืชน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายบัญชา	ศรีชาหลวง	 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลพิมาน

วิสัยทัศน์ 

“ถนนภายในหมู่บ้านปลอดฝุ่น	ถนนขนผลผลิตสะดวกดี	 
ประชาชีมีอาชีพเสริม	เพิ่มรายได้ให้ชุมชน	 
ผู้คนสุขภาพดี	ข้าวอินทรีย์ในตำาบล	 
ทุกคนได้รับการศึกษา	ปวงประชามีคุณธรรม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

50.06	ตร.กม.	 6,238	คน	 34,896,717	บาท

โทรศัพท์  0	4253	0800	 www.pimansao.go.th	
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โครงการ อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลกระเบอง ่ อำาเ อพมา  จัง วัดนครรา สีมา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ความเป็นมา จากการิริวมืกลุ่มืเพื�อำก่อำตั� งชมืริมืผู้ สู้งอำายุ 
ตำาบลกริะเบื�อำงใหญ่ ก้าวเข้าสู่้ความืส้ำาเร็ิจไป็อ่ำกขั�นด้วยกิจกริริมื 
ในโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุตำาบลกริะเบื�อำงใหญ่ โดยความืร่ิวมืมือืำริะหว่าง 
อำบต.กริะเบื�อำงใหญ่ กอำงทุี่นหลักป็ริะกันสุ้ขภาพตำาบลกริะเบื�อำงใหญ่
และชมืริมืผู้สู้งอำายุตำาบลกริะเบื�อำงใหญ่ เพื�อำพัฒนาคุณภาพช่วิต 
ผู้สู้งอำายุ ทัี่�งด้านร่ิางกายและจิตใจ ดังคำาขวัญท่ี่�ว่า “กายด่ จิตด่ 
ช่วิตด่สั้งคมืด่ ม่ืความืสุ้ข”

	 โรงเรียนผู้สูงอายุ	 เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 
ในชุมชนกระเบื้องใหญ่ อำาที่ิ การิส้่งเส้ริิมืให้ม่ืการิถ่ายที่อำด
ภูมืิป็ัญญาที่้อำงถิ�นจากผู้สู้งอำายุสู้่เยาวชนในตำาบลกริะเบื�อำงใหญ ่
การิส้ร้ิางความืตริะหนักริูใ้นคณุค่าขอำงผูส้้งูอำาย ุด้วยการิมืส่่้วนร่ิวมื
แส้ดงในงานป็ริะเพณ่ขอำงตำาบลกริะเบื�อำงใหญ่

	 ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีข้ึน อัำตริาการิเจ็บป่็วย 
ลดน้อำยลง มื่ความืริู้ความืเข้าใจในการิให้ความืช่วยเหลือำเพื�อำน 
ผู้สู้งอำายุตามืส้มืควริ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
	 ผู้ สูงอายุไ ด้ รับความรู้ 	 และความเข้าใจในการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน	ส้ามืาริถดำาเนินช่วิตได้อำย่างม่ืความืสุ้ข 
ม่ืกลุ่มืเพื�อำนท่ี่�หลากหลายกว้างขวาง นอำกเหนือำจากเพื�อำนละแวก
บ้านมืากขึ�นม่ืความืเข้าใจสั้จธิ์ริริมืช่วิต ม่ืการิเตร่ิยมืพร้ิอำมืเข้าสู่้
บั�นป็ลายช่วิตอำย่างม่ืคุณภาพ

	 ผู้สูงอายุตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตนเอง	 ม่ืความืริู้สึ้กภาคภูมิืใจ  
ม่ื ส่้วนร่ิวมืในการิอำอำกความืเห็น ร่ิวมือำอำกแบบกิจกริริมื  
และอำยู่ร่ิวมืกับสั้งคมือำย่างม่ืความืสุ้ข

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ด้วยการิส้นับส้นุนทัี่�งในด้านงบป็ริะมืาณ 
และส้ถานท่ี่�ขอำง อำบต.กริะเบื�อำงใหญ่ เป็็นป็ัจจัยในการิผลักดัน
โคริงการิให้ก้าวไป็สู่้ความืส้ำาเร็ิจอำย่างมัื�นคง

	 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เช่น การิจัดที่ำา MOU 
ป็รัิบส้ภาพแวดล้อำมืท่ี่�อำยู่อำาศัยส้ำาหรัิบคนพิการิ ผู้สู้งอำายุ และ 
ผู้ที่่�อำยู ่ในริะยะที่่�จำาเป็็นต้อำงได้ริับการิฟิ้้นฟิูส้มืริริถภาพ และ 
ร่ิวมืส้ร้ิางเครืิอำข่ายกับพัฒนาสั้งคมืและความืมัื�นคงขอำงมืนุษย์
จังหวัดนคริริาชส่้มืา โริงพยาบาลส่้งเส้ริิมืสุ้ขภาพตำาบลบ้านเตย 
โริงพยาบาลพิมืาย และส้าธิ์าริณสุ้ขอำำาเภอำพิมืาย จัดกิจกริริมื 
แลกเป็ล่�ยน ให้ความืรู้ิในการิดำาเนินการิส่้งเส้ริิมืคุณภาพช่วิต 
ผู้สู้งอำายุอำย่างต่อำเนื�อำง

	 การจัดกิจกรรมท่ีต่อเน่ือง ด้วยการิจัดกิจกริริมืโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุ
เดือำนละ 2 ครัิ�ง เข้าร่ิวมืงานกฬ่า งานบญุ งานป็ริะเพณข่อำงหมู่ืบ้าน
ตลอำดทัี่�งปี็ในนามืขอำงโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายแุละชมืริมืผู้สู้งอำาย ุริวมืถึง 
ได้รัิบความืริ่วมืมืือำจากผู้นำาชุมืชน ป็ริะชาชน และหน่วยงาน 
ภาค่ต่าง ๆ  ในชุมืชน ให้การิส้นับส้นุนและริ่วมืขับเคลื�อำนกิจกริริมื
อำย่างต่อำเนื�อำง

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางสุกันยา	ฟุ้งพิมาย 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลกระเบื้องใหญ่

วิสัยทัศน์ 

“สงัคมมีความมัน่คงเป็นธรรม	นำาการพฒันาด้วยศาสตร์ 
พระราชา	เชือ่มโยงหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	 
และมสีภาพแวดล้อมอย่างสมดลุทีเ่อือ้ต่อการมคีณุภาพชีวติทีด่”ี

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

71.6	ตร.กม.	 6,379	คน	 44,289,417	บาท

โทรศพัท์ 		0	4496	6225	 www.krabuangyai.go.th
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โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานรีสอร์ท 
ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
ด  เทศบาลตำาบล ะมา  อำาเ อท่งสง จัง วัดนครศร รรมรา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 รีสอรท์ผู้สูงอายุ	เป็นโรงเรียนผู้สงูอายุแห่งแรกของอำาเภอทุง่สง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดขึ�นจากภาค่เครืิอำข่ายที่างสั้งคมื 
ในพื�นที่่� เที่คโนโลย่ที่่�มื่อำยู่ในป็ัจจุบัน ความืริ่วมืมืือำจากภาคริัฐ
และภาคเอำกชน ตั�งเป็้าหมืายจะเตริ่ยมืการิริอำงริับส้ังคมืผู้สู้งอำายุ 
อำย่างมื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ ริวมืที่ั�งผู ้บริิหาริที่้อำงถิ�นที่่�ม่ืเป็้าหมืาย 
ในการิวางริะบบการิดูแลผู้สู้งอำายุให้เข้าถึงการิบริิการิจากภาคริัฐ
และภาคเอำกชนเพื�อำพัฒนาคุณภาพช่วิตผู้สู้งอำายุให้อำยู่ในส้ังคมื 
ได้อำย่างมื่ความืสุ้ข

	 รีสอร์ทผู้สูงอายุ	 เป็นสถานที่สร้างสุข	 เป็นที่พักผ่อนสำาหรับ 
ผู้สูงอายุ	 เพื�อำลดภาวะพึ�งพิงในการิดูแลผู้สู้งอำายุ เป็็นส้ถานท่ี่� 
ส่้งเส้ริิมืและพัฒนาให้ผู้สู้งอำายุม่ืคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่ขึ�นทัี่�งกายใจ 
และส้ติปั็ญญา ทัี่�งยังส่้งเส้ริิมืผู้สู้งอำายุให้ส้ามืาริถถ่ายที่อำด
ภูมิืปั็ญญาความืรู้ิ ป็ริะส้บการิณ์ให้กับเพื�อำนผู้สู้งอำายแุละป็ริะชาชน
ในชุมืชนได้ 

	 หลักสูตรที่ผู้สูงอายุร่วมกันประชุมเพ่ือออกแบบวิชาที่จะศึกษา 
โดยตนเองภายใต้การเรียนรู้	 5	 ด้าน ป็ริะกอำบด้วย สุ้ขภาพ 
เที่คโนโลย่ ส้ิ�งแวดล้อำมื อำาช่พ และความืป็ลอำดภัย ซึ�งในแต่ละริุ่น
ผู้สู้งอำายุจะมื่วิชาเริ่ยนท่ี่�แตกต่างกันอำอำกไป็ขึ�นอำยู่กับส้ภาพส้ังคมื
และความืต้อำงการิขอำงผู้สู้งอำายุในขณะนั�น 

	 ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลจากเครือข่ายทางสังคมในด้าน 
ที่ตนเองสนใจและที่ร้องขอ เช่น ด้านอำาช่พก็จะมื่กลุ่มืวิส้าหกิจ
ชุมืชนเข้ามืาดูแล ด้านสุ้ขภาพก็ม่ืริะบบการิดูแลผู้สู้งอำายุด้าน
โภชนาการิ และแอำป็พลเิคชนั “กนิไง วยัเกา” ด้านการิส้งเคริาะห์
เงินช่วยเหลือำกริณ่ฉุกเฉิน การิป็ริับป็ริุงที่่�อำยู่อำาศัย จากหน่วยงาน
ภาคริัฐและภาคเอำกชน 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลด้านคุณภาพชีวิตจากภาครัฐและ 
ภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด ม่ืคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่ขึ�นทัี่�งกายใจและ 
ส้ติปั็ญญา ม่ืความืริู้และทัี่กษะในการิป็ริะกอำบอำาช่พ ส้ามืาริถ
ดูแลตนเอำงได้

	 เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ประสบการณ์	 ให้กับ 
เพื�อำนผูส้้งูอำายแุละป็ริะชาชนในชมุืชน โดยเป็็นความืริูท้ี่่�ได้ริบัจาก 
การิได้เริ่ยนผ่านหลักสู้ตริริ่ส้อำริ์ที่ผู้สู้งอำายุ (โริงเริ่ยนผู้สู้งอำายุ)

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 กลุ่มผู้สูงอายุ	 ท้ัง ท่ีเป็นกลุ่มแกนนำา	 คณะทำางาน	 และ 
กลุ ่มสมาชิก ซึ�งเป็็นเป็้าหมืายขอำงการิที่ำางาน และต่อำยอำด 
จากกลุ่มืเดิมืที่่�มื่อำยู่ในชุมืชน 

	 กรรมการท่ีเข้มแข็ง	ที่ำาหน้าท่ี่�ในการิบริิหาริจัดการิกลุ่มืให้ที่ำางาน
อำย่างต่อำเนื�อำง แบ่งหน้าท่ี่�ความืรัิบผิดชอำบ ช่วยกันขับเคลื�อำน 
การิที่ำางานให้ป็ริะส้บความืส้ำาเริจ็

	 กติกา/ข้อตกลงร่วมกัน  เ กิดจากความืเห็นพ้อำงต้อำงกัน 
ขอำงผู้สู้งอำายุ เหมืือำนเป็็นส้ัญญาใจที่่�มื่ต่อำกันว่าจะริ่วมืดำาเนินงาน

	 กิจกรรมท้ังหลายในรีสอร์ทผู้สูงอายุ	 เกิดจากการประชุมจัดทำา
หลักสูตร	 ร่วมคิด	 ร่วมทำาตามความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ	
และม่ืการิป็รัิบป็รุิงหลักสู้ตริทุี่กปี็เพื�อำให้เหมืาะส้มืกับส้ภาวการิณ์ 
ในป็ัจจุบัน 

	 มีกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน 
ต่าง	 ๆ เช่น ส้ำานักงานกอำงทุี่นส้นับส้นุนการิส้ริ้างเส้ริิมืสุ้ขภาพ 
(ส้ส้ส้.) กอำงทีุ่นผู้สู้งอำายุ ส้ำานักงานพัฒนาส้ังคมืและความืมืั�นคง
ขอำงมืนุษย์จังหวัด และงบป็ริะมืาณขอำงเที่ศบาลตำาบลชะมืาย  
ริวมืที่ั�งมื่ ทุี่นที่างส้ังคมืท่ี่�มื่อำยู ่ ในพื�นท่ี่� เข ้ามืาดูแลในส้ ่วนท่ี่� 
ผู้สู้งอำายุส้นใจหลังจากจบหลักสู้ตริแล้วตลอำดช่พ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายประพัฒน์	รักษ์ศรีทอง 
นายกเทศมนตรีตำาบลชะมาย

วิสัยทัศน์ 

“ชุมชนเข้มแข็ง	แหล่งการศึกษา	เศรษฐกิจพัฒนา	 
ปลอดยาเสพติด	คุณธรรมนำาชีวิตสู่สังคมพัฒนายั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

21.42	ตร.กม.	 13,905	คน	 86,700,000	บาท

โทรศัพท์  0	7546	6614	 www.chamai.go.th
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โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการดูแลสุขภาพ 
ให้กับผู้สูงอายุตำาบลสายลำาโพง
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลสา ลำา พง อำาเ อท่าตะ ก จัง วัดนครสวรรค์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 อบต.สายลำาโพงร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำาบลสายลำาโพง 
จัดให้ม่ืการินำาส้มืาชิกขอำงชมืริมืผู้สู้งอำายุตำาบลส้ายลำาโพง
เข้ารัิบการิฝึกอำบริมืตามืโคริงการิ โดยดำาเนินการิในรูิป็แบบ
กิจกริริมืโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุ พร้ิอำมืจัดกิจกริริมืหลักสู้ตริการิเร่ิยน 
การิส้อำนตามืแผนงานขอำงคณะกริริมืการิโคริงการิท่ี่�วางไว้

	 สร้างนวัตกรรมอุปกรณ์การออกกำาลังกาย โดยให้ผู้สู้งอำายุ 
ได้ส้ริ้างอำุป็กริณ์การิอำอำกกำาลังกายจากส้ิ�งขอำงที่่�มื่อำยู ่ในพื�นที่่�  
ได้แก่ การิส้ริ้างอำุป็กริณ์การินวดจากไมื้ไผ่ การิส้ริ้างอุำป็กริณ์ 
การิบริิหาริแขนจากกะลา 

	 การจัดกิจกรรมออกเย่ียมบ้าน เย่�ยมืไข้ และการิตริวจสุ้ขภาพ
เบื�อำงต้นให้กับผู้สู้งอำายุท่ี่�ติดบ้าน ติดเต่ยง

	 สานต่อธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตำาบลสายลำาโพง โดยได้ 
ดำาเนินการิริะหว่างคณะกริริมืการิโคริงการิ ผู้นำาชุมืชน และกลุ่มื 
ผู้สู้งอำายุในพื�นท่ี่�ตำาบลส้ายลำาโพง ร่ิวมืกันจัดที่ำาธิ์ริริมืนูญสุ้ขภาพ
ผู้สู้งอำายุตำาบลส้ายลำาโพง เพื�อำเป็็นแนวที่างให้ผู้สู้งอำายุตำาบล 
ส้ายลำาโพงได้นำามืาป็รัิบใช้ในการิดำาเนินช่วิตต่อำไป็

	 การจัดกิจกรรมเพ่ือยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้กับ 
ผู้สูงอายุ	ในโอกาสต่าง	ๆ  เพื�อำเป็็นขวัญและกำาลังใจให้กับผู้สู้งอำายุ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
	 ผู้สูงอายุ ม่ืกิจกริริมืด้านการิพัฒนา และส่้งเส้ริิมืการิดูแล

สุ้ขภาพให้กับผู้สู้งอำายุ ทัี่�งด้านร่ิางกาย จิตใจ อำาริมืณ์ และสั้งคมื  
ม่ืการิริวมืกลุ่มืในการิที่ำากิจกริริมืร่ิวมืกัน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้นำาแห่งการเปล่ียนแปลง	 ท่ีทุ่มเท	 เสียสละ ม่ืการิเร่ิยนรู้ิ 
และพัฒนาการิดำาเนินงานอำย่างต่อำเนื�อำง

	 เป้าหมายท่ีชัดเจนและการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง	ส้ร้ิางการิ 
มื่ส้่วนริ่วมื ที่ำาให้เกิดความืผูกพันและความืรูิ้ส้ึกเป็็นเจ้าขอำง 
ริ่วมืกัน 

	 การผนึกกำาลังกันอย่างเข้มแข็ง	 ริะหว่างอำงค์กริป็กคริอำง 
ส้่วนที่้อำงถิ�นและเคริือำข่ายที่างส้ังคมื

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายมารุต	ศรีผึ้ง 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลสายลำาโพง

วิสัยทัศน์ 

“องค์การบริหารส่วนตำาบลสายลำาโพง	เป็นชุมชนน่าอยู่	 
ด้วยการบริหารจัดการที่ดี	และทุกชีวิตอยู่ดีกินดี	 
สามารถพึ่งพาตนเองได้”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

90.63	ตร.กม.	 8,175	คน	 45,800,000	บาท

โทรศพัท์   0	5628	4054	 www.sailumpong.go.th
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โครงการ เ าระวังภัยความรุนแรงในครอบครัว 
และสังคมในกลุ่มผู้สูงอายุตำาบลกลางเวียง
ด  เทศบาลตำาบลกลางเว ง อำาเ อเว งสา จัง วัดน่าน

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 โรงเรียนผู้สูงอายุบานช่ืนวิทยาลัย	เป็็นศูนย์กลางการิดูแลผู้สู้งอำาย ุ
ขอำงตำาบลกลางเว่ยง ซึ�งทีุ่กหน่วยงานเข้ามืาให้การิส้นับส้นุนตามื
อำำานาจ หน้าท่ี่�และภาริกิจขอำงตนเอำง โดยไม่ืเกิดความืซำ�าซ้อำน 
ขอำงงานและงบป็ริะมืาณ

	 การขับเคล่ือนโรงเรียนผู้สูงอายุ	ม่ืคณะกริริมืการิท่ี่�มืาจากชุมืชน
และหน่วยงานในพื�นท่ี่�ซึ�งดำาเนินการิตามืแผนงานท่ี่�ทุี่กภาค่ 
เคริือำข่ายริ่วมืกันวางแผน ที่ำาให้เกิดความืต่อำเนื�อำงและยั�งยืน

	 กิจกรรม	 “ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ท้องถ่ิน” จัดให้ม่ืการิพัฒนา
ศักยภาพผู้ส้งูอำายทุี่างด้านการิฟ้ิอำนริำา (ฟ้ิอำนล่อำงน่าน) และเผยแพร่ิ 
ไป็ยังกลุ่มืนักเร่ิยน เด็กและเยาวชนในชุมืชน และขยายไป็ยัง
โริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุผญาปั็ญญา ตำาบลป็งส้นุก ซึ�งเป็็นอ่ำกหนึ�งตำาบล
ในเขตรัิบผิดชอำบเที่ศบาลตำาบลกลางเว่ยง

	 กิจกรรม	 “สร้างและขยายเครือข่ายในชุมชน”	 เป็็นกิจกริริมื 
ที่่�กลุ่มืนกัเริย่นโริงเริย่นผูส้้งูอำายบุานชื�นวทิี่ยาลยั ร่ิวมืกับหน่วยงาน 
ภาค่เครืิอำข่าย เช่น โริงพยาบาลเว่ยงส้า ให้ความืรู้ิเรืิ�อำงสุ้ขภาพกาย 
สุ้ขภาพใจ ส้ถานต่ำาริวจภูธิ์ริเว่ยงส้าใหค้วามืริูเ้รืิ�อำงกฎหมืายจริาจริ
เบื�อำงต้น สิ้ที่ธิิ์ขอำงผู้สู้งอำายุตามืหลักกฎหมืาย และอืำ�น ๆ เช่น  
พริะส้งฆ์ในพื�นท่ี่� ได้ให้หลักธิ์ริริมืคำาสั้�งส้อำนในด้านพริะพุที่ธิ์ศาส้นา 
ริวมืถึงม่ืกิจกริริมืสั้นที่นาการิ โดยจัดให้ม่ืกิจกริริมืใน 19 หมู่ืบ้าน 
ในเขตพื�นท่ี่�เที่ศบาลตำาบลกลางเว่ยง ในส้ถานท่ี่� ณ วัดในแต่ละ
ชุมืชน โดยม่ืผู้นำาชุมืชนเป็็นแกนนำาหลักในการิเชื�อำมืป็ริะส้าน 
ดำาเนินการิหลังจากได้รัิบการิรัิบริอำงชุมืชนป็ลอำดภัยเป็็นต้นมืา

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 เกิดเวทีดำาเนินกิจกรรมร่วมกัน	 เกิดการิถ่ายที่อำดอำงค์ความืริู้ 
จากกลุ่มืผู้สู้งอำายุสู่้ชุมืชนและคนในชุมืชน ลดภาวะซึมืเศร้ิา  
อัำตริาการิที่ำาร้ิายร่ิางกาย และฆ่าตัวตายในกลุ่มืผู้สู้งอำายุ 

	 ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ซึ�งเป็็นกลุ่มืท่ี่�ม่ืความืพร้ิอำมื ช่วยเหลือำ
ตัวเอำงได้ แต่ขาดความืมัื�นใจ ไม่ืเข้าสั้งคมื แก้ไขปั็ญหาโดย 
การิลงพื�นที่่�ขอำงกลุ่มืส้หวิชาช่พ เพื�อำกริะตุ้น ส้ริ้างความืมื่คุณค่า
ในตนเอำง และพริ้อำมืแส้ดงศักยภาพ 

	 ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง	ป่วย	เป็นโรคเร้ือรัง มุ่ืงเน้นการิดูแลท่ี่�บ้าน 
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแล ลดภาวะแที่ริกซ้อำน ลดการิบาดเจ็บ  
และจากไป็อำย่างส้งบ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้นำาการเปล่ียนแปลง	 ท่ีทุ่มเท	 เสียสละ และม่ืความืมุ่ืงมัื�น 
ที่่�จะส้ริ้างเส้ริิมืกิจกริริมื

	 เ ป้าหมายที่ ชัด เจนและการจัดกิจกรรมอย่างต่อเ น่ือง	
ม่ืการิเร่ิยนรู้ิและพัฒนาการิดำาเนินงานอำย่างต่อำเนื�อำง

	 การมีส่วนร่วมและการมีเครือข่ายสังคมท่ีเข้มแข็ง ที่ำาให้เกิด
ความืผูกพันและความืรู้ิสึ้กเป็็นเจ้าขอำงร่ิวมืกัน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายมนัส	หวั่นท๊อก	 
นายกเทศมนตรีตำาบลกลางเวียง

วิสัยทัศน์ 

“สังคมน่าอยู่	การศึกษาก้าวไกล	ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	 
น้อมนำาเศรษฐกิจพอเพียง	พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

100.05	ตร.กม.	 8,721	คน	 74,557,000	บาท

โทรศัพท์  0	5471	8064	 www.klang-wiang.go.th	
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โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ
ด  เทศบาลตำาบลศรพนา อำาเ อเ กา จัง วัดบงกา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การเตรียมความพร้อม ริอำงรัิบการิเป็ล่�ยนแป็ลงโคริงส้ริ้าง
ป็ริะชากริในวัยสู้งอำายุให้ม่ืคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่ และใช้ช่วิตร่ิวมืกับ
ผู้อืำ�นในสั้งคมืได้อำย่างม่ืความืสุ้ข ป็ริะกอำบกับยุที่ธิ์ศาส้ตร์ิจังหวัด
บึงกาฬ ด้านการิพัฒนาคนสู่้สั้งคมืคุณภาพ เป็็นยุที่ธิ์ศาส้ตร์ิ 
ท่ี่�มุ่ืงเตร่ิยมืคนให้พร้ิอำมืรัิบการิเป็ล่�ยนแป็ลงโดยให้ความืส้ำาคัญ 
กับการิพัฒนาคุณภาพคนให้ม่ืคุณธิ์ริริมื เร่ิยนรู้ิตลอำดช่วิต ม่ืทัี่กษะ 
และการิดำาริงช่วิตอำย่างเหมืาะส้มืในแต่ละช่วงวัย ส้ถาบันที่าง
ส้ังคมืและชุมืชนท้ี่อำงถิ�นมื่ความืเข้มืแข็ง ส้ามืาริถป็รัิบตัวรู้ิเที่่าที่ัน
กับการิเป็ล่�ยนแป็ลง

	 รูปแบบการจัดกิจกรรมหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต เน้นเรืิ�อำงท่ี่� 
ผู้สู้งอำายุส้นใจและมื่ความืส้ำาคัญต่อำการิดำาเนินช่วิต เพื�อำช่วย
เพิ�มืพูนความืริู้ ที่ักษะช่วิตที่่�จำาเป็็นส้ำาหริับผู้สู้งอำายุ

	 การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เช่น การิป็ริะชาคมื
เพื�อำส้ริ้างความืเข้าใจและความืริ่วมืมืือำจากพื�นท่ี่� การิคัดเลือำก
และแต่งตั�งคณะที่ำางานขับเคลื�อำนการิดำาเนินงาน โดยแต่งตั�ง 
จากตัวแที่นหน ่วยงานภาครัิฐ ภาคเอำกชน ผู ้นำ าชุมืชน 
และจิตอำาส้าในพื�นที่่� จำานวน 5 ชุด ป็ริะกอำบด้วยคณะกริริมืการิ 
ที่่�ป็ริกึษา คณะกริริมืการิฝ่ายดำาเนนิการิจดักิจกริริมื คณะกริริมืการิ 
ฝ่ายป็ริะชาส้ัมืพันธิ์์ คณะกริริมืการิฝ่ายอำาคาริส้ถานท่ี่� และ 
คณะกริริมืการิฝ่ายติดตามืและป็ริะเมืินผล

	 ต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ ให้กับอำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�น 
ใกล้เคย่งและหน่วยงานอำื�น ๆ  เข้ามืาศกึษาดูงาน และเป็็นโคริงการิ
ที่่�ดำาเนินการิอำย่างต่อำเนื�อำงตั�งแต่ พ.ศ. 2559 จนถึงป็ัจจุบัน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
	 ผู้สูงอายุ จำานวน 40 คน จัดกิจกริริมืสั้ป็ดาห์ละ 1 ครัิ�ง เป็็นเวลา 

36 สั้ป็ดาห์ในแต่ละปี็งบป็ริะมืาณ
	 ผู้สูงอายุ	 ได้รัิบการิพัฒนาตนเอำง ได้เร่ิยนรู้ิและเข้าใจการิดำาเนิน

ช่วิตอำย่างเหมืาะส้มืตามืช่วงวัย ที่ำาให้ผู้สู้งอำายุม่ืสุ้ขภาพท่ี่�ด่ 
ที่ั�งด้านริ่างกาย จิตใจ และส้ามืาริถที่ำาป็ริะโยชน์แก่ชุมืชน 
และส้ังคมืได้

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย	 ตริงตามืความืต้อำงการิขอำง 
ผู้เร่ิยน และเน้นผู้เร่ิยนเป็็นส้ำาคัญ

	 เน้นการทำางานแบบบูรณาการ	 จัดกิจกริริมืริ่วมืกับหน่วยงาน 
หริือำอำงค์กริต่าง ๆ เพื�อำให้ส้อำดคล้อำงกับบริิบที่ในพื�นที่่�

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายนัสธวุฒิ	ธิวะโต 
นายกเทศมนตรีตำาบลศรีพนา

วิสัยทัศน์ 

“ยกระดับคุณภาพชีวิต	พิชิตปัญหายาเสพติด 
ใกล้ชิดมิตรประชา	พัฒนากี าสู่ความเป็นเลิศ”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

6.1	ตร.กม.	 6,754	คน	 71,972,267	บาท

โทรศพัท์ 	0	4248	9258	 www.sriphanacity.go.th
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โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลบางพน
ด  เทศบาลตำาบลบางพน อำาเ อเมองปทม านี จัง วัดปทม านี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 เป้าหมายการพัฒนา	 ม่ืการิจัดตั�งชมืริมืผู้สู้งอำายุ  ต่อำมืา 
เกดิการิริวมืกลุม่ืขอำงผูส้้งูอำาย ุมืก่าริพฒันาต่อำเนื�อำงจนเกดิโริงเริย่น
ผู้สู้งอำายุ เที่ศบาลตำาบลบางพูน มื่การิจัดกิจกริริมืส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพ
ป็้อำงกันและฟิ้้นฟิูสุ้ขภาพผู้สู้งอำายุ ส้่งเส้ริิมืให้เกิดพัฒนาคุณภาพ
ช่วิตขอำงผู ้สู้งอำายุ และป็้อำงกันการิเกิดภาวะพึ�งพิงที่่�เกิดกับ 
ผูส้้งูอำาย ุเน้นส่้งเส้ริมิืศกัยภาพขอำงผูส้้งูอำายุ ให้ส้ามืาริถอำยูร่่ิวมืกบั
ส้ังคมืได้อำย่างมื่ความืสุ้ข

	 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลบางพูน เน้นจัดกิจกริริมื  
และการิเร่ิยนการิส้อำนให้ส้อำดคล้อำง กับส้ภาพแวดล้อำมื  
และความืต้อำงการิขอำงผู้สู้งอำายุในเขตพื�นท่ี่�ตำาบลบางพูน  
ส่้งเส้ริิมืด้านอำาช่พส้ำาหรัิบผู้สู้งอำายุเพื�อำส่้งเส้ริิมืการิดูแลสุ้ขภาพ 
ผู้สู้งอำายแุบบอำงคร์ิวมื ซึ�งจะคริอำบคลุมืถึงการิที่ำากิจกริริมืท่ี่�ช่วยให้ 
ผู้ สู้งอำายุม่ืความืสุ้ขทัี่�งกาย ใจ ม่ืสั้งคมืส้ำาหรัิบแลกเป็ล่�ยน 
ความืคดิเห็น ม่ืความืมัื�นคงในการิคริอำงชพ่ ม่ืพื�นท่ี่�ที่างสั้งคมื และ 
เป็็นผู้สู้งอำายุท่ี่�อำยู่ร่ิวมืกับสั้งคมือำย่างม่ืความืสุ้ข

	 กระตุ้นให้ผู้สูงอายุในตำาบลบางพูนตระหนักถึงปัญหาในวัย 
ของตนเอง ทัี่�งที่างด้านสุ้ขภาพ ร่ิางกายและจิตใจ โดยม่ืการิ 
บูริณาการิร่ิวมืกับหน่วยงานอืำ�น ทัี่�งภาครัิฐและเอำกชน ได้แก่ 
ส้าธิ์าริณส้ขุจังหวัดป็ที่มุืธิ์าน ่พัฒนาสั้งคมืและความืมัื�นคงขอำงมืนษุย์ 
มืหาวิที่ยาลัยบูริพา วิที่ยาลัยการิอำาช่วศึกษาป็ทุี่มืธิ์าน่ โริงพยาบาล 
ส่้งเส้ริิมืสุ้ขภาพตำาบลบางพูน 1, 2 และผู้นำาชุมืชน ที่ำาให้โคริงการิ 
โริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุ เที่ศบาลตำาบลบางพูน เป็็นท่ี่� รู้ิ จักไป็ทัี่�ว 
จังหวัดป็ทุี่มืธิ์าน่ และในริะดับป็ริะเที่ศต่อำไป็

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ม่ืการิส้นับส้นุน 
การิดำาเนินกจิกริริมืที่ั�งส้ง่เส้ริิมืคุณภาพ ป็้อำงกัน และฟิ้้นฟิสูุ้ขภาพ 
ผู้สู้งอำายุ ในพื�นที่่�ตำาบลบางพูน

	 ผู้สูงอายุได้รับความรู้ความเข้าใจ ม่ืทัี่กษะในการิดูแลสุ้ขภาพ
ตนเอำงทัี่�งร่ิางกาย จิตใจ มือำงเห็นคุณค่าในตนเอำง และส้ามืาริถ
ถ่ายที่อำดความืรู้ิ เพื�อำให้เกิดป็ริะโยชน์ต่อำตนเอำง คริอำบครัิว ชุมืชน

	 ผู้สูงอายุมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน โดยริวมืกลุ่มืกัน 
ช่วยเหลือำ เกิดป็ฏิิส้ัมืพันธิ์์ที่่�ด่ และความืส้ามืัคค่ เป็็นแกนนำา
ส้ำาหริับการิพัฒนาชุมืชนต่อำไป็ 

	 บูรณาการอย่างสร้างสรรค์	 เพื�อำส่้งเส้ริิมืดูแลสุ้ขภาพผู้สู้งอำายุ 
แบบอำงคร์ิวมื ซึ�งจะคริอำบคลมุืถึงการิที่ำากิจกริริมืท่ี่�ช่วยให้ผู้สู้งอำายุ 
ม่ืความืสุ้ขทัี่�งกาย ใจ ม่ืสั้งคมื ม่ืความืมัื�นคงในการิคริอำงช่พ  
และม่ืพื�นท่ี่�ที่างสั้งคมื ส้ามืาริถอำยู่ร่ิวมืกับสั้งคมือำย่างม่ืความืสุ้ข

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้นำาการเปล่ียนแปลงท่ีเสียสละ	 และมีความมุ่งม่ันท่ีจะ 
สร้างสรรค์กจิกรรมของโรงเรยีนผูส้งูอาย	ุมืเ่ป้็าหมืายชดัเจนและ
มืก่าริจดักิจกริริมืต่อำเนื�อำง การิมืส่่้วนร่ิวมืจะที่ำาให้เกิดความืผกูพนั
และแลกเป็ล่�ยนความืคิดเห็นริ่วมืกัน มื่การิเร่ิยนริู้และพัฒนา 
การิดำาเนนิงานอำย่างต่อำเนื�อำง โดยที่บที่วนตนเอำงและส้ริปุ็บที่เร่ิยน 
ในการิที่ำางานเป็็นริะยะ และนำาไป็พฒันาการิที่ำางานอำย่างต่อำเนื�อำง

	 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลบางพูน เป็็นโคริงการิ
ท่ี่�ได้ม่ืการิถอำดบที่เร่ิยนจากโคริงการินวัตกริริมืท่ี่�ม่ืการิถ่ายที่อำด
อำงค์ความืริู้ ในรูิป็แบบโริงเร่ิยนและการิจัดการิเร่ิยนการิส้อำน  
ม่ืการิป็ริะชาสั้มืพันธ์ิ์ ม่ืการิถา่ยอำงคค์วามืริูไ้ป็ยงัอ่ำกหนว่ยงานอืำ�น ๆ  
ทัี่�งภาครัิฐและเอำกชนท่ี่�เข้ามืาศึกษาดูงาน ได้แก่ อำป็ที่.ใกล้เค่ยง 
และนักศึกษาคณะนิเที่ศศาส้ตร์ิ มืหาวิที่ยาลัยรัิงสิ้ต ฯลฯ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายอำานวย	นาคบุรินทร์	 
นายกเทศมนตรีตำาบลบางพูน

วิสัยทัศน์ 

“บางพูนเมืองน่าอยู่	มุ่งสู่คุณธรรม	เศรษฐกิจก้าวหน้า	 
การศึกษาก้าวไกล	ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

7.6	ตร.กม.	 24,166	คน	 147,134,962	บาท

โทรศัพท์  0	2567	5592	 www.bangpoon.org	
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โครงการ กอาชีพคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้
ด  เทศบาลตำาบลเ าน้อ  อำาเ อปราณบร จัง วัดประจวบคีร ัน ์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การฝึกอาชีพคนพิการ	 ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้	 เพื�อำจัดที่ำาหมืวก 
จากวัส้ดุเหลือำใช้ ได้แก่ ถุงนำ�ายาป็ริับผ้านุ่มื นำ�ายาซักผ้า กล่อำงนมื 
จัดที่ำาเป็็นหมืวกลดโลกริ้อำน เป็็นการิดำาเนินงานต่อำยอำดจาก
การิฝึกอำบริมืฟิ้้นฟิูส้มืริริถภาพคนพิการิและโคริงการิคัดแยก 
ขยะในคริัวเริือำน ส้ริ ้างมืูลค ่าส้ริ ้างริายได ้แก ่คริอำบคริัว 
ผูส้้งูอำาย ุคนพกิาริและผูย้ากไร้ิ เป็็นการิดำาเนนิโคริงการิที่่�ไม่ืใช้เงนิ
งบป็ริะมืาณขอำงเที่ศบาล แต่อำาศัยงบป็ริะมืาณจากภาค่เคริือำข่าย 
ในการิดำาเนินงาน 

	 ความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการ การิฝึกอำาช่พคนพิการิ  
ผู้สู้งอำายุและผู้ยากไริ้ ได้ริวมืกลุ่มืกันโดยความืส้มืัคริใจ จัดตั�งเป็็น 
“กลุ่มืความืหวัง” ขึ�น มื่ส้มืาชิกเมืื�อำเริิ�มืก่อำตั�งจำานวน 10 คน

	 กลุ่มความหวัง	 ท่ี่�จัดตั�งขึ�นได้ม่ืการิริวมืกลุ่มืกันที่ำากิจกริริมื 
ทีุ่กวันศุกริ์ส้ัป็ดาห์สุ้ดที่้ายขอำงเดือำน ส้มืาชิกในกลุ่มืได้ม่ืโอำกาส้
ที่ำากิจกริริมืริ่วมืกัน ได้พบป็ะพูดคุยและมื่โอำกาส้ส้ริ้างริายได้จาก
ผลิตภัณฑ์์ที่่�ที่ำาด้วยตนเอำง ที่ำาให้ริู้ส้ึกว่าตนเอำงม่ืคุณค่า ส้ังคมื
ไมื่ที่อำดที่ิ�งถือำเป็็นความืภาคภูมืิใจที่่�ไมื่ส้ามืาริถวัดได้ด้วยเงิน  

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
	 กลุ่มความหวัง	 เป็็นการิริวมืกลุ่มืผู้สู้งอำายุ คนพิการิผู้ยากไร้ิ 

หรืิอำผู้ด้อำยโอำกาส้ในพื�นท่ี่� ได้ม่ืโอำกาส้ที่ำากิจกริริมืร่ิวมืกัน ได้พบป็ะ
พูดคุย เป็็นการิส้ริ้างความืสุ้ขให้กับผู้สู้งอำายุ คนพิการิ ที่ำาให้ม่ื 
ความืริู้ส้ึกว่าส้ังคมืไมื่ที่อำดที่ิ�ง 

	 เกิดการเสริมสร้างอาชีพ	 สร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ	 คนพิการ 
และผู้ยากไร้	 ให้ม่ืความืเป็็นอำยู่ขั�นพื�นฐานท่ี่�ด่ ส้ามืาริถพึ�งพา
ตนเอำงได้ 

	 การมีส่วนร่วมของประชาชน	ในการิคัดแยกขยะ สิ้�งขอำงเหลือำใช้
ในครัิวเรืิอำน นำาไป็บริิจาคให้กลุ่มืความืหวัง เกิดการิส้ร้ิางสั้งคมื 
แห่งความืเอืำ�อำอำาที่ริ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ความมุ่งม่ัน	ต้ังใจ	เสียสละ	และอดทน	การิส่้งเส้ริิมืส้นับส้นุนให้ 
กลุ่มืความืหวัง ซึ�งเป็็นผู้สู้งอำายุ คนพิการิและผู้ยากไร้ิ ได้ที่ำา 
กิจกริริมืร่ิวมืกัน ฝึกป็ฏิิบั ติที่ำาหมืวกหรืิอำสิ้� งขอำงต่าง ๆ  
จากวัส้ดุเหลือำใช้ ต้อำงใช้ความือำดที่น ความืตั�งใจและความืเส่้ยส้ละ  
ที่ั� งขอำงเจ ้าหน ้าท่ี่�  และผู ้สู้ งอำายุ คนพิการิในการิเร่ิยนรูิ ้  
และผลิตส้ิ�งขอำงอำอำกมืาให้ส้วยงามื ต้อำงใช้เวลาในการิจัดที่ำา  
จึงมื่ความืภาคภูมืิใจ ความืสุ้ขใจ ที่่�ได้จัดที่ำาให้ส้ำาเริจ็

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสรกฤต	ปราณปรีชากุล 
นายกเทศมนตรีตำาบลเขาน้อย

วิสัยทัศน์ 

“เมืองแห่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี	สิ่งแวดล้อมดีอย่างยั่งยืน	 
พลิกฟื้นเศรษฐกิจชุมชน	พัฒนาคนควบคู่คุณธรรม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

54.16	ตร.กม.	 13,903	คน	 76,008,897	บาท

โทรศพัท์ 	0	3254	2123	 www.khaonoy.go.th
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โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลคำาโตนด
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลคำา ตนด อำาเ อประจันตคาม จัง วัดปราจนบร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	 ทัี่�ง 3 กลุ่มื 
ป็ริะกอำบด้วย กลุ่มืผู้สู้งอำายุติดสั้งคมื ผู้สู้งอำายุติดบ้าน และ 
กลุ ่มืผู ้สู้งอำายุติดเต่ยง โดยกลุ ่มืผู ้สู้งอำายุติดส้ังคมืเป็็นกลุ ่มื 
ที่่�ต้อำงได้ริับการิส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพเพื�อำป็้อำงกันการิการิเจ็บป็่วย
ด้วยโริคเริื�อำริัง ขณะที่่�กลุ ่มือืำ�น ๆ ต้อำงมื่การิจัดบริิการิดูแล
ริะยะยาวส้ำาหรัิบผู้สู้งอำายุที่่�มื่ภาวะพึ�งพิง Long term Care 
(LTC) โดยอำาศัยงบป็ริะมืาณจากกอำงทีุ่นหลักป็ริะกันสุ้ขภาพ 
ในริะดับที่้อำงถิ�นหริือำพื�นที่่� 

	 โรงเรียนผู้ สูงอายุตำาบลคำาโตนด	 มี จุดเร่ิมต้นจากการ 
เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
โดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง	 ขอำง ส้ส้ส้. มื่การิริวมืตัวเป็็นเคริือำข่าย
ริ่วมืส้ริ้างชุมืชนที่้อำงถิ�นน่าอำยู่ ที่่�ขับเคลื�อำนด้วยการิเริ่ยนรูิ้ริ่วมืกัน  
มื่การินำาทุี่นที่างส้ังคมืและศักยภาพขอำงแต่ละพื�นที่่�มืาป็ริะมืวล 
เป็็นนโยบายส้าธิ์าริณะขอำงที่้อำงถิ�นและใช้เป็็นเป็้าหมืายใน 
การิขับเคลื�อำน 

