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รางวัลพระปกเกล้าทองคำ2553
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 

 

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ

สถาบันพระปกเกล้า ได้ริเริ่มการมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2544 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นครั้งที่ 10 ของการมอบรางวัลพระปกเกล้าฯ 

โดยในปี 2553 นี้สถาบันพระปกเกล้าได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำขึ้นเป็นครั้งที่

สาม สืบเนื่องจากปี 2549 และ 2551 ซึ่งสถาบันฯ ได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า

ทองคำ ทุกๆ 2 ปี ทั ้งนี ้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่สามารถเข้าร่วมการพิจารณารางวัล  

พระปกเกล้าทองคำ จะต้องเคยได้รับรางวัลพระปกเกล้าในระดับเป็นเลิศมาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง 

ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ	จะเป็นเครื่องหมายเชิดชูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่บริหารงานด้วยความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน	ที่โดดเด่นต่อเนื่อง	และมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารงานใหม่ๆ	อันเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในประเทศไทย โดยสถาบันฯ จัดให้มีการมอบ

รางวัลพระปกเกล้าทองคำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกของคณะ

กรรมการรางวัลพระปกเกล้าในงานประชุมวิชาการประจำปีสถาบันพระปกเกล้า (KPI Congress) 

ในเดือนพฤศจิกายน 2553  

* ทั้งนี	้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จะไม่ได้รับการ

พิจารณารางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเวลา
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อย่างน้อย 1 ปี และเมื่อเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนอีกครั้ง สถาบันฯ จะเริ่มนับการพิจารณาการรับรางวัลพระปกเกล้าด้าน  

ดังกล่าวใหม่ทั้งหมด * 

วัตถุประสงค์

 m เพื่อจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้าเข้าร่วมโครงการ  

รางวัลพระปกเกล้า และพัฒนาความเป็นเลิศและนวัตกรรมด้านความโปร่งใสและการ

มีส่วนร่วมของประชาชน 

 m เพื่อเชิดชูเกียรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสุดยอดด้านการมีส่วนร่วมของ  

ประชาชนและความโปร่งใส และเป็นแบบอย่างแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 

 m เพื่อธำรงรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของรางวัลพระปกเกล้า   

คุณสมบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

 m ต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้าในระดับเป็นเลิศ  

มาแล้ว 2 ครั้ง ในระยะเวลา 5 ปี นับย้อนหลังไป (ในปี 2553 ใช้ช่วงเวลา ปี 2548 ถึง 

ปี 2552) 

 m ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์เข้าร่วมโครงการ 

หลักเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ

เกณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ โดยต้องผ่านเกณฑ์ขั้นตรวจสอบก่อนจึงได้รับการพิจารณา

เกณฑ์รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ดังนี้ 

 m	 เกณฑ์ขั้นการตรวจสอบ	

 o  ต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่มีกรณีทุจริต คอรัปชั่น หรือการ

ฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับทุจริต คอรัปชั่นอันเชื่อได้ว่ามีมูล 
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 o  ต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติกิจกรรมด้านความโปร่งใส และ

การมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนด 

 m	 เกณฑ์รางวัลพระปกเกล้าทองคำ	

 o นวัตกรรม(Innovation) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และความ

โปร่งใส: กิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสที ่

พิจารณาเป็นผลคะแนน ควรเป็นกิจกรรมที่แตกต่างจากกิจกรรมที่ได้เคย  

ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ความแตกต่างนั้นอาจเป็นกิจกรรมใหม่หรือพัฒนา

กิจกรรมเดิมให้มีความต่อเนื่องยั่งยืน กิจกรรมใหม่นั้นจะได้รับคะแนนมากขึ้น

หากเป็นกิจกรรมที่ยังมิเคยมีการปฏิบัติในแวดวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 o  การมีส ่วนร ่วมของประชาชนที ่ม ีความหมาย(MeaningfulPublic

Participation):กิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมที่ได้รับการพิจารณาเป็นคะแนน 

ควรเป็นการส่งเสริมหรือให้บทบาทของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ   

ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ มิใช่เพียงการรับประโยชน์เท่านั้น 

 o  ความพึงพอใจของประชาชนต่อคณะผู้บริหาร(CitizenSatisfaction)

  K การเปิดให้ประชาชนเข้ามาส่วนมีร่วมในการบริหาร 

  K เปิดเผยและโปร่งใสในการบริหารงาน 

  K มีความน่าไว้วางใจ 

  K จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 

กระบวนการประเมินและคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ

การประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ 

อันเป็นรางวัลสูงสุดของสถาบันพระปกเกล้า ที่จะมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ

เป็นเลิศในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีขั้นตอนหลัก  ดังนี้ 
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ตรวจสอบรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้า2ครั้งในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมา(พ.ศ.25��–2552)

เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านกระบวนการทั้ง2ขั้นตอนเข้าร่วมโครงการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบรับเข้าร่วมโครงการและให้ข้อมูลกิจกรรม
ด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสที่โดดเด่น

เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ตรวจสอบข้อร้องเรียนประเด็นการทุจริตในการดำเนินงานของอปท.
ที่ผ่านคุณสมบัติขั้นแรกโดยทำการตรวจสอบข้อมูลจากสตง.,ปปช.,
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ต้องไม่มีมูลว่