	 หลักสูตรการเรียนการสอนเกิดจากความต้องการของ 
ผู้สูงอายุในพื้นที่	 แบ่งเป็็น 3 วิชาการิเริ่ยนรูิ้ ป็ริะกอำบด้วย  
“วิชาชีวิต” เร่ิยนริู้การิส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพผู้สู้งอำายุ การิดูแลสุ้ขภาพ
ตนเอำง การิเลือำกริับป็ริะที่านให้ส้มืวัย การิบริิหาริอำาริมืณ์  
การิอำอำกกำาลงักายที่่�เหมืาะส้มืกบัวยั ส้ร้ิางส้ริริค์งานอำดเิริกเพิ�มืพนู
คุณค่า และการิส้ริ้างอำนามืัยที่่�ด่ โดยที่่มืวิที่ยากริจากโริงพยาบาล 
ส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพ อำส้มื.	 “วิชาชีพ” ฝึกที่ำาอำาหาริ การิจักส้าน  
การิอำนรัุิกษ์ส้มืนุไพริพื�นบ้านและการินวด เป็็นต้น โดยท่ี่มืวทิี่ยากริ
คณะครูิจากโริงเริย่นและ กศน. “วชิานนัทนาการ” การิร้ิอำงเพลง 
ริำาวง การิริ้อำงเพลงหมือำลำา การิเต้นบาส้โลบและการิละลาย
พฤติกริริมื เร่ิยนรูิ้อำย่างเพลิดเพลิน (Play  Learn) เป็็นต้น  
โดยที่่มืวิที่ยากริจากกอำงส้าธิ์าริณสุ้ขและกอำงส้วัส้ดิการิ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 สูงวัยอย่างมีคุณค่า	 ชราอย่างมีคุณภาพ ผู้สู้งอำายุได้เร่ิยนรู้ิ 
การิดูแลสุ้ขภาพขอำงตนเอำง ใช้ช่วิตป็ริะจำาวันได้อำย่างมื่ความืสุ้ข
และอำยู่ในส้ังคมืได้อำย่างมื่คุณค่า เห็นคุณค่าขอำงตนเอำง ส้ามืาริถ
พึ�งพาตนเอำงได้ เกิดความืภาคภูมืิใจที่่�ได้ริับการิยกย่อำงจากชุมืชน
เป็็นผู้สู้งอำายุต้นแบบในการิดูแลสุ้ขภาพ

	 	ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าใจลูกหลานมากข้ึน ผู้สู้งอำายุได้เร่ิยนรู้ิ 
การิอำยู ่ริ ่วมืกันภายใต้ยุคส้มืัยที่่� เป็ล่�ยนแป็ลงอำย่างริวดเริ็ว  
ลดปั็ญหาความืขัดแย้งและหลก่เล่�ยงภาวะโริคซมึืเศร้ิาในผูส้้งูอำายุ

	 เป็นแหล่งเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	
บุคคลทัี่�วไป็ส้ามืาริถเข้ามืาศึกษาเร่ิยนรู้ิและส้ามืาริถนำาไป็ป็ริะยกุต์
ใช้ในช่วิตป็ริะจำาวันและในคริอำบครัิวได้

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 วิสัยทัศน์ผู้บริหาร	 การทำางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายชุมชน ผู้นำาให้ความืส้ำาคัญกับคุณภาพช่วิตขอำง
ป็ริะชาชนทุี่กกลุ่มืวัย อำาศัยการิรัิบฟัิงความืต้อำงการิขอำงป็ริะชาชน 
เพื�อำให้ได้ สิ้� งท่ี่�ตริงความืต้อำงการิขอำงป็ริะชาชนและที่ำาให้
ป็ริะชาชนเกิดความืพึงพอำใจมืากท่ี่�สุ้ด ทัี่�งยังได้รัิบความืร่ิวมืมืือำ 
จากภาค่เครืิอำข่าย มื่การิอำาศัยต้นทุี่นที่างส้ังคมื มื่การิเริ่ยนรูิ้ 
และลงมืือำป็ฏิิบัติริ่วมืกัน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสุชาติ	เดชสุภา	 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลคำาโตนด

วิสัยทัศน์ 

“คำาโตนดน่าอยู่	นำาสู่ชุมชนเข้มแข็ง	 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ	พัฒนาเกษตรและภูมิปัญญาท้องถ่ิน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

83.7	ตร.กม.	 	7,479	คน	 46,256,646	บาท

โทรศัพท์  0	3721	8836	 www.khamtonode.go.th
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โครงการ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
คนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำาบลนาเกตุ
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลนาเกต อำาเ อ คก พ ิ จัง วัดปตตานี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ขับเคล่ือนแนวทางการดูแลช่วยเหลือและจัดสวัสดิการ 
ให้ผู้สูงอายุ	 คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	 ให้ส้ามืาริถช่วยเหลือำ
ตนเอำงได้โดยไมื่เป็็นภาริะแก่ ลูก หลาน ชุมืชน ส้ังคมื โดยไมื่ที่ิ�ง 
ใคริไว้ข้างหลัง เน้นการิดูแลสุ้ขภาวะให้ม่ืคุณภาพช่วิตที่่�ด่ขึ�น 
ดำาริงช่วิตในชุมืชนได้อำย่างมื่ความืสุ้ข เหมืาะส้มืตามืส้ภาพ 
ขอำงแต่ละคนและส้ิ�นลมืหายใจอำย่างมื่ศักดิ�ศริ่ ตามืคำาขวัญ 
ขอำงนายก อำบต.นาเกตุ ที่่��ว่า “สุ้ขภาพ คุณภาพ เส้มือำภาค” 

	 จัดต้ังศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	 คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
เพื�อำเป็ ็นศูนย ์บริิการิคริบวงจริให ้ผู ้สู้งอำายุ คนพิการิและ 
ผู้ด้อำยโอำกาส้ ให้การิบริิการิในด้านต่าง ๆ เช่น การิตริวจสุ้ขภาพ 
การิให้ความืริู้แก่ผู้ดูแลผู้สู้งอำายุ คนพิการิและผู้ด้อำยโอำกาส้
การิส้่ ง เส้ ริิมือำาช่พ  การิให้ความืริู้ เ รืิ� อำ งส้ิที่ ธิิ์  กฎหมืาย  
เป็็นส้ถานท่ี่�จัดกิจกริริมืสั้นที่นาการิ ม่ืธิ์นาคาริคลังกายอำุป็กริณ์  
ม่ื  Care Manager และ Caregiver อำยู่ป็ริะจำาศูนย์ฯ 
และมื่แพที่ย์จากโริงพยาบาลมืาตริวจสุ้ขภาพทุี่กวันพฤหัส้บด่
เพื�อำช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดความืแอำอัำดในการิใช้บริิการิจาก 
โริงพยาบาล การิเชื�อำมืข้อำมูืลขอำงคนไข้ กับโริงพยาบาล  
หากมืก่าริจา่ยยา - รัิบยา อำส้มื./CG. เป็น็ผู้ไป็รัิบยาจากโริงพยาบาล
มืาให้คนไข้

	 โรงเรียนสูงวัยทักษิณานาเกตุ เปิ็ดที่ำาการิเร่ิยนการิส้อำน  
เมืื�อำวันที่่� 12 เมืษายน พ.ศ. 2561 โดยอำาศัยหลักสู้ตริจาก 
กริมืส่้งเส้ริมิืการิป็กคริอำงท้ี่อำงถิ�น เพื�อำเส้ริมิืส้ร้ิางการิพฒันาตนเอำง 
และการิเร่ิยนรูิ้ตลอำดช่วิตขอำงผู้สู้งอำายุ ส้ริ้างป็ริะโยชน์แก่ชุมืชน 
ดำาริงรัิกษาภูมืปัิ็ญญาผูส้้งูอำายุให้ได้รัิบการิยอำมืรัิบและสื้บที่อำดต่อำไป็ 

	 Long	Term	Care	(LTC)	การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สำาหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง การิดูแลผู้สู้งอำายุ คนพิการิและ
ผู้ด้อำยโอำกาส้ กลุ่มืติดบ้านและติดเต่ยง ให้คำาแนะนำา ความืริู้ 
ด้านสุ้ขภาวะ การิฟ้้ินฟูิสุ้ขภาพคอำยกริะตุ้นให้ผู้สู้งอำายุป็ฏิิบัติตัว
เพื�อำให้ม่ืสุ้ขภาพด่ การิอำอำกกำาลังกายท่ี่�เหมืาะส้มื ติดตามืเย่�ยมืบ้าน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้สูงอายุ	 คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	 ในพื�นท่ี่�ตำาบลนาเกตุ  
เข้าถงึบริกิาริด้านส้าธิ์าริณส้ขุอำย่างที่ั�วถงึ ได้ริบัการิบริกิาริถงึที่่�บ้าน  
ได้ริับการิดูแลเริื�อำงคุณภาพช่วิต เช่น ด้านที่่�อำยู่อำาศัย ห้อำงนำ�า 
ที่่�เหมืาะส้มืกับกายภาพ การิส้่งเส้ริิมือำาช่พและการิเข้าถึง 
แหล่งงบป็ริะมืาณ 

	 เกิดความสุขกาย	 สุขใจ	 และช่วยเหลือกัน	 ม่ืการิบูริณาการิ  
เพื�อำริ่วมืกันดูแล เอำาใจใส้่ ผู้สู้งอำายุ คนพิการิและผู้ด้อำยโอำกาส้  
ที่กุภาคส่้วนให้ความืส้ำาคญั เกดิความืตริะหนกัและริบัผดิชอำบดแูล 
ผู้สู้งอำายุในชุมืชนริ่วมืกัน

	 ประชาชนเห็นคุณค่าและให้การยอมรับในองค์ความรู้ 
ประสบการณ์และภูมิปัญญาท่ีมีของผู้สูงอายุ	 คนพิการและ 
ผูด้้อยโอกาส	ที่่�ผ่านมืาคว้าริางวลั เช่น ริางวลัผูส้้งูอำายแุละคนพกิาริ  
ด้านการิส้่งเส้ริิมือำาช่พเกษตริริะดับเขต ริางวัลผู้สู้งอำายุสุ้ขภาพด่ 
ริางวัลผู้ดูแลสุ้ขภาพผู้สู้งอำายุ 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 แนวทางการพัฒนาให้ย่ังยืน	ส้อำดคล้อำงกับ SDGs ป็ริะเด็นท่ี่� 3 
Good Health and Well-Being รัิบริอำงการิม่ืสุ้ขภาพ และ
ความืเป็็นอำยู่ท่ี่�ด่ขอำงทุี่กคนทุี่กช่วงอำายุ ด้วยการิที่ำางานในรูิป็แบบ
การิป็รัิบป็รุิงบริิการิตามืบริิบที่ในพื�นท่ี่� เพื�อำร่ิวมืกันขับเคลื�อำน
กิจกริริมื การิดูแลคุณภาพชวิ่ต ผู้สู้งอำาย ุคนพิการิและผูด้้อำยโอำกาส้  
ที่ำาให้ป็ริะชาชนมื่สุ้ขภาพและช่วิตความืเป็็นอำยู่ที่่�ด่ 

	 ก า รทำา ง านแบบ บู รณาก า รแล ะก า รทำา ง าน เ ป็ น ที ม	 
โดย อำบต.นาเกตุ ขับเคลื�อำนกิจกริริมืให้ทุี่กภาคส่้วนเข้ามืาม่ื 
ส่้วนร่ิวมืในการิดูแลผู้สู้งอำายุ  คนพิการิและผู้ ด้อำยโอำกาส้ 
ไม่ืว่าจะเป็น็ผู้นำาท้ี่อำงถิ�น ผู้นำาท้ี่อำงท่ี่� ผู้นำาศาส้นา โริงเร่ิยน วัด มัืส้ยดิ  
ที่หาริพริานในพื�นที่่� เป็็นต้น 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายมาหะมะสอดี	มะเด็ง	 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลนาเกตุ

วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาองค์กรบริหารงานอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล	
ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน	จัดการองค์ความรู้ให้บุคลากร 
มีสมรรถนะเป็นคนดีมีคุณธรรม	ทำางานแบบมีส่วนร่วม	 
ส่งเสริมประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดไป”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

32.81	ตร.กม.	 7,374	คน	 43,971,492	บาท

โทรศพัท์ 	0	7333	0967	 www.naket.go.th
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โครงการ ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ  
“โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลเชียงรากน้อย”
ด  เทศบาลตำาบลเ ี งรากน้อ  อำาเ อบางปะอิน จัง วัดพระนครศรอ า

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ศูน ย์การ เ รี ยน รู้สำาห รับ ผู้สู งอา ยุ ต้นแบบของ จั งหวั ด
พระนครศรอียุธยา	ภายใต้โคริงการิงบป็ริะมืาณริายจา่ยป็ริะจำาปี็ 
งบป็ริะมืาณ พ.ศ. 2562 กิจกริริมืการิบริิหาริจัดการิสั้งคมืผู้สู้งอำายุ
แบบบูริณาการิจังหวัดพริะนคริศร่ิอำยุธิ์ยา

	 มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้	 และดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง
ให้เหมืาะส้มืต่อำส้ภาพเศริษฐกิจ สั้งคมื วัฒนธิ์ริริมื ตลอำดจน 
การิส้ริ้างอำาช่พที่่�เหมืาะส้มืกับผู้สู้งอำายุ

	 อัตลักษณ์เฉพาะตัวในการจัดกิจกรรม	 ให้ม่ืความืโดดเด่น  
มื่การิป็ริะชาส้ัมืพันธิ์ ์เผยแพริ่ผ ่านสื้�อำส้ังคมือำย่างต ่อำเนื�อำง 
ที่ั�งในและต่างป็ริะเที่ศ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ด้านสุขภาพร่างกาย ม่ืความืริู้ความืเข้าใจ ส้ามืาริถดูแล 
สุ้ขภาพกายให้แข็งแริง กริะฉับกริะเฉง ลดความืเส่้�ยงจากการิ 
เจ็บป่็วย ลดริะยะเวลาการิพึ�งพาผู้อืำ�น อำายยุืนขึ�น

	 ด้านจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกริะชุ่มืกริะชวย ส้ดชื�น  
ริู้ส้ึกภาคภูมืิใจและตริะหนักในคุณค่า ความืส้ามืาริถขอำงตนเอำง 
มื่มืุมืมือำงเชิงบวกต่อำตนเอำง ที่ำาให้มื่สุ้ขภาพจิตที่่�ด่

	 ด้านสังคม ม่ืความืสั้มืพันธ์ิ์ท่ี่�ด่กับคนวัยเด่ยวกันและคนต่างวัย  
ได้ริับการิยอำมืริับในฐานะส้มืาชิกขอำงกลุ่มื

	 ด้านปัญญา รู้ิเท่ี่าทัี่นและเข้าใจสิ้�งต่าง ๆ ท่ี่�เกิดขึ�น ส้ามืาริถ 
ป็ริับตัวและดำาเนินช่วิตได้อำย่างเหมืาะส้มืตามืวัย

	 ด้านเศรษฐกิจ เร่ิยนรู้ิทัี่กษะที่างดา้นอำาชพ่ ส้ามืาริถนำาไป็ป็ริะกอำบ
อำาช่พส้ร้ิางงาน ส้ร้ิางริายได้ ช่วยเหลือำตนเอำงต่อำไป็

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ความต้ังใจและความร่วมมือ	ตลอำดจนการิบูริณาการิการิที่ำางาน
ร่ิวมืกันจากหลายฝ่ายหลายหน่วยงาน การิแลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิ  
เป็ิดโลกที่ัศน์ให้กับป็ริะชาชนและผู้เก่�ยวข้อำงเพื�อำนำามืาพัฒนา
ป็ริับป็ริุงการิดำาเนินโคริงการิให้เหมืาะส้มืกับป็ริะชาชนในพื�นที่่�
ตลอำดจนใช้ที่ริพัยากริที่่�มือ่ำยูใ่ห้เกดิป็ริะโยชน์และความืคุม้ืค่าส้งูส้ดุ

	 การสร้างกระแสสังคม การิเร่ิยนรู้ิการิพัฒนางานสื้�อำความืหมืาย
ส้ำาหรัิบผู้สู้งอำายุและป็ริะชาชนผ่านสื้�อำสั้งคมืต่าง ๆ อำย่างต่อำเนื�อำง 

	 การไม่ปิดก้ัน	ป็ริะชาชนส้ามืาริถเข้าถึงส้อำบถามืได้ทุี่กช่อำงที่าง 
	 การพัฒนาคน พัฒนางานให้ทัี่นกับยุคส้มัืยและเที่คโนโลย่
	 การจัดกิจกรรม	 อำย่างต่อำเนื�อำงส้ำาหรัิบป็ริะชาชนและผู้สู้งอำายุ  

เพื�อำส้ร้ิางการิเร่ิยนรู้ิตลอำดช่วิต และส้ร้ิางสั้งคมืเที่ศบาลให้เส้มืือำน
บ้านหลังท่ี่�ส้อำงขอำงผู้สู้งวัย ทัี่�งน่� เพื�อำส้ร้ิางขวัญกำาลังใจและ 
ความืภาคภูมิืใจให้กับผู้สู้งอำายุ เช่น การิจัดพิธ่ิ์รัิบป็ริิญญาบัตริ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายอภิสิทธิ์	อัครวรรธนกุล 
นายกเทศมนตรีตำาบลเชียงรากน้อย

วิสัยทัศน์ 

“เชียงรากน้อยน่าอยู่	แหล่งเรียนรู้คู่วิถีชีวิต	 
สร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	มุ่งสู่อาเซียน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	
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โครงการ ชุมชนร่วมใจสร้างสุข ผู้สูงวัย ตำาบลบ้านตอม
ด  เทศบาลตำาบลบ้านตอม อำาเ อเมองพะเ า จัง วัดพะเ า

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถดำารงชีวิต 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า ม่ืความืสุ้ขทัี่�งกายและจิตใจ
ส้ ร้ิ า ง สั้ งคมือำยู่ เ ย็ น เ ป็็น สุ้ข  สั้ งคมืแ ห่ งความื เ อืำ� อำอำาที่ริ 
ช่วยเหลือำกันและกัน เป็็นการิส้ร้ิางชุมืชนท่ี่�เป็็นมิืตริกับผู้สู้งอำายุ  
ยึดแนวที่างการิพัฒนาอำย่างส้มืดุลใน 4 มิืติ คือำเศริษฐกิจ  
ส้ังคมื ส้ิ�งแวดล้อำมื และวัฒนธิ์ริริมื

	 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ท่ี่�ม่ืความืรู้ิม่ืทัี่กษะ
ม่ืความืเช่�ยวชาญและม่ืจิตอำาส้า ทัี่�งจากภาครัิฐ ภาคเอำกชน 
และป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�  อำาทิี่ ส้ำานักงานพัฒนาส้ังคมืและ 
ความืมัื�นคงขอำงมืนุษย์ ส้ำานักงานกอำงทุี่นส้นับส้นุนการิส้ร้ิาง
เส้ริิมืสุ้ขภาพ โริงพยาบาลส้ง่เส้ริิมืส้ขุภาพตำาบล วิที่ยาลัยพยาบาล
บริมืริาชชนน่พะเยา คณะส้งฆ์ตำาบลบ้านตอำมื ชมืริมืผู้สู้งอำายุ  
ศนูย์พฒันาคริอำบคริวัตำาบลบ้านตอำมื ผูน้ำาชมุืชน ผูบ้ริิหาริ ส้มืาชกิ
ส้ภาท้ี่อำงถิ�นและผูม้ืจ่ติอำาส้า มืุง่มืั�นในการิที่ำางานที่่�จะนำาพาชมุืชน
ที่้อำงถิ�นไป็สู้่จุดหมืายการิพัฒนาอำย่างยั�งยืน 

	 ข้ันตอนของการดำา เ นินงาน ท่ี เ ป็นระบบ	 ม่ืการิ จัด ตั� ง 
คณะที่ำางาน การิป็ริะชุมืคณะที่ำางานการินำาข้อำมูืลท่ี่�เก่�ยวข้อำงกับ 
ผู้สู้งอำายุ อำาที่ิ ข้อำมืูลสุ้ขภาพอำนามืัย ส้ภาพแวดล้อำมืที่่�อำยู่อำาศัย  
ริายได้ครัิวเริือำน ผู ้สู้งอำายุที่่�ไริ ้ท่ี่�อำยู ่อำาศัยหริือำมื่ท่ี่�อำยู ่อำาศัย 
ไม่ืมัื�นคง ผู้สู้งอำายุในกลุ่มืเป็ริาะบาง ข้อำมูืลความืรู้ิภูมิืปั็ญญาท้ี่อำงถิ�น  
ข้อำมูืลจากการิดำาเนินโคริงการิท่ี่�ผ่านมืา ริวมืทัี่�งมืาตริฐาน 
การิดำาเนินงานด้านผู้สู้งอำายุขอำงกริมืส้่งเส้ริิมืการิป็กคริอำงที่้อำงถิ�น 
มืาวิเคริาะห์อำอำกแบบกิจกริริมื 

	 กิจกรรมท่ีหลากหลายสอดคล้องต่อการแก้ไขปัญหาของ 
ผู้สูงอายุและชุมชน	ป็ริะกอำบด้วย โริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุ การิดูแล 
ผู้สู้งอำายุท่ี่�ม่ืภาวะพึ�งพิงในริะยะยาว (Long Term Care)  
กิจกริริมืคาริาวานบุญคนบ้านตอำมืไมื่ที่อำดทิี่�งกัน กิจกริริมื
ภูมืิป็ัญญาสู้งวัย ส้ริ้างสุ้ขคริอำบครัิวตำาบลบ้านตอำมื การิป็รัิบ 
ส้ภาพแวดล้อำมืและส้ิ�งอำำานวยความืส้ะดวกให้ผู้สู้งอำายุ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้สูงอายุตำาบลบ้านตอม ส้ามืาริถดำาริงช่วิตอำยู่ในสั้งคมืได้ 
อำย่างม่ืคุณค่า และม่ืความืสุ้ขทัี่�งกายและจิตใจ ด้วยกริะบวนการิ
ม่ืส่้วนร่ิวมืขอำงชุมืชน 

	 ภาคประชาสังคม ท่ี่�ม่ือำงค์ความืรู้ิ ม่ืทัี่กษะ ความืเช่�ยวชาญ 
ด้านการิดูแลคุณภาพช่วิตขอำงผู้สู้งอำายุ ให้การิส้่งเส้ริิมื ส้นับส้นุน 
บูริณาการิความืริ่วมืมืือำในการิพัฒนาและส้่งเส้ริิมืคุณภาพช่วิต 
ผู้สู้งอำายุในพื�นที่่�ตำาบลบ้านตอำมื 

	 ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุตำาบลบ้านตอม	 ได้รัิบการิสื้บส้าน 
ไป็สู้่หลักสู้ตริการิเริ่ยนริู้ที่้อำงถิ�นขอำงส้ถาบันการิศึกษาที่ั�งในพื�นที่่� 
และนอำกพื�นที่่�

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การส่งเสริมการทำางานแบบมีส่วนร่วม ม่ืการิที่ำางานแบบ 
บูริณาการิขอำงทุี่กภาคส่้วน ท่ี่�ม่ืเป้็าหมืายร่ิวมืกันในการิขับเคลื�อำน
และผลักดันผู้สู้งอำายุให้ม่ืความืสุ้ข 

	 การนำาใช้ข้อมูล ข้อำเส้นอำ แนวที่าง ผลการิดำาเนินงานท่ี่�ผ่านมืา
ข้อำมูืลท่ี่�ได้ม่ืการิจัดเก็บ อำาทิี่ ข้อำมูืลสุ้ขภาพ ข้อำมูืลภูมิืปั็ญญา ฯลฯ 
ป็ริะกอำบใช้ในการิดำาเนินกิจกริริมืต่าง ๆ 

	 สภาพบริบทของพ้ืนท่ีและทุนทางสังคม	 (ทุนมนุษย์) เที่ศบาล
ตำาบลบ้านตอำมืได้ใช้ความืได้เป็ร่ิยบขอำงทีุ่นท่ี่�ม่ือำยู่ในพื�นท่ี่�ท่ี่�ม่ื 
ศนูย์ริาชการิ หน่วยงานริาชการิต่าง ๆ  ที่่�ตั�งอำยูใ่นพื�นที่่� อำาที่ ิวทิี่ยาลยั
พยาบาล วิที่ยาลัยเที่คนิค ส้นง.พัฒนาส้ังคมืและความืมัื�นคง 
ขอำงมืนุษย์ ศูนย์การิศึกษานอำกโริงเร่ิยน ฯลฯ และทุี่นที่างสั้งคมื  
ท่ี่�ม่ืศักยภาพ จิตอำาส้าในด้านการิส่้งเส้ริิมืและพัฒนาคุณภาพช่วิต
ผู้สู้งอำายุ อำาทิี่ คณะส้งฆ์ในตำาบลบ้านตอำมื กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ชมืริมืผู ้สู้งอำายุ ศูนย์พัฒนาคริอำบคริัว ส้ภาเด็กและเยาวชน  
ส้ภาอำงค ์กริชุมืชน แกนนำาส้ตริ่  ริพส้ต. โริงเริ่ยน อำส้มื.  
ซึ�งการิที่ำางานริ่วมืกันกับทีุ่ก ๆ ภาคส้่วนถือำเป็็นป็ัจจัยส้ำาคัญ 
ในการินำาพาโคริงการิไป็สู้่ความืส้ำาเริจ็และยั�งยืน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายบุญทิตย์	เมืองซื่อ	 
นายกเทศมนตรีตำาบลบ้านตอม

วิสัยทัศน์ 

“บ้านตอมเมืองน่าอยู่	ชุมชนเข้มแข็ง	สู่ประชาคมอาเซียน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	
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โครงการ เสียงเพลงสร้างสุขในกลุ่มผู้สูงวัยตำาบลโคกเจริ
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบล คกเจร  อำาเ อทับปด จัง วัดพังงา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 โครงการเสียงเพลงสร้างสุขในกลุ่มผู้สูงวัยตำาบลโคกเจริญ
เป็็นการิริวมืกลุ่มืขอำงผู้สู้งอำายุทัี่�งตอำนต้นถึงตอำนป็ลาย ม่ืการิจัด
กิจกริริมืต่าง ๆ ท่ี่�ส่้งผลด่ต่อำสุ้ขภาพขอำงผู้สู้งอำายุ เช่น แอำโริบิก 
มืวยไที่ย ยางยืดอำอำกกำาลังกาย ตาริาง 9 ช่อำง โดยศูนย์
พัฒนาคุณภาพช่วิตและส้่งเส้ริิมือำาช่พผู้สู้งอำายุตำาบลโคกเจริิญ 
เป็็นศูนย์กลางในการิดำาเนินการิ

	 ต่อยอดสู่การก่อต้ัง	 “ชมรมเสียงเพลงสร้างสุข” โดยม่ืส้มืาชิก
ชมืริมืหลากหลายวัย คว้าริางวัลจากการิเข้าร่ิวมืการิแข่งขัน 
ในพื�นที่่�ต ่าง ๆ ที่ำาให ้ เกิดขวัญและกำาลังใจต ่อำผู ้สู้ งอำายุ  
และในการิพัฒนาชมืริมืให้ด่ยิ�งขึ�นไป็

	 โรงเรียนเกษียณวัย	 ซึ�งกลุ่มืผู้สู้งอำายุในชมืริมืจะส้มัืคริเป็็น 
นักเร่ิยนขอำงโริงเร่ิยนเกษ่ยณวัย โดยจัดให้ม่ืการิเร่ิยนการิส้อำน 
ในทุี่กวันจันที่ร์ิ เวลา 13.00 - 16.00 น. ขณะในทุี่กวันพุธิ์และ 
วันศุกร์ิขอำงทีุ่กสั้ป็ดาห์ ก็จะริวมืตัวกันเพื�อำที่ำากิจกริริมืกลุ่มื 
เช่น ที่ำาลูกป็ริะคบส้มุืนไพริส้ด ยาหม่ือำงริางจืด เพื�อำส่้งให้กับ 
โริงพยาบาลทัี่บปุ็ดต่อำไป็ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มทำากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ริวมืทัี่�ง 
มื่กลุ ่มืวัยที่ำางาน เด็ก และเยาวชน เข้าริ ่วมืกิจกริริมืด้วย 
ในเวลาหลังเลิกงาน กิจกริริมืต่าง ๆ ก่อำให้เกิดผลด่ต่อำสุ้ขภาพ 
ผู้สู้งอำาย ุที่ำาใหผู้้สู้งอำาย ุไมืติ่ดบา้น ลดป็วดเมืื�อำย เมืื�อำตริวจส้ขุภาพ
ป็ริะจำาเดือำนก็พบว่าม่ืผลการิตริวจร่ิางกายท่ี่�ด่ขึ�น

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ก า ร มี ส่ วน ร่ วม 	 และการประ เ มินผลอ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  
โดย อำบต.โคกเจริิญ ม่ืการิป็ริะเมิืนผลด้วยการิสั้มืภาษณ์ผู้สู้งอำายุ 
ท่ี่� เข้ารัิบการิอำบริมื ที่ำาการิสุ่้มืผู้ท่ี่� ม่ื ปั็ญหาเก่�ยวกับข้อำเข่า 
และป็วดเมืื�อำยตามืร่ิางกายเป็็นหลัก ผลการิสั้มืภาษณ์พบว่า  
ผู้สู้งอำายุได้อำอำกกำาลังกายตามืท่ี่�วิที่ยากริส้อำนที่ำาให้ม่ืสุ้ขภาพท่ี่�ด่ 
หายป็วดข้อำและหายป็วดเมืื�อำยร่ิางกาย

	 ฟังเสียงผู้อายุ เมืื�อำวิที่ยากริขอำให้ผู้สู้งอำายุเข่ยนบริริยายถึง 
การิเข ้าริ ่วมืโคริงการิเส่้ยงเพลงส้ริ ้างสุ้ขในกลุ ่มืผู ้สู้ ง วัย 
ตำาบลโคกเจริิญ ก็พบว่าผู ้สู้งอำายุส้่วนใหญ่มื่ความืป็ริะส้งค์ 
อำยากจะให้ม่ืการิดำาเนินโคริงการิเช่นน่�ต่อำไป็ เพื�อำให้ผู ้สู้งอำายุ 
มื่สุ้ขภาพแข็งแริง ได้ที่ำากิจกริริมืต่าง ๆ ริ่วมืกันเป็็นป็ริะจำา  
ได้เพิ�มืพูนความืริู้ ป็ฏิิภาณไหวพริิบให้กับผู้สู้งวัย ให้เกิดความื
กริะฉับกริะเฉง มื่กำาลังวังชาในการิใช้ช่วิต 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายไพโรจน์	ช่วยชนะ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลโคกเจริญ

วิสัยทัศน์ 

“สาธารณูปโภคครอบคลุม	ชุมชนเข้มแข็ง	เศรษฐกิจก้าวหน้า	 
การศึกษาก้าวไกล		ด้วยการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

36	ตร.กม.	 3,705	คน	 27,366,207	บาท

โทรศัพท์ 0	7641	0268	 www.khokjaroen.go.th
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โครงการ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ด  เทศบาลตำาบลเ า ั สน อำาเ อเ า ั สน จัง วัดพัทลง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ศูนย์	พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	 เทศบาล
ตำาบลเขาชัยสน	 เกิดจากการิริวมืกลุ่มืขอำงผู้สู้งอำายุในรูิป็แบบ
ขอำงชมืริมืผู้สู้งอำายุ อำบริมืให้ความืรู้ิการิใช้ช่วิตในวัยสู้งอำายุ 
และหลังเกษ่ยณอำายุ เตริ่ยมืความืพร้ิอำมืให้ป็ริะชากริทัี่�งในด้าน
การิเงิน การิส่้งเส้ริิมืสุ้ขภาพ ป็รัิบส้ภาพแวดล้อำมืและท่ี่�อำยู่อำาศัย 
ท่ี่�ป็ลอำดภัย การิถ่ายที่อำดภูมิืปั็ญญา เพื�อำให้ผู้สู้งอำายไุด้รัิบการิดูแล
และส่้งเส้ริิมือำาช่พท่ี่�คริบวงจริ ส้ามืาริถพึ�งตนเอำงได้ ตลอำดจนดำาเนิน
ช่วิตได้อำย่างเหมืาะส้มื ภายใต้แนวคิด “ร่ิวมืแริง ร่ิวมืใจ ผู้สู้งวัย 
กายใจ เบกิบาน”

	 มุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ	 คำานึงถึงความืถนัด
และความืส้นใจ ริวมืทัี่�งศักยภาพขอำงผู้สู้งอำายุ ม่ืวิที่ยากริซึ�งเป็็น 
จิตอำาส้าจากหน่วยงานและอำงค์กริต่าง ๆ เช่น การิจักส้าน  
ริ้อำยลูกป็ัดมืโนริาห์ ผ้าบาติก ซึ�งส้ามืาริถพัฒนาต่อำยอำดไป็สู้่ 
การิป็ริะกอำบอำาช่พได้

	 มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ	 ดำาเนินการิริ่วมืกับโริงพยาบาล
เขาชัยส้น ศูนย์สุ้ขภาพเที่ศบาลตำาบลเขาชัยส้น อำส้มื. เพื�อำให้ 
การิดูแลสุ้ขภาพในด้านต่าง ๆ เช่น การิให้ความืรูิ้ด้านสุ้ขภาพ  
การิตริวจริ่างกายป็ริะจำาป็ี ตริวจสุ้ขภาพช่อำงป็าก มื่อำาส้าส้มืัคริ
คอำยดูแลผู้สู้งอำายุถึงคริัวเริือำน 

	 มุ่งเน้นการถ่ายทอดวัฒนธรรม	 และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ก่อำให้
เกิดการิอำนุรัิกษ์และส้ืบที่อำด ศิลป็ะ วัฒนธิ์ริริมื เกิดนวัตกริริมื  
“ผู้สู้งวัยใส่้ใจลูกหลาน 7 ฐานกิจกริริมื” โดยผู้สู้งอำายเุป็็นวิที่ยากริ
ในฐานต่าง ๆ  ที่ำาหน้าท่ี่�ถ่ายที่อำดอำงค์ความืรู้ิเรืิ�อำงศิลป็ะ วัฒนธิ์ริริมื
ในท้ี่อำงถิ�น ให้กับเด็ก ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเที่ศบาลตำาบล
เขาชัยส้น จนเกิดเป็็นศูนย์การิเร่ิยนรู้ิและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบริะดับป็ริะเที่ศ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้สูงอายุในชุมชน	 ไม่เครียด	 ไม่เป็นโรคซึมเศร้า เพริาะ 
มื่การิที่ำากิจกริริมืต่าง ๆ ริ ่วมืกับผู ้สู้งวัยในชุมืชนด้วยกัน 
อำย่างส้มืำ�าเส้มือำ ที่ั�งในด้านการิส้่งเส้ริิมือำาช่พ นันที่นาการิ  
การิศึกษาเริ่ยนริู้ และการิแลกเป็ล่�ยนความืคิดเห็นในเริื�อำงต่าง ๆ 

	 นวัตกรรม	“ผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน	7	ฐานกิจกรรม” ที่ำาให้เกิด
ความืผูกพันริะหว่าง คริอำบครัิว ชุมืชน ผู้สู้งวัยและเด็ก ๆ ท่ี่�ได้ 
มืาที่ำากิจกริริมืริ่วมืกัน ก่อำให้เกิดการิอำนุริักษ์ ส้ืบส้าน ศิลป็ะ 
วัฒนธิ์ริริมืในชุมืชน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ชุมชน	เครือข่าย	หน่วยงาน	และองค์กรต่าง	ๆ	ให้ความืร่ิวมืมืือำ
และส้นับส้นุนการิจัดกิจกริริมืเป็็นอำย่างด่ 

	 ผู้สูงอายุมีความรู้	มีความสามารถด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ในท้องถ่ิน ม่ืการิถ่ายที่อำด ม่ืการิวางแผนเพื�อำสื้บที่อำดอำงค์ความืรู้ิ 
ที่่�เก่�ยวข้อำงอำย่างเป็็นริะบบ ส้่งผลให้ภูมิืป็ัญญาโบริาณได้รัิบ 
การิผนึกแน่นในชุมืชน

	 เทศบาลตำาบลเขาชัยสนมีนโยบายและให้ความสำาคัญ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู ้สู งอายุ จนที่ำาให ้ เ กิด 
ริูป็แบบการิดูแลผู ้สู้งอำายุโดยชุมืชน ที่ั�งได้ยกริะดับไป็สู้ ่การิ 
เป็็นศูนย์ต้นแบบในการิพัฒนาคุณภาพช่วิตและส่้งเส้ริิมือำาช่พ 
ผู้สู้งอำายุท่ี่� อำป็ที่. แห่งอืำ�น ๆ ให้ความืส้นใจเดินที่างมืาศึกษาดูงาน
อำย่างต่อำเนื�อำง 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสมบูรณ์	เหล่าทอง 
นายกเทศมนตรีตำาบลเขาชัยสน

วิสัยทัศน์ 

“ทุกชุมชนได้รับการพัฒนาทุกด้านอย่างทั่วถึง	 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข	 
ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

1.5	ตร.กม.	 3,647	คน	 63,604,459	บาท

โทรศพัท์  0	7469	1181	 www.เทศบาลตำาบลเขาชัยสน.com
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โครงการ บริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ตำาบลหนองห า้ไทรสู่สังคมผู้สูงอายุคุณภาพ
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบล นอง ้า ทร อำาเ อสากเ ลก จัง วัดพจตร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร	 สาขาตำาบลหนองหญ้าไทร 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำาบล
หนองหญ้าไทร กำาหนดให้ม่ืการิอำบริมืผู้สู้งอำายุในหลักสู้ตริ
วิที่ยาศาส้ตร์ิสุ้ขภาพและเศริษฐกิจชุมืชนส้ำาหรัิบผู้สู้งอำายุ  
ซึ�งเป็็นหลักสู้ตริแห่งเด่ยวในป็ริะเที่ศไที่ยท่ี่�ได้รัิบการิรัิบริอำง 
จากวิที่ยาลัยการิป็กคริอำงที่้อำงถิ�น มืหาวิที่ยาลัยขอำนแก่น 
โดยเป็็นโคริงการิศึกษาอำบริมืริะยะยาว จำานวน 108 ชั�วโมืง

	 กิจกรรม	 “สังคม	 เพ่ือคนทุกวัย	 และผู้สูงอายุยุคใหม่	 ห่วงใย
ใส่ใจสุขภาพ” มุ่ืงหวังให้เกิดการิม่ืส่้วนร่ิวมืขอำงทุี่กภาคส่้วน 
ใน สั้งคมื เ น้นการิ ส่้ง เส้ ริิมืและพัฒนาเ ก่� ยว กับ สุ้ขภาพ 
และเศริษฐกิจภูมิืปั็ญญาขอำงผู้สู้งอำายุและคริอำบครัิวพัฒนา 
และต่อำยอำดให้เป็็นผู้สู้งอำายุท่ี่�ม่ืคุณภาพ โดยไม่ืเป็็นภาริะต่อำ
คริอำบครัิวและสั้งคมื

	 สร้างการมีส่วนร่วม	 เน้นการิส้ร้ิางและให้โอำกาส้ป็ริะชาชนหรืิอำ 
ผู้ที่่�มื่ส้่วนเก่�ยวข้อำงกับการิดูแลผู้สู้งอำายุได้เข้าริ่วมืในการิแส้ดง
ความืคิดเห็น ริ่วมืคิด ริ่วมืที่ำา และริ่วมืรัิบผลป็ริะโยชน์ผ่านเวท่ี่
ป็ริะชาคมืในกลุม่ืต่าง ๆ  โดยนำาข้อำมูืลเหล่านั�นมืาใช้ในการิตดัส้นิใจ 
และดำาเนินการิกิจกริริมืการิพัฒนาผู้สู้งอำายุ

	 การจัดต้ังวงกลองยาวผู้สูงอายุ ส่้งเส้ริิมืให้ผู้สู้งอำายุใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดป็ริะโยชน์ ส้่งเส้ริิมืการิอำนุรัิกษ์วัฒนธิ์ริริมื ป็ริะเพณ ่
อัำนด่งามื ทัี่�งยังส้ร้ิางริายได้ให้กับผู้สู้งอำายอุ่ำกที่างหนึ�ง 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รัิบความืสุ้ขใจ ได้รัิบการิ
พัฒนาด้านริ่างกายและจิตใจ เกิดการิพัฒนาคุณภาพช่วิตขอำง 
ผู้สู้งอำายุให้ม่ืมืาตริฐานท่ี่�ด่ขึ�น 

	 ผู้ สูงอายุและผู้ เข้า ร่วมกิจกรรม  ได้ รัิบการิพัฒนาจิตใจ 
ในด้านต่าง ๆ ให้ส้ามืาริถนำาไป็ใช้ในช่วิตป็ริะจำาวันได้ พริ้อำมืที่ั�ง
ตริะหนักถึงความืส้ำาคัญในการิอำยู่ริ่วมืกันภายใต้ส้ังคมืริะหว่างวัย
ได้อำย่างมื่ความืสุ้ข

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การวางแผน	การคาดการณต่์าง	ๆ 	ในอนาคต	และการตดัสนิใจ 
เลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด	 เพื�อำให้การิบริิหาริจัดการิและ
พัฒนาศักยภาพผู้สู้งอำายุตำาบลหนอำงหญ้าไที่ริสู่้สั้งคมืผู้สู้งอำายุ
คุณภาพเป็็นไป็อำย่างป็ริะส้บความืส้ำาเร็ิจ โดยการิพิจาริณาและ
กำาหนดแนวที่างการิป็ฏิิบัติงานให้บริริลุเป้็าหมืาย ม่ืกริะบวนการิ 
ในการิพิจาริณากำาหนดแนวที่างป็ฏิิบัติงานซึ� ง ม่ืริากฐาน 
การิตัดสิ้นใจตามืวัตถุป็ริะส้งค์ ความืรู้ิ และการิคาดคะเน 
อำย่างใช้ดุลพินิจ ตามืท่ี่�กฎหมืายและริะเบ่ยบกำาหนด 

	 การตระหนักถึงปัญหาและการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ	 เป็็นปั็จจัยท่ี่� ช่วยขับเคลื�อำนให้ทุี่กภาคส่้วน 
ในชุมืชน ร่ิวมืกันขับเคลื�อำนการิพัฒนาศักยภาพผู้สู้งอำายุตำาบล
หนอำงหญ้าไที่ริให้เข้าสู่้สั้งคมืผู้สู้งอำายุอำย่างม่ืคุณภาพ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายธนากร	พันธ์ศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองหญ้าไทร

วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่	 
ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	อนุรักษ์วัฒนธรรม	 
ประเพณี	และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม	พร้อมกับพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

23.2	ตร.กม.	 2,282	คน	 23,000,854	บาท

โทรศัพท์  0	5661	9706	 www.nongyasaipc.go.th	
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โครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลพร มพราม อำาเ อพร มพราม จัง วัดพ ณ ลก

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	 (โรงเรียน 
ผู้สูงอายุ)	เป็็นการิต่อำยอำดโคริงการิดูแลผู้สู้งอำายตุำาบลพริหมืพิริามื
ในนามืขอำงชมืริมืผู้สู้งอำายุตำาบลพริหมืพิริามืท่ี่�ม่ืส้มืาชิกมืากกว่า 
700 คน และมื่การิดำาเนินงานอำย่างต่อำเนื�อำงกว่า 5 ปี็  
ม่ืการิจัดกิจกริริมืในทีุ่กวันศุกร์ิ เดือำนละ 2 ครัิ�ง ณ อำาคาริ 
หอำป็ริะชุมื อำบต.พริหมืพิริามื ริะหว่างเวลา 8.00 - 16.00 น.

	 การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ 
ในพื้นที่	 โดยมื่วิที่ยากริส้ับเป็ล่�ยนให้ความืริู้แก่นักเริ่ยนผู้สู้งอำายุ
ตำาบลพริหมืพิริามื ป็ริะกอำบด้วย คริูศูนย์การิศึกษาตามือำัธิ์ยาศัย
อำำาเภอำพริหมืพิริามื พยาบาลโริงพยาบาลพริหมืพิริามื อำาจาริย์
มืหาวทิี่ยาลัยริาชภัฏิพิบลูย์ส้งคริามื อำาจาริย์มืหาวทิี่ยาลัยนเริศวริ 
และเจ้าอำาวาส้วัดกริับพวงเหนือำ

	 ต้นแบบของอำาเภอพรหมพิราม ความืเข้มืแข็งขอำงผู้สู้งอำายุ 
ที่่�มื่การิริวมืตัวดำาเนินกิจกริริมือำย่างส้ริ้างส้ริริค์ และเหน่ยวแน่น 
ขอำงตำาบลพริหมืพิริามื การิเห็นคุณค่าขอำงผู้สู้งอำายุที่่�พริ้อำมืให ้
ความืริ่วมืมืือำ การิพัฒนาการิเร่ิยนรูิ้อำย่างก้าวกริะโดดและ 
ที่ันเที่คโนโลย่ในส้ังคมืป็ัจจุบัน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 โรงเรียนผู้สูงอายุ	 ได้มือำบความืสุ้ขแก่ผู้สู้งอำายุท่ี่�เข้าร่ิวมืโคริงการิ 
ป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�ได้เห็นศักยภาพขอำงผู้สู้งอำายุตำาบลพริหมืพิริามื

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ความ มุ่ ง ม่ันของ ผู้ สู งอา ยุ 	 โดยการิผ ลัก ดัน โคริงการิ 
ขอำงคณะกริริมืการิชมืริมืผู้สู้งอำายุ ป็ริะกอำบกับการิส้นับส้นุน
ขอำงผู้บริิหาริ อำบต.พริหมืพิริามื ที่ำาให้การิดำาเนินโคริงการิ 
บริริลุเป้็าหมืายท่ี่�ตั�งไว้

	 พลังแห่งข้าราชการบำานาญในพื้นท่ี ตำาบลพริหมืพิริามื  
ม่ืข้าริาชการิเกษ่ยณอำายุริาชการิ ที่ั�งจากกริะที่ริวงส้าธิ์าริณสุ้ข 
กริะที่ริวงศึกษาธิ์ิการิ กริะที่ริวงมืหาดไที่ย ที่่�มื่ความืพริ้อำมื 
ในการิเข้ามืาช่วยดูแลกลุ ่มืผู ้สู้งอำายุตำาบลพริหมืพิริามื และ 
ขับเคลื�อำนโคริงการิต่าง ๆ ที่่�เก่�ยวกับผู้สู้งอำายุ 

	 การสร้างเครือข่ายของผู้สูงอายุ เนื�อำงด้วยผู้สู้งอำายุม่ืการิติดต่อำ
สื้�อำส้าริกันมืากขึ�นที่ำาให้เกิดสิ้�งด่ ๆ และมื่คุณค่าในพื�นท่ี่�มืากมืาย 
การิม่ืต้นแบบโคริงการิด้านผู้สู้งอำายุจากหลายพื�นท่ี่�ถูกส่้งข้อำมูืล
ผ่านผู้สู้งอำายุในพื�นท่ี่�ตำาบลพริหมืพิริามืจึงส้ามืาริถพัฒนา 
ต่อำยอำดการิดำาเนินโคริงการิได้เป็็นอำย่างด่

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายประดับ	กลิ่นขำา 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลพรหมพิราม

วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาคุณภาพชีวิต	ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

72.70	ตร.กม.	 13,055	คน	 74,665,000	บาท

โทรศพัท์   0	5536	9292	 www.ppr.go.th
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โครงการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 
ผู้สูงอายุตำาบลสมอพลือ
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลสมอพลอ อำาเ อบ้านลาด จัง วัดเพ รบร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำาบล 
สมอพลือ เป็็นต้นแบบในการิพัฒนาคุณภาพช่วิตผู ้สู้งอำายุ  
ส้่งเส้ริิมืการิศึกษาตลอำดช่วิตเพื�อำเตริ่ยมืตัวเข้าสู้ ่วัยผู ้สู้งอำายุ  
มื่การิจัดกิจกริริมืในด ้านการิบริิหาริจัดการิ ด ้านส้ังคมื  
ด้านอำาชพ่ ด้านการิถ่ายภูมืปัิ็ญญาท้ี่อำงถิ�น ส่้งเส้ริมิืสุ้ขภาพอำนามัืย
โดยส้มืนุไพริไที่ยที่่�มือ่ำยูใ่นท้ี่อำงถิ�น การิเกบ็ข้อำมืลูผูส้้งูอำายใุนชมุืชน
และเป็็นศูนย์ป็ริะส้านงานขอำงอำาส้าส้มืัคริดูแลผู้สู้งอำายุที่ั�งภายใน
และภายนอำก 

	 นำาผลงานของสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต	 และส่งเสริม 
อาชีพผู้สูงอายุออกไปจัดแสดงอย่างต่อเน่ือง เช่น งานวัฒนธิ์ริริมื 
อำำาเภอำบ้านลาด งานจัดแส้ดงผลิตภัณฑ์์ขอำงศูนย์ และงานขอำง
กริมืกิจการิผู้สู้งอำายุ กริะที่ริวงการิพัฒนาสั้งคมืและความืมัื�นคง
ขอำงมืนุษย์ 

	 เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเด็กเยาวชน	 ด้านจักส้าน  
งานเย็บใบตอำง (บายศริ่) ใบเตย ด้านเพลงพวงมืาลัย ด้านการิเล่า
นิที่านพื�นบ้าน ริ่วมืซักซ้อำมืพิธิ์่พล่กริริมืตักนำ�าฯ ที่่�ที่่านำ�าศักดิ�ส้ิที่ธิ์ิ�
วัดที่่าไชยศิริิ

	 ส่งเสริมการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ	 เช่น ห้อำงนำ�า  
และริาวจับลุกนั�ง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้สูงอายุมีพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมและรับบริการ เพื�อำพัฒนา
ศักยภาพ ด้านสั้งคมื ด้านเศริษฐกิจ และสุ้ขภาพผู้สู้งอำายุ

	 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน	 อำาทิี่ ศูนย์ส่้งเส้ริิมือำาช่พและจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์์ขอำงผู้สู้งอำายุ ศูนย์ถ่ายที่อำดภูมืิปั็ญญาขอำงผู้สู้งอำายุ  
ศูนย์ข้อำมูืลผู้สู้งอำายุในพื�นท่ี่�และส่้งเส้ริิมืและส้นับส้นุนอำาส้าส้มัืคริ
ดูแลผู้สู้งอำายุท่ี่�ม่ืภาวะพึ�งพิง (LTC)

	 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ผู้สู้งอำายุได้ม่ืส้ถานท่ี่� 
ในการิจัดกิจกริริมืและบริิการิส้ำาหริับผู้สู้งอำายุ ที่ำาให้ผู ้สู้งอำายุ 
ได้ริับการิพัฒนาด้านสุ้ขภาพกาย จิตใจ และส้ังคมื

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 คณะกรรมการมีภาวะผู้นำา	มีจิตอาสา ฟัิงเส่้ยงส่้วนใหญ่ โป็ร่ิงใส้  
ม่ืแผนการิที่ำากิจกริริมือำย่างต่อำเนื�อำงและส้มืำ�าเส้มือำ ม่ืการิบริิการิ 
ทัี่�งภายในและภายนอำกศูนยพั์ฒนาคุณภาพช่วิต และส้ง่เส้ริิมือำาช่พ
ตำาบลส้มือำพลือำ 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายชัฏ	แสงหิรัญภาดา 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลสมอพลือ

วิสัยทัศน์ 

“ตำาบลสมอพลือเป็นชุมชนน่าอยู่	สมอพลือเป็นดินแดนที่น่าอยู่
ฟื้นฟูชีวิตเกษตร	เศรษฐกิจมั่นคง	มีสภาพแวดล้อมที่ดี”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

5.972	ตร.กม.	 2,484	คน	 28,817,899	บาท

โทรศัพท์  0	3249	3529	 www.samorphlue.co.th
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โครงการ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำาบลสักหลง
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลสัก ลง อำาเ อ ล่มสัก จัง วัดเพ รบรณ์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 จิตอาสาของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ
ตำาบลสักหลง	 ท่ี่�ม่ืจิตอำาส้าเข้ามืาบริิหาริโริงเร่ิยน เป็็นแกนหลัก 
ในการิดำาเนินกิจกริริมืต่าง ๆ โดยที่่�ไมื ่ได ้ริับค่าตอำบแที่น 
แต่ส้มืัคริเข้ามืาโดยความืส้มืัคริใจ เพื�อำให้ผู ้สู้งอำายุภายใน 
ตำาบลส้ักหลงได้มื่ความืสุ้ขในการิเข้าริ่วมืกิจกริริมื 

	 ท้อง ถ่ิน เข้มแข็ง 	 ท้อง ท่ีและเค รือ ข่ายช่วยหนุนเส ริม	 
อำบต.ส้ักหลง ส้นับส้นุนงบป็ริะมืาณส้ำาหริับใชพ้ัฒนาคุณภาพช่วิต 
ผู้สู้งอำายุอำย่างต่อำเนื�อำง เพื�อำให้ผู้สู้งอำายุได้ริับป็ริะโยชน์อำย่างเต็มืที่่� 
เพริาะการิพัฒนาคุณภาพช่วิตจำาเป็็นต้อำงอำาศัยริะยะเวลา 
ทัี่�งยังได้รัิบการิส้นับส้นุนจากผู้นำาท้ี่อำงท่ี่� ป็ริะกอำบด้วย กำานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โริงพยาบาลส่้งเส้ริิมืสุ้ขภาพ
ตำาบลหนอำงบัว และเครืิอำข่ายในการิริ่วมืกันขับเคลื�อำนงาน 
ด้านผู้สู้งอำายุภายในตำาบลเป็็นอำย่างด่

	 รูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย	 ส้ำาหรัิบผู้สู้งอำายุมืากถึง 6 ด้าน
ป็ริะกอำบด้วย ด้านสุ้ขภาพร่ิางกาย ด้านสั้งคมื ด้านศาส้นา 
ด้านจิตใจ ด้านเศริษฐกิจ และด้านภูมิืปั็ญญาที่้อำงถิ�น ซึ�งมื่ 
ความืโดดเด่นท่ี่�แตกต่างกันอำอำกไป็

	 เ น้นการสร้างความสุขและเ ป็นการเรียน รู้ตลอดชีวิต	 
ตามืแนวที่างขอำงโริงเร่ิยนส้ร้ิางสุ้ขผู้สู้งอำายุตำาบลสั้กหลง 
ท่ี่�กำาหนดไว้ว่า “ผู้เร่ิยนม่ืความืสุ้ข เป็็นการิเร่ิยนรู้ิตลอำดช่วิต”  
ไม่ืติดอำยู่ในกริอำบขอำงการิศึกษาในริะบบ แต่เป็็นการิเร่ิยนรู้ิ 
ตลอำดช่วิตขอำงผู้สู้งอำายุ เน้นให้ผู้สู้งอำายุได้ม่ืการิพบป็ะพูดคุย
กันม่ืริอำยยิ�มืเส่้ยงหัวเริาะ และส้อำดแที่ริกเนื�อำหาที่างวิชาการิ 
ท่ี่�เป็็นป็ริะโยชน์กับผู้สู้งอำายุ ทัี่�งเรืิ�อำงสุ้ขภาพ อำาช่พ การิป็ฏิิบัติตน
ท่ี่�เป็็นป็ริะโยชน์กับผู้สู้งอำายุ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี	 การิจัดกิจกริริมื 
ให้ผู้สู้งอำายุเดือำนละ 2 ครัิ�ง ที่ำาให้ผู้สู้งอำายุม่ืโอำกาส้ได้ที่ำากิจกริริมื
ร่ิวมืกันม่ืการิพูดคุย ที่ำาให้ม่ืสุ้ขภาพกายและจิตท่ี่�ด่

	 ภูมิปัญญาท้องถ่ินคงอยู่และได้รับการสืบสาน เช่น ยาตำาส้้มื
ส้มุืนไพริ เม่ื�ยงค้น ได้รัิบการิถ่ายที่อำดจากรุ่ินสู่้รุ่ิน ที่ำาให้ภูมิืปั็ญญา
ท้ี่อำงถิ�นคงอำยู่ต่อำไป็

	 ผู้สูงอายุมีรายได้เสริม ส้ร้ิางริายได้จากการิขายสิ้นค้าให้แก่ 
คณะที่่�มืาศึกษาดูงาน และตามืตลาดนัด ที่ำาให้ผู้สู้งอำายุส้ามืาริถ
พึ�งพาตนเอำงได้

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 คณะกรรมการบริหารและสมาชิกโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ
ตำาบลสักหลง ม่ืความืส้ามืาริถ ม่ืความืหลากหลายในด้านการิ
บริิหาริงาน เข้าร่ิวมืโคริงการิอำย่างต่อำเนื�อำงถึง 24 ครัิ�ง ตลอำดทัี่�งปี็ 
(เดือำนละ 2 ครัิ�ง)

	 บูรณาการความร่วมมือจากภายในและภายนอกตำาบล  
ทัี่�งในด้านอำงค์ความืริู้ และงบป็ริะมืาณในการิดำาเนินโคริงการิ 
จากหลายหน่วยงาน ทัี่�งภาครัิฐ เอำกชน ป็ริะชาชนในท้ี่อำงถิ�น ที่ำาให้
ม่ืงบป็ริะมืาณ และที่รัิพยากริต่าง ๆ เข้ามืาพัฒนาคุณภาพช่วิต 
พ่�น้อำงป็ริะชาชนอำย่างต่อำเนื�อำง

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายทองอินทร์	คุณประเสริฐ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลสักหลง

วิสัยทัศน์ 

“สักหลงตำาบลน่าอยู่	พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

28.5	ตร.กม.	 	5,831	คน	 40,230,556	บาท

โทรศพัท์   0	5602	9673	 www.saklong.go.th
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โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิมศักยภาพ 
องค์ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลบ้าน นน อำาเ อสอง จัง วัด พร่

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ตำาบลบ้านหนุน	 เป็นตำาบลต้นแบบในด้านการจัดสวัสดิการ
สำาหรับผู้สูงอายุ	 โดยโริงเร่ิยนส้ร้ิางสุ้ขผู้สู้งอำายุตำาบลบ้านหนุน
ดำาเนินการิภายใต้แนวคิดการิส่้งเส้ริิมืกริะบวนการิเร่ิยนรู้ิตลอำด
ช่วิตขอำงผู้สู้งอำายุท่ี่�ม่ืศักยภาพ ภายใต้แนวคิด “ผู้สู้งอำายุม่ืคุณค่า
และม่ืศักยภาพ ควริได้รัิบการิส่้งเส้ริิมืส้นับส้นุนให้ม่ืส่้วนร่ิวมื 
ที่ำาป็ริะโยชน์ให้สั้งคมื และส่้งเส้ริิมืการิเร่ิยนรู้ิให้ ผู้สู้งอำายุ  
โดยเชื�อำมืโยงกับป็ริะส้บการิณ์ขอำงผู้ส้งูอำาย ุส้าริะการิเร่ิยนรู้ิจะต้อำง
ที่ำาให้ผู้สู้งอำายุส้ามืาริถนำาไป็ใช้ได้จริิงในช่วิตปั็จจุบัน เพิ�มืโอำกาส้ 
ในการิริวมืกลุ่มืในลักษณะเคริือำข่ายในชุมืชน”

	 อบต.บ้านหนุน ดำาเนินโคริงการิพัฒนาคุณภาพช่วิตและ 
เพิ�มืศักยภาพอำงค์ความืริู้แก่ผู้สู้งอำายุ ผู้พิการิ ตำาบลบ้านหนุน 
อำำาเภอำส้อำง จังหวัดแพร่ิ โดยจัดตั�งโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุแบบ 
มืส่่้วนร่ิวมื เพื�อำให้ผูส้้งูอำายุมืค่วามืสุ้ข เกดิที่กัษะในการิดูแลตนเอำง  
มื่คุณภาพช่วิตที่่�ด่

	 โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำาบลบ้านหนุน จัดตั�งขึ�นผ่านการิจัดที่ำา 
MOU ริะหว่าง อำบต.บ้านหนุน ริ่วมืกับ ข้าริาชการิคริูบำานาญ 
ในพื�นท่ี่� และหนว่ยงานท่ี่�เป็็นภาค่เครืิอำข่าย เช่น กศน. วิที่ยาลัยการิ
อำาช่พส้อำง ส้ถาน่ตำาริวจภูธิ์ริส้อำง โริงพยาบาลส้อำง โริงพยาบาล 
ส่้งเส้ริิมืสุ้ขภาพตำาบลบ้านหนุน วัดลอำงลือำบุญ วัดบ้านหนุนใต้  
และวัดบ้านหนุนเหนือำริ่วมืกันจัดที่ำาหลักสู้ตริแผนการิเร่ิยน 
การิส้อำนให้กับผู้สู้งอำายุในเขตพื�นท่ี่�ตำาบลบ้านหนุน 

	 ความสำาคัญและพลังของผู้สูงอายุ การิส้ร้ิางพื�นท่ี่�ส่้งเส้ริิมืการิ
เร่ิยนรู้ิและพัฒนาศักยภาพผู้สู้งอำายุ บนพื�นฐานการิม่ืส่้วนร่ิวมื
ขอำงชุมืชนท้ี่อำงถิ�น เป็็นการิยกริะดับการิจัดส้วัส้ดิการิผู้สู้งอำายุ 
ในชุมืชน เพื�อำให้ผู ้สู้งอำายุมือำงเห็นคุณค่าและความืส้ำาคัญขอำง
ตนเอำง และชุมืชนป็ริะจักษ์ในศักยภาพและพลังขอำงผู้สู้งอำายุ  
ส้่งผลให้ผู้สู้งอำายุใช้ช่วิตอำย่างมื่คุณค่า มื่ศักดิ�ศริ่และมื่ความืสุ้ข

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางกชกร	เกยงค์	 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านหนุน

วิสัยทัศน์ 

“คุณภาพชีวิตที่ดี	วิถีพอเพียง	ร้อยเรียงวัฒนธรรม	ดำารงวิถีไทย	
ใส่ใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง	ร่วมแรงรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

104	ตร.กม.	 4,940	คน	 35,215,409	บาท

โทรศัพท์   0	5459	1559	 	www.bannoon.go.th

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี	ได้รับการดูแลครบถ้วนทุกมิติ ทัี่�งในด้านส้ขุภาพ
ร่ิางกาย ด้านจิตใจ ด้านสั้งคมื ด้านจิตปั็ญญา และด้านเศริษฐกิจ 

	 โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็็นพื�นท่ี่�เร่ิยนรู้ิ และถ่ายที่อำดป็ริะส้บการิณ์
ภูมิืปั็ญญาและวัฒนธิ์ริริมืที่้อำงถิ�นให้ดำาริงสื้บที่อำดเป็็นอัำตลักษณ์
ขอำงชุมืชน

	 โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็็นเวท่ี่ท่ี่�เปิ็ดโอำกาส้ให้ผู้สู้งอำายุม่ืส่้วนร่ิวมื 
ในการิที่ำาป็ริะโยชน์ต่อำชุมืชนและสั้งคมื ริวมืทัี่�งเป็็นแริงผลักดัน 
ให้เข้าริ่วมืเป็็นอำาส้าส้มืัคริในชุมืชน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้นำาการเปล่ียนแปลง	 ท่ีทุ่มเท	 เสียสละ	 และมีความมุ่งม่ัน 
ท่ีจะสร้างสรรค์กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ	ได้รัิบการิส้นับส้นนุ
จาก อำบต.บ้านหนุน อำย่างต่อำเนื�อำง เช่น งบป็ริะมืาณ บุคลากริ
ส้ถานท่ี่� การิป็ริะส้านเครืิอำข่ายเป็็นปั็จจัยช่วยขับเคลื�อำนงาน 
ขอำงโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุให้ส้ำาเร็ิจเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื 

	 เป้าหมายท่ีชัดเจนและการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง จะช่วย
กำาหนดทิี่ศที่างการิที่ำางาน ส้ร้ิางความืเข้าใจร่ิวมืกันในหมู่ื 
คณะกริริมืการิหรืิอำแกนนำา และเป็็นพลังท่ี่�เข้มืแข็งในการิที่ำางาน

	 การมีส่วนร่วมทำาให้เกิดความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน ผ่านกลไกท่ี่�ที่ำาให้ส้มืาชิกม่ืส่้วนร่ิวมืทัี่�งท่ี่�เป็็นที่างการิ 
และไม่ืเป็็นที่างการิ ไป็จนถึงการิส้ร้ิางเครืิอำข่ายที่างสั้งคมืท่ี่�เข้มืแข็ง

	 มีการเรียนรู้และพัฒนาการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยการิ
ที่บที่วนตนเอำง และส้รุิป็บที่เร่ิยนในการิที่ำางานเป็็นริะยะ เร่ิยนรู้ิ 
จุดแข็ง จุดอ่ำอำน ข้อำท่ี่�ควริพัฒนาให้ด่ขึ�น และนำามืาพัฒนา
กริะบวนการิที่ำางานอำย่างต่อำเนื�อำง

PART 8-11 COATED DIC2019 4C_63-06-067.indd   372 16/12/2563 BE   17:34



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

372 373

โครงการ พัฒนาระบบบริการ น ที่ไร้รอยต่อ 
ในผู้ปวยระยะกึ่งเ ียบพลันในผู้สูงอายุ
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลเกาะ ก้ว อำาเ อเมอง เกต จัง วัด เกต

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ต้ังต้นท่ีประเด็นปัญหา อำบต.เกาะแก้ว เป็็นจุดบริิการิ ยืมื - คืน
อุำป็กริณ์ที่างการิแพที่ย์ ได้แก่ เต่ยงผู้ป่็วย ริถเข็น และไมื้เท้ี่า  
โดยมืุ ่ งหวังให ้ เกิดการิหมืุนเว่ยนในชุมืชน ป็ริะกอำบกับ  
อำบต.เกาะแก้ว ได้ม่ืการิรัิบบริิจาคอุำป็กริณ์ที่างการิแพที่ย์ 
โดยท่ี่� ไม่ืได้ใช้งบป็ริะมืาณจากหลายหน่วยงาน ท่ี่� ผ่านมืา 
ม่ื ผู้ สู้ งอำายุมืาขอำใช้บ ริิการิเ ป็็นจำานวนมืากถึง  70 ริาย 
และม่ืแนวโน้มืเพิ�มืมืากขึ�น ที่ำาให้วัส้ดุอุำป็กริณ์ท่ี่�ให้บริิการิ 
ไม่ืเพ่ยงพอำกับความืต้อำงการิ ในแง่น่�จึงจำาเป็็นต้อำงแก้ปั็ญหา 
ท่ี่�ต้นที่างด้วยการิหาแนวที่างในการิที่ำาให้ผู้มืาขอำใช้บริิการิ 
ม่ืจำานวนลดลง 

	 ผู้ท่ีมารับบริการท่ีป่วยด้วย	 3	 กลุ่มโรค ได้แก่ โริคหลอำดเลือำด
ส้มือำง โริคบาดเจ็บขอำงกริะดูกสั้นหลัง และโริคการิบาดเจ็บ 
ขอำงส้มือำง เป็็นกลุ่มืโริคท่ี่�หากส้ามืาริถที่ำาการิฟ้้ินฟูิอำย่างต่อำเนื�อำง
ภายในริะยะ 6 เดือำน จะที่ำาให้ผู้ป่็วยม่ืส้มืริริถภาพริ่างกายท่ี่�ด่ 
และลดการิเกิดความืพิการิได้

	 โครงการพัฒนาระบบบริการฟ้ืนฟูท่ีไร้รอยต่อในผู้ป่วยระยะ 
กึ่งเฉียบพลันในผู ้สูงอายุ	 ดำาเนินการิริ่วมืกับกลุ ่มืผู ้สู้งอำายุ  
3 กลุ่มืโริค ได้แก่ โริคหลอำดเลือำดส้มือำง โริคบาดเจ็บขอำงกริะดูก
ส้ันหลัง และโริคการิบาดเจ็บขอำงส้มือำง เพื�อำให้ผู้สู้งอำายุที่่�ได้ริับ
การิคัดกริอำงเข้าสู้ ่การิดูแลริะยะกึ�งเฉ่ยบพลันได้รัิบการิฟิ้้นฟิู
ส้มืริริถภาพที่างการิแพที่ย์อำย่างต่อำเนื�อำง เหมืาะส้มืและเพ่ยงพอำ 
เพื�อำให้ผู้สู้งอำายุมื่ส้มืริริถภาพริ่างกายด่ขึ�น ริวมืที่ั�งมื่การิเชื�อำมืโยง
การิส้่งต่อำและการิดูแลริะหว่าง อำบต.เกาะแก้ว ส้ถานพยาบาล
แต่ละริะดับไป็จนถึงชุมืชนแบบไริ้ริอำยต่อำ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้สูงอายุตำาบลเกาะแก้ว	ท่ี่�ม่ืแนวโน้มืจะพิการิด้วยโริคหลอำดเลือำด
ส้มือำง บาดเจ็บท่ี่�ส้มือำง และไขสั้นหลัง จำานวน 29 ริาย ได้รัิบ 
การิฟ้้ินฟูิส้มืริริถภาพผู้ป่็วยริะยะกึ�งเฉ่ยบพลันแบบไร้ิริอำยต่อำ 
ส้ามืาริถลดความืพิการิ ม่ืส้มืริริถภาพขอำงร่ิางกายด่ขึ�น  
กลับไป็ใช้ช่วิตในส้ังคมืได้อำย่างป็กติ 

	 ลดภาระค่าใช้จ่าย  ในการิดูแลคนพิการิ/ผู้ป่็วยติดเต่ยง 
ขอำงคริอำบคริัว และค่าใช้จ่ายในการิดูแลที่างการิแพที่ย์และ
ส้าธิ์าริณสุ้ขขอำงริัฐ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้บริหาร ให้ความืส้ำาคัญกับการิแก้ไขปั็ญหา และช่วยเหลือำ 
ป็ริะชาชนที่่�ป็ริะส้บปั็ญหาต่าง ๆ  บคุลากริที่่�เก่�ยวข้อำงให้ความืส้ำาคญั 
มื่จิตอำาส้า และมื่จิตส้าธิ์าริณะสู้ง

	 	การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี	 การิที่ำางานเป็็นท่ี่มื  
เกิดความืตริะหนักถึงความืส้ำาคัญขอำงป็ัญหาริ่วมืกันที่ั�งชุมืชน 
ส้ร้ิางความืเข้มืแขง็ และริะเบิดจากภายในสู้ภ่าคเ่คริอืำข่ายภายนอำก

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายเกื้อเกียรติ	จิตต์เกื้อ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเกาะแก้ว

วิสัยทัศน์ 

“เกาะแก้วเมืองน่าอยู่	ควบคู่การท่องเที่ยว	 
เน้นบูรณาการ	บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

48	ตร.กม.	 15,309	คน	 187,048,077	บาท

โทรศพัท์   0	7623	9263	 www.kohkeaw.go.th
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โครงการ กองทุนระบบการดูแลระยะยาว 
ด้านสาธารณสุขสำาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่งพิง 
ด  เทศบาลตำาบลนาดน อำาเ อนาดน จัง วัดม าสารคาม

 ข้อมูลพื้นฐ�น

ดร.ประสาทพร	ลีกงพลี	 
นายกเทศมนตรีตำาบลนาดูน

วิสัยทัศน์ 

“มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ	พัฒนาสู่เมืองที่น่าอยู่	 
เชิดชูวัฒนธรรมจำาปาศรี	เศรษฐกิจดีและพอเพียง	 
เคียงคู่ชุมชนทุกคนมีส่วนร่วม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

22.5	ตร.กม.	 4,705	คน	 49,543,636	บาท

โทรศัพท์   0	4379	7096	 www.nadooncity.net

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงครอบคลุม 
โดยมื่การิดูแลแบบภาค่เคริือำข่ายริะหว่างหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อำง

	 ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน	 ได้รัิบการิดูแล 
ที่ั�งด้านริ่างกาย จิตใจ อำาริมืณ์ และส้ังคมื

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ระบบข้อมูลผู้สูงอายุ ม่ืการิส้ำาริวจข้อำมูืลผู้สู้งอำายุในพื�นท่ี่�
คริอำบคลุมืทุี่กหมู่ืบ้าน ส้ามืาริถเป็็นข้อำมูืลนำาเข้าบันทึี่กในเว็บไซต์
โป็ริแกริมื Long Term Care (LTC) ขอำงริะบบดูแลผู้สู้งอำายุท่ี่�ม่ื 
ภาวะพึ�งพิง

	 การจัดการบริการและการเข้าถึงบริการ โดยม่ื Care Manager 
เป็็นผู้วางแผนจัดที่ำา Care Plan ให้กับ Caregiver ได้อำย่าง 
มื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ ผู้ป็ฏิิบัติงานมื่ความืเส้่ยส้ละและริักการิให้บริิการิ
อำย่างเต็มืที่่�

	 การกำากับติดตาม  การิป็ฏิิบัติงานอำยู่ภายใต้การิควบคุมื 
ภายใต้ Care Plan ในการิที่ำางาน เมืื�อำพบกริณ่ท่ี่�ม่ืปั็ญหา 
เรืิ�อำงสุ้ขภาพก็จะม่ืการิป็รึิกษาผ่านกลุ่มืไลน์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 เทศมนตรีตำาบลนาดูนมีนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ 
พ่ึงพิงให้ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างครอบคลุมเป็นระบบ
และได้มาตรฐาน จึงได้ส้มัืคริเข้าเป็็นพื�นท่ี่�นำาร่ิอำงในการิดูแล 
ผูส้้งูอำายทุี่่�มืภ่าวะพึ�งพงิ พ.ศ. 2559 โดยได้ริบังบป็ริะมืาณส้นบัส้นนุ
จากส้ำานักงานหลักป็ริะกันสุ้ขภาพแห่งชาติในการิดูแลผู้สู้งอำายุ 
ที่่�มื่ภาวะพึ�งพิง 5,000 บาที่ต่อำริาย โดยมื่ Care Manager  
เป็็นผู ้ดูแลจัดการิริะบบการิดูแลผู ้สู้งอำายุที่่�มื่ภาวะพึ�งพิงและ 
มื่อำาส้าส้มืัคริดูแลผู้สู้งอำายุที่่�มื่ภาวะพึ�งพิงป็ฏิิบัติหน้าที่่�ดูแลให้
บริิการิผู้สู้งอำายุที่่�มื่ภาวะพึ�งพิง 

	 กระบวนการทำางานแบบภาคีเครือข่าย	 ร่ิวมืกันริะหว่างกอำง
ส้าธิ์าริณสุ้ขและสิ้�งแวดล้อำมืเที่ศบาลตำาบลนาดูน ศูนย์พัฒนา
คุณภาพช่วิตผู้สู้งอำายุเที่ศบาลตำาบลนาดูน ส้าธิ์าริณสุ้ขอำำาเภอำ
นาดูน และโริงพยาบาลนาดูน ซึ�งภาริกิจท่ี่� Caregiver ดำาเนินการิ 
อำยู่ภายใต้ Care Plan ขอำง Care Manager เน้นการิดูแล 
ผู้สู้งอำายุเบื�อำงต้นป้็อำงกันการิข้อำติด และการิเกิดแผลกดทัี่บ 

	 Careg iver  มีการนำา เสนอผลการปฏิ บั ติ งานของตน 
เ ป็นประจำา ทุกเ ดือนและมีการนำานวัตกรรมใหม่ไปใช้ 
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง	 จนได้รัิบริางวัลชนะเลิศ 
ตำาบลดูแลผู้สู้งอำายุริะยะยาวด่เด่นริะดับเขต ป็ริะจำาปี็ 2560 
โล่ป็ริะกาศเก่ยริติคุณ ตำาบลต้นแบบการิจัดการิริะบบดูแล 
ผู้สู้งอำายทุ่ี่�ม่ืภาวะพึ�งพิงริะดับเขต ป็ริะจำาปี็ 2561 และศูนยพั์ฒนา
คุณภาพช่วิตผู้สู้งอำายุท่ี่�ม่ืภาวะพึ�งพิงตำาบลนาดูน เป็็นศูนย์เร่ิยนรู้ิ 
ให้กับพื�นท่ี่�ใกล้เค่ยงในการิดำาเนินการิกอำงทุี่น LTC
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โครงการ อบรมเชิงป บัิติงาน กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
ด  เทศบาลตำาบล ม่ลาน้อ  อำาเ อ ม่ลาน้อ  จัง วัด ม่ ่องสอน

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ม่ืริะยะยาว 9 เดือำน สั้ป็ดาห์ละ 1 ครัิ�ง 
ทีุ่กวันอำังคาริ คริั�งละ 6 ชั�วโมืง เป็็นหลักสู้ตริริะยะยาวตลอำด
ป็ีงบป็ริะมืาณ ที่่�ป็ริะกอำบไป็ด้วย วิชาช่วิต วิชาการิ และวิชาช่พ 
ในการิพัฒนาศักยภาพขอำงนักเร่ิยนผู้สู้งอำายุ

	 กิจกรรมโดยผู้สูงอายุเพื่อผู้สูงอายุ	 เป็็นโคริงการิท่ี่�ผู้สู้งอำาย ุ
มื่ส้่วนริ่วมืในทุี่กกริะบวนการิ ตั�งแต่การิป็ริะชาคมืขอำงนักเริ่ยน 
ผูส้้งูอำายุ เพื�อำส้อำบถามืปั็ญหาขอำงการิดำาเนนิโคริงการิในปี็ท่ี่�ผ่านมืา 
การิเป็็นคณะกริริมืการิริ่วมืในการิจัดที่ำาหลักสู้ตริ การิเข้าริ่วมื
กิจกริริมืพัฒนาศักยภาพ และการิถอำดบที่เร่ิยนเพื�อำนำาไป็สู่้ 
การิป็รัิบป็รุิงหลักสู้ตริในปี็ถัดไป็

	 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เกิดจากการิร่ิวมืคิด 
ขอำงหลายภาคส่้วนในการิส้ริ้างและดำาเนินการิตามืหลักสู้ตริ 
ทัี่�งภาครัิฐ เช่น อำำาเภอำแม่ืลาน้อำย กศน.อำำาเภอำแม่ืลาน้อำย 
ริพ.แม่ืลาน้อำย ส้ถาน่ตำาริวจ ศาลจังหวัดแม่ืส้ะเร่ิยง กกต.จังหวัด 
เป็็นต้น ทัี่�งภาคป็ริะชาชน เช่น ชมืริมืริำาวงย้อำนยุค ชมืริมืไที่เก๊ก 
พริะส้งฆ์ นักป็ริาชญ์ชาวบ้าน ชมืริมืผู้สู้งอำายุ วิที่ยากริต่าง ๆ 
เป็็นต้น ซึ�งเป็็นแกนหลักในการิบูริณาการิขับเคลื�อำนโคริงการิ 
จนส้ำาเร็ิจ

	 แหล่งเรียนรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ	 โริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุม่ืแนวโน้มื 
ม่ืจำานวนนักเร่ิยนเพิ�มืขึ�นในทุี่กรุ่ิน ปั็จจุบันส้ามืาริถริอำงรัิบ
นัก เร่ิ ยนไ ด้มืาก ท่ี่� สุ้ ด  50  คน ต่อำ รุ่ิน  และยั ง ม่ื ผู้ ส้น ใจ 
อ่ำกเป็็นจำานวนมืาก และส้ามืาริถดำาเนินการิเป็็นไป็ตามืเป้็าหมืาย  
คือำ ผู้สู้งอำายมุ่ืสุ้ขภาพด่ ช่วิตด่ และวิชาช่พด่ ส้ามืาริถนำาความืรู้ิ 
ท่ี่�ได้รัิบไป็ใช้ในช่วิตป็ริะจำาวัน ส้ร้ิางคุณค่าต่อำตนเอำงและสั้งคมื  
และเป็็นแหล่งการิเร่ิยนรู้ิท่ี่�ส้ำาคัญต่อำไป็ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 สุขภาพดี	 เช่น กิจกริริมืตริวจคัดกริอำงสุ้ขภาพ การิดูแลสุ้ขภาพ
นวดป็ริะคบพอำกเข่า โภชนาการิอำาหาริ กิจกริริมืสั้นที่นาการิ 
และการิอำอำกกำาลังกาย เป็็นต้น ที่ำาให้ผูส้้งูอำายุให้มืสุ่้ขภาพแขง็แริง 
ลดความืเส้่�ยงจากการิเจ็บป็่วย ลดริะยะเวลาที่่�พึ�งพาผู้อำื�น 

	 สังคมดี เช่น การิแส้ดงในป็ริะเพณ่ต่าง ๆ การิเข้าร่ิวมืพิธ่ิ์ต่าง ๆ 
การิที่ำาผ้าป่็า อำบริมืกฎหมืายการิจริาจริ สิ้ที่ธิิ์หน้าท่ี่�ขอำงผู้สู้งอำายุ 
การิถ่ายที่อำดภูมิืปั็ญญา ผู้เฒ่าส้อำนหลาน เป็็นต้น ที่ำาให้ผู้สู้งอำายุ 
ตริะหนักถึงคุณค่าขอำงตนเอำงต่อำสั้งคมื ได้รัิบการิยอำมืรัิบ 
จากทัี่�งส้มืาชิกกลุ่มืและสั้งคมื 

	 อาชีพดี	 เช่น กิจกริริมืงานป็ริะดิษฐ์ต่าง ๆ การิที่ำานำ�ายาล้างจาน 
การิที่ำาพวงหร่ิด ดอำกไม้ืกริะดาษส้า ที่ำาให้ผู้สู้งอำายไุด้เร่ิยนรู้ิทัี่กษะ
ด้านอำาช่พ ส้ามืาริถนำาไป็ป็ริะกอำบอำาช่พ ส้ร้ิางงาน ส้ร้ิางริายได้ 
ช่วยเหลือำตนเอำงได้ในอำนาคต

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 วิสัยทัศน์ผู้นำาและการทำางานเป็นข้ันตอน ม่ืการิบูริณาการิ  
ม่ืนโยบายท่ี่�ชัดเจนในการิส้ร้ิางโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุ เพื�อำใช้เป็็น
ส้ถานท่ี่�ในการิที่ำากิจกริริมืต่าง ๆ ร่ิวมืกัน ม่ืการิกำาหนดขั�นตอำน 
ท่ี่�ชัดเจนตั�งแต่การิรัิบฟัิงปั็ญหา การิจัดที่ำาหลักส้ตูริ การิดำาเนินงาน 
ตามืหลักสู้ตริ และการิติดตามืป็ริะเมืินผล ท่ี่�ม่ืการิบูริณาการิ 
ร่ิวมืกันหลายภาคส่้วนทัี่�งส่้วนริาชการิ เอำกชนและป็ริะชาชน 

	 การมีหลักสูตรและข้ันตอนท่ีชัดเจน	 ที่ำาให้ม่ืความืต่อำเนื�อำง 
ในการิดำาเนนิโคริงการิ ซึ�งกำาหนดเป้็าหมืายไป็สู้ก่ลุม่ือำาชพ่โริงเริย่น
ผู้สู้งอำายุ ที่่�เป็็นแหล่งส้ริ้างงาน ส้ริ้างอำาช่พ ส้ริ้างริายได้ให้แก่ 
ผู้สู้งอำายุในอำนาคต

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางสาวพิมพรรณ	มานะจิต 
นายกเทศมนตรีตำาบลแม่ลาน้อย

วิสัยทัศน์ 

“องค์กรแห่งการพัฒนา	 
ยึดม่ันธรรมาภิบาล	สู่เมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

5.02	ตร.กม.	 3,736	คน	 55,483,637	บาท

โทรศพัท์   0	5368	9023	 www.maelanoi.go.th

PART 8-11 COATED DIC2019 4C_63-06-067.indd   375 16/12/2563 BE   17:34



ด้านการพั นา ละส่งเสรมคณ าพ ีวตผ้สงอา10
ด้านที่

376 377

โครงการ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ  
ด  เทศบาลตำาบลปาติว อำาเ อปาติว จัง วัด ส ร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 เทศบาลตำาบลป่าต้ิว	เป็็นเจ้าภาพในการิดำาเนินงาน ตั�งแต่เริิ�มืจัด
ที่ำาโคริงการิ ส้ถานท่ี่�ในการิจัดการิเร่ิยนการิส้อำน จัดหางบป็ริะมืาณ 
และป็ริะส้านงานกับผู้เก่�ยวข้อำง

	 การประสานงานกับภาคี เค รือ ข่ายในการดำา เ นินงาน 
ตามโครงการเพื่อให้การสนับสนุนวิทยากร อำาที่ิ ส้ำานักงาน
พัฒนาส้ังคมืและความืมืั�นคงขอำงมืนุษย์ จังหวัดยโส้ธิ์ริ ส้ำานักงาน
พัฒนาฝีมืือำแริงงาน จังหวัดยโส้ธิ์ริ ศูนย์การิศึกษานอำกริะบบและ 
การิศึกษาตามือำธัิ์ยาศยัอำำาเภอำป่็าติ�ว โริงพยาบาลป่็าติ�ว อำาส้าส้มืคัริ
ส้าธิ์าริณสุ้ขป็ริะจำาหมืู่บ้าน (อำส้มื.) และป็ริาชญ์

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ เที่ศบาลตำาบลป่็าติ�ว ม่ืจำานวน 
ผู้สู้งอำายุที่่�เข้าริ่วมืโคริงการิได้รัิบการิพัฒนาคุณภาพช่วิตที่่�ด่ขึ�น 
และมื่ความืสุ้ขเพิ�มืขึ�นริ้อำยละ 100

	 ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน	ในด้านอำาหาริ อำาริมืณ์ และอำอำกกำาลังกาย ที่ำาให้ผู้สู้งอำายุ 
ม่ืความืสุ้ขมืากขึ�น ส้ามืาริถลดภาวะเคร่ิยดได้ ส้ามืาริถไป็ดูแล 
และให้ความืช่วยเหลือำผู้สู้งอำายคุนอืำ�น ๆ ในชุมืชนได้

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายพิตรพิบูล	สิริเรืองธนชัย		 
นายกเทศมนตรีตำาบลป่าติ้ว

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลตำาบลป่าติ้ว	ชุมชนน่าอยู่	 
นำาสู่การเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

5.72	ตร.กม.	 3,069	คน	 35,491,499	บาท

โทรศัพท์  0	4579	5016	 www.tessabalpatiu.go.th

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (โริงเร่ิยนส้ร้ิางสุ้ข 
ผู้สู้งอำายุ) เน้นผู้เร่ิยนเป็็นศูนย์กลางภายใต้หลัก 3อำ. และ
อำาศัยความืริ่วมืมืือำขอำงภาค่เคริือำข่ายในพื�นท่ี่� และหน่วยงาน 
ท่ี่�เก่�ยวข้อำงในจังหวัด และม่ืคำาขวัญขอำงโริงเร่ิยนส้ร้ิางสุ้ขผู้สู้งอำายุ
ท่ี่�จะต้อำงยึดถือำและป็ฏิิบัติตามืทุี่กข้อำอำย่างต่อำเนื�อำง คือำ สุ้ขท่ี่� 1 :  
ส้มืคัริใจมืาเร่ิยน ส้ขุท่ี่� 2 : ส้อำนตามืใจผูเ้ร่ิยน ส้ขุท่ี่� 3 : ส้ร้ิางความืสุ้ข  
สุ้ขที่่� 4 : ส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพ สุ้ขที่่� 5 : ส้ริ้างอำาช่พ สุ้ขที่่� 6 : ส้นุกส้นาน

	 ในทุก	 ๆ	 ปีจะมีการเพ่ิมความสุขให้กับผู้สูงอายุปีละ	 1	 ข้อ  
โดยถามืความืเหน็ขอำงนกัเร่ิยนก่อำนปิ็ดภาคเร่ิยน เพื�อำจะได้เตริย่มื
ความืพริ้อำมืในการิจัดการิเริ่ยนการิส้อำนในป็ีต่อำไป็

	 ผู้ดำาเนินงานจะต้องให้ความสำาคัญต่อผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน 
เน้นความืส้มัืคริใจในการิเข้าร่ิวมืกิจกริริมื ส้ร้ิางขวัญกำาลังใจ 
และทัี่ศนคติท่ี่�ด่เพื�อำการิดำาริงอำยู่ในสั้งคมือำย่างมื่คุณค่า ได้รัิบ 
การิส่้งเส้ริิมืการิพัฒนาคุณภาพช่วิต และจัดการิเร่ิยนรู้ิตลอำดช่วิต
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โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ กีรออาตีส่งเสริมสุขภาพ 
ตำาบลสะเอะ
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลสะเอะ อำาเ อกรงปนัง จัง วัด ะลา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 โรงเรียนผู้สูงอายุ	 กีรออาตีส่งเสริมสุขภาพ	 ตำาบลสะเอะ  
ผู ้สู้งอำายุเป็็นบุคคลที่่�ส้ถาบันคริอำบครัิวให้การิเคาริพยกย่อำง 
มืากที่่�สุ้ด เพริาะเป็็นบคุคลที่่�มืป่็ริะส้บการิณ์ในชว่ติส้งู เป็็นผูถ่้ายที่อำด 
ความืส้ามืาริถ ป็ริะเพณ ่ วฒันธิ์ริริมื และคำ�าจนุจติใจ ให้แก่บคุคล 
ในคริอำบคริวั ชุมืชน และส้งัคมื ได้อำย่างต่อำเนื�อำงตลอำดมืา 

	 สภาพการเปล่ียนแปลงของสังคม ผู้สู้งอำายุเริิ�มืเสื้�อำมืถอำย 
ต้อำงอำาศัยญาติและคริอำบคริัวดูแล ด้านสุ้ขภาพกาย สุ้ขภาพจิต 
เศริษฐกิจ สั้งคมื ปั็ญหาเก่�ยวกบัคริอำบครัิว จากค่านิยมืเป็ล่�ยนแป็ลง 
ที่ำาให้ชุมืชนต้อำงตริะหนักในความืส้ำาคัญขอำงการิส้ร้ิางความืริู้  
การิดูแลสุ้ขภาพ ด้วยการิอำอำกกำาลังอำย่างถูกต้อำงส้มืำ�าเส้มือำ 
ที่่�จะส้ามืาริถป็้อำงกันและแก้ไขป็ัญหาภาวะผิดป็กติขอำงริ่างกาย 
โดยเฉพาะโริคหัวใจ โริคความืดันโลหติส้งู โริคเบาหวาน โริคริะบบ
กล้ามืเนื�อำและปั็ญหาส้ขุภาพขอำงร่ิางกาย ริวมืที่ั�งปั็ญหาส้ขุภาพจติ 
ปั็จจัยท่ี่�จะช่วยให้ผู้สู้งอำายุม่ืสุ้ขภาพท่ี่�แข็งแริงและสุ้ขภาพจิตใจ 
ท่ี่� ไ ม่ื รู้ิ สึ้กเป็็นภาริะแก่คริอำบครัิวและชุมืชน จึงเป็็นหัวใจ 
ขอำงการิจัดโคริงการิโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุ ก่ริอำอำาต่ส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพ  
ขอำงตำาบลส้ะเอำะ ท่ี่�ส้ามืาริถส้ร้ิางแริงดึงดูดและการิเข้าร่ิวมื
โคริงการิขยายจากรุ่ินสู่้รุ่ินเพิ�มืมืากขึ�น

	 การดำาเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	 ม่ืเป้็าหมืายแผนโคริงการิ 
4 ด้าน ป็ริะกอำบด้วย ด้านเตร่ิยมืความืพร้ิอำมืเพื�อำเข้าสู้งวัย  
ด้านส่้งเส้ริิมืและพัฒนาผู้สู้งอำายุ ด้านการิคุ้มืคริอำงที่างสั้งคมื 
ผู้สู้งอำาย ุด้านการิจัดการิส้ขุภาพ และเพื�อำพัฒนางานดา้นผู้สู้งอำายุ 

	 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเ พ่ือเข้า สู่วัย ผู้ สูงอายุ  
ป็ริะกอำบด้วย หลักสู้ตริการิส้ร้ิางความืสั้มืพันธ์ิ์ริะหว่างผู้สู้งอำายุ
หลักสู้ตริขอำงการิส่้งเส้ริิมืสุ้ขภาพการิอำอำกกำาลังกาย หลักสู้ตริ 
การิใช้หลักเศริษฐกิจพอำเพ่ยงในการิดำาริงช่วิต ป็ลูกผัก ลดริายจ่าย
ส้ร้ิางริายได้ หลักสู้ตริการิเร่ิยนรู้ิ อัำลกุริอำานเพื�อำส้ร้ิางสุ้ขภาพจิต 
ในปี็ท่ี่� ผ่านมืามื่การิดำาเนินโคริงการิ อำาที่ิ โคริงการิเร่ิยนรู้ิ 
ก่ริอำอำาต่ส่้งเส้ริิมืสุ้ขภาพ โคริงการิผู้สู้งอำายุจิตแจ่มืใส้ร่ิางกาย
แข็งแริงตำาบลส้ะเอำะ โคริงการิอำบริมืศักยภาพแกนนำาผู้สู้งอำายุ
ส่้งเส้ริิมืสุ้ขภาพ ริวมืถึงโคริงการิส่้งเส้ริิมืพิธิ์่การิที่างศาส้นา 
และวัฒนธิ์ริริมืท้ี่อำงถิ�น 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 เกิดศูนย์การเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุ	 ในการิเตร่ิยมืตัวเพื�อำเข้าสู่้ 
ภาวะสู้งวัยท่ี่�ส้ามืาริถพึ�งพาตนเอำงได้อำย่างมัื�นคง ป็ลอำดภัย  
และม่ืคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่ 

	 ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกาย	 แข็งแรง	 ส้ามืาริถที่ำาคุณป็ริะโยชน์ 
ต่อำส้ังคมื และส้ามืาริถดำาริงช่วิตในส้ังคมือำย่างมื่ความืสุ้ขพริ้อำมื 
เป็็นแบบอำย่างกับคนริุ่นใหมื่

	 การปลูกฝังสร้างจิตสำานึกให้คนรุ่นใหม่	 ม่ืทัี่ศนคติท่ี่�ด่และ 
เห็นคุณค่าขอำงผู้สู้งอำายุ ไมื่มื่การิที่อำดที่ิ�งให้อำยู่ลำาพัง

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 วิสัยทัศน์ผู้นำา	 “สะเอะน่าอยู่	 ประชามีสุข”	 โดยส้ร้ิางการิม่ื 
ส่้วนร่ิวมืกับหมู่ืบ้านและชุมืชน เพื�อำให้ได้โคริงการิท่ี่�ป็ริะชาชน 
ต้อำงการิและพึงพอำใจมืากที่่�สุ้ด ม่ืการิกำาหนดขั�นตอำนการิแก้ไข
ป็ัญหาริ่วมืกัน มื่การิเร่ิยนรูิ้และบูริณาการิป็ฏิิบัติงานริ่วมืกัน  
ยึดหลักนำาความืเห็นขอำงป็ริะชาชนช่วยเพิ�มืป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ 
การิดำาเนินงาน

	 กลยุทธ์การสร้างตำาบลน่าอยู่	 ตามืแนวนโยบายกริะที่ริวง
มืหาดไที่ย และกริะที่ริวงวัฒนธิ์ริริมื กริะที่ริวงพัฒนาสั้งคมืและ
ความืมัื�นคงขอำงมืนุษย์ ท่ี่�ได้ตั�งเป้็าหมืายขอำงการิขับเคลื�อำนชุมืชน
บ้านเมืือำงให้ป็กติสุ้ข การิใช้ต้นทุี่นที่างปั็ญญาในการิต่อำยอำด  
เพิ�มืมืูลค่าที่างเศริษฐกิจและส้ังคมื ส้ริ้างภาพลักษณ์ ส้ริ้างริายได้ 
เข้าสู้่ตำาบล ส้อำดคล้อำงกับนโยบายรัิฐบาล ยุที่ธิ์ศาส้ตริ์ 20 ป็ ี
ยทุี่ธิ์ศาส้ตร์ิจงัหวดั และยทุี่ธิ์ศาส้ตร์ิขอำงอำงค์การิบริหิาริส่้วนตำาบล
ส้ะเอำะ ที่่�มื่เป็้าหมืายให้เป็็นตำาบลชุมืชนน่าอำยู่ ป็ริะชาชนทุี่กคน 
มื่สุ้ขที่ั�งตำาบล

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายอาซัน	สือนิล 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลสะเอะ

วิสัยทัศน์ 

“สะเอะน่าอยู่	ประชามีสุข”

ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

64.96	ตร.กม.	 8,145	คน	 47,309,924	บาท

โทรศพัท์   0	7323	6228	 www.saae.go.th
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โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลราชกรูด
ด  เทศบาลตำาบลรา กรด อำาเ อเมองระนอง จัง วัดระนอง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 โรงเรียนผู้สูงอายุ	 เทศบาลตำาบลราชกรูด	 ได้การิยอำมืรัิบ 
จากทัี่�งหน่วยงานภายใน และภายนอำก ม่ื อำป็ที่. แห่งอืำ�น ๆ  
เข้าเย่�ยมืชมืกจิกริริมืขอำงโริงเร่ิยนผู้สู้งอำาย ุศูนยพั์ฒนาคุณภาพช่วิต
และส่้งเส้ริิมือำาช่พผู้สู้งอำายุอำย่างต่อำเนื�อำง 

	 ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากจบหลักสูตรแล้วสามารถ 
นำามาต่อยอดได้ โดยรุ่ินท่ี่� 1 หลักสู้ตริจะเน้นการิอำอำกกำาลังกาย 
ด้วยการิเต้นเล่ยง ส้ำาหรัิบรุ่ินท่ี่� 2 หลักสู้ตริจะเน้นการิแส้ดงกลอำงยาว 
ซึ� ง ในกลุ่มืเป้็าหมืายแที่บจะไมื่ ม่ื พื�นฐานในเรืิ�อำงดังกล่าว  
แต่ด้วยความืมุืมืานะ และความืเพ่ยริพยายามืขอำงผู้สู้งอำาย ุ
ก็ที่ำาให้ส้ามืาริถแส้ดงกลอำงยาวได้ในท่ี่�สุ้ด 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ส้ามืาริถใช้การิอำอำกกำาลังกายด้วย 
การิเต้นเล่ยงเป็ล่�ยนช่วิตได้ ส้ามืาริถถ่ายที่อำดให้กับผู้อืำ�น และแส้ดง
กลอำงยาวในงานป็ริะเพณ่ต่าง ๆ เช่น งานป็ริะเพณ่วันผู้สู้งอำายุ  
การิต้อำนรัิบคณะบุคคล/หน่วยงานท่ี่�ได้เข้ามืาศึกษาดูงาน  

	 ผู้สูงอายุเกิดความเข้มแข็ง ม่ืความืรัิกความืส้ามัืคค่ ม่ืความื 
เส่้ยส้ละ ม่ืจิตใจเอืำ�อำเ ฟ้้ิอำเผื�อำแผ่ต่อำผู้อืำ�นเพิ�มืมืากขึ�น เช่น  
นัดพบป็ะกันเป็็นป็ริะจำาทุี่กวันท่ี่� 7 ขอำงเดือำน โดยการินำาอำาหาริ
มืารัิบป็ริะที่านเอำง ม่ืการิแลกเป็ล่�ยนพูดคุยกัน ม่ืการิบำาเพ็ญ
ส้าธิ์าริณป็ริะโยชน์ร่ิวมืกัน เช่น การินัดที่ำาความืส้ะอำาดวัด มัืส้ยิด
เนื�อำงในโอำกาส้ต่าง ๆ ริวมืถึงได้รัิบการิส้นับส้นุนจากเที่ศบาล 
ตำาบลริาชกริูด และโริงพยาบาลส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพตำาบลในพื�นที่่�  
ในการิส้นับส้นุน อำส้มื. ให้บริิการิตริวจสุ้ขภาพเบื�อำงต้น

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลราชกรูด จัดตั�งและดำาเนินการิ 
ครัิ�งแริกในปี็งบป็ริะมืาณ พ.ศ. 2561 เปิ็ดเร่ิยนรุ่ินท่ี่� 1 ริะหว่าง 
วันท่ี่� 10 กริกฎาคมื 2561 ถึงวันท่ี่� 9 สิ้งหาคมื 2561 จำานวน 10 วัน 
50 ชั�วโมืง ม่ืผู้สู้งอำายุผ่านหลักสู้ตริ จำานวน 41 คน โดยได้รัิบ 
การิส้นับส้นุนงบป็ริะมืาณ จำานวน 90,000 บาที่ จากส้ำานักงาน
พัฒนาสั้งคมืและความืมัื�นคงขอำงมืนุษย์จังหวัดริะนอำง 

	 โรงเรียนผู้สูงอายุได้สร้างการจุดประกายพลังทางสังคมของ
กลุ่มผู้สูงอายุในตำาบลราชกรูด	 เกิดการรวมตัว	 เกิดความรัก 
ความสามัคคี	 ในกลุ่มผู้สูงอายุชุมชน	 เที่ศบาลตำาบลริาชกรูิด 
ได้ดำาเนินการิอำย่างต่อำเนื�อำง ซึ�งถือำเป็็นความืต้อำงการิขอำง 
ผู้สู้งอำายุในพื�นท่ี่� จึงได้จัดกิจกริริมืโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุเที่ศบาล
ตำาบลริาชกรูิด ป็ริะจำาปี็งบป็ริะมืาณ พ.ศ. 2562 รุ่ินท่ี่� 2 
และม่ืผลการิดำาเนินงานท่ี่�ป็ริะส้บความืส้ำาเร็ิจมืาอำย่างต่อำเนื�อำง

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายชัยพรรย์	ร่มเย็น 
นายกเทศมนตรีตำาบลราชกรูด

วิสัยทัศน์ 

“เมืองน่าอยู่	เชิดชูคุณธรรม	 
น้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

152.41	ตร.กม.	 5,706	คน	 55	ล้านบาท

โทรศพัท์ 	0	7788	0992	 www.ratchakrudcity.go.th
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โครงการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 
ผู้สูงอายุตำาบลทับมา
ด  เทศบาลตำาบลทับมา อำาเ อเมองระ อง จัง วัดระ อง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ศพอส.	 ต้นแบบอำาเภอเมืองระยอง	 ได้รัิบคัดเลือำกให้จัดตั�ง 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพช่วิตและส่้งเส้ริิมือำาช่พผู้สู้งอำายุ (ศพอำส้.) 
ต้นแบบในพื�นท่ี่�อำำาเภอำเมือืำงริะยอำง เมืื�อำ พ.ศ. 2557 โดยดำาเนินการิ 
ต่อำเนื�อำงจนถึงปั็จจุบัน และได้รัิบการิยกย่อำงเป็็น ศพอำส้.  
ด่เด่น ป็ริะจำาปี็ 2562 

	 ศพอส.	ตำาบลทับมา ตั�งอำยู่ศูนย์กลางขอำงชุมืชน ส้ามืาริถเดินที่าง 
มืารัิบบริิการิได้โดยส้ะดวก อำาคาริม่ืความืมัื�นคงแข็งแริง  
ได้มืาตริฐาน ที่ั�งยังมื่การิจัดกิจกริริมืและการิบริิการิท่ี่�มื่ความื 
หลากหลาย ส้ำาหริับผู้สู้งอำายุอำย่างต่อำเนื�อำง 

	 โรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลทับมา จัดตั�งขึ�น เมืื�อำ พ.ศ. 2561  
โดยมื่ วัตถุป็ริะส้งค์ เ พื�อำ เป็็นศูนย์กลางในการิเร่ิยนรู้ิและ 
เพิ�มืศักยภาพผู้สู้งอำายุ ผ่านกริะบวนการิเร่ิยนการิส้อำนตามื 
หลักสู้ตริ 3 ปี็ และส้อำดคล้อำงกับความืต้อำงการิขอำงผู้สู้งอำายุ  
โดยการิม่ืส่้วนร่ิวมืขอำงชุมืชน ปั็จจุบันม่ืนักเร่ิยนจำานวน 160 คน
แบ่งเป็็น 2 รุ่ิน รุ่ินละ 80 คน ม่ืการิเร่ิยนการิส้อำนทุี่กวันศุกริ์  
ต่อำเนื�อำง 13 สั้ป็ดาห์ โดยวิที่ยากริจิตอำาส้าจากภาค่เครืิอำข่าย 

	 Long	 Term	 Care	 ตำาบลทับมา ริะบบการิดูแลริะยะยาว
ส้ำาหรัิบผู้สู้งอำายุและผู้ท่ี่�ม่ืภาวะพึ�งพิงในตำาบลทัี่บมืา โดยท่ี่มื 
ผู้จัดการิริะบบ (Care Manager) จำานวน 2 คน และผู้ช่วยเหลือำ
ดูแลผู้สู้งอำายุท่ี่�ม่ืภาวะพึ�งพิง (Caregiver) จำานวน 34 คน จัดการิ
ดูแลแผนการิดูแลริายบุคคล (Care Plan) จำานวน 21 คน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 การเตรยีมความพร้อมของประชากร	เพ่ือรองรบัสงัคมผู้สงูอายุ	
ทัี่�งกลุ่มืติดสั้งคมื กลุ่มืติดบ้าน กลุ่มืติดเต่ยง และป็ริะชาชน ท่ี่�ส้นใจ
เข้าร่ิวมืกิจกริริมืขอำงศูนยม์ืากขึ�นและได้รัิบการิพัฒนาคุณภาพช่วิต
อำย่างต่อำเนื�อำง

	 เ กิด ศูน ย์กลางสำาห รับการ เรียน รู้ 	 การ ถ่ ายทอดและ 
การทำากิจกรรมร่วมกัน	 ทำาให้ผู้สูงอายุคลายเหงา เกิดการิ 
แลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิ เป็็นการิใช้เวลาให้เกิดป็ริะโยชน์ ผู้สู้งอำายุ
ได้รัิบการิพัฒนาด้านสุ้ขภาพกาย จิตใจ สั้งคมืและส้ติปั็ญญา  
ทัี่�งยังได้ส่้งเส้ริิมืส้นับส้นุนการิป็ฏิิบัติงานขอำงอำาส้าส้มัืคริดูแล 
ผู้สู้งอำายุ ที่ำาให้ผู้สู้งอำายุได้รัิบการิดูแลสุ้ขภาพ โดยชุมืชน และ
ภาค่เครืิอำข่าย

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 มีการถอดบทเรียนของศูนย์อย่างต่อเน่ือง จุดแข็ง ได้แก่  
ความืริว่มืมืือำทุี่กภาคส้ว่น ทัี่�งภาครัิฐ เอำกชน คนในชมุืชน จิตอำาส้า
อำาส้าส้มัืคริดูแลผู้สู้งอำายุ คนพิการิ Caregiver ผู้นำาชุมืชนและ
กลุ่มือำงค์กริต่าง ๆ ท่ี่�อำยู่ในชุมืชน ชุมืชนส้ามืาริถวิเคริาะห์ปั็ญหา
และแก้ไขปั็ญหาได้ นโยบายผู้บริิหาริ และได้รัิบงบป็ริะมืาณ 
ท่ี่�เพ่ยงพอำจากหน่วยงานต่าง ๆ  จุดอ่อน	เป็็นพื�นท่ี่�ขยายตัวขอำงเมืือำง  
มื่ป็ริะชากริแฝงจำานวนมืาก ป็ริะชาชนขาดความืตริะหนักในการิ 
เตร่ิยมืความืพริ้อำมืรัิบสั้งคมืผู้สู้งอำายุ ป็ัญหาด้านสุ้ขภาพขอำง 
ผู ้สู้งอำายุ และอำยู ่ในเขตควบคุมืมืลพิษ โอำกาส้ นโยบายรัิฐ 
ส้นับส้นุนการิดำาเนินงาน วิสั้ยทัี่ศน์ผู้นำา อำยู่ในพื�นท่ี่�โคริงการิ
พัฒนาริะเบ่ยงเศริษฐกิจพิเศษภาคตะวันอำอำก (EEC) และมื่ 
เครืิอำข่ายความืร่ิวมืมืือำท่ี่�เข้มืแข็ง

	 การต่อยอดและการขยายผล การิป็ริะชุมืการิอำอำกแบบริะบบ
ความืริ่วมืมืือำการิดูแลสุ้ขภาพผู้สู้งอำายุและคนพิการิ โดยผู้แที่น
จากป็ริะเที่ศญ่�ปุ่็น และมืหาวิที่ยาลัยธิ์ริริมืศาส้ตร์ิ และผู้แที่น 
จากหน่วยงาน Noge a a Glocal ป็ริะเที่ศญ่�ปุ่็น ได้เข้าเย่�ยมืชมื 
การิดำาเนินงานขอำงศูนย์พัฒนาคุณภาพช่วิตและส้่งเส้ริิมือำาช่พ 
ผู้สู้งอำายุขอำงที่ับมืา ป็ัจจุบัน อำยู่ริะหว่างการิจัดที่ำา MOU ริ่วมืกัน 
4 ฝ่าย ริะหว่าง เที่ศบาลตำาบลที่ับมืา เที่ศบาลเมืือำงบึงญ่�โถ 
มืหาวิที่ยาลัยธิ์ริริมืศาส้ตริ์ และมูืลนิธิ์ิ Noge a a Glocal 
ป็ริะเที่ศญ่�ป็ุ่น

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายประเสริฐ	วงษ์ศรี	 
นายกเทศมนตรีตำาบลทับมา

วิสัยทัศน์ 

“บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล	บริการประทับใจ	 
ห่วงใยสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมการศึกษา	 
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง	พร้อมสู่อาเซียน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

29.24	ตร.กม.	 24,073	คน	 199,365,362	บาท

โทรศัพท์   0	3887	4719	 www.thapma.go.th
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โครงการ ศูนย์ น ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
Day Care Center
ด  เทศบาลเมอง พ าราม ตำาบล พ าราม อำาเ อ พ าราม จัง วัดรา บร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 จากผู้สูงอายุ	 ผู้พิการ	 ติดบ้านติดเตียง	 นำามาสู่การฟ้ืนฟู 
ด้านสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ	 4	 มิติ	 ภายใต้การขับเคลื่อน
แบบประชารัฐ	 โดยการิม่ืส้่วนริ่วมืขอำง 3 ภาคส้่วน ได้แก่  
ภาคริัฐ ภาคเอำกชน และภาคป็ริะชาชน เพื�อำส้่งเส้ริิมืให้ผู้สู้งอำายุ
และผู้พิการิได้ริับการิพัฒนาด้านสุ้ขภาพกาย จิต ส้ังคมืและ
เศริษฐกิจ

	 ศูนย์ฟ้ืนฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ	 Day	 Care	 Center เกิดจาก
นักกิจกริริมืบำาบัดจากป็ริะเที่ศญ่�ปุ่็น ( CA) ได้นำาเส้นอำแนวคิด
การิจัดบริิการิศูนย์ฟ้้ินฟูิ Day Care Clinic แก่ศูนย์สุ้ขภาพ
ชุมืชนโริงพยาบาลโพธิ์าริามื จึงได้มื่การิป็ริะส้านความืร่ิวมืมืือำ 
กับเที่ศบาลเมืือำงโพธิ์าริามื ซึ�งม่ืหน้าท่ี่�ในการิดูแลคุณภาพช่วิต 
ผู้สู้งอำายุและผู้พิการิให้ม่ืคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่ขึ�น ให้การิส้นับส้นุน
ส้ถานท่ี่�ในการิดำาเนินกิจกริริมืและมื่จัดตั�งศูนย์ฟ้้ินฟูิผู้สู้งอำายุ 
และผู้พิการิ Day Care Center ขึ�น

	 ศูนย์ฟ้ืนฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ	 Day	 Care	 Center	 ได้ม่ื 
การิจัดที่ำา MOU ริะหว่างเที่ศบาลเมืือำงโพธิ์าริามื โริงพยาบาล
โพธิ์าริามื และภาคป็ริะชาชน ม่ืการิส้นับส้นุนงบป็ริะมืาณ
จากบริิษัที่เอำกชนในการิดำาเนินงานส่้งเส้ริิมืด้านผู้สู้งอำายุ 
และผู้พิการิภายในศูนยฟ้้์ินฟูิ ม่ืการิจัดกิจกริริมืในวันจันที่ร์ิ พุธิ์ ศุกร์ิ 
โดยม่ืกลุ่มืป็ริะชาชนจิตอำาส้ามืาร่ิวมืดำาเนินกิจกริริมื

	 ขยายผลการดำาเนินงานของศูนย์ฟ้ืนฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ	 
Day	 Care	 Center	 เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานต่าง	 ๆ	
ในการิศึกษาดูงานและนำาไป็ต่อำยอำดการิดำาเนินงานขอำงแต่ละ
พื�นท่ี่�ที่ั�งในส้่วนขอำงหน่วยงานกริะที่ริวงส้าธิ์าริณสุ้ขและอำงค์กริ
ป็กคริอำงส้่วนที่้อำงถิ�น 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 เกิดศูนย์ฟ้ืนฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ	 Day	 Care	 Center	 
เพื�อำฟิ้้นฟิูสุ้ขภาพขอำงผู้สู้งอำายุและผู้พิการิภายในเขตเที่ศบาล
เมืือำงโพธิ์าริามื

	 ผู้ สูงอายุและผู้พิการ ได้ รัิบการิฟ้้ินฟูิทัี่�งด้านสุ้ขภาพกาย  
สุ้ขภาพจิต ริวมืถึงการิส้ริ้างอำาช่พและการิช่วยเหลือำตนเอำง

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การมีส่วนร่วมและการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ที่ั�งภาคริัฐ ได้แก่ เที่ศบาลเมืือำงโพธิ์าริามื โริงพยาบาลโพธิ์าริามื 
ภาคป็ริะชาชน ได้แก่ ชุมืชน จิตอำาส้า ที่่�มืาริ่วมืงานที่ำากิจกริริมื 
ดูแลผู ้สู้งอำายุและผู ้พิการิด้วยความืจริิงใจ เต็มืใจ โดยไมื่ม่ื
ค่าตอำบแที่น เพื�อำเป็้าหมืายมุื่งให้ผู ้ป็่วยผู ้สู้งอำายุและผู ้พิการิ 
ได้ม่ืการิฟิ้้นฟิูที่ั�งด้านสุ้ขภาพและม่ืคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่ขึ�น ผู้ป็่วย 
มื่กำาลังใจและมื่ความืสุ้ข

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสวัสดิ์	จังพานิช 
นายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม

วิสัยทัศน์ 

“วัฒนธรรมเด่นเน้นสิ่งแวดล้อม	พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจ	 
ชีวิตมั่นคง	ร่วมดำารงเมืองน่าอยู่	คู่คนสวยโพธาราม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

2.65	ตร.กม.	 9,953	คน	 109,735,100	บาท

โทรศพัท์   0	3223	1267	 www.photharam.go.th
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โครงการ สร้างสังคมผู้สูงอายุคุณภาพ 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำาทางสังคม
ด  เทศบาลตำาบลเกาะคา อำาเ อเกาะคา จัง วัดลำาปาง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 สร้างสังคมผู้สูงอายุคุณภาพแบบองค์รวม	 โดยแบ่งกลุ่มื 
ผู้สู้งอำายุเป็็น 3 ป็ริะเภที่ ได้แก่ ผู ้สู้งอำายุติดส้ังคมื ผู้สู้งอำายุ
ติดบ้าน และผู้สู้งอำายุติดเต่ยง มื่การิจัดกิจกริริมืให้เหมืาะส้มื 
แก่กลุ่มืผู้สู้งอำายุแต่ละป็ริะเภที่

	 จัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ เมืื�อำ พ.ศ. 2557 จนถึงปั็จจุบัน เปิ็ดเร่ิยน 
ทีุ่กวันพุธิ์ที่่� 2 และ 4 ขอำงทีุ่กเดือำน จัดที่ำาหลักสู้ตริการิเริ่ยน และ
กิจกริริมือำย่างเหมืาะส้มื หลากหลาย และตริงกับความืต้อำงการิ 
ขอำงผู้สู้งอำายุ อำาที่ิ กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแล
สขุภาพกายและสขุภาพจติ เช่น กจิกริริมืธิ์ริริมืะใกล้ใจ การิแข่งขัน 
ก่ฬา การิให้ความืริู้ด้านโภชนาการิอำาหาริ การิอำอำกกำาลังกาย 
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เช่น การิจักส้านใบตาล การิตัดเย็บ
เส้ื�อำผ้า การิที่ำาดอำกไมื้จากกริะดาษส้า การิที่ำาขนมื การิป็ริะดิษฐ์
ขอำงใช้จากวัส้ดุเหลือำใช้ กิจกรรมสาธารณะ กิจกริริมื “ป็ะกัน
คริั�งละบาที่” ผู้สู้งอำายุจะริ่วมืกันบริิจาคเงิน คนละ 1 บาที่ ใน
การิเข้าเริ่ยนโริงเริ่ยนผู ้สู้งอำายุและการิริับเบ่�ยยังช่พผู ้สู้งอำายุ 
ในแต่ละคริั�ง ริวมืถึงกิจกริริมื “ขยะอำอำมืบุญ” การินำาขยะขายได้
มืาบริิจาคเพื�อำนำาเงินจากการิขายขยะ ไป็ซื�อำส้ิ�งขอำง เช่น ผ้าอำ้อำมื
ส้ำาเริ็จริูป็ นำาไป็ให้ผู้สู้งอำายุที่่�ป็่วยติดเต่ยง และการิจัดตั�งกอำงทีุ่น 
ผูส้้งูอำายุ เพื�อำร่ิวมืที่ำาบุญให้กบัผูส้้งูอำายุในชมุืชนท่ี่�เส่้ยชว่ติ กจิกรรม
มัคคุเทศก์จิตอาสาประจำาพิพิธภัณ ์ซากดึกดำาบรรพ์ โดยกลุ่มื 
ผู้สู้งอำายุจิตอำาส้า ซึ�งไมื่ได้ริับเงินค่าจ้างตอำบแที่นแต่อำย่างใด 

	 นวัตกรรมผู้สูงอายุ โดยผู้สู้งอำายรุ่ิวมืกันคิดร่ิวมืกันที่ำาจนเกิดนวัตกริริมื
จำานวน 5 ป็ริะเภที่ ได้แก่ หมือำนเพื�อำสุ้ขภาพจากหลอำดกาแฟิ  
กล่อำงใส่้กริะดาษทิี่ชชูจ่ากใบตาล เคริื�อำงป็ริะดับจากเศษกริะดาษ  
ถงุมือืำพยาบาลจากเศษผ้า และบล็อำกป็พูื�นช่วยโลกจากเศษโฟิมื 

	 ผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง	 ม่ืกิจกริริมืเย่�ยมืบ้านผู้สู้งอำายุ 
ที่่�ป็่วยติดเต่ยง เพื�อำให้กำาลังใจผู้ที่่�ป็่วยและผู้ดูแล ในส้่วนขอำง 
ผู ้สู้งอำายุที่่�ติดบ้านนั�น จะได้รัิบการิเย่�ยมืเพื�อำพูดคุย ชักชวน 
ให้เข้าริ่วมืที่ำากิจกริริมืต่าง ๆ ขอำงผู้สู้งอำายุ ริวมืถึงการิเข้าเริ่ยน 
ในโริงเริย่นผูส้้งูอำายุ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ด้านสังคม	 ผู้ สู้งอำายุ ไ ด้ เข้าถึงสิ้ที่ธิิ์ท่ี่� พึงม่ืและการิบริิการิ 
ที่่�มืป่็ริะส้ทิี่ธิ์ภิาพ ภายใต้การิช่วยเหลอืำขอำงทุี่กภาคส่้วน มืคุ่ณภาพ
ช่วิตที่่�ด่ขึ�น เกิดส้ังคมืที่่�ไมื่ที่อำดที่ิ�งกัน เกิดเคริือำข่ายจิตอำาส้า

	 ด้านเศรษฐกิจ ผู้สู้งอำายุและผู้ดูแลผู้สู้งอำายุส้ามืาริถพึ�งพาตนเอำง  
ได้รัิบการิส้่งเส้ริิมือำาช่พท่ี่�เหมืาะส้มื ที่ำาให้มื่ริายได้ มื่งานที่ำา  
เกิดความืภาคภูมิืใจในตนเอำง และได้รัิบการิส้นับส้นุนกายอุำป็กริณ์
สิ้�งขอำงท่ี่�จำาเป็็น อำาที่ิ ผ้าอ้ำอำมืส้ำาเร็ิจรูิป็ นมื จากหน่วยงาน 
ท่ี่�เก่�ยวข้อำงและภาคเอำกชน เพื�อำแบ่งเบาภาริะขอำงคริอำบครัิว

	 ด้ าน ส่ิ งแวด ล้อมและ สุขภาพ 	 ผู้ สู้ ง อำ ายุ ไ ด้ รัิ บความืริู้ 
ในเรืิ�อำงการิดูแล ริักษา ฟิ้้นฟิูสุ้ขภาพขอำงตนเอำง การิป็ริับป็รุิง 
ส้ภาพแวดล้อำมืภายในบ้านเพื�อำใช้ช่วิตได้อำย่างป็ลอำดภัย และ 
การิส้ริ้างส้ิ�งอำำานวยความืส้ะดวกขอำงเมืือำงในส้ถานที่่�ส้าธิ์าริณะ 
ผ่านแนวคิดอำาริยส้ถาป็ัตย์ ที่่�เอำื�อำต่อำผู้สู้งอำายุให้ส้ามืาริถใช้บริิการิ
ส้ถานที่่�ส้าธิ์าริณะได้ส้ะดวกมืากขึ�น

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การดำาเนินการตามฐานข้อมูลและข้อเท็จจริง ผ่านการิ 
ริับฟิังความืคิดเห็นความืต้อำงการิ และป็ัญหาขอำงผู ้สู้งอำายุ 
ในเวท่ี่ส้าธิ์าริณะต่าง ๆ ม่ืความืยืดหยุ่น ส้ามืาริถแก้ไขป็ัญหา  
พฒันา และตอำบส้นอำงความืต้อำงการิขอำงผูส้้งูอำายไุด้อำย่างเหมืาะส้มื 
เที่่าเที่่ยมื และไมื่เลือำกป็ฏิิบัติ ส้ามืาริถต่อำยอำดกิจกริริมืไป็ได้ 
ในหลายแนวที่าง และคริบทีุ่กมืิติ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางสาวเพ็ญภัค	รัตนคำาฟู 
นายกเทศมนตรีตำาบลเกาะคา

วิสัยทัศน์ 

“เกาะคา	เมืองน่าอยู่	คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี	 
การคมนาคมปลอดภัย	การบริหาร	 
การเมืองโปร่งใส	ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

4.74	ตร.กม.	 4,579	คน	 52,730,721	บาท

โทรศัพท์ 0	5428	1066	 www.kohkha.go.th
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โครงการ ตำาบลศรีเตี้ยเมืองเปนมิตรกับผู้สูงอายุ 
สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัย
ด  เทศบาลตำาบลศรเตี  อำาเ อบ้าน ่ง จัง วัดลำาพน

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 เน้นหลักการมีส่วนร่วม จากคนทีุ่กวัย และจากทีุ่กภาคส่้วน 
ในชุมืชน ที่ั�งภาครัิฐและภาคเอำกชน ริ่วมืบูริณาการิให้เกิด 
การิเตริ่ยมืความืพริ้อำมื เพื�อำเข้าสู้ ่ส้ังคมืผู ้สู้งอำายุและพัฒนา
คณุภาพชว่ติผูส้้งูอำายุในตำาบลศริเ่ต่�ยแบบอำงค์ริวมื ที่ั�งด้านร่ิางกาย  
จิตใจ เศริษฐกิจ และส้ังคมื 

	 ชุมชนตระหนักถึงความสำาคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
มื่การิถ ่ายที่อำดอำงค ์ความืริู ้ ให ้คนในชุมืชนอำย ่างต ่อำเนื�อำง 
ส้นับส้นุนให้ผู้สู้งอำายุมื่งานที่ำามืากขึ�น ให้รูิ้จักวางแผนการิอำอำมื 
ที่ำาให้ผูส้้งูอำายุในชมุืชนรู้ิสึ้กว่าตัวเอำงมืคุ่ณค่า ไม่ืเป็็นภาริะต่อำส้งัคมื 

	 เ มืองเป็นมิตรกับผู้ สูงอายุ สู่การมีคุณภาพชีวิต ท่ีดีของ 
ผู้สูงวัยตำาบลศรีเตี้ย ขับเคลื�อำนการิดูแลผู้สู้งอำายุขอำงเที่ศบาล
อำย่างส้มืบูริณ์ และคริบวงจริ ผ่านการิตั�งศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ช่วิตผู้สู้งอำายุและส้่งเส้ริิมือำาช่พผู้สู้งอำายุ ส้ำาหรัิบผู้สู้งอำายุ 
ติดสั้งคมื ศูนย์ฟ้้ินฟูิส้มืริริถภาพชุมืชนหรืิอำศูนย์ส้าธิ์าริณสุ้ข
มูืลฐานผู้สู้งอำายุ ส้ำาหรัิบผู้สู้งอำายุติดบ้าน และริะบบการิดูแล 
ริะยะยาวด้านส้าธิ์าริณสุ้ข ส้ำาหรัิบผู้สู้งอำายุท่ี่�ม่ืภาวะพึ�งพิง 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้สูงอายุ	 คนพิการ	 และผู้ด้อยโอกาสท่ียากไร้และไร้ท่ีพ่ึง 
ได้รัิบการิป็รัิบส้ภาพและซ่อำมืแซมืบ้าน ม่ืสุ้ขภาพจิต สุ้ขภาพกาย 
ท่ี่�แข็งแริงขึ�น ม่ืความืส้ะดวกส้บาย ป็ลอำดภัย ต่อำการิใช้ช่วิต 
มืากขึ�น ส้มืาชกิขอำงคริอำบคริวัผูส้้งูอำาย ุคนพกิาริและผูด้้อำยโอำกาส้
ที่่�ยากไริ้และไริ้ท่ี่�พึ�ง ที่่�ได้รัิบการิป็รัิบส้ภาพและซ่อำมืแซมืบ้าน  
ริู ้ส้ึกมื่คุณค่า และมื่จิตอำาส้าเข้าช่วยเหลือำงานส้ังคมืต่าง ๆ  
อำย่างต่อำเนื�อำงและเต็มืใจ

	 การเตรียมความพร้อมในการรับมือเพ่ือก้าวเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุและวางแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ 
ให้เกิดเป็นรูปธรรมและเกิดความย่ังยืน โดยอำาศัยการิมื่ 
ส่้วนร่ิวมืขอำงคนทุี่กช่วงวัยในชุมืชน และภาค่เครืิอำข่ายร่ิวมืกัน 
ขับเคลื�อำนให้ผู้สู้งอำายุม่ืความืรู้ิในการิดูแลตนเอำง และส้ามืาริถ
พัฒนาศักยภาพได้ทัี่�ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุ้ขภาพ ด้านการิที่ำางาน
ด้านความืมัื�นคง และด้านการิเร่ิยนรู้ิและการิม่ืส่้วนร่ิวมืในสั้งคมื

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ม่ืวิสั้ยทัี่ศน์ ม่ืความืรู้ิ 
ความืส้ามืาริถในการิบริิหาริจัดการิ การิป็ริะส้านงานเคริือำข่าย
อำงค์กริ กริะตุ้นให้ส้มืาชิกในชุมืชนเข้ามืามื่ส้่วนริ่วมืในการิพัฒนา
คุณภาพช่วิตผู้สู้งอำายุริ่วมืกัน

	 ความเสียสละของชมรมผู้สูงอายุและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านผู้สูงอายุ ที่่�ส้ามืาริถป็ริะส้านงานคนทีุ่กกลุ่มืทีุ่กวัย และ 
กลุ ่มือำงค์กริให้ตริะหนักถึงความืส้ำาคัญในการิส้ริ้างคุณค่า 
ในผู้สู้งอำายุ การิให้เก่ยริติและการิยอำมืริับ

	 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน	 ท่ี่�ม่ืจิตส้ำานึกเพื�อำส่้วนริวมื 
และพริ้อำมือุำที่ิศเวลาขับเคลื�อำนการิดำาเนินงานด้านต่าง ๆ  
ให้ป็ริะส้บความืส้ำาเริจ็ 

	 การถอดบทเรียนการดำาเนินงานด้านผู้สูงอายุ	 ผ่านคณะที่ำางาน 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพช่วิตอำย่างต่อำเนื�อำง เพื�อำยกริะดับการิดูแล 
ผู้สู้งอำายุในชุมืชนให้มื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพยิ�งขึ�นไป็ 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสมบัติ	ณ	วรรณไทย 
นายกเทศมนตรีตำาบลศรีเตี้ย

วิสัยทัศน์ 

“ตำาบลการจัดสวัสดิการชุมชนอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ	 
สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีอย่างยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

29.50	ตร.กม.	 5,587	คน	 45,675,424	บาท

โทรศพัท์  0	5352	8650	 www.sritia.go.th
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โครงการ นวัตกรรม สังคมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ
ด  เทศบาลตำาบลนำาสว  อำาเ อเมองเล  จัง วัดเล

โครงการ 
ด  เทศบาลตำ

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ประเด็นปัญหา	 ปั็จจุบันเที่ศบาลตำาบลนำ�าส้วยเข้าสู่้ภาวะสั้งคมื 
ผู้สู้งอำาย ุ (Aging Society) อำย่างส้มืบูริณ์แล้ว เนื�อำงจากผู้สู้งอำายุ 
เพิ�มืมืากขึ�น โดยม่ืจำานวน 741 คน คิดเป็็นร้ิอำยละ 23 จากจำานวน
ป็ริะชากริทัี่�งหมืด ซึ�งม่ืจำานวน 3,624 คน 

	 โรงเรียนผู้สูงอายุภูผาล้อมนำ้าสวย ม่ืคณะกริริมืการิบริหิาริโริงเร่ิยน 
ม่ืการิอำอำกแบบหลักสู้ตริท่ี่�เหมืาะส้มื เปิ็ดรัิบส้มัืครินักเร่ิยนผู้สู้งอำายุ
และเปิ็ดเร่ิยนอำย่างต่อำเนื�อำง ม่ืความืส้อำดคล้อำงกับวิถ่ชาวบ้าน 
ริวมืถึงจัดเวท่ี่ให้ ม่ืการิแลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิเพื�อำพัฒนางาน 
กันอำย่างต่อำเนื�อำง เป็็นกลไกหลักในการิขับเคลื�อำนการิพัฒนา
และแก้ไขปั็ญหาพัฒนาคุณภาพช่วิตขอำงผู้สู้งอำายุในทุี่ก ๆ มิืติ  
ไม่ืว่าจะเป็็นด้านเศริษฐกิจ สั้งคมื วัฒนธิ์ริริมืป็ริะเพณ่ สุ้ขภาพ
และสิ้�งแวดล้อำมื 

	 หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือสุขภาวะ 
ผู้ สู งอายุ ท่ีหลากหลายด้าน  เ ปิ็ดโอำกาส้ให้ทุี่กภาคส่้วน 
ม่ื ส่้วนร่ิวมืในการิจัดกิจกริริมือำย่างน้อำยเดือำนละ 1 ครัิ� ง  
และม่ืการิจัดมืหกริริมืวันผู้สู้งอำายุ ปี็ละ 1 ครัิ�ง โดยเน้นการิ
จัดกิจกริริมืตามืหลักการิ 5อำ. ป็ริะกอำบด้วย อำาหาริ อำาริมืณ์  
อำอำกกำาลังกาย อำาส้า และอำอำมื ซึ�งม่ืภาค่เครืิอำข่ายเข้ามืา 
ม่ืส่้วนร่ิวมืในการิจัดกิจกริริมืด้วยอำย่างต่อำเนื�อำง 

	 พัฒนาระบบข้อมูลและจัดการความรู้เ ก่ียวกับผู้สูงอายุ 
ให้ครบถ้วน	 ถูกต้อง	 และนำาไปใช้ประโยชน์	 โดยม่ืนักวิจัย
ชุมืชนและเจ้าหน้าท่ี่�ขอำงเที่ศบาลตำาบลและโริงพยาบาลส่้งเส้ริิมื 
สุ้ขภาพตำาบลเก็บริวบริวมืข้อำมูืลริะบบการิดูแลผู้ สู้งอำายุ 
ให้คริบถ้วนและถูกต้อำง ม่ืการิจัดเวท่ี่วิเคริาะห์ข้อำมูืลและ 
หาแนวที่างแก้ไข เวท่ี่จัดที่ำาแผนพัฒนาแบบมื่ส่้วนริ่วมืการิ
พัฒนาริะบบการิดูแลผู้สู้งอำายุ และเส้นอำหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อำง 
ให้นำาไป็บริริจุในแผนพัฒนาท้ี่อำงถิ�น ไป็จนถึงเวท่ี่จัดที่ำาแผน
ป็ฏิิบัติการิแบบมื่ส่้วนร่ิวมืขอำงการิพัฒนาริะบบการิดูแลผู้สู้งอำายุ 
เป็็นป็ริะจำาทุี่กปี็

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 โรงเรียนผู้สูงอายุภูผาล้อมนำ้าสวย	 เ ป็็นกลไกท่ี่� เข้มืแข็ง  
ส้ามืาริถวางริะบบการิพัฒนาผู้สู้งอำายุแบบม่ืส่้วนร่ิวมืได้อำย่าง 
ม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ 

	 บูรณาการการทำางานในพ้ืนท่ี ที่ำาให้ทุี่กภาคส่้วนร่ิวมืมืือำกันที่ำางาน
ได้อำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ

	 การเช่ือมโยงแผนงาน	โครงการ	และงบประมาณ เพื�อำดำาเนินการิ 
จัดกิจกริริมือำย่างเหมืาะส้มืและต่อำเนื�อำง

	 ผู้ สูงอายุในพ้ืนท่ีได้ รับการดูแลคุณภาพชีวิตท่ีดีทุกด้าน 
อย่างทั่วถึงมากย่ิงขึ้น ผู้สู้งอำายุมื่ส้่วนริ่วมืในการิจัดการิตนเอำง 
ที่ำาให้เกิดความืภาคภูมืิใจ อำยู่ในส้ังคมือำย่างมื่คุณค่าและศักดิ�ศริ่

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ	 คณะกรรมการบริหาร
ชมรมผู้สูงอายุ	 และทีมนักวิจัยชุมชนท้องถ่ินมีศักยภาพ 
ที่เข้มแข็ง	 ส้ามืาริถอำอำกแบบและบูริณาการิจัดกิจกริริมืให้กับ
ป็ริะชากริกลุ่มืเป็้าหมืายผู้สู้งอำายุได้อำย่างเหมืาะส้มื ส้อำดคล้อำงกับ
วิถ่ชุมืชนและเกิดความืต่อำเนื�อำง

	 ผู้สูงอายุ	 ชุมชน	 ท้องท่ี	 ท้องถ่ิน	 และส่วนราชการในพื้นท่ี	 
เกิดการิเร่ิยนรู้ิร่ิวมืกันในการิดูแลริะบบการิพัฒนาผู้สู้งอำายุ  
เกิดการิมืส่่้วนริว่มืขอำงที่กุภาคส้ว่น เพื�อำขับเคลื�อำนริะบบการิพฒันา 
ผู้สู้งอำายุ ให้ม่ืความืรู้ิ ความืเข้าใจ และเกิดความืตริะหนัก 
ในการิส้ร้ิางเส้ริิมืคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่แก่ผู้สู้งอำายุ ให้อำยู่ในสั้งคมื 
อำย่างม่ืศักดิ�ศร่ิ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายคงเดช	โกสินทร์ 
นายกเทศมนตรีตำาบลนำ้าสวย

วิสัยทัศน์ 

“นำ้าสวยเมืองน่าอยู่	เมืองคนดีมีคุณธรรม	 
นำาการท่องเที่ยว	การศึกษาก้าวไกล	ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	 
พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมการกี า	 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

73	ตร.กม.	 3,624	คน	 37,000,000	บาท

โทรศัพท์  0	4207	2128	 www.numsuay.go.th
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โครงการ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ เทศบาลตำาบลยางชุมน้อย
ด  เทศบาลตำาบล าง มน้อ  อำาเ อ าง มน้อ  จัง วัดศรสะเก

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การคัดกรองผู้สูงอายุเพ่ือแบ่งเป็นกลุ่ม คำานึงถึงการิเริิ�มืเข้าสู่้
สั้งคมืผู้สู้งอำายุอำย่างม่ืคุณภาพ เน้นด้านการิพัฒนาริะบบบริิการิ
สุ้ขภาพท่ี่�เหมืาะส้มืกับผู้สู้งอำายทุุี่กกลุ่มื การิพัฒนาริะบบการิดูแล 
ผู ้สู้งอำายุที่่�มื่ภาวะพึ�งพิง การิดูแลริะยะสุ้ดที่้ายขอำงช่วิตขอำง 
ผู้สู้งอำายุให้ได้ริับการิพัฒนาและส้่งเส้ริิมืคุณภาพช่วิตให้ดำาเนินไป็ 
อำย่างมื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ ริวมืที่ั�งการิส้่งเส้ริิมืการิริวมืกลุ่มื และ 
ส้ริ้างความืเข้มืแข็ง

	 โรงเรียนผู้สูงอายุเป่ียมสุข	เทศบาลตำาบลยางชุมน้อย	 ม่ืการิจัด
กิจกริริมืการิส้ร้ิางเส้ริิมืสุ้ขภาพผู้สู้งอำายุกลุ่มืติดสั้งคมื กิจกริริมื
ท่ี่�ส่้งเส้ริิมืด้านสุ้ขภาพจิต นันที่นาการิ กิจกริริมืวัฒนธิ์ริริมื
ป็ริะเพณ่พื�นบ้านอำอำกกำาลังกาย ผส้มืผส้านไป็กับการิส้ร้ิางอำาช่พ
/ริายได้ การิใช้ภูมิืปั็ญญาท้ี่อำงถิ�น การิถ่ายที่อำดความืรู้ิต่าง ๆ  
สู้เ่ดก็เยาวชน กลุม่ืผูส้้งูอำายใุนโริงเริย่นและผูส้้นใจ การิศกึษาดงูาน
เพื�อำการิแลกเป็ล่�ยนเร่ิยนริู ้และการิส้ร้ิางส้ขุ 5 มืติ ิเพื�อำให้ผูส้้งูอำายุ
ดำาริงช่วิตอำย่างมื่ศักดิ�ศริ่ พึ�งตนเอำงได้ และมื่คุณภาพช่วิตที่่�ด่ขึ�น

	 ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
เทศบาลตำาบลยางชุมน้อย	 เพื�อำกำาหนดริะเบ่ยบ แนวที่างการิ
ดำาเนินงาน การิดูแล ส่้งเส้ริิมื และฟ้้ินฟูิศักยภาพ ผู้สู้งอำายุ
กลุ่มืติดบ้านและกลุ่มืติดเต่ยง ให้ได้รัิบการิดูแลอำย่างทัี่�วถึง 
โดยคณะอำนุกริริมืการิกอำงทีุ่นการิส้นับส้นุนการิจัดบริิการิดูแล
ริะยะยาวส้ำาหรัิบผู้สู้งอำายทุ่ี่�ม่ืภาวะพึ�งพิงเที่ศบาลตำาบลยางชุมืน้อำย
ท่ี่มืเจ้าหน้าท่ี่�จากศูนย์สุ้ขภาพชุมืชนโริงพยาบาลยางชุมืน้อำย  
ผู้จัดการิริะบบดูแลริะยะยาวด้านสุ้ขภาพ (Care Manager) 
ผู้ ช่ วย เหลือำ ดูแลผู้ สู้ งอำา ยุ ท่ี่� ม่ืภาวะพึ� งพิ ง  (Careg iver )  
ที่่มืส้หวิชาช่พ

	 การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต	 เพื�อำให้ผู้สู้งอำายุได้จากไป็ 
อำย่างส้งบ โดยความืริ่วมืมืือำจากภาค่เครืิอำข่ายหน่วยงานต่าง ๆ 
เช่น โริงพยาบาลยางชุมืน้อำย ชุมืชน เที่ศบาลตำาบลยางชุมืน้อำย 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ทัี่�งด้าน
ร่ิางกาย จิตใจ สั้งคมื ส้ติปั็ญญา และเศริษฐกิจ

	 ผู้สูงอายุในกลุ่มติดสังคม	กลุ่มติดบ้าน	 ติดเตียง	 ได้รัิบการิดูแล 
ฟ้้ินฟูิสุ้ขภาพ ลดภาริะการิดูแลขอำงคริอำบครัิว

	 ผู้ สู งอา ยุ ในกลุ่ มวาระสุด ท้ายของชี วิต  ไ ด้ รัิบกำา ลั ง ใจ  
และความืริู้ ผ่านความืริ่วมืมืือำขอำงภาค่เคริือำข่ายและจากไป็ 
อำย่างส้งบ ม่ืศักดิ�ศร่ิ และตริะหนักถึงคุณค่าในตนเอำง 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหารเทศบาล	 ผู้นำาชุมชน	 ซึ�งม่ื 
ความืมืุ่งมืั�น ตั�งใจพัฒนาในการิส้่งเส้ริิมืคุณภาพช่วิตผู้สู้งอำายุ

	 การบริหารงานภายใต้ระบบบริหารงานกองทุน	(LTC)	ในพ้ืนท่ี 
ในระดับดีอย่างต่อเนื่อง ส้่งผลให้ม่ืการิจัดตั�งโริงเริ่ยนผู้สู้งอำายุ 
เป่ี็ยมืสุ้ขชุมืน้อำย เพื�อำส่้งเส้ริิมืให้ผู้สู้งอำายุได้แลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิ 
ร่ิวมืกันในกลุ่มืติดสั้งคมื และจัดตั�งศูนย์ พัฒนาและฟ้้ินฟูิ 
คุณภาพช่วิตผู้สู้งอำายุและคนพิการิเที่ศบาลตำาบลยางชุมืน้อำย  
เพื�อำดูแลผู้สู้งอำายุในกลุ่มืติดบ้าน และติดเต่ยง

	 การทำางานและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขร่วมกับ 
ภาคีเครือข่าย เช่น โริงพยาบาลยางชุมืน้อำย ที่่มืหมือำคริอำบคริัว 
ให้บริิการิเชิงริุกในพื�นที่่�ริับผิดชอำบริ่วมืกับชุมืชนในพื�นที่่�

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายนวนใจ	บุษบงก์	 
นายกเทศมนตรีตำาบลยางชุมน้อย

วิสัยทัศน์ 

“ยางชุมน้อยเมืองแห่งความสุข	เชิดชูวัฒนธรรมประเพณี	
คุณภาพชีวิตที่ดี	มีเศรษฐกิจมั่นคง	ดำารงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล	
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

39.88	ตร.กม.	 6,356	คน	 58,445,434	บาท

โทรศพัท์   0	4568	7301	 www.yangchumnoi.go.th
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โครงการ ระบบสุขภาพภายใต้กลไก “ประชารัฐ”  
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ตำาบลท่าช้างและศูนย์ น สมรรถภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการวัดยูงทอง
ด  เทศบาลตำาบลท่า ้าง อำาเ อบางกล่ำา จัง วัดสง ลา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ศูน ย์ พัฒนาคุณภาพชี วิตและ ส่ง เส ริมอา ชีพ ผู้ สู งอา ยุ 
ตำาบลท่าช้าง	เป็็นส้ถานที่่�ในการิริวมืกลุ่มืจัดกิจกริริมืและบริิการิ 
ที่่�คริอำบคลุมืทุี่กมืิติ ที่ั�งด้านสุ้ขภาพ ส้ังคมื จิตใจ และด้าน 
อำาช่พ เช่น กิจกริริมืการิส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพกาย การิอำอำกกำาลังกาย 
กิจกริริมืส้่งเส้ริิมืสุ้ขภาพจิต กิจกริริมืนันที่นาการิ และกิจกริริมื 
ที่างส้ังคมื เช ่น การิเย่�ยมืบ้านเพื�อำนช่วยเพื�อำน ไป็จนถึง 
การิอำบริมือำาช่พ ซึ�งจะจัดกิจกริริมืเดือำนละ 2 คริั�ง ทีุ่กวันที่่� 15 
และวันที่่� 30 ขอำงเดือำน

	 ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ผู้พิการ
วัดยูงทอง	 เป็็นศูนย์ดูแลผู้สู้งอำายุริะยะยาวซึ�งม่ืกิจกริริมืส้ำาคัญ 
คือำ การิดูแลผู้สู้งอำายุในภาวะพึ�งพิงส้นับส้นุนและบริิหาริจัดการิ 
ให้กลุ่มื CM และ CG ดูแลผู้สู้งอำายุ กิจกริริมืการิเย่�ยมืบ้าน 
ผู้สู้งอำายุท่ี่�ป่็วยติดเต่ยงเพื�อำให้คำาป็รึิกษาปั็ญหาด้านสุ้ขภาพ  
และส้วัส้ดิการิต่าง ๆ  กิจกริริมืส่้งเส้ริิมืฟ้้ินฟูิส้มืริริถภาพในรูิป็แบบ 
ท่ี่�หลากหลาย เช่น การิอำอำกกำาลังกาย การิตริวจสุ้ขภาพ กิจกริริมื
สั้นที่นาการิ โดยยึดหลัก 5ส้. สุ้ขส้นุก สุ้ขส้ง่า สุ้ขส้ว่าง สุ้ขส้บาย
สุ้ขส้งบ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ศูนย์กลางการเรียนรู้แก่ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อม 
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ม่ืเครืิอำข่ายชมืริมืผู้สู้งอำายุขับเคลื�อำนกิจกริริมื 
ด้านการิพัฒนาคุณภาพช่วิต ภายใต้อัำตลักษณ์ “สู้งวัยอำยา่งม่ืคุณค่า
ชริาอำย่างม่ืศักดิ�ศร่ิ”

	 ประชาชนมส่ีวนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ�งเป็็นผู้สู้งอำายใุนภาวะ
พึ�งพิง ที่ำาให้ผู้สู้งอำายุม่ืสุ้ขภาพกาย สุ้ขภาพจิตท่ี่�ด่

	 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและกลุ่มคนทุกวัย 
ในชุมชน	 เช่น กิจกริริมืการิแข่งขันก่ฬาผู้สู้งอำายุ “บานไมื่ริู้โริย
เกมืส้์” มื่กิจกริริมืส้ริ้างอำาช่พเพิ�มืริายได้แก่ผู้สู้งอำายุและส้มืาชิก 
ในคริอำบคริัว ที่ำาให้ผู้สู้งอำายุมื่สุ้ขภาพกาย สุ้ขภาพใจที่่�ด่ขึ�น

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การบูรณาการภายใ ต้กลไกประชารัฐ 	 การิม่ื ส่้วนร่ิวมื 
โดยการิส้่งเส้ริิมืและส้นับส้นุนทัี่�งอำงค์ความืริู้  งบป็ริะมืาณ 
จากภาค่เครืิอำข่ายทัี่�งภาครัิฐ เอำกชนและป็ริะชาสั้งคมื

	 วิสัยทัศน์ผู้นำา	 นโยบายท่ีชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการ	 ผู้ด้อยโอกาส	 ส่้งเส้ริิมืการิที่ำางานริ่วมืกัน 
เป็็นท่ี่มื และการิม่ืส่้วนร่ิวมืกับชุมืชน ให้เห็นความืส้ำาคัญและ 
ส้ร้ิางคุณค่าแก่ผู้สู้งอำายุ

	 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลท่าช้าง	 ท่ี่�เข้มืแข็ง  
และเป็็นกลไกหลักในการิขับเคลื�อำนกิจกริริมื

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายวิทยา	ทิพย์มณี 
นายกเทศมนตรีตำาบลท่าช้าง

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน	 
ยกระดับการศึกษา	พัฒนาคุณภาพชีวิต	 
จัดการสิ่งแวดล้อมสร้างความพร้อมสาธารณูปโภค”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

102	ตร.กม.	 21,725	คน	 160,118,155	บาท

โทรศัพท์  0	7458	1090	 www.thachang.go.th
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โครงการ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลท่าเรอ อำาเ อท่า พ จัง วัดสตล

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การจัดกิจกรรมหลากหลายครอบคลุมท้ัง	4	มิติ คือำ กาย จิต สั้งคมื 
และป็ัญญา ตริงตามืความืต้อำงการิขอำงผู้สู้งอำายุ อำ่กที่ั�งเป็็นเวท่ี่ 
ที่่�ส้ ่งเส้ริิมืให้ผู ้สู้งอำายุได้ที่ำากิจกริริมืริ่วมืกันและเห็นคุณค่า 
ขอำงตนเอำง 

	 ต้นแบบด้านสวัสดิการสังคม	 ม่ืหน่วยงานและอำงค์กริต่าง ๆ  
ที่ั�งในและนอำกพื�นที่่�เข้ามืาศึกษาดูงาน เป็็นพื�นที่่�ท่ี่�ม่ืโริงเร่ิยน 
ผู้สู้งอำายุเป็็นแห่งแริกในจังหวัดส้ตูล 

	 คว้ารางวัล	 อำาทิี่ ได้รัิบโล่ป็ริะกาศเก่ยริติคุณ ศูนย์พัฒนา
คุณภาพช่วิตและส่้งเส้ริิมือำาช่พผู้สู้งอำายุตำาบลท่ี่าเรืิอำด่เด่น 
ป็ริะจำาปี็ 2562 ได้รัิบเก่ยริติบัตริเป็็นหน่วยงานท่ี่�ให้การิส้นับส้นุน
การิจัดงานวันผู้สู้งอำายุแห่งชาติจังหวัดส้ตูล เก่ยริติบัตริผู้สู้งอำายุ 
ท่ี่�ม่ืจิตอำาส้าขอำงจังหวัดส้ตูล ริวมืถึงโล่เชิดชูเก่ยริติ ป็ริะเภที่ 
คลังปั็ญญาผู้สู้งอำายดุ่เด่นขอำงจังหวัดส้ตูล 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 พ้ืนท่ีเรียนรู้	และถ่ายทอดประสบการณ์ ภูมิืปั็ญญาและวัฒนธิ์ริริมื
ท้ี่อำงถิ�น ดำาริงสื้บที่อำดเป็็นอัำตลักษณ์ขอำงตำาบลท่ี่าเรืิอำต่อำไป็

	 เป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ เข้ามืามืส่่้วนร่ิวมืในการิแลกเป็ล่�ยน 
เริ่ยนริู้และที่ำาป็ริะโยชน์ต่อำชุมืชน 

	 ส่งเสรมิอาชพี	และเพิม่รายได้ในชมุชน	ที่ำาให้เกิดการิส้ร้ิางอำาช่พ
และส้ร้ิางริายได้ให้กับคนในที่้อำงถิ�น ผู้ป็ริะกอำบการิในเขตพื�นท่ี่�
ตำาบลท่ี่าเรืิอำและพื�นท่ี่�ใกล้เค่ยง

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 อบต.ท่าเรือ	 ได้บูรณาการความร่วมมือ	 ทัี่�งในด้านอำงค์ความืริู้
และงบป็ริะมืาณจากหลายหน่วยงาน ทัี่�งภาครัิฐและเครืิอำข่าย 
ภาคป็ริะชาชน เช่น ริพ.ส้ต.ที่่าเริือำ ริพ.ส้ต.แป็-ริะใต้ พมืจ. ส้ตูล 
อำัยการิคุ ้มืคริอำงส้ิที่ธิ์ิฯอำพมื. กำานันผู ้ใหญ่บ้าน อำส้มื. อำผส้.  
และเคริือำข่ายชมืริมืผู้สู้งอำายุ (A-net) เป็็นต้น

	 วิ สัยทัศน์ ผู้นำา	 การทำางานเป็นทีม	 และการมี ส่วนร่วม 
กับชุมชน	 มื่จุดเน้นอำยู ่ท่ี่�การิป็ริะส้านความืริ่วมืมืือำกับชุมืชน 
เพื�อำให้โคริงการิท่ี่�ป็ริะชาชนต้อำงการิและพึงพอำใจมืากท่ี่�สุ้ด  
โดยการิริับฟิังความืคิดเห็น/ความืต้อำงการิขอำงป็ริะชาชน กำาหนด
ขั�นตอำนการิแก้ไขป็ัญหา ริ่วมืกันแก้ไขป็ัญหา ม่ืการิเริ่ยนริู้และ
ป็ฏิิบัติริ ่วมืกัน ยึดหลักนำาความืเห็นขอำงป็ริะชาชนช่วยเพิ�มื
ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพการิดำาเนินงาน

	 การเปิดโอกาสให้ ผู้สูงอายุ เข้ามืามื่ส่้วนร่ิวมืในการิจัดที่ำา 
แผนพัฒนาที่้อำงถิ�นด้านการิส้่งเส้ริิมืและพัฒนาคุณภาพช่วิต

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายบาเสด	ยาพระจันทร์	 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าเรือ

วิสัยทัศน์ 

“การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	เศรษฐกิจดี	 
ชุมชนน่าอยู่	สังคมมีคุณภาพ”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

46	ตร.กม.	 5,101	คน	 32,664,226	บาท

โทรศพัท์   0	7483	9820	 www.tharae.go.th
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โครงการ สร้างพลังภาคีร่วมใจ สู่สังคมผู้สูงวัยสุขภาพดี 
( o n o ether or ealth  n  o et )
ด  เทศบาลเมองวังนำาเ น อำาเ อวังนำาเ น จัง วัดสระ ก้ว

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 โครงการสร้างพลังภาคีร่วมใจ	 สู่สังคมผู้สูงวัยสุขภาพดี	 
เน้นการิแก้ไขป็ัญหาและตอำบส้นอำงต่อำความืต้อำงการิในการิดูแล 
ผู้สู้งอำายุ ภายใต้ทีุ่นและศักยภาพที่่�มื่ โดยเน้นส้ริ้างกริะบวนการิ
พัฒนาชุมืชนที่้อำงถิ�นผ่าน 3 แนวที่าง คือำ (1) ส้ริ้างการิมื ่
ส้่วนริ่วมื (2) ส้ริ้างอำงค์กริแห่งการิเริ่ยนริู้ และ (3) ส้ริ้างส้ังคมื 
ผู้สู้งวัยสุ้ขภาพด่

	 สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ เปิ็ดโอำกาส้ให้ป็ริะชาชน 
และผูท่้ี่�มืส่่้วนเก่�ยวข้อำงกบัการิดูแลผูส้้งูอำายุได้เข้าร่ิวมืในการิแส้ดง
ความืคิดเห็น ริ่วมืคิด ริ่วมืที่ำา และริ่วมืริับผลป็ริะโยชน์ ผ่านเวที่่ 
ขอำงชมืริมืผู้สู้งอำายุขอำงตำาบล โดยนำาข้อำมืูลที่่�ได้มืาใช้ป็ริะกอำบ 
การิตัดส้ินใจดำาเนินการิวางแผนดูแลผู้สู้งอำายุในพื�นที่่�

	 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จากการิเพิ�มืขึ�น 
ขอำงผู้สู้งอำายุที่่�ริวดเริ็วในพื�นท่ี่� นายกเที่ศมืนตร่ิเมืือำงวังนำ�าเย็น
จึงมื่นโยบายท่ี่�จะแก ้ป็ ัญหาและวางริากฐานในริะยะยาว 
เพื�อำริอำงรัิบสั้งคมืผู้สู้งอำายุอำย่างมื่ป็ริะสิ้ที่ธิ์ิภาพ ส้ริ้างมิืติในการิ
ดูแลผู ้สู้งอำายุอำย่างเป็็นริะบบ นำาไป็สู้ ่การิริะดมืความืคิดเห็น
ขอำงป็ริะชาชนในการิแก้ไขป็ัญหาต่าง ๆ ริ่วมืกัน โดยยึดหลัก  
“การิริวมืพลังขอำงชุมืชน จะที่ำาให้แก้ไขป็ัญหาผู้สู้งอำายุได้ส้ำาเริ็จ” 

	 ต้นแบบพัฒนารูปแบบการจัดการระบบดูแลผู้สูงอายุ	 โดยเน้น 
3 มิืติ คือำ การิพัฒนาศักยภาพผู้สู้งอำายดุ้านการิเร่ิยนรู้ิตลอำดช่วิต, 
การิดูแลผูส้้งูอำายุที่่�มืภ่าวะพึ�งพาตนเอำงไม่ืได้ และการิจดัส้วัส้ดกิาริ
และส้ริ้างส้ภาพแวดล้อำมืที่่�เป็็นมืิตริกับผู้สู้งอำายุ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	 สุขภาพร่างกาย	 จิตใจ 
อารมณ์และสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ได้รัิบบริิการิ
ส้วัส้ดิการิสั้งคมืด้านสุ้ขภาพท่ี่�ได้มืาตริฐานอำย่างทัี่�วถึง เส้มือำภาค 
และเป็็นธิ์ริริมื ส้อำดคล้อำงกับความืต้อำงการิขอำงผู้สู้งอำายุ

	 เกิดการแก้ปัญหาร่วมกัน	ริะหว่างอำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�น 
ภาค่เครืิอำข่าย และภาคป็ริะชาชนเพื�อำให้เป็็นชุมืชนน่าอำยู่ 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 กำาหนดเป้าหมายชัดเจนและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง	 
โดยกริะบวนการิพัฒนาศักยภาพการิเริ่ยนริู้ผู้สู้งอำายุ การิดูแล 
ผู้สู้งอำายุภาวะพึ�งพิง พร้ิอำมืจัดส้วัส้ดิการิและส้ร้ิางส้ภาพแวดล้อำมื
ท่ี่�เป็็นมืิตริกับผู้สู้งอำายุตามืหลักสู้ตริและกิจกริริมืขอำงโริงเร่ิยน 
ผู้สู้งอำาย ุด้วยพลังภาค่เครืิอำข่ายร่ิวมืขับเคลื�อำนให้เกิดเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื
ศักยภาพผู้สู้งอำายุท่ี่�ส้ามืาริถเป็็นแกนนำาจิตอำาส้า พัฒนาชุมืชน 
อำย่างต่อำเนื�อำง

	 การมีส่วนร่วม	 สร้างกระบวนการร่วมรับรู้	 ร่วมลงมือทำา 
และร่วมรับประโยชน์	 เพื�อำส้ริ้างความืรูิ้ส้ึกเป็็นเจ้าขอำงผลงาน 
การิดูแลผู ้สู้งอำายุผ่านเวท่ี่เส้วนาและนำาความืคิดเห็นสู้ ่การิ 
ขบัเคลื�อำน ป็ริะเมืนิผล จดัการิปั็ญหา ต่อำยอำดสู้ก่าริพฒันาศกัยภาพ 
ผู้สู้งอำายุอำย่างยั�งยืน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายวันชัย	นารีรักษ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองวังนำ้าเย็น

วิสัยทัศน์ 

“เป็นเลิศด้านการศึกษา	 
พัฒนาสู่เมืองน่าอยู่	มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

61.5	ตร.กม.	 21,595	คน	 193,200,000	บาท

โทรศัพท์  0	3725	1648	 www.wangnamyencity.go.th
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โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ
ด  เทศบาลตำาบลมวกเ ลก อำาเ อมวกเ ลก จัง วัดสระบร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 เทศบาลตำาบลมวกเหล็ก ได้รัิบคัดเลือำกเป็็นพื�นท่ี่�อำงค์กริป็กคริอำง
ส่้วนที่้อำงถิ�นนำาร่ิอำง ในการิจัดตั�งศูนย์พัฒนาคุณภาพช่วิตและ 
ส่้งเส้ริมิือำาชพ่ผูส้้งูอำายุ เมืื�อำ พ.ศ. 2557 โดยส้ำานักงานพฒันาส้งัคมื
และความืมืั�นคงขอำงมืนุษย์จังหวัดส้ริะบุริ่ริ่วมืกับอำงค์กริป็กคริอำง
ส้่วนที่้อำงถิ�นในพื�นที่่�จังหวัดส้ริะบุริ่ เพื�อำให้ผู ้สู้งอำายุมื่ส้ถานที่่� 
ในการิจัดกิจกริริมืการิถ่ายที่อำดภูมืิป็ัญญาและส้่งเส้ริิมืผู้สู้งอำายุ 
ให้ได้ริับการิพัฒนาคุณภาพช่วิตที่่�ด่ขึ�น 

	 พลังสามัคค ่  ผู้สู้งอำายุได้ม่ืการิริวมืกลุ่มื และร่ิวมืมืือำร่ิวมืใจ 
ในการิดำาเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น การิดูแลริักษาสุ้ขภาพ อำาช่พ 
ส้ังคมืและนันที่นาการิ ป็ัจจุบันมื่ส้มืาชิกกลุ่มืจำานวนกว่า 500 คน

	 หลักสูตรการดำาเนินงาน ได้นำารูิป็แบบการิดำาเนินงานขอำง 
กริมืกิจการิผู้สู้งอำายุ กริะที่ริวงพัฒนาส้ังคมืและความืมัื�นคงขอำง
มืนุษย์ มืาป็ริับใช้ให้ส้อำดคล้อำงกับนโยบายริัฐบาลในการิจัดตั�ง
โริงเริ่ยนผู้สู้งอำายุ เพื�อำพัฒนาคุณภาพช่วิตผู้สู้งอำายุ โดยได้ศึกษา
และนำามืาป็ริับใช้ให้เหมืาะส้มืกับบริิบที่ขอำงพื�นที่่�

	 การดำาเนินกิจกรรม	 ป็ริะกอำบด้วย หลักสู้ตริการิดูแลสุ้ขภาพ 
หลักสู้ตริด้านอำาช่พ แลหลักสู้ตรินันที่นาการิ โดยนำาป็รัิชญา 
การิส้อำน “เร่ิยนน้อำยป็ฏิิบัติมืาก” และหลักการิส้อำน “พัฒนา
ส้มือำง” เพื�อำเป็็นการิพฒันาศกัยภาพผูส้้งูอำายุให้คริอำบคลมุืทุี่กด้าน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีข้ึน จำานวนผูสู้้งอำายทุ่ี่�เข้าริว่มืกจิกริริมื
ม่ืจำานวนเพิ�มืมืากขึ�น ผู้สู้งอำายุม่ืความืสุ้ข ม่ืความืรู้ิสึ้กว่าตนเอำง 
มื่คุณค่า มื่ป็ริะโยชน์ต่อำส้ังคมื และมื่ความืภาคภูมืิใจในตนเอำง

	 เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม	เป็็นพื�นท่ี่�เร่ิยนรู้ิ และถ่ายที่อำด
ป็ริะส้บการิณ์ภูมิืปั็ญญาและวัฒนธิ์ริริมืท้ี่อำงถิ�นให้ดำาริงสื้บที่อำด
เป็็นอัำตลักษณ์ขอำงชุมืชน และเป็็นเวท่ี่ท่ี่�เปิ็ดโอำกาส้ให้ผู้สู้งอำาย ุ
มื่ส้่วนริ่วมืในการิที่ำาป็ริะโยชน์แก่ชุมืชนและส้ังคมื ริวมืที่ั�งเป็็น 
แริงผลักดันให้เข้าริ่วมืเป็็นอำาส้าส้มืัคริในชุมืชน

	 ส่งเสริมรายได้	 ส้ร้ิางริายได้เพิ�มืมืากขึ�นจากการิขายผลิตภัณฑ์์
ชมืริมืผู้สู้งอำายุ และผลิตภัณฑ์์ในท้ี่อำงถิ�นให้แก่นักท่ี่อำงเท่ี่�ยว และ
คณะศึกษาดูงานท่ี่�เข้ามืาเย่�ยมืชมือำย่างต่อำเนื�อำง

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 วิ สัยทัศน์ ผู้นำา	 การทำางานเป็นทีม	 และการมี ส่วนร่วม 
ของผู้สูงอายุ	 ม่ืการิริวมืกลุ่มืท่ี่�เข้มืแข็ง และมื่การิจัดกิจกริริมื 
อำย่างต่อำเนื�อำงให้กับผู้สู้งอำายุ โดยม่ืจุดเน้นอำยู่ท่ี่�การิป็ริะส้าน 
ความืร่ิวมืมืือำ เพื�อำให้ผู้สู้งอำายุ ม่ืความืพึงพอำใจมืากท่ี่�สุ้ด และการิ
รัิบฟัิงความืคิดเห็น

	 การบูรณาการความร่วมมือ โดยเที่ศบาลตำาบลมืวกเหล็ก  
ได้บูริณาการิความืร่ิวมืมืือำ ทัี่�งในด้านอำงค์ความืรู้ิและงบป็ริะมืาณ
ในการิดำาเนินงาน และการิก่อำส้ร้ิางส้ถานท่ี่�ดำาเนินงานกิจกริริมื
จากหลายหน่วยงาน ทัี่�งภาครัิฐ และภาคเอำกชน ป็ริะชาชน  
และผู้สู้งอำายุในท้ี่อำงถิ�น เช่น ได้รัิบงบป็ริะมืาณในการิก่อำส้ร้ิาง
โริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุ จากกริมืส่้งเส้ริิมืการิป็กคริอำงท้ี่อำงถิ�น ส้ำานักงาน
ส้าธิ์าริณสุ้ขจังหวัดส้ริะบุริ ่พัฒนาสั้งคมืและความืมัื�นคงขอำงมืนุษย์
จังหวัดส้ริะบรุ่ิ ส้ำานักงานส้าธิ์าริณส้ขุอำำาเภอำ โริงพยาบาลมืวกเหลก็ 
กศน. แริงงานจังหวัด อำบจ.ส้ริะบุร่ิ ส้ำานักงานหลักป็ริะกันสุ้ขภาพ 
แห่งชาติ (ส้ป็ส้ช.) เป็็นต้น

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสิทธิวัชร์	หวังสวัสดิ์	 
นายกเทศมนตรีตำาบลมวกเหล็ก

วิสัยทัศน์ 

“เมืองไร้มลพิษ	วิถีด้ังเดิม	ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ	 
แหล่งผลิตอาหารคุณภาพเด่น	มุ่งเน้นการศึกษา	นำาพาชุมชน 
ให้ยั่งยืน	มีความสุขบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

4.5	ตร.กม.	 7,018	คน	 75,034,770	บาท

โทรศพัท์   0	3634	6906	 www.muaklek.go.th
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โครงการ พัฒนาศักยภาพภูมิป าผู้สูงวัย 
เพ่ือเปนผู้นำาในชุมชน
ด  องค์การบร ารส่วนจัง วัดสิง ์บร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 จังหวัดสิงห์บุรี จะเข้าสู่้สั้งคมืผู้สู้งอำายุโดยส้มืบูริณ์เร็ิวกว่า 
การิคาดการิณ์ อำบจ.สิ้งห์บุร่ิ จึงจัดที่ำาโคริงการิพัฒนาศักยภาพ
ภูมิืปั็ญญาผู้สู้งวัยเพื�อำเป็็นผู้นำาในชุมืชน หรืิอำโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุ  
อำบจ.ส้ิงห์บุริ่ เพื�อำส้่งเส้ริิมืการิเริ่ยนริู้ตลอำดช่วิต การิจัดการิศึกษา 
การิพัฒนาที่ักษะเพื�อำพัฒนาคุณภาพช่วิตผู ้สู้งอำายุ และส้ริ้าง 
ผู้สู้งอำายุที่่�มื่ศักยภาพไป็เป็็นผู้นำาชุมืชน 

	 บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่ิวมืกับอำงค์กริ 
ภาคป็ริะชาชน คือำส้มืาคมืศูนย์ป็ริะส้านงานภาคเอำกชนจังหวัด
สิ้งห์บุร่ิ ชมืริมืคลังปั็ญญาผู้สู้งอำายุ โดยม่ืส้ำานักงานพัฒนาสั้งคมื 
และความืมัื�นคงขอำงมืนุษย์จังหวัดส้ิงห์บุร่ิ เป็็นหน่วยงานให ้
คำาป็ริึกษา

	 กลยุทธ์การพัฒนา ตลอำดริะยะเวลาการิดำาเนินโคริงการิ 
ตั�งแต่ พ.ศ. 2553 จนถึงป็ัจจุบัน มื่การิพัฒนาริูป็แบบการิดำาเนิน
กจิกริริมืตามืโคริงการิมืาโดยลำาดับ มืก่าริส้ริปุ็ผลและถอำดบที่เร่ิยน 
ที่ำาให้โคริงการิมื่การิป็รัิบป็ริุง พัฒนาและดำาเนินการิมืาอำย่าง 
ต่อำเนื�อำงจนถึงป็ัจจุบัน

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ความร่วมมือระหว่าง	 อบจ.สิงห์บุรี	 กับองค์กรภาคเอกชน	 
ในจังหวัดสิงห์บุรี โดยอำงค์กริภาคเอำกชนเข้ามืามื่ส้่วนริ่วมืในการิ
ดำาเนนิงานโคริงการิพฒันาคุณภาพชว่ติผูส้้งูอำายุในจงัหวัดส้งิห์บุร่ิ

	 โรงเรียนผู้สูงอายุ	อบจ.สิงห์บุรี	เกิดขึ�นเป็น็รูิป็ธิ์ริริมื และส้ามืาริถ 
จัดกิจกริริมืต่าง ๆ เพื�อำริอำงรัิบโคริงส้ร้ิางป็ริะชากริขอำงสั้งคมื 
ผู้สู้งอำายใุนอำนาคต อำาที่ ิการิพฒันาคุณภาพชวิ่ต การิส้ง่เส้ริมิือำาชพ่  
การิใช้เวลาว่างให้เกิดป็ริะโยชน์ การิแลกเป็ล่�ยนป็ริะส้บการิณ์ 
และการิศึกษาดูงานนอำกส้ถานท่ี่� 

	 โรงเรียนผู้สูงอายุ	 เป็็นพื�นท่ี่�เร่ิยนรู้ิและถ่ายที่อำดป็ริะส้บการิณ์ 
ภูมิืปั็ญญาและวัฒนธิ์ริริมืท้ี่อำงถิ�น ให้ดำาริงสื้บที่อำดเป็็นอัำตลักษณ์
ขอำงชุมืชน

	 โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็็นเวที่่ท่ี่�เปิ็ดโอำกาส้ให้ผู้สู้งอำายุม่ืส่้วนริ่วมื 
ในการิที่ำาป็ริะโยชน์ต่อำชุมืชนและสั้งคมื ริวมืทัี่�งเป็็นแริงผลักดัน 
ให้เข้าร่ิวมืเป็็นอำาส้าส้มัืคริในชุมืชน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้บริหาร	 อปท. ผู้นำาภาคเอกชน	 และองค์กรเครือข่าย 
มื่ผู้นำาการิเป็ล่�ยนแป็ลง ผู้นำาที่่�ทีุ่่มืเที่ เส้่ยส้ละ และมื่ความืมืุ่งมืั�น
ที่่�จะส้ริ้างส้ริริค์กิจกริริมืขอำงโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุให้ป็ริะส้บความื
ส้ำาเริ็จในพื�นที่่� 

	 การดำาเนินโครงการมีเป้าหมายชัดเจน	 และมีการจัดกิจกรรม	
อย่างต่อเน่ือง	การิกำาหนดเป็้าหมืายท่ี่�ชัดเจนถือำเป็็นการิกำาหนด
ทิี่ศที่างการิที่ำางานท่ี่�ส้ร้ิางความืเข้าใจร่ิวมืกันในหมู่ืคณะกริริมืการิ 
หรืิอำแกนนำา

	 การมีส่วนร่วมจะทำาให้เกิดความผูกพันและความรู้สึกเป็น
เจ้าของร่วมกัน ม่ืการิจัดกิจกริริมืท่ี่�ที่ำาให้ส้มืาชิกม่ืส่้วนร่ิวมื 
ที่ั�งที่่�เป็็นที่างการิและไม่ืเป็็นที่างการิ เช่น การิป็ริะชมุืป็ริะจำาเดอืำน  
การิริ่วมืกิจกริริมืในนามือำงค์กริ การิอำอำกหน่วยบริิการิ

	 เครือข่ายทางสังคมท่ีเข้มแข็ง	 ใน	 2	 ระดับ	 คือำการิส้ร้ิาง 
เคริือำข่ายที่างส้ังคมืภายในกลุ ่มืในหมูื่ส้มืาชิก และการิให  ้
ความืส้ำาคัญกับการิเคริือำข่ายกับหน่วยงานอำงค์กริภายนอำก

	 การเรียนรู้และการพัฒนาการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ือง  
โดยการิที่บที่วนตนเอำง และส้ริุป็บที่เริ่ยนในการิที่ำางานเป็็นริะยะ  
มื่การิเริ่ยนริู้จุดแข็ง จุดอำ่อำน และนำามืาพัฒนาการิที่ำางาน

	 อบจ.สิงห์บุรี	 ให้การหนุนเสริม เช่น งบป็ริะมืาณ บุคลากริ 
ส้ถานท่ี่� การิป็ริะส้านเคริือำข่าย เป็็นป็ัจจัยท่ี่�ส้ำาคัญท่ี่�ผลักดัน 
ให้งานขอำงโริงเริย่นผูส้้งูอำายุเกิดขึ�น และดำาเนนิการิไป็อำย่างริาบริื�น

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสรกฤช	เทียนถาวร 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

วิสัยทัศน์ 

“สิงห์บุรี	คนดี	เมืองน่าอยู่”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

822.478 ตร.กม.	 208,446	คน	 311,867,399	บาท

โทรศัพท์  0	3652	0030	 www.singburipao.go.th
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โครงการ ส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุตำาบลโพทะเล
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบล พทะเล อำาเ อค่า บางระจัน จัง วัดสิง ์บร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ผู้สูงอายุถือเป็นปูชนียบุคคลของสังคมท่ีมีคุณค่าย่ิง เนื�อำงจาก
ผ่านป็ริะส้บการิณ์มืามืาก ได้เป็็นกำาลังส้ำาคัญขอำงสั้งคมืมืาก่อำน
ม่ืความืรู้ิ ม่ืทัี่กษะ อำนุรัิกษ์ และสื้บที่อำดป็ริะเพณ่วัฒนธิ์ริริมื 
ที่้อำงถิ�นวิถ่ช่วิตดั�งเดิมื ได้ที่ำาคุณป็ริะโยชน์แก่ส้ังคมืมืาแล้ว
มืากมืาย จำาเป็็นอำย่างยิ�งที่่�คนริุ ่นหลังจะต้อำงให้ความืส้ำาคัญ  
ในการิยกย่อำงให้การิดูแลผู้สู้งอำายุเหล่าน่�ให้มื่คุณภาพช่วิตท่ี่�ด่ 
เป็็นการิเชิดชูเก่ยริติให้ผู ้สู้งอำายุส้ามืาริถดำาริงช่วิตอำยู่ในส้ังคมื
อำย่างมื่ความืสุ้ข 

	 อบต.โพทะเลและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง	 ถือำว่าการิป็ฏิิบัติต่อำ 
ผู้สู้งอำายุเป็็นภาริกิจหลักท่ี่�จะต้อำงดำาเนินการิอำย่างเต็มืท่ี่�และ 
ต่อำเนื�อำง ควบคู่ไป็กับกลุ่มือำื�น ๆ ในส้ังคมื เช่น เด็ก เยาวชน  
และส้ตริ่ เพื�อำคุณภาพช่วิตที่่�ด่ขอำงทีุ่กคนในส้ังคมืต่อำไป็

	 ประธานชมรมผู้สูงอายุ แกนนำาผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้าน	 
มีความเข้มแข็ง	 และมื่ความืต้อำงการิท่ี่�จะเข้าริ่วมืกิจกริริมื 
อำย่างต่อำเนื�อำงเป็็นป็ริะจำาทีุ่กวันศุกริ์

	 บุคลากรในชุมชนท่ีมีความรู้ความสามารถ เข้ามืาม่ืส่้วนร่ิวมืดูแล 
ริับผิดชอำบและขับเคลื�อำนงานในชมืริมือำย่างต่อำเนื�อำง ซึ�งเป็็น 
การิป็ริะส้านแนวคิด ลดช่อำงว ่างที่างความืคิดริะหว่างวัย  
ส้ร้ิางความืส้มัืพนัธ์ิ์ขอำงคนต่างริุน่ให้แน่นแฟ้ิน ที่ั�งยงัมืก่าริป็ริะส้าน
ความืริ่วมืมืือำและการิที่ำางานกับอำงค์กริภาค่ ที่ั�งภาครัิฐและ 
ภาคเอำกชนอำ่กด้วย

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้สูงอายุในตำาบลมสุีขภาพจติใจท่ีดีข้ึน ไม่ืรู้ิสึ้กเหมืือำนถูกที่อำดทิี่�ง 
ไม่ืเป็็นโริคซึมืเศร้ิา ม่ืความืรัิก และความืส้ามัืคค่กันมืากขึ�น

	 ผู้สูงอายุมีโอกาสแลกเปลี่ยนและพบปะพูดคุยกัน	 อำย่างทัี่�วถึง 
และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดป็ริะโยชน์ 

	 ผู้สูงอายุรู้วิธีในการดูแลสขุภาพของตนเองมากขึน้	ม่ือำาช่พเส้ริิมื 
เพิ�มืริายได้ให้กับคริอำบครัิว

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้บริหารท้องถ่ิน	 ประธานชมรม	 แกนนำา	 ม่ืภาวะความืเป็็น 
ผู้นำาสู้ง มื่จริริยาบริริณ มื่จิตอำาส้า ป็ฏิิบัติงานด้วยความืเส้่ยส้ละ
เล็งเห็นความืส้ำาคัญและคุณค่าขอำงผู้สู้งอำายุเป็็นหลัก

	 ผู้สูงอายุ	เข้าร่วมกิจกรรม	ด้วยความืส้มัืคริใจอำย่างต่อำเนื�อำง
	 ความสามารถในการประสานงานกับภาคี เค รือ ข่าย  

ที่ั�งหน่วยงานภาครัิฐ ภาคที่้อำงถิ�น ภาคป็ริะชาส้ังคมืและ 
ภาคเอำกชน 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายนิกร	ทองมา 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลโพทะเล

วิสัยทัศน์ 

“ท่องเที่ยวถิ่นวีรชน	ตำาบลน่าอยู่	แหล่งเรียนรู้	คู่วัฒนธรรม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

18.72	ตร.กม.	 4,661	คน	 31,849,652	บาท

โทรศพัท์  0	3681	6690	 	www.photale.go.th
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โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ ยุค 0 (วิทยาลัยชีวิตผู้สูงวัย)
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบล พสัง  อำาเ อค่า บางระจัน จัง วัดสิง ์บร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ท่ีปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็็นกลยทุี่ธ์ิ์ ในการิส้ร้ิางการิม่ืส่้วนร่ิวมื 
จากภาคส่้วนอืำ�น ๆ  ท่ี่�เก่�ยวข้อำงให้ม่ืส่้วนร่ิวมืในการิรัิบรู้ิการิดำาเนินงาน 
ขอำงโริงเร่ิยน และเป็็นใบเบิกที่างให้แก่การิดำา เ นินงาน 
ขอำงโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุ ช่วยส้ริ้างความืน่าเชื�อำถือำในการิที่ำางาน  
และเป็็นการิส้ริ้างพันธิ์มืิตริในการิที่ำางานชั�นเย่�ยมื 

	 ครูใหญ่	 ประธาน	 หรือผู้อำานวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ	
เป็ ็นหัวใจขอำงการิขับเคลื�อำนงาน ที่ำาหน ้าท่ี่� เป็ ็นแกนนำา  
เป็็นผู้ริิเริิ�มืงานขอำงโริงเริ่ยนผู้สู้งอำายุในพื�นที่่�

	 คณะกรรมการและแกนนำาร่วมขับเคลื่อน เป็็นกลไกหลัก 
ในการิเคลื�อำนงานขอำงโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุ การิกำาหนดจำานวน 
คณะกริริมืการิ ร่ิวมื ขับเค ลื� อำน ขึ� นอำยู่ กับการิแบ่งหน้า ท่ี่�  
หรืิอำแบ่งงานภายในโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุ

	 ทีม วิทยากรจิตอาสา	 ใช้ ทุี่นที่าง สั้ งคมืและ วัฒนธิ์ริริมื 
ที่่� ม่ืเป็ ็นตัวตั�ง ขับเคลื�อำนให้กิจกริริมืต่าง ๆ ขอำงโริงเริ่ยน
ดำาเนินไป็ตามืวัตถุป็ริะส้งค์ท่ี่�ตั�งไว้ เช่น วิที่ยากริจากส้มืาชิก
กลุ่มืผู ้สู้งอำายุด้วยกัน ข้าริาชการิบำานาญ พริะส้งฆ์ ริวมืถึง 
ขอำความือำนุเคริาะห์วิที่ยากริจิตอำาส้าจากหน่วยงานอำื�น ๆ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นเวที ท่ี่�เปิ็ดโอำกาส้ให้ผู้สู้งอำายุม่ืส่้วนร่ิวมื  
ในการิที่ำาป็ริะโยชน์ต่อำชุมืชนและส้ังคมื ริวมืที่ั�งเป็็นแริงผลักดัน 
ให้เข้าริ่วมืเป็็นจิตอำาส้าหริือำอำาส้าส้มืัคริในชุมืชน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้นำาการเปล่ียนแปลง	 ท่ีทุ่มเท	 เสียสละ	 และมีความมุ่งม่ัน 
ท่ีจะสร้างสรรค์กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ม่ืท่ี่�เป็้าหมืาย
ชัดเจนและมื่การิจัดกิจกริริมือำย่างต่อำเนื�อำง ม่ืการิกำาหนดทิี่ศที่าง
การิที่ำางานท่ี่�ส้ร้ิางความืเข้าใจร่ิวมืกันในหมู่ืคณะกริริมืการิ 
หรืิอำแกนนำา

	 ร่วมคิด	 ร่วมทำา	 ร่วมตัดสินใจ	 การิม่ืส่้วนร่ิวมืจะที่ำาให้เกิด 
ความืผูกพันและความืริู้ส้ึกเป็็นเจ้าขอำงริ่วมืกัน

	 เครือข่ายทางสังคมท่ีเข้มแข็ง อำาจพิจาริณาได้ 2 ริะดับ คือำ  
การิส้ริ้างเคริือำข่ายที่างส้ังคมืภายในกลุ ่มืหริือำในหมูื่ส้มืาชิก 
ขอำงโริงเริย่นผูส้้งูอำายุด้วยกนั และการิส้ร้ิางกลุม่ืเคริอืำข่ายกบับุคคล
ที่่�มืิได้เป็็นส้มืาชิกขอำงกลุ่มื

	 การ เ รี ยน รู้และ พัฒนาการดำา เ นินงานอ ย่าง ต่อ เ น่ื อ ง  
โดยการิที่บที่วนตนเอำงและส้ริุป็บที่เร่ิยนในการิที่ำางานเป็็นริะยะ
เร่ิยนรู้ิจุดแข็ง จุดอ่ำอำน ข้อำท่ี่�ควริพัฒนาให้ด่ขึ�น และนำามืาพัฒนา
กริะบวนการิที่ำางานอำย่างต่อำเนื�อำง

	 ทุนทางสังคม	ทัี่�งในริะดับบุคคล ได้แก่ ป็ริะธิ์านชมืริมืผู้สู้งอำายุฝง
และส้มืาชิกชมืริมืผู้สู้งอำายุ ในริะดับกลุ่มื ได้แก่ ชมืริมืผู้สู้งอำายุ 
และริะดับหน่วยงาน เช่น โริงพยาบาลส่้งเส้ริิมืสุ้ขภาพตำาบลและ 
อำป็ที่. ช่วยส้นับส้นุน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายวิโรจน์	บุญสยมภู 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลโพสังโฆ

วิสัยทัศน์ 

“โพสังโฆ	ชุมชนเข้มแข็ง	แหล่งเกษตรดี	มีคุณภาพ”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

13.97	ตร.กม.	 4,521	คน	 31,361,396	บาท

โทรศัพท์  0	3651	8056	 www.phosangco.go.th
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โครงการ นวัตกรรมการพัฒนาและส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “เฒ่าเมิน”
ด  เทศบาลตำาบลเ า ก้วศรสมบรณ์ อำาเ อท่งเสลี่ ม จัง วัดส ทั

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 “เฒ่าเมิน” เป็็นภาษาพื�นถิ�นขอำงชุมืชน ม่ืความืหมืายว่า  
การิมื่ช่วิตที่่�ยืนยาวอำย่างมื่คุณภาพ 

	 กำาหนดประเด็นปัญหาให้ชัดเจน ด้วยชุมืชนเที่ศบาลตำาบล
เขาแก้วศร่ิส้มืบูริณ์ ม่ืการิเป็ล่�ยนแป็ลงโคริงส้ร้ิางป็ริะชากริ  
เนื�อำงมืาจากอัำตริาการิเกิดลดลง ความืก้าวหน้าที่างการิแพที่ย์และ
ส้าธิ์าริณสุ้ขที่ำาให้คนไที่ยมื่อำายุยืนยาวขึ�น ส้ัดส้่วนขอำงผู้สู้งอำายุ 
เพิ�มืมืากขึ�น มื่การิเป็ล่�ยนผ่านเข้าสู้่ส้ังคมืผู้สู้งอำายุ 

	 เดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด เที่ศบาลตำาบลเขาแก้วศร่ิ
ส้มืบูริณ์ได้ดำาเนินการิดูแลผู้สู้งอำายุ โดยแบ่งอำอำกเป็็น 3 กลุ่มื
คือำ กลุ่มืติดสั้งคมื กลุ่มืติดบ้าน กลุ่มืติดเต่ยง ม่ืการิส้ร้ิางชุมืชน
จัดการิตนเอำง ม่ืรูิป็แบบการิดูแลผู้สู้งอำายุ โดยชุมืชนดูแล 
คนในชุมืชนกันเอำง บูริณาการิทีุ่นและศักยภาพที่างสั้งคมืภายใน 
และภายนอำกพื�นท่ี่� ม่ืภาค่เครืิอำข่ายบูริณาการิงานทุี่กภาคส่้วน 
ตลอำดจนส้ริ้างชุมืชนแห่งความืเอืำ�อำอำาที่ริ เกิดการิพัฒนา 
ด้านส้ขุภาพ ด้านเศริษฐกจิ ด้านสั้งคมื ด้านศาส้นาและวัฒนธิ์ริริมื
เพื�อำให้ผู้สู้งอำายุม่ืคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่ เป็็นผู้สู้งอำายุท่ี่�ม่ืคุณภาพ 
ภายใต้แนวคิด “เฒ่าเมิืน”

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ส ร้ าง เค รือ ข่ายการ เรียน รู้ 	 และ พัฒนา คุณภาพชี วิต 
ผู ้สูงอายุ	 เป็ ็นแหล่งฝ ึกป็ริะส้บการิณ์วิชาช่พในการิส้ริ้าง 
อำงค์ความืรูิ้ใหมื่เพื�อำพัฒนานวัตกริริมืการิส้ริ้างเส้ริิมืสุ้ขภาพ 
ผู้สู้งอำายุ การิบูริณาการิการิจัดการิศูนย์การิเริ่ยนริู้ การิบริิการิ
วิชาการิ การิที่ำานุศิลป็ะและวัฒนธิ์ริริมือำย่างคริบวงจริ

	 ศูนย์ประสานการดูแลระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง	 (Long	 Term	 Care)	 เป็็นการิเตริ่ยมืความืพริ้อำมื 
ก่อำนวัยสู้งอำายุ และการิจัดส้ภาพแวดล้อำมืท่ี่�เป็็นมิืตริกับผู้สู้งอำายุ 

	 เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ให้กับหน่วยงาน กลุ่มื อำงค์กริ ท่ี่�ส้นใจ 
ในการิดูแลพัฒนาผู้สู้งอำายุ

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ต้ังต้นจากสภาพปัญหาจริงในพ้ืนท่ี	 ตำาบลเขาแก้วศริ่ส้มืบูริณ์
เป็็นสั้งคมืท่ี่� ม่ื ผู้ สู้งอำายุจำานวนมืาก ป็ริะกอำบกับนโยบาย 
การิบริิหาริงานขอำงผู้บริิหาริเที่ศบาล ตลอำดจนภาค่เคริือำข่าย 
ทีุ่กภาคส้่วนในริะดับพื�นที่่�ได้ให้ความืส้ำาคัญในเริื�อำงการิดูแล 
ผู้สู้งอำายุ

	 ยึดหลักคิด	 “ผู้สูงอายุทุกท่านคือรากเหง้าของลูกหลาน”
ที่่�ลูกหลานในชุมืชนต้อำงให้ความืส้ำาคัญในวิถ่ช่วิตความืเป็็นอำยู่
อำย่างม่ืคุณภาพ โดยม่ืป็ัจจัยหลักในเริื�อำงขอำงการิม่ืสุ้ขภาพที่่�ด่ 
เป็็นต้นทีุ่นส้ำาคัญ และป็ัจจัยริอำงต่าง ๆ ในการิส้่งเส้ริิมืความืคิด
ในการิริักสุ้ขภาพ มืากกว่าการิเจ็บป็่วยแล้วค่อำยริักษาสุ้ขภาพ  
ซึ�งเมืื�อำผู้สู้งอำายุม่ืสุ้ขภาพท่ี่�ด่แล้วนั�น ยังส่้งผลด่ต่อำคุณภาพช่วิต
ด้านอืำ�น ๆ อ่ำกด้วย 

	 ความ เ ก้ือ กูล ใน ชุมชน  อำา ศัย ทุี่นที่าง สั้ งคมื ท่ี่� เ ข้ มืแข็ ง 
อำันได้แก่ ริะบบคริอำบคริัว เคริือำญาติ และการิเป็็นเพื�อำนบ้านที่่�อำยู่
ด้วยกันมืานาน ริ่วมืกันดูแลผู้สู้งวัยในชุมืชนให้มื่คุณภาพช่วิตที่่�ด่

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายพิทักษ์	อุตบัววงศ์	 
นายกเทศมนตรีตำาบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์

วิสัยทัศน์ 

“ชุมชนมั่นคง	ดำารงวัฒนธรรม	ประเพณี	 
เศรษฐกิจมั่งมี	คุณภาพชีวิตดี	มีประชาธิปไตย”	

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

48	ตร.กม.	 7,736	คน	 53,000,000	บาท

โทรศพัท์   0	5562	4247	 www.khaokawcity.go.th
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โครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดี 
ให้กับผู้สูงอายุให้มีชีวิตความเปนอยู่ที่ดี
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลก ณา อำาเ อบางปลาม้า จัง วัดสพรรณบร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ต้ังเป้าหมายปรับปรุงและซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
ให้มีความม่ันคง	 แข็งแรง	 และเหมาะสมสำาหรับอยู่อาศัย	 
ส้่งเส้ริิมืคุณภาพช่วิตขอำงผู้ยากจน ยากไริ้ ผู้ด้อำยโอำกาส้ ผู้สู้งอำายุ 
และผูพ้กิาริได้มืท่ี่่�อำยูอ่ำาศัยดำาริงชวิ่ตอำย่างมืค่วามืส้ขุ เพื�อำตอำบส้นอำง 
ต่อำภาริกิจขอำงกริะที่ริวงมืหาดไที่ยในการิบำาบัดทุี่กข์บำาริุงสุ้ข 
ให้กับป็ริะชาชน

	 อบต.กฤษณา	 ดำาเนินการิป็รัิบป็รุิงและซ่อำมืแซมืท่ี่�อำยู่อำาศัย
ให้กับผู้ยากจน และด้อำยโอำกาส้ เพื�อำพัฒนาคุณภาพช่ วิต  
มื่การิดำาเนินงานอำย่างต่อำเนื�อำงเพื�อำพัฒนาชุมืชนให้น่าอำยู่และ 
เข้มืแข็ง บนพื�นฐานขอำงคุณภาพช่วิตที่่�ด่ โดยยึดถือำป็ริะโยชน์ 
ขอำงป็ริะชาชนอำย่างสู้งสุ้ด

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้ยากจน	 ผู้ยากไร้	 ผู้ด้อยโอกาส	 ผู้สูงอายุ	และผู้พิการ ภายใน
ตำาบลกฤษณา อำำาเภอำบางป็ลาม้ืา จังหวัดสุ้พริริณบุร่ิ ได้รัิบ 
การิยกริะดับคุณภาพช่วิต เกิดการิป็ริับป็ริุงซ่อำมืแซมืที่่�อำยู่อำาศัย  
ให้มื่ส้ภาพที่่�มืั�นคงแข็งแริงเหมืาะส้ำาหริับอำยู่อำาศัยและส้ามืาริถ
ดำาริงช่วิตอำย่างมื่ความืสุ้ข

	 การพัฒนาฝีมือและสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ	 ผู้ว่างงาน	 ให้ม่ื 
ริายได้เพื�อำยกริะดับคุณภาพช่วิต 

	 การต้ังชมรมผู้สูงอายุ	เพื�อำม่ืหลักป็ริะกันช่วิตให้กับผู้สู้งอำายุ 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 อบต.กฤษณามีการกำาหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจและยุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเป็นระบบ ม่ืการิแป็ลงวิสั้ยทัี่ศน์ 
และยทุี่ธิ์ศาส้ตร์ิขอำงอำงค์กริมืาสู่้การิป็ฏิิบัติงานอำย่างแท้ี่จริิง

	 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำาสูง การิบริิหาริงานม่ืการิรัิบฟัิงความืคิดเห็น
จากภายนอำก และม่ืความืคล่อำงตัว

	 การถ่ายทอดความรู้ 	 ความืเข้าใจและป็ริะส้บการิณ์ให้กัน 
เป็็นการิภายในริะหว่างบุคลากริขอำง อำป็ที่. มื่กลไกในการิส้่งเส้ริิมื 
การิที่ำางานริ่วมืกันที่่�เป็็นริะบบ บุคลากริในอำงค์กริมื่ความืริู ้ 
ความืส้ามืาริถและมื่ความืริับผิดชอำบ

	 เปิดโอกาสให้ประชาชน	 ม่ืส่้วนริิเริิ�มืกิจกริริมืหรืิอำโคริงการิ 
ต่าง ๆ ขอำง อำป็ที่. มื่การิติดตามืและป็ริะเมิืนผลโคริงการิ 
อำย่างใกล้ชิด

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางสาวดณิษา	ใจเพ็ชร 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลกฤษณา

วิสัยทัศน์ 

“การเกษตรก้าวหน้า	พัฒนาคุณภาพชีวิต	 
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	พัฒนาตำาบลตามหลักธรรมาภิบาล”	

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

28	ตร.กม.	 3,882	คน	 28,298,037	บาท

โทรศพัท์   0	3596	9646	 www.kritsana.go.th
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โครงการ จัดตั้งศูนย์พัฒนาและ น คุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ บูรณาการร่วมกับโครงการ 
ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกายใจกลุ่มผู้สูงอายุ
ด  เทศบาลตำาบลคลอง ะอ่น อำาเ อพนม จัง วัดสรา ฏร์ านี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 โรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลคลองชะอุ่น	เป็็นนวัตกริริมืในการิพัฒนา
คุณภาพช่วิตผู้สู้งอำายุได้อำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ ถือำเป็็นต้นแบบ
โริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุท่ี่�ม่ืการิจัดการิท่ี่�ด่ ม่ืหลักสู้ตริการิเร่ิยนการิส้อำน
ตามืแนวคิดการิเร่ิยนรู้ิตลอำดช่วิต  

	 ผู้สูงอายุได้ร่วมกระบวนการเรียนรู้	 ผ่านการิสื้�อำส้าริทัี่�งความืริู้ 
เชิงวิชาการิและกิจกริริมืต่าง ๆ ส้่งผลให้ผู้สู้งอำายุมื่คุณภาพช่วิต 
ที่่�ด่ขึ�น คริบที่ั�ง 5 มืิติ คือำ กินอำิ�มื นอำนอำุ่น สุ้ขใจ มื่ริายได้ ป็ลอำดภัย
จากโริคภัยในคริัวเริือำน 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 พัฒนาทักษะชีวิต เปิ็ดโอำกาส้ให้ผู้สู้งอำายุได้แส้ดงศักยภาพ  
มื่สุ้ขภาพแข็งแริง กริะฉับกริะเฉง ลดริะยะเวลาการิพึ�งพาผู้อำื�น 
มื่อำายุยืน 

	 ด้านจิตใจ ม่ืมุืมืมือำงเชิงบวกต่อำตนเอำง ด้านสังคม การิยอำมืรัิบ
ในฐานะส้มืาชิกขอำงกลุ่มื ด้านจิตวิญญาณ	ส้ามืาริถป็รัิบตัวและ
ดำาเนินช่วิตได้อำย่างเหมืาะส้มืตามืวัย 

	 ด้านเศรษฐกิจ เร่ิยนรู้ิทัี่กษะที่างดา้นอำาชพ่ ส้ามืาริถนำาไป็ป็ริะกอำบ
อำาช่พส้ร้ิางงาน ส้ร้ิางริายได้ และช่วยเหลือำตนเอำงต่อำไป็

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้นำาการเปล่ียนแปลง ท่ี่�ทุ่ี่มืเที่ เส่้ยส้ละ ม่ืจิตอำาส้า ม่ืเป้็าหมืาย
ชัดเจนและม่ืการิจัดกิจกริริมือำย่างต่อำเนื�อำง 

	 การมีส่วนร่วม การิส้ร้ิางความืรู้ิสึ้กเป็็นเจ้าขอำงร่ิวมืกัน และ 
การิมื่เคริือำข่ายที่างส้ังคมืที่่�เข้มืแข็ง

	 การเรียนรู้และพัฒนาการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ือง	เร่ิยนรู้ิจุดแข็ง 
จุดอ่ำอำน และนำามืาพัฒนา

	 หลักการทำางาน	“พนมโมเดล”	(Panom	 odel)	สู่้การิที่ำางาน
ท่ี่�ม่ืหลักการิเร่ิยนรู้ิอำย่างม่ืป็ริะสิ้ที่ธิิ์ภาพ ดังน่� “พ หมืายถึง พ่� 
น หมืายถึง น้อำง และ มื หมืายถึง ม่ืส่้วนร่ิวมื”

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายไพ ูรณ์	คงเดิม 
นายกเทศมนตรีตำาบลชะอุ่น

วิสัยทัศน์ 

“บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน	
ร่วมสนองพระราชดำาริ 	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 	 
สยามบรมราชกุมารี	เป็นศูนย์กลางการให้บริการประชาชน	
พัฒนาการบริการสาธารณะอย่างเหมาะสม	เท่าเทียม	 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี	บนพ้ืนฐานวัฒนธรรม	 
ประเพณีท่ีหลากหลาย”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

160	ตร.กม.	 9,496	คน	 60,252,213	บาท

โทรศัพท์  0	7739	8093	 www.klongchaun.go.th
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โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลตาเบา
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลตาเบา อำาเ อปราสาท จัง วัดสรนทร์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ผู้เฒ่าไอดอล	 สูงวัยอย่างมีคุณค่า	 ชราอย่างมีคุณภาพ เริิ�มืต้น 
จากการิริวมืกลุ่มืขอำงแกนนำาผู ้สู้งอำายุที่่�เป็ี ่ยมืไป็ด้วยพลังกาย 
และใจ ทีุ่่มืเที่ที่ั�งแริงกายและแริงใจด้วยจิตศริัที่ธิ์าที่่�มุื่งมืั�นและ
แน่วแน่ ริิเริิ�มืส้ริ้างส้ริริค์ การิพัฒนาและส้่งเส้ริิมืคุณภาพช่วิต 
ผู้สู้งอำายุ ตามืมืาตริฐานการิส้งเคริาะห์ผู้สู้งอำายุขอำงกริมืส้่งเส้ริิมื
การิป็กคริอำงที่้อำงถิ�นอำย่างคริอำบคลุมื ตามือำงค์ป็ริะกอำบ 5 ด้าน 
และส้อำดรัิบกับความืสุ้ข 5 มิืติขอำงผู้สู้งอำายุ (สุ้ขส้บาย สุ้ขส้นุก  
สุ้ขส้ง่า สุ้ขส้ว่าง และสุ้ขส้งบ)

	 โรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลตาเบา	 เป็นศูนย์รวมแหล่งคลัง
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศูนย์กลางการิเชื�อำมืโยงแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยวที่าง
ศิลป็ะวัฒนธิ์ริริมื และขนบธิ์ริริมืเน่ยมืป็ริะเพณ่ จังหวัดสุ้ริินที่ร์ิ  
เมืือำงแห่งอำาริยธิ์ริริมืป็ริาส้าที่ขอำมืโบริาณ เป็็นแหล่งภูมิืปั็ญญา 
การิที่อำผ้าไหมืมืหัศจริริย์  ท่ี่� สื้บที่อำดต่อำกันมืาจากรุ่ินสู่้ รุ่ิน  
และเป็น็เมือืำงท่ี่�ม่ืเขตแดนตดิตอ่ำกับป็ริะเที่ศกมัืพูชา ม่ืจุดผา่นแดน
ถาวริช่อำงจอำมื ป็ริะตูสู่้แหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยวอำาริยธิ์ริริมืริะดับโลก

	 กองทุนทรัพยากร	 ครูจิตอาสา ได้ร่ิวมืบูริณาการิกับภาค่ 
เคริือำข่าย ส้ริ้างเคริือำข่ายในชุมืชนและหน่วยงานอำื�น เพื�อำให้เกิด 
การิบริหิาริจดัการิอำย่างคริอำบคลมุื เกดิกริะบวนการิริะดมืที่นุที่าง
ส้มือำงเพื�อำจัดการิและส้ริ้างอำงค์ความืริู้ หลอำมืริวมืเป็็นหลักสู้ตริ
ที่่�มืุ่งเน้นการิเร่ิยนริู้ เพื�อำพัฒนาด้านสุ้ขภาพริ่างกาย ส้ติป็ัญญา 
และส้ังคมื ให้ส้อำดคล้อำงกับความืสุ้ข 5 มืิติขอำงผู้สู้งอำายุ ที่ั�งยังได้
ถอำดริหสั้อำอำกมืาเป็็นแบบตาริางการิเร่ิยนการิส้อำนอำย่างเหมืาะส้มื 
เพื�อำจัดกิจกริริมืแลกเป็ล่�ยนป็ริะส้บการิณ์ โดยแริงผลักดัน  
ขอำงครูิจิตอำาส้าท่ี่�มื่อำุดมืการิณ์เด่ยวกัน ได้ช่วยขับเคลื�อำนต่อำยอำด
การิเร่ิยนรู้ิตามืหลักสู้ตริให้เป็็นท่ี่�ป็ริะจักษ์ต่อำส้าธิ์าริณชน

	 ศูนย์	 3	 วัย จัดกิจกริริมืคริบทุี่กช่วงวัยอำย่างต่อำเนื�อำง นับตั�งแต่
ช่วงวัยเด็ก วัยกลางคน และวัยผู้สู้งอำายุ นำาโดยเคริือำข่าย 
ส้ภาเด็กและเยาวชน ทัี่�งกลุ่มืส้ตร่ิ กลุ่มืแม่ืบ้าน และผู้สู้งอำายุ  
(หลักสู้ตริโริงเร่ิยนคริอำบครัิว) ส่้งผลให้ได้รัิบริางวัลตำาบลต้นแบบ
ไร้ิความืรุินแริง ขอำงกริมืกิจการิส้ตร่ิและส้ถาบันคริอำบครัิว
และริางวัลชนะเลิศ การิจัดนิที่ริริศการิขอำงด่อำำาเภอำป็ริาส้าที่  

เมืื�อำ พ.ศ. 2561 และ 2562 โดยการิจัดแส้ดงนิที่ริริศการิ
ผลิตภัณฑ์์ชุมืชนเครืิ�อำงจักส้าน ผ้าไหมื ภูมิืปั็ญญาท้ี่อำงถิ�น  
ศิลป็วัฒนธิ์ริริมืที่้อำงถิ�นที่่�ควริแก่การิอำนุรัิกษ์ มืานำาเส้นอำผลงาน 
ให้เป็็นท่ี่�ป็ริะจักษ์ ถือำเป็็นอำ่กหนึ�งริางวัลที่่�ส้ริ้างความืภาคภูมืิใจ 
ให้กบัผูส้้งูอำายุ และเป็็นการิเชิดชูเกย่ริตต่ิอำส้าธิ์าริณชนให้ตริะหนัก
ถึงคุณค่าขอำงผู้สู้งอำายุ 

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 โรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลตาเบา	เป็็นศูนยก์ลางการิเร่ิยนรู้ิ ถ่ายที่อำด 
ศึกษาดูงาน และแลกเป็ล่�ยนข้อำมูืลข่าวส้าริ ที่างด้านศิลป็
วัฒนธิ์ริริมื ภูมิืปั็ญญาท้ี่อำงถิ�น และการิส่้งเส้ริิมือำาช่พ 

	 ผู้สูงอายุได้รับการยอมรับ ไมื่ส้ร้ิางภาริะ และส้ามืาริถส้ริ้าง
ป็ริะโยชน์ให้กับชุมืชนได้อำย่างแท้ี่จริิง

	 ส่งเสริมการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน ส้ร้ิางริายได้เพิ�มืขึ�นจากการิ
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์์ชุมืชนซึ�งเป็็นผลิตภัณฑ์์ภูมิืปั็ญญาท้ี่อำงถิ�น 
ให้กับผู้ที่่�เข้ามืาศึกษาดูงาน 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 โรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลตาเบา	 บูริณาการิขับเคลื�อำนด้วย 
พลังศริัที่ธิ์า การิที่ำางานเป็็นที่่มืและการิมื่ส้่วนริ่วมืกับชุมืชน

	 ศรัทธา	 สามัคคี	 มีเครือข่าย	 ขยายผลสู่ตำาบลต้นแบบ 
ด้านผู้สูงอายุ	ม่ืเครืิอำข่ายท่ี่�ม่ืความืพร้ิอำมืทัี่�งกายและใจ สู่้การิเป็็น
อำงค์กริป็กคริอำงส่้วนท้ี่อำงถิ�นต้นแบบด้านการิพัฒนาและส่้งเส้ริิมื 
ผู้สู้งอำายุอำย่างคริอำบคลุมืความืสุ้ข 5 มิืติ และส้อำดรัิบกับคำาขวัญ 
ผู้เฒ่าไอำดอำล (ไม่ืล้มื ไม่ืลืมื ไม่ืซึมืเศร้ิา กินข้าวอำร่ิอำย) 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางเนตรนภา	เหมือนวาจา	 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลตาเบา

วิสัยทัศน์ 

“มุ่งสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ	 
บนพื้นฐานความศรัทธา	สามัคคี	มีเครือข่าย	 
ขยายผลสู่ตำาบลต้นแบบด้านผู้สูงอายุ”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

72.33	ตร.กม.	 9,044	คน	 53,775,557	บาท

โทรศัพท์  0	4455	8931	 www.tabao.go.th
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โครงการ โรงเรียนชราบาลเทศบาลเมืองหนองคาย
ด  เทศบาลเมอง นองคา  อำาเ อเมอง นองคา  จัง วัด นองคา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 โรงเรียนชราบาลเทศบาลเมืองหนองคาย ม่ืวัตถุป็ริะส้งค์ 
เพื�อำส้่งเส้ริิมืศักยภาพผู้สู้งอำายุ เพื�อำการิเริ่ยนริู้ การิพัฒนาตนเอำง 
และการิมื่ส้่วนริ่วมืในกิจกริริมืที่างส้ังคมื โดยอำาศัยกริะบวนการิ
มื่ส้่วนริ่วมืขอำงชุมืชน ที่้อำงถิ�นและภาค่เครืิอำข่าย ที่่�ผ ่านมืา 
ได้จดัที่ำาหลกัส้ตูริการิเริย่นการิส้อำนตามืความืต้อำงการิขอำงผูส้้งูอำายุ 
และเน้นกริะบวนการิเริ่ยนริู้อำย่างส้ริ้างส้ริริค์

	 หลักสูตรและกิจกรรมท่ีหลากหลาย	 เพื�อำส่้งเส้ริิมืให้ผู้สู้งอำายุ 
พัฒนาศักยภาพขอำงตนเอำงได ้เช่น การิอำบริมืใหค้วามืริูเ้รืิ�อำงต่าง ๆ  
กิจกริริมืนันที่นาการิและการิอำอำกกำาลังกาย ทัี่ศนศึกษา กิจกริริมื
ส่้งเส้ริิมืป็ริะเพณ่วัฒนธิ์ริริมืภูมิืปั็ญญาท้ี่อำงถิ�น กิจกริริมืที่างศาส้นา 
กิจกริริมืวันเกิด การิส่้งเส้ริิมือำาช่พและริายได้ การิแข่งขันก่ฬา 
เชื�อำมืความืสั้มืพันธ์ิ์และเส้ริิมืส้ร้ิางความืแข็งแริงขอำงร่ิางกาย

	 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน	 ๆ เช่น ร่ิวมืมืือำ
กับเที่ศบาลเมืือำงหนอำงคายจัดตั�งโคริงการิโริงเร่ิยนชริาบาล  
ร่ิวมืมืือำกับโริงพยาบาลหนอำงคาย มูืลนิธิิ์คนไที่ยเชื�อำส้ายเว่ยดนามื
 ส้ภาที่นายความืจังหวัดหนอำงคาย ส้ำานักงานส้าธิ์าริณสุ้ขจังหวัด
หนอำงคาย ส้ำานักงานบังคับคด่จังหวัดหนอำงคาย มืหาวิที่ยาลัย
ขอำนแก่น วิที่ยาเขตจังหวัดหนอำงคาย วัดโพธิิ์�ชัย ส้ถาน่ตำาริวจ
ภูธิ์ริอำำาเภอำเมืือำงหนอำงคาย โริงพยาบาลส่้งเส้ริิมืสุ้ขภาพตำาบล
ส้ริะใคริ จังหวัดหนอำงคาย ธิ์นาคาริกรุิงไที่ย ส้าขาหนอำงคาย  
และป็ริาชญ์ชาวบ้าน จัดที่ำาหลักสู้ตริการิเร่ิยนการิส้อำน

	 การขยายผล ปั็จจุบันถือำได้ว่าเป็็นโริงเร่ิยนต้นแบบ และ 
แหล่งเร่ิยนริู ้และศึกษาดูงานด้านการิเร่ิยนริู ้ตลอำดช่วิตขอำง 
ผู้สู้งอำายุ การิจัดส้วัส้ดิการิขอำงผู้สู้งอำายุ และอำบริมืส่้งเส้ริิมือำาช่พ 
และริายได้แก่ ผู้ สู้ งอำายุ  โดยมื่ภาครัิฐ ภาคเอำกชนและ 
ภาคป็ริะชาชนเดินที่างมืาศึกษาดูงานอำย่างต่อำเนื�อำง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้สูงอายุมีสุขภาพท่ีดี	ทัี่�งด้านร่ิางกายและจิตใจ ส่้งผลให้มืคุ่ณภาพ
ช่วิตท่ี่�ด่ ลดปั็ญหาท่ี่�มืาพร้ิอำมืกับการิเข้าสู่้สั้งคมืผูสู้้งอำาย ุเช่น ปั็ญหา
สุ้ขภาพ ปั็ญหาเศริษฐกิจ และปั็ญหาสั้งคมื

	 ผู้สูงอายุมีศักยภาพ ส้ามืาริถถ่ายที่อำดภูมิืปั็ญญาและวัฒนธิ์ริริมื
ท้ี่อำงถิ�นให้เป็็นท่ี่�ป็ริะจักษ์และยอำมืรัิบมืากขึ�น วิที่ยากริขอำงโริงเร่ิยน
ชริาบาลได้ร่ิวมืเป็็นวิที่ยากริกริะบวนการิให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

	 ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม ในการิส้ร้ิางส้ริริค์ป็ริะโยชน์แก่ชุมืชน
และสั้งคมืมืากยิ�งขึ�น โดยอำาศัยความืร่ิวมืมืือำจากทุี่กภาคส่้วน 
ในการิขับเคลื�อำนโคริงการิจนป็ริะส้บความืส้ำาเริจ็

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ความร่วมมือของทุกฝ่าย ทัี่�งคณะผู้บริิหาริ พนักงานเที่ศบาล 
คณะกริริมืการิและจิตอำาส้าโริงเร่ิยนชริาบาล ม่ืความืเข้มืแข็ง ทุ่ี่มืเที่
เส่้ยส้ละ และม่ืความืเป็็นนำ�าหนึ�งใจเด่ยวกัน ม่ืการิบริิหาริงาน 
ในรูิป็แบบคณะกริริมืการิ โดยป็ริะชุมืถอำดบที่เร่ิยน ส้รุิป็ปั็ญหา
และความืตอ้ำงการิ ริวมืทัี่�งหาแนวที่างแกไ้ขปั็ญหาท่ี่�เกิดขึ�นร่ิวมืกัน 

	 กิจกรรม/การเรียนท่ีมุ่งเน้นความต้องการของผู้สูงอายุเป็นหลัก 
โดยการิอำบริมืและฝึกป็ฏิิบัติ เน้นส้าริะความืริู ้และกิจกริริมื
นันที่นาการิในริูป็แบบที่่�หลากหลาย เพื�อำส้่งเส้ริิมืความืริู้ สุ้ขภาพ
อำนามัืย พัฒนาสุ้ขภาพจิต อำาริมืณ์ ส้ังคมื ส้ามืาริถนำาไป็ใช้ได้
ในช่วิตป็ริะจำาวัน ที่ั�งกิจกริริมืในห้อำงเร่ิยนและนอำกห้อำงเริ่ยน 
หลักสู้ตริมื่ความืยืดหยุ่น ที่ันส้มืัย ส้ามืาริถป็ริับเป็ล่�ยนให้เข้ากับ
ส้ถานการิณ์ในป็ัจจุบันได้อำย่างเหมืาะส้มื

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายกำาภล	เมืองโคตร 
นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย

วิสัยทัศน์ 

“เมืองน่าอยู่	คู่การศึกษา	วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

35.15	ตร.กม.	 45,419	คน	 481,771,190	บาท

โทรศพัท์   0	4242	0574	 www.nongkhaimunicipality.go.th
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โครงการ เปดศูนย์อบรมและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 
(โรงเรยนผู้สูงอายุตำาบลทรายทอง)
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลทรา ทอง อำาเ อศรบ เรอง จัง วัด นองบัวลำา

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 โรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลทรายทอง	 เป็็นรูิป็แบบหนึ�งในการิ 
ส่้งเส้ริิมืการิเร่ิยนรู้ิตลอำดช่วิต การิจัดการิศึกษา การิพัฒนาทัี่กษะ
เพื�อำพัฒนาคุณภาพช่วิตผู้สู้งอำายุ ม่ืความืส้ำาคัญต่อำการิดำาเนินช่วิต
ช่วยเพิ�มืพูนความืรู้ิทัี่กษะช่วิตท่ี่�จำาเป็็น ผู้สู้งอำายุม่ืรูิป็แบบและ
กิจกริริมืท่ี่�หลากหลายขึ�นอำยู่กับบริิบที่ขอำงพื�นท่ี่�

	 มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุ โดยศูนย์อำบริมื 
จะกำาหนดตาริางกจิกริริมื หลักส้ตูริที่่�จดัอำบริมืไว้ชัดเจน ส่้วนใหญ่ 
จะจัดกิจกริริมืเดือำนละ 1 - 2 วัน เป็็นพื�นที่่�ท่ี่�ผู ้สู้งอำายุจะได้ 
แส้ดงศักยภาพโดยการิถ่ายที่อำดภูมืิความืริู้ป็ริะส้บการิณ์ ที่่�ส้ั�งส้มื
แก่บุคคลอำื�นเพื�อำส้ืบส้านภูมืิป็ัญญาให้คงอำยู่คู่กับชุมืชนต่อำไป็

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 โรงเรียนผู้สูงอายุ	 เป็็นพื�นท่ี่�เร่ิยนรู้ิและถ่ายที่อำดป็ริะส้บการิณ์
ภูมิืปั็ญญาและวัฒนธิ์ริริมืที่้อำงถิ�นให้ดำาริงสื้บที่อำดเป็็นอัำตลักษณ์
ขอำงชุมืชน

	 เป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ	 ม่ืส่้วนร่ิวมืในการิที่ำาป็ริะโยชน์ 
ต่อำชุมืชนและส้ังคมื เป็็นแริงผลักดันให้เข้าริ่วมืเป็็นอำาส้าส้มัืคริ
ในชุมืชนต่อำไป็

	 ผู้สูงอายุ ม่ืสุ้ขภาพแข็งแริง กริะฉับกริะเฉง ลดความืเส่้�ยง 
จากการิเจบ็ป่็วย คลายเหงา จติใจกริะชุ่มืกริะชวย ม่ืความืส้มัืพนัธ์ิ์ 
ที่่�ด่กับคนวัยเด่ยวกันและคนต่างวัย

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้นำาการเปล่ียนแปลง	 ท่ีทุ่มเท	 เสียสละ	 และมีความมุ่งม่ัน  
ที่่�จะส้ริ้างส้ริริค์กิจกริริมืขอำงศูนย์อำบริมืและการิเริ่ยนรูิ้ขอำง 
ผู้สู้งอำายุ (โริงเริ่ยนผู้สู้งอำายุตำาบลที่ริายที่อำง) มื่การิหนุนเส้ริิมื  
การิส้นับส้นุนที่ั� ง ในด ้านงบป็ริะมืาณ บุคลากริ ส้ถานท่ี่�  
การิป็ริะส้านเคริือำข่ายริอำงริับส้ังคมืผู ้สู้งอำายุในพื�นที่่�อำย่างม่ื
ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพ

	 เป้าหมายท่ีชัดเจน	 ม่ืการิกำาหนดทิี่ศที่างการิที่ำางานท่ี่�ส้ร้ิาง 
ความืเข้าใจริ่วมืกันในหมืู่คณะกริริมืการิหริือำแกนนำา เกิดเป็็นพลัง 
ที่่�เข้มืแข็งในการิที่ำางานริ่วมืกันและจัดให้มื่กิจกริริมือำย่างต่อำเนื�อำง

	 การมี ส่วนร่วม	 ที่ำาให้เกิดความืผูกพันและความืรู้ิสึ้กเป็็น 
เจ้าขอำงริ่วมืกัน ริวมืถึงการิมื่เคริือำข่ายที่างส้ังคมืที่่�เข ้มืแข็ง 
ภายในกลุ่มืหริือำในหมูื่ส้มืาชิกขอำงศูนย์อำบริมืและการิเริ่ยนรูิ้ขอำง
ผู้สู้งอำายุ

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสุเมธ	ศรีสงคราม 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลทรายทอง

วิสัยทัศน์ 

“ตำาบลทรายทองน่าอยู่	เคียงคู่คุณธรรม	 
สร้างเสริมคุณภาพชีวิต	ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

52.70	ตร.กม.	 8,494	คน	 54,894,531	บาท

โทรศัพท์  0	4231	5893	 www.saitong.go.th
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โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแล 
ผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิน
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลรา สถิต ์ อำาเ อ  จัง วัดอ่างทอง

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถ่ิน ม่ืเป้็าหมืาย 
เพื�อำให้ทุี่กภาคส่้วนได้ร่ิวมืบูริณาการิในการิดูแลผู้สู้งอำายุขอำง 
ม่ืกริะบวนการิค้นหานำาใช้ทุี่นที่างสั้งคมื และศักยภาพขอำง 
ชุมืชนเพื�อำการิพัฒนาริะบบการิดูแลผู้สู้งอำายุในพื�นท่ี่� 

	 เน้นการทำางานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เช่น ผู้สู้งอำายุ
และคริอำบครัิว ผู้นำา แกนนำา ป็ริาชญ์ชาวบ้าน อำงค์กริป็กคริอำง
ส่้วนที่้อำงถิ�น อำงค์กริที่้อำงท่ี่� กลุ่มือำงค์กริชุมืชน ริพ.ส้ต. โริงเร่ิยน  
โริงพยาบาล กลุ่มือำาส้าส้มืคัริในชุมืชน หน่วยงานภาคริฐัที่่�เก่�ยวข้อำง 
ริวมืที่ั�งวัด เพื�อำให้การิดูแลป็ริะชากริกลุ่มืเป็้าหมืายดำาเนินไป็ได้
อำย่างคริอำบคลุมื

	 ชุดกิจกรรมหลักของการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
โดยชุมชนท้องถิ่น	 ป็ริะกอำบด้วย 1) การิพัฒนาศักยภาพ  
2) การิพัฒนาส้ภาพแวดล้อำมืที่่�เอำื�อำต่อำผู้สู้งอำายุ 3) การิพัฒนา
ริะบบบริกิาริ 4) การิจดัตั�งกอำงที่นุหริอืำจดัให้มืส่้วสั้ดกิาริช่วยเหลือำ  
5) การิพัฒนาและนำาใช้ข้อำมืูล และ 6) การิมื่กฎ ริะเบ่ยบ  
แนวป็ฏิิบัติเพื�อำหนุนเส้ริิมืการิดำาเนินกิจกริริมื

	 ยึ ด แนวทา ง 	 “ สู ง วั ย ส ร้ า ง เ มื อ ง ” 	 ผ่ า นห ลั ก 	 5 อ .
(อำ.อำาหาริ อำ.อำอำกกำาลังกาย อำ.อำาช่พ อำ.อำอำมื อำ.อำาส้าส้ร้ิางเมืือำง)  
และ 5ก. (ก.การิพัฒนาชมืริมืผู้สู้งอำายุ ก.การิพัฒนาโริงเร่ิยน 
ผู้สู้งอำายุ ก.กายอำุป็กริณ์ ก.การิดูแลต่อำเนื�อำง ก.การิลดอำุบัติเหตุ) 
ซึ�งเกิดผลลัพธ์ิ์และผลกริะที่บท่ี่�คริอำบคลุมืทัี่�งด้านสั้งคมื เศริษฐกิจ 
สิ้�งแวดล้อำมื สุ้ขภาพ และการิเมืือำงการิป็กคริอำง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้สูงอายุเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ม่ืสุ้ขภาพกายด่ สุ้ขภาพใจ 
เบิกบาน เข้าถึงบริิการิต่าง ๆ ตามืสิ้ที่ธิิ์ป็ริะโยชน์และได้รัิบ 
ความืช่วยเหลือำด้านความืเป็็นอำยู่ 

	 เกิดการสร้างเครือข่ายสนับสนุนกลไกในชุมชนร่วมดูแล ส่้งเส้ริิมื 
ส้นับส้นุนท่ี่มืเครืิอำข่ายในด้านต่าง ๆ คือำ โริงพยาบาลส้่งเส้ริิมื 
สุ้ขภาพตำาบล อำาส้าส้มืัคริส้าธิ์าริณสุ้ขป็ริะจำาหมืู่บ้าน อำาส้าส้มืัคริ 
ด้านอำื�น ๆ  ริวมืที่ั�งกลุม่ือำอำมืกอำงทุี่นและชมืริมืต่างๆ เพื�อำให้ผูส้้งูอำายุ
ได้เข้าถึงและริ่วมืส้นับส้นุนการิดูแลผู้สู้งอำายุในด้านต่าง ๆ 

	 เกิดผู้นำาผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม เพื�อำให้ผู้สู้งอำายุม่ืความืรู้ิสึ้ก 
ภาคภูมิืใจในตนเอำงท่ี่�ม่ืส่้วนริ่วมืในสั้งคมืและชุมืชน โดยให้ 
ผู ้สู้งอำายุมื่บที่บาที่ในการิพัฒนาพื�นที่่� เช่น ในเวที่่ป็ริะชาคมื  
เวท่ี่ริับฟิังความืคิดเห็น เพื�อำให้ผู้สู้งอำายุมื่บที่บาที่ในการิที่ำางาน
ริ่วมืกับพื�นที่่�

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ชมรมเข้มแข็ง	 ผู้สูงอายุย่ังยืน	 ม่ืการิกำาหนดริะเบ่ยบข้อำบังคับ
จัดส้วัส้ดิการิเพื�อำช่วยเหลือำกันและกัน เช่น เงินส้งเคริาะห์ศพ 
เย่�ยมืเย่ยนเพื�อำนผู้สู้งอำายุยามืเจ็บป่็วย จัดตั�งกอำงทุี่น าป็นกิจ
ส้งเคริาะห์ จัดกิจกริริมืฝึกอำบริมืต่าง ๆ 

	 การจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ	 สร้างการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพ
เช่น การิดูแลสุ้ขภาพขอำงตนเอำง การิเข้าสั้งคมื มืนุษยสั้มืพันธ์ิ์ 
เป็็นพื�นท่ี่�ท่ี่�ผู้สู้งอำายุจะได้แส้ดงอำอำกซึ�งศักยภาพด้วยการิถ่ายที่อำด 
ภูมิืความืรู้ิป็ริะส้บการิณ์แก่บุคคลอืำ�น ส่้งเส้ริิมืศักยภาพให้กับ 
ผู้สู้งอำายุได้ม่ืคุณค่าในตนเอำง และม่ืความืภาคภูมิืใจในตนเอำง 

	 เครือข่ายร่วมบูรณาการ  โดยม่ืความืร่ิวมืมืือำกับอำงค์กริ 
ท่ี่�เก่�ยวข้อำงในการิดูแลผู้สู้งอำายุในชุมืชนได้เป็็นอำย่างด่ ม่ืการิ
กำาหนดบที่บาที่หน้าท่ี่�และริะเบ่ยบวิธ่ิ์ในการิป็ฏิิบัติงานได้อำย่าง
เหมืาะส้มืให้กบัฝ่ายตา่ง ๆ  ส้ามืาริถดูแลผู้ส้งูอำายไุด้อำยา่งคริอำบคลุมื
ตั�งแต่การิเตร่ิยมืความืพร้ิอำมืการิเข้าสู่้การิเป็็นผู้สู้งอำายุจนถึง 
ม่ือำาย ุ60 ปี็ จนกริะทัี่�งเมืื�อำเริิ�มืเจ็บป่็วย ริวมืถึงแผนการิในการิดูแล
เมืื�อำผู้สู้งอำายุก้าวเข้าสู่้วาริะสุ้ดท้ี่ายขอำงช่วิต 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายจิรทีปต์	ทวีสุข	 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลราชสถิตย์

วิสัยทัศน์ 

“ตำาบลน่าอยู่	ควบคู่การท่องเที่ยว	ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี	
และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
พร้อมทำางานแบบมีส่วนร่วม	ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

9.56	ตร.กม.	 2,302	คน	 22,569,032	บาท

โทรศพัท์   0	3594	9757		 www.ratchasathit.go.th
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โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลนาพ่
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลนาพ่ อำาเ อเพ  จัง วัดอดร านี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 โรง เรียน ผู้ สู งอา ยุตำาบลนา พู่  ก่อำ ตั� ง เ มืื� อำ  พ .ศ .  2558  
มื่นักเร่ิยนผู้สู้งอำายุจำานวน 408 คน มื่เคริือำข่ายในการิขับเคลื�อำน  
มื่คณะศึกษาดูงานต่อำเนื�อำงทีุ่กป็ีไมื่น้อำยกว่า 100 คณะต่อำป็ี  
ได้ริับริางวัลพริะป็กเกล้า ป็ริะจำาป็ี 2560 ริางวัลพริะป็กเกล้า
ที่อำงคำา ป็ริะจำาป็ี 2561 และริางวัลอำงค์กริป็กคริอำงส้่วนที่้อำงถิ�น 
ที่่�มืก่าริบริิหาริจดัการิที่่�ด่ ป็ริะจำาปี็ 2562 ป็ริะเภที่โดดเด่น อำนัดบัที่่� 3

	 ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ม่ืการิวางโคริงส้ริ้าง 
การิบริิหาริโริงเร่ิยน โดยเน้นชุมืชน ผู้นำาชุมืชน และป็ริะชาชน 
ในพื�นที่่� ริ่วมืมืือำในการิกำาหนดแนวที่างในการิบริิหาริโริงเร่ิยน 
ผู้สู้งอำายุ โดยริ่วมืเป็็นคณะกริริมืการิบริิหาริโริงเร่ิยน กริริมืการิ
นักเริ่ยน ตลอำดจนคณะกริริมืการิที่่�ป็ริึกษา

	 อบต.นาพู่	 ร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ 
ภาคประชาสังคม เข้ามืาม่ืบที่บาที่ในการิบริิหาริจัดการิ วางแผน
การิดำาเนินงานจัดกิจกริริมืแลกเป็ล่�ยนป็ริะส้บการิณ์ให้กับนักเร่ิยน
ผู้สู้งอำายุ ม่ืส่้วนร่ิวมืในการิป็รัิบป็รุิงหลักสู้ตริการิเร่ิยนรู้ิ การิส้ร้ิาง
คู่มืือำการิเส้ริิมืส้ร้ิางสุ้ขภาพผู้สู้งอำายุ ตามืธิ์ริริมืชาตินิยมื และ 
คู่มืือำพัฒนาศักยภาพวิที่ยากริ เพื�อำให้การิดำาเนินกิจกริริมืโริงเร่ิยน 
ผู้สู้งอำายุม่ืความืทัี่นส้มัืย ส้ามืาริถขับเคลื�อำนโริงเร่ิยนผู้สู้งอำาย ุ
ให้เกิดความืต่อำเนื�อำงและยั�งยืน

	 หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชวิีตเพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ
เช่น การิส้่งเส้ริิมืพฤติกริริมืสุ้ขภาพตามืหลักธิ์ริริมืชาตินิยมื  
การิส้ริ้างอำาช่พและริายได้เส้ริิมื การิใช้ช่วิตอำย่างม่ืคุณค่าและ 
มื่ความืสุ้ข นันที่นาการิ การิศึกษาอำิส้ริะ และจิตอำาส้า

	 คู่มือการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ	 ตามหลักธรรมชาตินิยม  
มุ่ืงเน้นให้ผู้สู้งอำายุพึ�งพาตนเอำงได้ ส้ามืาริถเร่ิยนรู้ิฝึกป็ฏิิบัติ 
ในช่วิตป็ริะจำาวัน ส่้งเส้ริิมืให้ผู้สู้งอำายุได้เห็นคุณค่าในตนเอำง 
ม่ืมุืมืมือำงความืรู้ิสึ้กเชิงบวกต่อำตนเอำงและผู้อืำ�น ป็รัิบมุืมืมือำง 
และทัี่ศนคติต่อำผู้สู้งอำายุ จากการิท่ี่� ผู้สู้งอำายุเป็็น “ภาริะ” 
ให้เป็็น “พลังแห่งความืสุ้ข” ขอำงชุมืชน

	 คู่มือพัฒนาศักยภาพวิทยากร เพื�อำให้แกนนำาผู้สู้งอำายุในโริงเร่ิยน 
ผู ้สู้งอำายุนำาไป็ฝึกที่ักษะการิเส้ริิมืส้ริ้างสุ้ขภาพด้านต่าง ๆ  
การิเป็็นผู ้นำาถ่ายที่อำดความืริู ้ ส้ามืาริถเป็็นวิที่ยากริแกนนำา 
ขับเคลื�อำนโริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุได้เป็็นอำย่างด่

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ม่ืความืสั้มืพันธ์ิ์ท่ี่�ด่ 
กับคนในวัยเด่ยวกันและคนต่างวัย ได้รัิบการิยอำมืรัิบในฐานะ
ส้มืาชิกขอำงกลุ่มื ที่ำาให้สุ้ขภาพกายแข็งแริง จิตใจคลายเหงา และ 
มื่จิตป็ัญญา รูิ้เที่่าที่ันและเข้าใจสิ้�งต่าง ๆ ที่่�เกิดขึ�น ส้ามืาริถ 
ป็ริับตัวและดำาเนินช่วิตได้อำย่างเหมืาะส้มืตามืวัย

	 เครือข่ายสร้างหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ตลอดชี วิต	 
เพื�อำพัฒนาผู้สู้งอำายุให้ม่ืศักยภาพ ขยายผลการิพัฒนาชุมืชน 
สู้่ผู้สู้งอำายุ พริ้อำมืศึกษา วิเคริาะห์ข้อำมืูล วัดผลและป็ริะเมืินผล  
การิจัดที่ำากิจกริริมืให้เหมืาะกับบริิบที่ในพื�นที่่�

	 ขยายผลไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นที่ ยังไม่เข้าร่วมโครงการ	 
เพื�อำให้ปั็ญหาโริคเริื�อำรัิงในผูส้้งูอำายุมืส่้ถิตลิดน้อำยลง ส่้งผลให้ชมุืชน
มื่การิดูแลซึ�งกันและกันอำย่างมื่ป็ริะส้ิที่ธิ์ิภาพและยั�งยืน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ ม่ืการิ
พัฒนารูิป็แบบการิเร่ิยนรู้ิให้เหมืาะส้มืกับบริิบที่ และส้ภาพสั้งคมื 
อำย่างต่อำเนื�อำง ตลอำดริะยะเวลา 3 ป็ี มื่การิป็ริับป็ริุงหลักสู้ตริ  
คู ่ มืือำส้ำาหรัิบวิที่ยากริ หน่วยงานการิเริ่ยนท่ี่�เหมืาะส้มืและ 
เอำื�อำต่อำการิจัดการิเริ่ยนการิส้อำนในบริิบที่ขอำงหน่วยงาน

	 ความเข้มแข็งของกลุ่มนักเรียนด้วยกันเอง	 เนื�อำงจากการิ
เข้าร่ิวมืกิจกริริมื ม่ืการิพบป็ะ พูดคุย ช่วยเหลือำซึ�งกันและกัน  
การินำาความืรูิ ้ท่ี่�ได ้รัิบนำาไป็ป็รัิบใช้ในชุมืชน เกิดเคริือำข่าย 
การิช่วยเหลอืำและร่ิวมืกนัดแูลผูส้้งูอำายทุี่่�ตดิบ้าน และมืภ่าวะพึ�งพงิ

	 วิสัยทัศน์การพัฒนาของผู้นำาท้องถ่ิน ส่้งเส้ริิมืกริะบวนการิ 
มื่ส้่วนริ่วมื แนวคิดในการิวางแผนพัฒนาที่้อำงถิ�น และพัฒนา 
ข่ดความืส้ามืาริถขอำงบุคลากริ ผู ้ นำ าชุมืชน ริวมืไป็ถึ ง 
อำำานวยความืส้ะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่ป็ริะชาชน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายอำานวย	อินทรธิราช 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลนาพู่

วิสัยทัศน์ 

“เศรษฐกิจพอเพียง	บ้านเมืองน่าอยู่	 
รู้ค่าการศึกษาพัฒนาสุขภาพอนามัย”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

59	ตร.กม.	 12,560	คน	 70,870,798	บาท
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โครงการ สูงวัยสูงคุณค่านำาพาชุมชนเข้มแข็ง
ด  องค์การบร ารส่วนตำาบลคอรม อำาเ อพ ั  จัง วัดอตรดิตถ์

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 โครงการ สูง วัย สูง คุณค่านำาพาชุมชนเข้มแข็ง 	 โดยใช้
หลักสู้ตริการิดูแลผู้สู้งวัยแบบอำงค์ริวมื จัดกริะบวนการิเร่ิยนรู้ิ 
ให้กบัผู้ส้งูอำายแุละบคุคลภายนอำก หริอืำอำงค์กริต่าง ๆ  ที่่�ส้นใจเร่ิยนริู้ 
ริะบบการิพัฒนาผู้สู้งอำายุ ที่ำาให้เข้าใจบริิบที่ เข้าใจกริะบวนการิ
พัฒนารูิป็แบบ เข้าถึงแหล่งเร่ิยนรูิ้ที่่�เป็็นรูิป็ธิ์ริริมื และส้ามืาริถ 
นำาแนวคิดและวิธิ์่การิไป็ต่อำยอำดขยายผลในพื�นที่่�ขอำงตนเอำงได้ 

	 การพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบต้องอาศัยการเข้าถึงข้อมูลเชิงวิชาการ 
ต้อำงม่ืข้อำมูืลเป็็นเครืิ�อำงมืือำในการิกำาหนดที่ิศที่าง โดยเครืิ�อำงมืือำ
เหล่าน่�จะถูกนำาใช้ได้อำย่างมื่ป็ริะส้ิที่ธิิ์ภาพ ต้อำงผ่านกริะบวนการิ
วิจัยจากภาควิชาการิ การิที่ำางานริ่วมืกับส้ถาบันวิชาการิ 
ทัี่�งในพื�นท่ี่�และนอำกพื�นท่ี่� การิเป็็นพื�นท่ี่�ต้นแบบให้กับส้ถาบัน
วิชาการิส้่งนักศึกษาหริือำบุคลากริที่างการิศึกษาเข้ามืาที่ำาข้อำมูืล
เข้ามืาฝึกป็ริะส้บการิณ์ ที่ำาให้ที่างพื�นท่ี่�ได้มือำงเห็นภาพจาก 
คนข้างนอำกมือำงได้ชัดเจนขึ�น จะม่ืภาพ 360 อำงศา ในการิกำาหนด
ทิี่ศที่างการิขับเคลื�อำนและพัฒนาต่อำไป็ 

	 ตำาบลคอรุมมุ่งม่ันพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นพ้ืนท่ีต้นแบบ	 เป็นศูนย์ 
การเรียนรู้ ด้ าน ผู้ สูงอายุโดยให้ ผู้ สูงอายุ เ ป็นแกนหลัก 
ในการขับเคล่ือนและพัฒนา เพื�อำให้เกิดกริะบวนการิเร่ิยนรู้ิ 
อำย่างต่อำเนื�อำง ผูส้้งูวยัมืง่านที่ำา มืส่้ขุภาพกายใจที่่�ด ่มืค่ณุค่าในตวัเอำง 
เกิดความืตริะหนักว่า “ผู ้สู้งวัยคือำมืริดกอำันลำ�าค่า มิืใช่ภาริะ 
ขอำงส้ังคมื”

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 การรวบรวมข้อมูลด้านภูมิปัญญา	 เกิดการอนุรักษ์	 ถ่ายทอด 
สืบทอด	 โดยมีพ้ืนท่ี/เวที	 ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้วิชาการ 
ด้านภูมปัิญญาของกลุม่ผู้สงูอายุ เน้นการิถ่ายที่อำดเล่าป็ริะส้บการิณ์ 
ที่ดลอำงที่ำา เพื�อำให้ผู ้เล่าได้เล่า ผู ้ฟิังได้เริ่ยนริู ้และป็ฏิิบัติจริิง  
เกิดการิเริ่ยนริู้ ต่อำยอำดกิจกริริมื ผู้สู้งอำายุทีุ่กคนมื่เริื�อำงเล่า และ
เริื�อำงเล่านั�นได้ริับการิส้ังเคริาะห์ ถอำดบที่เริ่ยนให้เป็็นข้อำมืูล
เชิงวิชาการิ “ห้อำงเร่ิยนภูมืิป็ัญญา” ตามืคำานิยามืขอำงกิจกริริมื 
ท่ี่�ว่า “ไม่ืกินก็เน่าไม่ืเล่าก็ลืมื”

	 มีกระบวนการร่วมคิด	 ร่วมทำา	 ร่วมวางแผน	 และร่วมรับ 
ผลประโยชน์	เกดิธิ์ริริมืนญูส้ขุภาพเพื�อำริอำงริบัส้งัคมืผูส้้งูวยั เป็็นกตกิา
ชุมืชนที่่�ใช้ริ่วมืกันในการิดูแลคุณภาพช่วิตผู้สู้งอำายุแบบอำงค์ริวมื 

	 กองบุญลำาดวนวัยใส เกิดขึ�นโดยกลุ่มืผู้สู้งอำายุ เริิ�มืจากเพื�อำน 
ช่วยเพื�อำน เย่�ยมืไข้ยามืเจ็บป็่วย คนในชุมืชนเห็นป็ริะโยชน์  
หนุนพลังจนเกิดเป็็นกอำงบุญที่่�ใหญ่ขึ�น ส้ามืาริถส้ริ้างบ้านให้กับ 
ผู้สู้งอำายุ และป็ริับส้ภาพแวดล้อำมืให้มื่ความืเหมืาะส้มืป็ลอำดภัย 
กับทีุ่กกลุ่มืวัยที่่�ป็ริะส้บป็ัญหาในชุมืชน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 การขับเคล่ือนงานผู้สูงอายุใช้หลักบูรณาการ	4	ภาคีท่ีเก่ียวข้อง	
ป็ริะกอำบด้วย ท้ี่อำงถิ�น ท้ี่อำงท่ี่� หน่วยงานภาครัิฐ ป็ริะชาชน ส้ถาบัน
วิชาการิ ร่ิวมืขับเคลื�อำนและพัฒนาจนเกิดผลส้ำาเร็ิจเป็็นรูิป็ธิ์ริริมื 
การิที่ำางานภายในอำงค์กริมืก่าริป็ริบัให้ที่ำางานโดยใช้ข้อำมืลูเป็็นฐาน
ในการิพัฒนา 

	 หลักการขับเคล่ือนระบบการดูแลผู้สูงอายุ	3ข.	คือำ	เข้าใจ	พื�นท่ี่� 
เข้าใจในบริิบที่ขอำงชุมืชน และบริิบที่ขอำงวิถ่ช่วิตผู้สู้งอำายุ เข้าถึง  
การิขับเคลื�อำนและพัฒนาด้านผู้สู้งอำายุ หากภาค่ไม่ืส้ามืาริถเข้าถึง 
ข้อำมูืลท่ี่�เป็็นจริิงข้อำมูืลเชิงป็ริะจักษ์ ไม่ืส้ามืาริถเข้าถึงชุมืชน 
หรืิอำแหล่งเร่ิยนรู้ิท่ี่�เอืำ�อำต่อำการิพัฒนาผู้สู้งอำายุในชุมืชนแล้ว  
จะไมื่ส้ามืาริถขับเคลื�อำนกิจกริริมืให้เกิดเป็็นรูิป็ธิ์ริริมืได้เลย
ขับเคล่ือน ท่ี่มืพัฒนาริะบบการิดูแลผู้สู้งอำายุในชุมืชนตำาบล 
คอำริุมื เมืื�อำเข้าใจวิถ่การิใช้ช่วิต เข้าใจปั็ญหาความืต้อำงการิ 
ขอำงผู้สู้งอำาย ุและเข้าถึงข้อำมูืลท่ี่�เก่�ยวข้อำงกับการิพัฒนาริะบบแล้ว
ก็จะเกิดการิขับเคลื�อำน และพัฒนาให้เกิดความืยั�งยืนในพื�นท่ี่�ต่อำไป็ 
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โครงการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลทัพทัน
ด  เทศบาลตำาบลทัพทัน อำาเ อทัพทัน จัง วัดอทั านี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

	 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาล
ตำาบลทัพทัน เป็็นส้ถานท่ี่�ท่ี่�ม่ืช่วิต ม่ืความืรัิก ผู้สู้งอำายุม่ืความื
รู้ิสึ้กเป็็นเจ้าขอำง และเป็ร่ิยบเส้มืือำนบ้านอ่ำกหลังหนึ�งขอำงผู้สู้งอำายุ  
เป็็นศูนย์กลางในการิดูแลและดำาเนินงานคุณภาพช่วิตให้กับ 
ผู้สู้งอำายุทีุ่กกลุ่มื

	 เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ได้พัฒนา
ริะบบบริิการิและส้่งเส้ริิมืการิพัฒนาคุณภาพช่วิตผู้สู้งอำายุด้วย
การิดำาเนินงาน โริงเร่ิยนผู้สู้งอำายุเที่ศบาลตำาบลทัี่พทัี่น ในทีุ่กวัน 
พฤหัส้บด่ ดำาเนินกิจกริริมืส้่งเส้ริิมืการิเร่ิยนริู ้ตลอำดช่วิตตามื 
ความืส้นใจขอำงผูส้้งูอำายุ ที่ั�งด้านสุ้ขภาพร่ิางกาย จติใจ จติตปั็ญญา 
ส้ังคมื เศริษฐกิจ ที่ำาป็ริะโยชน์ต่อำชุมืชนและส้ังคมื ถ่ายที่อำด
ภูมืิป็ัญญาและวัฒนธิ์ริริมืที่้อำงถิ�นให้ดำาริงส้ืบที่อำดต่อำไป็ 

	 สร้างอาชีพ	 สร้างรายได้ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพตาม 
ความสนใจ	 ความถนัด ได้แก่ ธูิ์ป็ส้มุืนไพริไล่ยุง ผลิตภัณฑ์์จาก 
ผักตบชวา พวงกุญแจจากเศษผ้า ให้ผู้สู้งอำายุนำากลับไป็ที่ำาที่่�บ้าน 
แล้วนำามืาส่้งให้ท่ี่มืงานเที่ศบาลตำาบลทัี่พทัี่น เพื�อำเตริ่ยมืการิ
จำาหน่ายให้คณะศึกษาดูงาน นักท่ี่อำงเท่ี่�ยว หรืิอำวาริะโอำกาส้ต่าง ๆ   
ในแบรินด์ ร้ิานส้ร้ิางสุ้ข พ่อำจา แม่ืจา จัดที่ำาที่ะเบ่ยนป็ริะชาชน
กลุ่มือำาช่พรัิบเหมืาจัดอำาหาริว่างและอำาหาริกลางวัน เพื�อำส้ร้ิาง 
ช่อำงที่างการิตลาดให้ส่้วนริาชการิติดต่อำจ้างงาน และจัดเล่�ยง 
คณะศึกษาดูงานขอำงเที่ศบาลตำาบลทัี่พทัี่น

	 อยู่อย่างสง่า	ชราอย่างมีคุณภาพ	สรรคส์ร้างประโยชนเ์พ่ือชุมชน	
ส้ร้ิางความืเชื�อำมัื�นและส้ริา้งโอำกาส้ใหผู้้สู้งอำายไุดแ้ส้ดงอำอำก กล้าคดิ
กล้าที่ำาในการินำาภูมิืรู้ิ ภูมิืธิ์ริริมื ภูมิืปั็ญญา และศักยภาพท่ี่�ตน 
ม่ือำยู่มืาถ่ายที่อำด เผยแพร่ิ จนเกิดการิเป็็นผู้นำา และจิตอำาส้า 
ในการิขับเคลื�อำนงานในกลุ่มื เป็็นบุคคลต้นแบบให้ลูกหลาน 
เจริิญริอำยตามืคุณงามืความืด่

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

	 ผู้สูงอายุและประชาชนทุกกลุ่มวัย ม่ืส้ถานท่ี่�จัดกิจกริริมืพัฒนา
คุณภาพช่วิต การิจัดการิเร่ิยนรู้ิตลอำดช่วิต การิพัฒนาตนเอำง
คุ้มืคริอำง พิทัี่กษ์สิ้ที่ธิิ์ผู้สู้งอำายุ ดูแลผู้สู้งอำายุท่ี่�ม่ืภาวะพึ�งพิง 
ให้ได้รัิบการิดูแลสุ้ขภาพท่ี่�บ้านอำย่างม่ืคุณภาพจากท่ี่มืแพที่ย์ 
และผู้ดูแลเกิดการิจ้างงานผู้ช่วยเหลือำดูแลผู้สู้งอำายุภาวะพึ�งพิง
เกิดการิเส้ริิมืส้ร้ิางศักยภาพฝึกอำาช่พ ผู้สู้งอำายุม่ืส่้วนร่ิวมืใน 
การิที่ำาป็ริะโยชน์ต่อำชุมืชนและสั้งคมื 

	 ชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำาบลทัพทัน	 4	 ชมรม ได้แก่ 
ชมืริมืผู้สู้งอำายตุำาบลทัี่พทัี่น ชมืริมืผูส้้งูอำายตุำาบลหนอำงหญ้าป็ล้อำง 
ชมืริมืผูสู้้งอำายตุำาบลเขาข่�ฝอำย และชมืริมืผูสู้้งอำายตุำาบลทุ่ี่งนาไที่ย  
ยกริะดับเป็็นอำงค์กริส้าธิ์าริณป็ริะโยชน์ ได้รัิบงบป็ริะมืาณ
ส้นับส้นุนจากหน่วยงานท่ี่� เก่�ยวข้อำง ม่ืกิจกริริมืขับเคลื�อำน 
ในการิดูแลคุณภาพช่วิตในชุมืชนเป็็นป็ริะจำาทุี่กเดือำน 

	 การสร้างอาชีพ	สร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ	กลุ่มือำาช่พ กลุ่มื OTOP 
ม่ือำาช่พ ม่ืริายได้ จากการิจำาหน่ายผลิตภัณฑ์์สิ้นค้า รัิบจ้างจัด
อำาหาริว่าง อำาหาริกลางวัน ให้คณะศึกษาดูงาน และในโอำกาส้ 
ต่าง ๆ โดยป็ีงบป็ริะมืาณ พ.ศ. 2562 มื่ริายได้ 1,588,352 บาที่ 

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้บริหารมนีโยบายชดัเจน ใหค้วามืส้ำาคัญและมุ่ืงมัื�นต่อำการิพัฒนา
คุณภาพช่วิตทีุ่กกลุ่มืวัย ด้วยวิธ่ิ์การิแห่งศาส้ตริ์พริะริาชาเพื�อำ 
การิพัฒนาที่่�ยั�งยืน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักธิ์ริริมืาภิบาลและ 
หลักธิ์ริริมืขอำงนักบริิหาริริวมืถึงท่ี่มืงานม่ืศักยภาพ มื่ความืรัิก 
ความืเส้่ยส้ละ ความืส้ามืัคค่ และมื่ขวัญกำาลังใจในการิที่ำางาน 

	 การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ	 ประชาชน	 ชุมชน	 เครือข่าย  
ในการิกำาหนดกิจกริริมืส่้งเส้ริิมืคุณภาพช่วิตให้ตริงตามืความื
ต้อำงการิ ความืส้นใจ ความืถนัด เอืำ�อำอำำานวยความืส้ะดวกทุี่กด้าน 
ให้ผู้สู้งอำายุหรืิอำกลุ่มืเป้็าหมืาย ให้ส้ามืาริถร่ิวมืที่ำากิจกริริมื 
ได้ตามืแผนงาน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นางสรัญญา	ประสงค์ดี	 
นายกเทศมนตรีตำาบลทัพทัน

วิสัยทัศน์ 

“สร้างเมืองน่าอยู่	การศึกษาก้าวไกล	ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	 
แหล่งนำ้าสมบูรณ์	มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี		 ประชากร	 รายได้	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)	

57.97	ตร.กม.	 8,945	คน	 76,054,691	บาท

โทรศัพท์  0	5654	0245	 www.thapthancity.go.th
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ด้านการพั นาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ10
ด้านที่

402 403

ด้านการส่งเสริม 
โครงการตลาดประชารัฐ
ท้องถินสุขใจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.
ที่มีผลก�รปฏิบัติง�นดีเด่น 2562

ด้านการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐ
ท้องถินสุขใจ
โครงการตลาดประชารัฐ
ท้องถินสุขใจ
โครงการตลาดประชารัฐ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.
ที่มีผลก�รปฏิบัติง�นดีเด่น 2562

ด้านที่  
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

402 403402 403

โครงการ ตลาดประชารัฐ “ตลาดนัด าวไฮ่”
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 สภาพท่ัวไป อำบต.บ้านไร่ิ เป็็นพื�นท่ี่�ท่ี่�มื่ความืหลากหลาย 
ที่างการิป็ริะกอำบอำาช่พ ป็ริะเพณ่ วัฒนธิ์ริริมื และชาติพันธ์ุิ์ 
ม่ืแหล่งท่ี่อำงเท่ี่�ยวที่างธิ์ริริมืชาติซึ�งได้รัิบส้มืญานามืว่า “หนาวสุ้ด
กลางส้ยามื” จากความืหลากหลายต่าง ๆ ท่ี่�ไม่ืได้นำามืาจัดแส้ดง 
ให้นักท่ี่อำงเท่ี่�ยวและป็ริะชาชนทัี่�วไป็ได้เห็น ป็ริะกอำบกับริะยะเวลา 
2 - 3 ปี็ท่ี่�ผ่านมืา ได้ม่ืนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวเดินที่างเข้ามืาท่ี่อำงเท่ี่�ยว 
ในเขตพื�นท่ี่� อำบต.บ้านไร่ิ เป็็นจำานวนมืาก แต่ยังขาดจุดพัก 
ให้นักท่ี่อำงเท่ี่�ยวได้แวะเลือำกซื�อำหาสิ้นค้าท้ี่อำงถิ�นกลับไป็ 

 ตลาดประชารัฐ ตลาดนัดซาวไฮ่ เกิดขึ�นจากความืร่ิวมืมืือำขอำง 
อำบต.บ้านไร่ิ อำำาเภอำบ้านไร่ิ และป็ริะชาชนกลุ่มืต่าง ๆ ขอำงตำาบล
บ้านไร่ิและใกล้เค่ยง เพื�อำให้ป็ริะชาชนในพื�นท่ี่�นำาสิ้นค้าต่าง ๆ 
ท่ี่�ม่ือำยู่ในพื�นท่ี่�มืาจำาหน่ายในบริิเวณตลาด เช่น ผ้าที่อำ ผลิตผล
ที่างการิเกษตริ อำาหาริพื�นบ้าน และสิ้นค้าอืำ�น ๆ ท่ี่�ม่ือำยู่ในท้ี่อำงถิ�น

 นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมตลาดเป็นจำานวนมาก ในช่วงวันเส้าร์ิ 
และอำาทิี่ตย์ ช่วยส้ร้ิางริายได้ให้กับพ่�น้อำงป็ริะชาชนในพื�นท่ี่� 
ไ ม่ืใช่ เฉพาะแม่ืค้าในตลาดป็ริะชารัิฐตลาดซาวไฮ่เท่ี่านั�น  
แต่ป็ริะชาชนตลอำดเส้้นที่างในพื�นท่ี่� อำบต.บ้านไร่ิ ต่างได้รัิบผลด่ 
จากตลาดน่�ทัี่�วหน้ากัน ในปั็จจุบันถือำเป็็นส้ถานท่ี่�ท่ี่อำงเท่ี่�ยว 
ท่ี่�ติดอัำนดับในริะดับภูมิืภาคขอำงภาคกลางแล้ว 

 การขยายผัล หน่วยงานต่าง ๆ  เดินที่างเข้าเย่�ยมืชมืและศึกษาดูงาน 
ถึงวิ ธ่ิ์การิจัดรูิป็แบบตลาด และการินำาสิ้นค้ามืาจำาหน่าย  
โดย อำบต.บ้านไร่ิ ได้ขยายผลการิที่ำาตลาดลักษณะน่�ถึง 2 แห่ง  
คือำ ตลาดต้นไม้ืยักษ์บ้านส้ะนำา และตลาดวัดถำ�าเขาวง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
 สถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ี อบต.บ้านไร่ อีกหน่ึงแห่ง  

ม่ืจุดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์์พื�นบ้านทุี่กวันเส้าร์ิ อำาทิี่ตย์ และวันหยุด 
ในช่วงเที่ศกาลส้ำาคัญ ๆ

 ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้ามาจำาหน่ายสินค้าในตลาด จำานวน  
115 ราย ม่ืริายได้ป็ริะมืาณ 1,500 บาที่ ต่อำคนต่อำวัน 
ป็ริะชาชนม่ืริายได้จากการิขายสิ้นค้า และป็ริะกอำบกิจการิต่าง ๆ 
เพิ�มืมืากขึ�น ที่ำาให้ม่ืความืสุ้ขในการิดำาริงช่วิต 

 นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงอัตลักษณ์การแต่งกาย การทำาอาหาร  
และภมิูปัญญาตา่ง ๆ  ของชมุชน ป็ริะชาชนได้นำาเส้นอำภูมิืปั็ญญา 
และวิถ่ช่วิตสู่้ส้าธิ์าริณะ ให้นักท่ี่อำงเท่ี่�ยวได้เข้ามืาสั้มืผัส้

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 ตลาดนัดซาวไฮ่ ม่ืปั็จจัยความืส้ำาเร็ิจอำยู่ท่ี่�การินำาเอำาอัำตลักษณ์
และตัวตนขอำงป็ริะชาชนชาวบ้านไร่ิ ทัี่�งป็ริะเพณ่ วัฒนธิ์ริริมืการิ
แต่งกาย วัฒนธิ์ริริมืการิที่ำาอำาหาริ วัฒนธิ์ริริมืการิป็ริะกอำบอำาช่พ 
ตลอำดจนการิละเล่นต่าง ๆ อำอำกมืานำาเส้นอำให้นักที่่อำงเท่ี่�ยวได้
สั้มืผัส้อำย่างใกล้ชิด จนเกิดเป็็นกริะแส้ป็ากต่อำป็าก เชื�อำเชิญนักท่ี่อำง
เท่ี่�ยวจากทุี่กมุืมืเมืือำงให้ต้อำงไป็สั้มืผัส้ด้วยตนเอำง 

 การบริหารจัดการตลาดโดยประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ในพ้ืนท่ี 
เน้นความืโป็ร่ิงใส้ ร่ิวมืคิด และร่ิวมืตัดสิ้นใจในการิพัฒนาตลาด

       ข้อมูลพื้นฐ�น

ร้อยตำารวจตรี มานพ เช้ือเมืองพาน 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านไร่

วิสัยทัศน์ 

“สร้างชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
เกษตรปลอดภัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

2,416.05 ตร.กม. 9,560 คน 55,084,867 บาท

โทรศัพท์  0 5653 9237 www.banraisao.go.th
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ด้านการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ11
ด้านที่

404 405

โครงการ ตลาดประชารัฐ ท้องถินสุขใจ
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลไตรตรงษ์ อำาเภอเมืองกำาแพงเพชร จังหวัดกำาแพงเพชร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ตำาบลไตรตรึงษ์ เป็็นตลาด
ที่่�จำาหน่ายส้ินค้าพื�นบ้าน อำาหาริพื�นเมืือำง นำ�าพริิกกำาแพงพัง 
แกงคั�วหอำยขมื แกงหยวกกล้วย แกงบอำน ท่ี่�หาชิมืได้ยาก 
ทัี่�งยังม่ืการิแส้ดงการิอำนุริักษ์ภูมิืปั็ญญาจากรุ่ินสู่้ รุ่ิน เช่น  
ริะบำา ก.ไก่ ริะบำาคล้อำงช้าง ริะบำาริิมืป็ิง กิจกริริมืริ้อำง เล่น เต้น ริำา 
ที่่�หาชมืได้ยาก ส้ลับกันไป็ในแต่ละเดือำน 

 บ้านวังพระธาตุ ตำาบลไตรตรึงษ์ ยังถือำเป็็นแหล่งที่่อำงเที่่�ยว
เชิงป็ริะวัติศาส้ตริ์ มื่หลักฐานป็ริากฏิว่าเป็็นนคริแห่งแริก 
ขอำงกำาแพงเพชริ “ตำานานส้ิงหนวัติ กุมืาริ” พ.ศ. 1547  
ม่ืสิ้�งศักดิ�สิ้ที่ธิิ์�ท่ี่�จะต้อำงเคาริพบูชากริาบไหว้ คือำ หลวงพ่อำโต  
เจเด่ย์ที่ริงพุ่มืข้าวบิณฑ์์ ในการิเส้ด็จป็ริะพาส้ต้นส้มืัยรัิชกาลท่ี่� 4 
และรัิชกาลที่่� 5 เจด่ย์เจ็ดยอำด ศาลที่้าวแส้นป็มืที่่�ให้ป็ริะชาชน 
มืาขอำพริ แล้วต้อำงแก้บนด้วย “ฆ้อำง” 

 การจัดงานส่งเสริมการขายผัลิตภัณฑ์์ในตำาบล สินค้า OTOP  
นวัตวิถีของจังหวัดกำาแพงเพชร เป็็นภาค่เคริือำข่าย 6 จังหวัด 
ภาคเหนือำ  มื่ การิส้ ่ ง เส้ริิมืการิที่ ่อำง เที่่� ยวภายในชุมืชน 
ผ่านการิจัดงาน แส้ง ส่้ เส่้ยง “1,015 ปี็ เมืือำงมืหัศจริริย์
นคริไตริตรึิงษ์” พริะนคริแห่งแริกขอำงเมืือำงกำาแพงเพชริ  
ในวันที่่� 22 ส้ิงหาคมืขอำงทีุ่กป็ี มื่การิริวมืกลุ ่มืขอำงชาวบ้าน 
จัดที่ำาบ้านพักโฮมืส้เตย์

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
 ประชาชนมีความสนใจสินค ้าและกิจกรรมในท ้องถิ่น  

ที่่�ส้ับเป็ล่�ยนหมืุนเว่ยนกันไป็ในแต่ละเดือำน มื่ความืภาคภูมืิใจ 
ริู้ส้ึกเป็็นเจ้าขอำง มื่ความืริักบ้านเกิด ริ่วมืคิด ริ่วมืที่ำา และริ่วมืริับ
ผลป็ริะโยชน์จากพัฒนาชุมืชนไป็ด้วยกันส้่งเส้ริิมืการิที่่อำงเที่่�ยว 
ในที่ ้อำงถิ�น ส้ริ ้ างริายได ้ เ พิ�มืขึ�นจากการิขายผลิตภัณฑ์ ์ 
ให้แก่ป็ริะชาชน และนักท่ี่อำงเท่ี่�ยวท่ี่�เข้ามืาชิมื ช้อำป็ ใช้ สิ้นค้า 
ในตลาดป็ริะชารัิฐ ป็ริะชาชนส้ามืาริถพึ�งพาตนเอำงได้

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 อบต.ไตรตรึงษ์ ได้บูรณาการความร่วมมือ ทัี่�งในด้านอำงค์ความืรู้ิ 
และงบป็ริะมืาณในการิจัดตลาดป็ริะชาริัฐ ท้ี่อำงถิ�นสุ้ขใจ 
จากหลายหน่วยงาน ทัี่�งภาครัิฐ เอำกชน ป็ริะชาชนในท้ี่อำงถิ�น  
(อำพที่.4) บ้าน วัด และโริงเร่ิยน 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายดำารงค์ มหาวงศ์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลไตรตรึงษ์

วิสัยทัศน์ 

“สุขภาพสมบูรณ์ เพ่ิมพูนการศึกษา  
พัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สืบสานแหล่งท่องเท่ียว”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

89.85 ตร.กม. 8,488 คน 55,627,981 บาท

โทรศัพท์ 0 5574 1049 www.tritrueng.go.th
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

404 405

โครงการ ตลาดประชารัฐ ท้องถินสุขใจ
โดย เทศบาลตำาบลหางดง อำาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ตลาดสดเทศบาลตำาบลหางดง  จัดตั� งและป็รัิบป็รุิงเมืื�อำ  
พ.ศ. 2525 เป็็นตลาดส้ดขนาดใหญ่ท่ี่�ให้บริิการิชาวอำำาเภอำหางดง 
มืาอำย่างยาวนาน มื่พื�นท่ี่�ใช้ส้อำยกว่า 3,000 ตริ.มื. และมื่แผง
จำาหน่ายสิ้นค้ากว่า 500 แผง และริอำบบริิเวณตลาดม่ือำาคาริ 
ร้ิานค้าจำานวนมืาก 

 เป็นตลาดประเภทที ่1 ท่ีมีโครงสรา้งมัน่คงแข็งแรง และถกูเรียก
ว่าเป็น “กาดวันคำ่า” เนื�อำงจากให้บริิการิตั�งแต่เช้าจนถึงกลางคืน 
และโต้รุ่ิง โดยแบ่งริอำบการิให้บริิการิอำอำกเป็็น 3 ช่วงเวลา  
คือำ ช่วงท่ี่� 1 ตั�งแต่เวลา 04.00 - 10.00 น. ช่วงท่ี่� 2 ตั�งแต่ 
เวลา 10.00 น. จนถึงเวลาเย็น และช่วงท่ี่� 3 ตั�งแต่เวลาเย็นจนถึง 
เวลา 24.00 น. เป็็นตลาดโต้รุ่ิง 

 การบริหารจัดการตลาด ได้มื่การิจัดตั�งคณะกริริมืการิบริิหาริ
จัดการิตลาด โดยม่ืนายกเที่ศมืนตร่ิตำาบลหางดง เป็็นป็ริะธิ์าน
คณะกริริมืการิ และม่ืคณะกริริมืการิจากภาคส่้วนต่าง ๆ  
ร่ิวมืเป็็นคณะกริริมืการิ ริวมืถึงม่ืผู้แที่นผู้ป็ริะกอำบการิร้ิานค้า  
ในตลาดร่ิวมืเป็็นคณะกริริมืการิด้วย เป็็นตลาดท่ี่�ตอำบส้นอำงความื
ต้อำงการิขอำงป็ริะชาชน โดยจัดเก็บค่าเช่าแผงเพ่ยง 10 บาที่ต่อำวัน 
ต่อำหนึ�ง ตริ.มื. ทัี่�งน่�  เพื�อำให้ป็ริะชาชนส้ามืาริถนำาสิ้นค้า 
มืาวางจำาหน่ายได้อำย่างส้ะดวกและคิดค่าเช่าไม่ืแพง

 สภาพพ้ืนท่ีให้บริการ แบ่งอำอำกเป็็นส้ดัส่้วนตามืป็ริะเภที่ขอำงส้นิคา้
ท่ี่�จำาหน่าย จำานวน 5 โซน คือำ โซนอำาหาริป็รุิงสุ้ก ขอำงส้ดเนื�อำ 
อำาหาริที่ะเล ผักผลไม้ื สิ้นค้าเบ็ดเตล็ด และเสื้�อำผ้าขอำงป็ริะดับ
โดยผู้จำาหน่ายสิ้นค้าได้รัิบการิขึ�นที่ะเบ่ยน และม่ืการิจัดป็ริะชุมื
ช่�แจง เพื�อำส่้งเส้ริิมืและพัฒนาการิจำาหน่ายสิ้นค้าในตลาด 
อำย่างต่อำเนื�อำง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 

 มีผัู ้จำาหน ่ายสินค ้าถึงจำานวน 500 แผัง  ส้ริ ้างริายได ้ 
ให้กับเที่ศบาลตำาบลหางดง เดือำนละ 500,000 บาที่ และ 
เป็็นตลาดขนาดใหญ่ที่่�ให้บริิการิแก่ป็ริะชาชน วันละป็ริะมืาณ 
2,000 คน

 ลดความเสี่ยงจากการบริโภคอาหารและนำ้าที่ไม ่สะอาด  
ซึ�งมืส่้าเหตุมืาจากการิบริิโภคอำาหาริที่่�ไม่ืถกูหลกัสุ้ขาภบิาลอำาหาริ 

 ผัู ้ สัมผััสอาหาร ได้รัิบการิเส้ริิมืส้ริ้างความืริู ้  ความืเข้าใจ  
ถึงหลักสุ้ขาภิบาลอำาหาริที่่�ถูกต้อำง

 คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น มื่แหล่งซื�อำขายส้ินค้า ที่่�ส้ะอำาด 
ส้ะดวก ป็ลอำดภัย

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การให ้ความสำา คัญในเชิงนโยบายของคณะผัู ้บ ริหาร  
การมีส ่วนร่วมของทุกภาคส่วนและความเอาจริงเอาจัง
ของทุกฝ ่าย มื่การิตั�งเป็ ้าหมืายริ ่วมืกันเพื�อำพัฒนาตลาด
ให้มื่ความืยั�งยืน แก้ไขป็ัญหาการิบริิหาริจัดการิตลาดขอำง 
ภาครัิฐ ซึ�งมื่ข้อำจำากัดทัี่�งในด้านงบป็ริะมืาณและกฎริะเบ่ยบ 
ต่าง ๆ ที่่�เก่�ยวข้อำง 

 ตลาดสดเทศบาลตำาบลหางดง  มุ่ื ง มัื� น พัฒนาคุณภาพ 
และการิบริิการิ ภายใต้แนวคิด “ตลาดส้ดเที่ศบาลตำาบลหางดง  
สู้้ห้างใหญ่ได้” 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

ดร.จำารูญ เร่งถนอมทรัพย์  
นายกเทศมนตรีตำาบลหางดง

วิสัยทัศน์ 

“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

2.72 ตร.กม. 7,300 คน 95,036,416 บาท

โทรศพัท์  0 5344 1543 www.hangdong.go.th
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ด้านการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ11
ด้านที่
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โครงการ ตลาดประชารัฐท้องถินสุขใจ มาตรฐาน  ดาว
โดย เทศบาลตำาบลศรีสงคราม อำาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ มาตรฐาน 5 ดาว เป็็นการิพัฒนา
ตลาดส้ดตามืเกณฑ์์มืาตริฐานตลาดป็ริะชาริัฐที่้อำงถิ�นสุ้ขใจ  
ขอำงกริมืส้่งเส้ริิมืการิป็กคริอำงที่้อำงถิ�น ควบคู่กับเกณฑ์์มืาตริฐาน
ตลาดส้ดน่าซื�อำริะดับด่มืาก (5 ดาว) ขอำงกริะที่ริวงส้าธิ์าริณสุ้ข  
ซึ� ง ม่ื ตั ว ช่� วั ด ค ริ อำ บ ค ลุ มื ด้ า น สุ้ ข า ภิ บ า ล สิ้� ง แ ว ด ล้ อำ มื 
ด้านความืป็ลอำดภัยขอำงอำาหาริ ด้านการิคุ้มืคริอำงผู้บริิโภคและ 
ด้านการิส้ร้ิางริายได้ โดยมืค่ณะกริริมืการิตริวจป็ริะเมืนิความืยั�งยนื
อำย่างต่อำเนื�อำงทุี่กปี็

 สร้างโอกาสด้านรายได้ให้คนในชมุชน เที่ศบาลตำาบลศริส่้งคริามื
ได้จัดส้ริริพื�นที่่�จำาหน่ายสิ้นค้าในตลาดส้ดเพิ�มืเติมืตามืโคริงการิ
ตลาดป็ริะชาริัฐ เพื�อำให้ป็ริะชาชนกลุ่มืเกษตริกริ กลุ่มืผู้ที่ำาป็ริะมืง
ในพื�นที่่� ที่่�ต้อำงการิจำาหน่ายส้นิค้า ได้มืแ่ผงขอำงตนเอำงเพื�อำจำาหน่าย
ส้ินค้าโดยตริงแที่นการิจำาหน่ายผ่านพ่อำค้าคนกลาง ส้่งผลให้มื ่
ริายได้เพิ�มืขึ�น เพ่ยงพอำต่อำการิเล่�ยงช่พและมื่คุณภาพช่วิตที่่�ด่ 

 ส่งเสรมิผัลติภณัฑ์์ทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของท้องถิน่ เขตพื�นที่่�เที่ศบาล
ตำาบลศริ่ส้งคริามื เป็็นที่่�ริาบลุ่มื มื่แมื่นำ�าส้งคริามืและแมื่นำ�าอำูน 
เป็็นแหล่งนำ�าในชุมืชน อำาช่พเกษตริกริริมืและการิป็ริะมืงจึงเป็็น
อำาช่พหลัก ผลิตภัณฑ์์จากป็ลาที่่�เลื�อำงชื�อำคือำ ป็ลาส้้มื ป็ลาริ้า 
หน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อำงได้ส้่งเส้ริิมืให้เป็็นส้ินค้า OTOP ซึ�งเป็็น 
อำัตลักษณ์ขอำงที่้อำงถิ�น

 ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง การิขับเคลื�อำนกิจกริริมืต้อำงอำาศัย 
ความืร่ิวมืมืือำจากภาค่เครืิอำข่ายท่ี่�เก่�ยวข้อำงทุี่กภาคส่้วน ทัี่�งภาครัิฐ
และหน่วยงานภาคป็ริะชาส้ังคมื โดยเฉพาะชมืริมืผู้ป็ริะกอำบการิ 
ในตลาดส้ดเที่ศบาลตำาบลศร่ิส้งคริามื ซึ� ง เ ป็็นแกนหลัก 
ในการิพัฒนาสู่้มืาตริฐานต่าง ๆ

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
 การจัดสรรพื้นท่ีในตลาดประชารัฐ ที่ำาให้คนในชุมืชนม่ืส้ถานท่ี่�

จำาหน่ายสิ้นค้าอำาหาริ ส้ร้ิางอำาช่พท่ี่�มัื�นคงและมื่ริายได้ท่ี่�เพ่ยงพอำ
ส้มืาชิกหลายคริัวเรืิอำนได้อำยู่ร่ิวมืกันโดยไมื่ต้อำงไป็ที่ำางานริับจ้าง
ต่างจังหวัด ริายได้ขอำงผู้ป็ริะกอำบการิกลุ่มืตลาดป็ริะชาริัฐ 
ในตลาดส้ดเที่ศบาลตำาบลศร่ิส้งคริามื เฉล่�ย 350 - 500 บาที่/วัน 
ซึ�งสู้งกว่าค่าแริงขั�นตำ�าในพื�นท่ี่� (315 บาที่/วัน)

 ศูนย์รวมสินค้าอาหารในท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ การิรัิบริอำงเป็็น
ตลาดป็ริะชารัิฐท้ี่อำงถิ�นสุ้ขใจ ต้อำงผ่านการิป็ริะเมิืนตามืเกณฑ์์ 
ช่�วัดที่่�กำาหนดหลายด้าน ดังนั�น จึงส้ามืาริถส้ริ้างความืมัื�นใจ 
ให้กับผู้บริิโภคว่าจะได้ริับส้ินค้าอำาหาริในที่้อำงถิ�นที่่�มื่คุณภาพ

 ความพงึพอใจในบรกิารสาธารณะ การิจดัให้มืต่ลาดส้ดเป็็นการิจดั 
บริิการิส้าธิ์าริณะตามือำำานาจหน้าที่่�ขอำงเที่ศบาลเพื�อำป็ริะโยชน์สุ้ข
ขอำงป็ริะชาชน ดงันั�น การิริบัริอำงเป็็นตลาดป็ริะชาริฐัท้ี่อำงถิ�นส้ขุใจ 
มืาตริฐาน 5 ดาว จึงส้ร้ิางการิเป็็นเจ้าขอำงร่ิวมืกนัขอำงคนในชมุืชน
และเกิดความืพึงพอำใจในการิจดับริกิาริส้าธิ์าริณะขอำง อำป็ที่.

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ผู้ันำาและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย การิกำาหนด
วิสั้ยทัี่ศน์ท่ี่�ชัดเจนขอำงผู้บริิหาริ อำป็ที่. ที่ำาให้ท่ี่มืงานม่ืเป้็าหมืายและ
ทิี่ศที่างการิที่ำางานตริงกัน และการิส้นับส้นุนให้ภาค่เครืิอำข่าย 
เข้ามืาม่ืส่้วนร่ิวมื ส่้งผลให้เกิดการิบูริณาการิที่รัิพยากริบุคคลและ
งบป็ริะมืาณร่ิวมืกนั ลดปั็ญหาความืซำ�าซ้อำนและม่ืผลส้ำาเร็ิจร่ิวมืกนั 

 ความมุ่งม่ันพัฒนาอย่างต่อเน่ือง การิพัฒนาสู่้ความืส้ำาเร็ิจ นอำกจาก
ต้อำงได้รัิบความืร่ิวมืมืือำจากทุี่กภาคส่้วนแล้ว การิขับเคลื�อำน 
กิจกริริมืต่าง ๆ อำย่างต่อำเนื�อำงเป็็นอ่ำกปั็จจัยท่ี่�ส้ำาคัญยิ�ง เนื�อำงจาก
ความืต่อำเนื�อำงในการิดำาเนินงานเป็็นหนึ�งในกลไกเพื�อำติดตามื
ป็ริะเมิืนผล นำาข้อำแนะนำามืาป็รัิบป็รุิงและพัฒนางานให้ด่ขึ�น

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์  
นายกเทศมนตรีตำาบลศรีสงคราม 

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลตำาบลศรีสงคราม เมืองน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจ  
พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นศูนย์กลางการศึกษา  
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8.3 ตร.กม. 5,091 คน 50,597,913 บาท

โทรศัพท์  0 4259 9682 www.sksm.go.th
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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โครงการ จัดตั้งตลาดประชารัฐท้องถินสุขใจ  
โดย องค์การบริหารส่วนตำาบลกบินทร์ อำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ตลาดประชารฐัท้องถิน่สขุใจ จดัตั�งขึ�นเพื�อำส้ร้ิางโอำกาส้ ส้ร้ิางริายได้ 
ส้ร้ิางอำาช่พ และเพื�อำให้เป็็นส้ถานท่ี่�จำาหน่ายผลผลิตที่างการิ
เกษตริ โดยเฉพาะสิ้นค้าเกษตริท่ี่�ผลิตตามืแนวที่างเกษตริอิำนที่ร่ิย์  
กำาหนดให้เกษตริกริผู้ผลิตเป็็นผู้จำาหน่ายส้ินค้าเอำง เปิ็ดโอำกาส้ 
ให้เกษตริกริได้พบป็ะกับผู้บริิโภคโดยตริง ม่ืการิแลกเป็ล่�ยนเร่ิยนรู้ิ 
ริะหว่างกัน ที่ำาให้เกษตริกริป็ริับเป็ล่�ยนพฤติกริริมืการิผลิต  
ให้ส้ินค้ามื่คุณลักษณะและป็ริิมืาณที่่�ส้อำดคล้อำงกับความืต้อำงการิ
ขอำงผู้บริิโภค 

 ผัู้บริโภคเกิดความม่ันใจในคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย
ของสินค้า ส้่งผลให้เกษตริกริส้ามืาริถช่วยเหลือำตนเอำงได้ 
แบบค่อำยเป็็นค่อำยไป็ เส้ริิมืส้ริ้างความืแข็งแริงให้แก่เกษตริกริ 
ในการิผลิตส้ินค้าเกษตริที่่�ด่ เกษตริกริส้ามืาริถพึ�งพาตนเอำงได้ 
อำย่างยั�งยืน ภายใต้แนวที่าง “CLEAN EGG E SAFET  FOOD” 
หริือำ “ผักป็ลอำดส้าริ อำาหาริป็ลอำดภัย คนป็ลอำดโริค” 

 ตลาด reen Market ยังจัดที่ำา MOU ริ่วมืกันริะหว่าง  
ผู้ป็ริะกอำบการิ และ อำบต.กบินที่ริ์ ในการิรัิบซื�อำผลผลิตเกษตริ
อำนิที่ริย์่ เพื�อำเพิ�มืช่อำงที่างจำาหน่ายส้ร้ิางริายได้เพิ�มืแก่กลุม่ืเคริอืำข่าย 
เกษตริอำินที่ริ่ย์ 

 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผัลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย และผัลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
โดยบูริณาการิร่ิวมืกบัหน่วยงาน ที่ั�งภาคริฐัและเอำกชนจดัที่ำา MOU  
3 ฝ่าย ริะหว่าง ภาคป็ริะชาชน (กลุ่มืวิส้าหกิจชุมืชนเศริษฐกิจ
พอำเพ่ยงกบินที่ริ์บุริ่) อำบต.กบินที่ริ์ และส้ำานักงานเกษตริ  
อำำาเภอำกบินที่ร์ิบุร่ิ จัดให้ม่ืการิจำาหน่ายหมูือำนามัืยริาคาถูกให้
แก่ป็ริะชาชน 1 คริัวเรืิอำน 1 กิโลกริัมื เพื�อำเป็็นการิลดริายจ่าย 
ในการิดำาริงช่วิตขอำงป็ริะชาชนในภาวะยากลำาบาก

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
 ตลาดประชารัฐท ้องถิ่นสุขใจ เป็ ็นส้ถานที่่� ให ้ เกษตริกริ 

ได้พบป็ะแลกเป็ล่�ยนเริ่ยนริู้โดยตริงกับผู้บริิโภค และเกิดการิ
พัฒนาป็รัิบเป็ล่�ยนแนวที่างการิผลิตให้ตริงกับความืต้อำงการิ 
ขอำงผู ้บริิโภค ส้ริ้างโอำกาส้และริายได้ให้แก่เกษตริกริผู ้ผลิต  
โดยไมื่ผ่านพ่อำค้าคนกลาง

 ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เกิดจากนโยบายริัฐและท้ี่อำงถิ�น 
บูริณาการิความืร่ิวมืมืือำกับวิส้าหกิจชุมืชน ป็ริะชาชน และ 
ส้่วนริาชการิ ส้่งผลให้เกิดความืเข้มืแข็ง มืั�นคง มืั�งคั�ง และ 
ยั�งยืนในชุมืชน

 ประชาชนในตำาบลกบินทร์ บุคคลทั่วไป และนักท่องเที่ยว  
ได ้ริับป็ริะที่านผักป็ลอำดส้าริพิษจากกลุ ่มืเกษตริอำินที่ริ่ย  ์
ส้ินค้าแต่ละป็ริะเภที่ได้มืาตริฐานป็ลอำดภัย ที่ำาให้มื่สุ้ขภาพที่่�ด่
ป็ลอำดโริค

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 “ขายข้างหน้าปลูกข้างหลัง” หมืายความืว่า ม่ืตลาดส่้เข่ยว
อำยู่ด้านหน้า และม่ืแป็ลงเกษตริอิำนที่ร่ิย์อำยู่ติดด้านหลังตลาด  
ผู้บริิโภคส้ามืาริถเข้าเย่�ยมืชมืถึงแหล่งอำาหาริได้ เพ่ยงเดินไป็ 
ไมื่ก่�ก้าว ส้ริ้างความืเชื�อำมัื�นแก่ผู้บริิโภค ผลผลิตทีุ่กแป็ลงผ่าน 
การิริับริอำงคุณภาพมืาตริฐานความืป็ลอำดภัย Organic Thailand 

 บูรณาการทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
มื่ความืมืุ่งมืั�นในการิพัฒนาคุณภาพส้ินค้าและบริิการิ การิเป็ิดริับ 
เริย่นริูส้้ิ�งใหม่ื การิบริิหาริจดัการิด้วยความืโป็ร่ิงใส้และมืคุ่ณธิ์ริริมื 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายกฤษฎากรณ์ สุริยวงษ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลกบินทร์

วิสัยทัศน์ 

“กบินทร์เมืองน่าอยู่ ข้าวโพดแปดแถวขึ้นชื่อ  
ถิ่นเลื่องลือแดนเกษตรกรรม ประชาธิปไตยหนุนนำา  
คุณธรรมคนตำาบลกบินทร์”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

72 ตร.กม. 10,396 คน 64,996,976 บาท

โทรศัพท์ 0 3728 3971 www.kabin-sao.go.th
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ด้านการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ11
ด้านที่

408 409

โครงการ การบูรณาการความร่วมมือ 
ระหว่างตลาดประชารัฐ และตลาดสดน่า ื้อ  
ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ
โดย เทศบาลตำาบลวังทอง อำาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

โครงการ 

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ตลาดวังทองสามัคคีได ้รับการคัดเลือกให้เป ็นตลาดสด 
น่าซื้อระดับ 5 ดาว เป็นระยะเวลามากกว่า 1 ทศวรรษ 
เป็็นตลาดต้นแบบขอำงตลาดป็ริะชารัิฐแห่งการิเริย่นริูสู่้้สุ้ขภาพที่่�ด ่
และส้ิ�งแวดล้อำมืยั�งยนื เน้นการิใช้ภาชนะที่่�เป็็นมิืตริต่อำส้ิ�งแวดล้อำมื 
การิใช้แอำป็พลิเคชันเข้ามืามื่ส้่วนริ่วมืในการิซื�อำขายส้ินค้าโดยการิ
ส้แกน  code มืก่จิกริริมืลดป็ริิมืาณถงุพลาส้ตกิโดยจดักจิกริริมื
ส้ะส้มืแลกแต้มืจากการิใช้ตะกร้ิา และถงุผ้าแที่นการิใช้ถงุพลาส้ตกิ 

 มีการตรวจสุขภาพประจำาปีให้กับผูั ้ประกอบการร้านค้า  
โดยเจ้าหน้าที่่�ส้าธิ์าริณสุ้ขขอำงศูนย์บริิการิส้าธิ์าริณสุ้ขเที่ศบาล
ตำาบลวังที่อำง ป็ีละ 1 คริั�ง

 การมีส่วนร่วมของผัู ้ประกอบการร้านค้า ที่ำาความืส้ะอำาด 
บริิเวณแผงและหน้าริ้านขอำงตนเอำง

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
 อาหารและผัลิตภัณฑ์์สุขภาพ ท่ี่�จำาหน่ายในตลาดวังที่อำงส้ามัืคค่

ม่ืความืส้ะอำาด ป็ลอำดภัย และไม่ืม่ืส้าริป็นเป้้็อำน
 ผัู้บริโภคได้รับการคุ้มครอง จากการิซื�อำส้ินค้าและผลิตภัณฑ์์

สุ้ขภาพ โดยมื่ป็้ายริาคาส้ินค้าบอำกริาคาและมื่เคริื�อำงชั�งกลาง

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การบูรณาการความร ่วมมือ ริะหว ่างหน่วยงานภาคริัฐ 
ภาคเอำกชน และภาคป็ริะชาชนในริูป็แบบป็ริะชารัิฐ มืุ่งเน้นการิ 
เพิ�มืศกัยภาพการิบริหิาริจดัการิตลาดให้ผูป้็ริะกอำบการิแต่ละกลุม่ื 
ป็ริะเภที่ส้ินค้าในแต่ละริะดับ ที่ั�งเกษตริกริผู ้มื่ริายได้น้อำย  
ผู้ป็ริะกอำบการิ หาบเริ่ และแผงลอำย 

  การบริหารจัดการตลาดประชารัฐ ให้เป็็นตลาดที่่�ส้ะอำาด 
ป็ลอำดภัย ได้มืาตริฐานตามืเกณฑ์์ตลาดป็ริะชาริัฐที่้อำงถิ�นสุ้ขใจ 
และมืาตริฐานตลาดส้ดน่าซื�อำ ช่วยกริะตุ้นเศริษฐกิจฐานริาก  
ให้ชุมืชนเกิดความืมืั�นคง มืั�งคั�ง และยั�งยืน

  ผู้ัประกอบการในชุมชนเข้าถึงพ้ืนท่ีในการจำาหน่ายสินค้า  
ที่ำาให้ม่ืริายได้ในการิดำาริงช่วิต

 ข้อมูลพื้นฐ�น

ร้อยตำารวจตรี สุชาติ กลิ่นสังข์ 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำาบลวังทอง

วิสัยทัศน์ 

“มุ่งมั่นบริการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

1.77 ตร.กม. 4,400 คน 54,260,859 บาท

โทรศัพท์  0 5531 2999  www.wt.go.th
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

408 409

โครงการ ตลาดนัดสีเขียว
โดย เทศบาลตำาบลโคกพระ อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ตลาดสดเทศบาลตำาบลโคกพระ เป็็นแหล่งจำาหน่ายส้ินค้า
ชุมืชนขอำงอำำาเภอำกันที่ริวิชัย เที่ศบาลตำาบลโคกพริะได้ดำาเนิน
การิพัฒนา ป็ริับป็ริุงและกำากับดูแลการิดำาเนินกิจการิตลาด 
ให้มืป่็ริะสิ้ที่ธิ์ภิาพ มืม่ืาตริฐานถกูสุ้ขลกัษณะ ส้ะอำาด และป็ลอำดภัย
เพื�อำสุ้ขภาพอำนามืัยที่่�ด่ขอำงป็ริะชาชน ผู้ใช้บริิการิ เป็ิดให้บริิการิ
จำาหน่ายส้ินค้า 
 ช่วงเช้า เวลา 02.00 - 08.30 น. ตลาดค้าส้่งจำาหน่าย  

อำาหาริส้ด ผัก ผลไมื้ และส้ินค้าเบ็ดเตล็ด
 ช่วงบ่าย เวลา 15.00 - 20.00 น. จำาหน่ายอำาหาริส้ำาเริ็จริูป็ 

อำาหาริส้ด ผัก ผลไมื้ และส้ินค้าเบ็ดเตล็ด
 มาตรฐานการรับรองตลาดน่าซ้ือ ระดับดี ขนาดกลาง  

ผ่านเกณฑ์์รัิบริอำงมืาตริฐานริะดับเก่ยริติบัตริ จากกริมือำนามืัย  
ในการิพัฒนาคุณภาพริะบบบริิการิอำนามืัยส้ิ� งแวดล ้อำมื  
ด้านการิจัดการิสุ้ขาภิบาลอำาหาริในตลาด EHA 1002 : 2018 

 ตลาดสดติดดาว จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย ์ 
เพื�อำริอำงริับการิค้ายุคใหมื่ในการิส้นับส้นุนตลาดส้ดให้เป็็น 
แหล่งจำาหน่ายส้ินค้า ที่่�มื่ความืเป็็นธิ์ริริมืที่างการิค้า มื่การิป็ิดป็้าย 
แส้ดงริาคา มื่เคริื�อำงชั�งเที่่�ยงตริง และมื่การิพัฒนาอำย่างยั�งยืน 
ส้ามืาริถแข่งขันในริะบบการิค้าป็ัจจุบันได้ ซึ�งจะช่วยกริะตุ้น
เศริษฐกิจที่้อำงถิ�นตามืนโยบายขอำงริัฐ 

 โครงการตลาดนัดสีเขียว ( reen Market) โดยกำากับ 
ดูแลการิดำาเนินกิจการิตลาดให้มื่คุณภาพ มื่มืาตริฐาน พริ้อำมืทัี่�ง 
ยกริะดับการิจำาหน่ายสิ้นค้าในตลาดส้ดเที่ศบาลตำาบลโคกพริะ  
ให้เป็็นตลาดป็ริะชาริฐัท้ี่อำงถิ�นสุ้ขใจ ยกริะดบัริายได้ ส้ร้ิางความืเป็็น
ธิ์ริริมืที่างการิค้า ส้ร้ิางภมูืคิุม้ืกันให้ป็ริะชาชน เน้นการิส่้งเส้ริมิืส้ขุภาพ 
การิป้็อำงกันโริค การิบริโิภคที่่�ป็ลอำดภยัภายใต้แนวคดิ Green Food

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
 เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน ที่่�ป็ริะกอำบอำาช่พที่างการิเกษตริ  

เกิดการิพัฒนาเศริษฐกิจในชุมืชน
 ประชาชนมีทางเลือก ในการิบริิโภคอำาหาริที่่�มื่ คุณภาพ 

และมื่ความืป็ลอำดภัย
 ผัู้ผัลิตและผัู้จำาหน่ายรายย่อย ส้ามืาริถจำาหน่ายส้ินค้าได้ในริาคา 

ที่่�เป็็นธิ์ริริมื และกริะจายริายได้สู้่ป็ริะชาชนโดยตริง

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 เทศบาลตำาบลโคกพระได ้บูรณาการความร ่วมมือกับ 
ผัู้ประกอบการ ที่ั�งในการิพัฒนาด้านอำงค์ความืริู้ และกิจกริริมื
ส้่งเส้ริิมืผู้ป็ริะกอำบการิค้าให้มื่ส้่วนริ่วมืในการิพัฒนาตลาดส้ด 
ให ้มื่มืาตริฐานด้านอำาหาริป็ลอำดภัย การิให ้บริิการิ และ 
การิสุ้ขาภิบาลอำาหาริ

 การเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร และความืเที่่�ยงตริงขอำง 
เคริื�อำงชั�ง ริ่วมืกับหน่วยงานอำื�น ๆ 

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายธวัชชัย ฉัตรานุสรณ์  
นายกเทศมนตรีตำาบลโคกพระ

วิสัยทัศน์ 

“โคกพระเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม 
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การเมืองแบบมีส่วนร่วม”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

3.66 ตร.กม. 3,472 คน 37,815,661 บาท

โทรศัพท์  0 4378 9105 www.kpm.go.th
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ด้านการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ11
ด้านที่

410 411

โครงการ ตลาดประชารัฐท้องถินสุขใจ
โดย เทศบาลตำาบลค้อวัง อำาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 พัฒนาพ้ืนท่ีตลาดใหม่ ขยายพ้ืนท่ีการตลาดเดิม เพิ�มืวันที่ำาการิ
เพื�อำให้ผู้ป็ริะกอำบการิริายใหม่ืได้ม่ืโอำกาส้ค้าขายต่อำไป็ 

 ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ัมีรายได้น้อย และผู้ัประกอบการท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้มีพ้ืนท่ีค้าขาย
เพื�อำใช้ในการิดำาริงช่วิตโดยจัดให้ม่ืการิจำาหน่ายผลผลิตที่างการิ
เกษตริ อำาหาริท้ี่อำงถิ�น สิ้นค้าแป็ริรูิป็ ผลิตภัณฑ์์ในท้ี่อำงถิ�น  
เปิ็ดให้จำาหน่ายทุี่กวัน ตลาดช่วงเช้า เวลา 03.00 - 08.00 น.  
ตลาดช่วงเย็นเวลา 15.00 - 22.00 น.

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
 เพ่ิมจำานวนผู้ัจับจ่ายซ้ือสินค้า ม่ืผู้เดินที่างจากอำำาเภอำใกล้เค่ยง 

มืาซื�อำส้ินค้าในตลาดมืากขึ�น
 เพ่ิมรายได้จากการขายสินค้า ป็ริะชาชนมื่พื�นท่ี่�ค้าขายเพิ�มื 

มืากขึ�น มื่ริายได้ในการิค้าขายเพิ�มืขึ�น
 สร้างพ้ืนท่ีให้ผู้ัซ้ือและผู้ัขายมาพบกัน อำย่างเป็็นธิ์ริริมืชาติ 

โดยริุกเข้าไป็หาผู้ซื�อำ
 ความร่วมมือและการบูรณาการจากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ในรูิป็แบบตลาดป็ริะชารัิฐ สิ้นค้าทุี่กป็ริะเภที่ม่ืคุณภาพมืาตริฐาน 
ท่ี่�ป็ลอำดภัย ยกริะดับตลาดส้ดท่ี่�ได้รัิบมืาตริฐานตามืกริมือำนามืัย 
เป็็นตลาดส้ดน่าซื�อำ ตลาดส้ดติดดาว

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 การมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน และป็ริะชาชนที่่�ให้ความืร่ิวมืมือืำ
 ประชาสัมพันธ์การจัดทำาตลาดประชารัฐ และส้ินค้าแต่ละ

ป็ริะเภที่ต่าง ๆ  ผ่านเส่้ยงตามืส้าย เฟิซบุ๊ก กลุ่มืไลน์ ใบป็ลิว เป็็นต้น 
 การแบ่งพื้นที่ให้กับผัู้ประกอบการ เข้ามืาจำาหน่ายส้ินค้าต่าง ๆ
 การอบรมผัู ้ประกอบการ เริื�อำงสุ้ขาภิบาลฯ พริ้อำมืช่�แจง 

กฎข้อำป็ฏิิบัติริ่วมืกับเที่ศบาล
 การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การิแส้ดง การิป็ริะกวด ส้ัมืมืนา 

ดูงาน การิอำอำกกำาลังกายทีุ่กเช้า

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายพิฑ์ูรย์ ศรีสอน  
นายกเทศมนตรีตำาบลค้อวัง

วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพร้อมการเกษตรอินทรีย์  
ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาชาวบ้าน”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

8.5 ตร.กม. 4,500 คน 39,899,275 บาท

โทรศพัท์  0 4579 7056 www.tessabankhowang.go.th
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

410 411

โครงการ ตลาดประชารัฐท้องถินสุขใจ ตลาดสด
เทศบาลเมืองอรั ประเทศ
โดย เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ตลาดประชารัฐท้องถ่ินสุขใจ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ  
ม่ืพื�นท่ี่�ป็ริะมืาณ 200 ตาริางเมืตริ เกิดขึ�นจากการิขับเคลื�อำน 
ขอำงเที่ศบาลเมืือำงอำริัญญป็ริะเที่ศ ซึ� งได้ รัิบนโยบายจาก 
กริมืส้่ ง เ ส้ ริิ มืก า ริป็กคริอำงที่้ อำ ง ถิ� น และอำง ค์ ก า ริตลาด  
กริะที่ริวงมืหาดไที่ย 

 ตั้งเป้าสร้างรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่น ป็ริะชาชนมื่ช่อำงที่าง 
ในการินำาสิ้นค้าขอำงตัวเอำงเข้ามืาค้าขายมืากขึ�น ที่ั�งที่่� เป็ ็น
เกษตริกริ หาบเร่ิ แผงลอำย และวสิ้าหกจิชมุืชน เป็็นการิเปิ็ดโอำกาส้ 
ให้ผู ้ป็ริะกอำบการิ ได้ริ่วมืพัฒนา และแข่งขันเพื�อำลดต้นทีุ่น
การิตลาด พริ้อำมืที่ั�งยกริะดับส้ินค้าทีุ่กป็ริะเภที่ให้มื่คุณภาพ
มืาตริฐานป็ลอำดภัย ป็ัจจุบันมื่ผู้ป็ริะกอำบการิ ที่ั�งที่่�เป็็นเกษตริกริ  
แมื่บ้าน วิส้าหกิจชุมืชน นำาส้ินค้ามืาวางจำาหน่ายในช่วงเช้า  
ตั�งแต่ เวลา 03.00 - 10.00 น. 

 ตลาดสดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ยังได้ริับเก่ยริติบัตริ  
ผ่านเกณฑ์์มืาตริฐานการิคัดเลือำกตลาดส้ดอำงค์กริป็กคริอำง 
ส่้วนที่้อำงถิ�นขนาดใหญ่ ป็ริะจำาปี็ 2560 จากกริมืส้่งเส้ริิมื 
การิป็กคริอำงที่้อำงถิ�น กริะที่ริวงมืหาดไที่ย และได้ริับการิคัดเลือำก 
ให้เป็็นตลาดส้ดติดดาวเพื�อำริอำงรัิบการิค้ายุคใหม่ื ป็ริะจำาปี็  
2561 จากกริมืการิค้าภายใน กริะที่ริวงพาณิชย์ อ่ำกด้วย

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
 เกิดตลาดประชารัฐท ้องถิ่นสุขใจ เกษตริกริ ป็ริะชาชน  

และผู้ป็ริะกอำบการิ มื่พื�นที่่�จำาหน่ายส้ินค้าขอำงตนเอำง
 สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้กับเกษตริกริ ป็ริะชาชน 

และผู้ป็ริะกอำบการิในที่้อำงถิ�น
 ประชาชนผูั้บริโภค ได้อำุป็โภคบริิโภคส้ินค้าที่่�ส้ะอำาด ป็ลอำดภัย 

ริาคาถูก และมื่คุณภาพด่
 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกริะดับส้ินค้าทีุ่กป็ริะเภที่

ให้มื่คุณภาพมืาตริฐานป็ลอำดภัย

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิสัยทัศน์ผู้ันำา และการสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง จากผู้บริิหาริ
เที่ศบาลเมืือำงอำรัิญญป็ริะเที่ศ

 การทำางานเป็นทีม การมีส่วนร่วม ขอำงผู้ป็ริะกอำบการิและ
ป็ริะชาชน

 ข้อมูลพื้นฐ�น

นายสมชาย ตระการกีรติ  
ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ  
ปฏิบัติหน้าท่ี นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ

วิสัยทัศน์ 

“เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เป็นเมืองชายแดนบูรพาน่าอยู่”

ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ี  ประชากร รายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

5 ตร.กม. 17,658 คน 232,068,716 บาท

โทรศัพท์ 0 3723 2740 www.arancity.go.th
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ด้านการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ11
ด้านที่

412 PB

โครงการ ตลาดสดเทศบาลตำาบลช้าง ้าย  
(ตลาดปลอดสารพิษ)
โดย เทศบาลตำาบลช้างซ้าย อำาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษ ร์ธานี

โครงการ 

 คว�มโดดเด่นของโครงก�ร 

 ตลาดสดเทศบาลตำาบลช้างซ้าย (ปลอดสารพิษ) พัฒนาจาก 
ต ล า ด นั ด ชุ มื ช น ข อำ ง บ้ า น ต้ น ห มืั ก ซึ� ง เ ป็็ น ต ล า ด นั ด ท่ี่� 
เปิ็ดดำาเนินการิมืานาน เป็็นการิริวมืตัวกันขอำงผู้ป็ริะกอำบการิ 
ในหมืู่ บ้าน ลักษณะตลาดเป็็นตลาดไมื่ ม่ืโคริงส้ริ้างถาวริ  
ไม่ื ม่ืการิจัดการิด้านสิ้� งแวดล้อำมื เที่ศบาลตำาบลช้างซ้าย 
จึงได้พัฒนาให้ม่ืตลาดส้ดท่ี่�ม่ืโคริงส้ร้ิางมัื�นคงถาวริ ม่ืริะบบ 
การิจัดการิด้านสุ้ขาภิบาลและความืป็ลอำดภัยท่ี่� ด่ เป็็นไป็ 
ตามืมืาตริฐานการิก่อำส้ร้ิางตลาดส้ด ถือำเป็็นตลาดส้ดศูนย์ริวมื
สิ้นค้าในพื�นท่ี่�ตำาบลช้างซ้ายและตำาบลใกล้เค่ยง

 สภาพทั่วไป ตลาดส้ดเที่ศบาลตำาบลช้างซ้าย มื่พื�นที่่�ตลาด 
ที่ั�งหมืดมื ่900 ตาริางเมืตริ เปิ็ดดำาเนนิการิจำานวน 2 วนั คอืำ วนัจนัที่ร์ิ  
และวันศุกร์ิ เวลา 06.00 - 11.00 น. ม่ืจำานวนแผงภายในอำาคาริ 
จำานวน 42 แผง และนอำกอำาคาริจำานวน 60 ล็อำก

 สินค้าที่มีจำาหน่ายในตลาด ป็ริะกอำบด้วยสิ้นค้าที่่�หลากหลาย 
ที่ั�งผัก ผลไมื้ อำาหาริคาวหวานที่่�ป็ริุงส้ำาเริ็จและที่่�เป็็นวัตถุดิบ 
เพื�อำนำาไป็ป็ริะกอำบอำาหาริยังคริัวเริือำน ผู้ป็ริะกอำบการิขายส้ินค้า 
ส่้วนใหญ่เป็็นป็ริะชาชนในพื�นที่่�ตำาบลช้างซ้ายและตำาบลใกล้เค่ยง 
และส้ำาหริับแผงขายผักในที่้อำงถิ�นและผู้ขายริายย่อำยในชุมืชน 
ที่่�นำาพืชผักส้วนคริัวมืาจำาหน่ายในป็ริิมืาณไมื่มืากหริือำไมื่ได้นำามืา
ขายเป็็นป็ริะจำา ที่างเที่ศบาลก็จะไมื่เก็บค่าธิ์ริริมืเน่ยมื

 ยกระดับการค้าขายและสร้างรายได้ในชุมชน เป็็นตลาดส้ด 
ในที่้อำงถิ�นเพื�อำให้เกษตริกริ ผู ้มื่ริายได้น้อำยในชุมืชน ริวมืที่ั�ง 
ผู้ป็ริะกอำบการิท่ี่�เดือำดร้ิอำนจากการิไม่ืม่ืส้ถานท่ี่�ค้าขาย ได้ม่ืพื�นท่ี่�
ในการิค้าขาย

 ประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับ 
 ประชาชนได้ใช้บริการในตลาดท่ีมีมาตรฐานและมีระบบ

สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม  ด้านความืป็ลอำดภัยขอำงอำาหาริ  
ด้านการิคุ้มืคริอำงผู้บริิโภค ส้ถานท่ี่�ส้ะอำาด ได้มืาตริฐาน 
และขายสิ้นค้าท่ี่�ป็ลอำดภัย

 ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของชุมชน สร้างพ้ืนท่ีให้ผู้ัซ้ือและ
ผู้ัขายมาพบกัน ช่วยลดต้นทุี่นที่างการิตลาดอำย่างเหมืาะส้มื 
เป็็นตลาดส้ดป็ลอำดส้าริพิษที่่�ให้ป็ริะชาชนในชุมืชนนำาพืชผัก 
ส้วนคริัวที่่�ป็ลอำดส้าริพิษมืาขายได้โดยไมื่เก็บค่าธิ์ริริมืเน่ยมื  
ส้ามืาริถลดความืเส้่�ยงการิเกิดโริคจากการิบริิโภคที่่�ไมื ่ถูก 
สุ้ขลักษณะและไมื่ป็ลอำดส้าริพิษ เน้นตลาดส้ะอำาดและ 
ความืป็ลอำดภัย สิ้นค้าม่ืคุณภาพ และม่ืริาคาท่ี่�เหมืาะส้มื

 ส่งเสริมการมีรายได้ในท้องถิ่น ให้ผู้ป็ริะกอำบการิทัี่�งเกษตริกริ 
ผู้ม่ืริายได้น้อำย ผู้ป็ริะกอำบการิหาบเร่ิ แผงลอำย ริวมืทัี่�งผู้ป็ริะกอำบการิ 
ท่ี่�เดือำดร้ิอำนจากการิไม่ืม่ืส้ถานท่ี่�จำาหน่ายสิ้นค้า ม่ืริายได้จากการิ
จำาหน่ายสิ้นค้า เพิ�มือำาช่พในชุมืชน ลดการิว่างงาน

  ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

 วิ สัยทัศน์ ผู้ันำา การทำางานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม 
ของชมุชน ผูม้ืส่่้วนได้ส่้วนเส่้ยหลาย ๆ  หน่วยงาน ที่ั�งฝ่ายข้าริาชการิ
ที่้อำงถิ�น ที่้อำงที่่� ชุมืชน ผู้ป็ริะกอำบการิเข้ามืาริ่วมืที่ำางาน คอำยดูแล 
แก้ไขป็ัญหาต่าง ๆ บูริณาการิการิที่ำางาน ริับฟิังความืคิดเห็น 
ขอำงป็ริะชาชน มื่การิเริ่ยนริู้และป็ฏิิบัติริ่วมืกัน

 กลยุทธ์การสร้างตลาดประชารัฐตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี ให้ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังค่ังย่ังยืน ด้วยการิพัฒนา
ตามืหลักป็รัิชญาขอำงเศริษฐกิจพอำเพ่ยง การิส้ร้ิางความืเป็็นธิ์ริริมื
ลดความืเหลื�อำมืลำ�าในสั้งคมื ส้ร้ิางโอำกาส้ให้ทุี่กคนในสั้งคมืเข้าถึง 
ที่รัิพยากริ และแหล่งทุี่นในการิป็ริะกอำบอำาช่พเพื�อำยกริะดับ 
ริายได้ และขับเคลื�อำนเศริษฐกิจริากฐาน เป็็นการิส้ริ้าง 
ความืเข้มืแข็งที่างเศริษฐกิจ และแข่งขันได้อำย่างยั�งยืน 
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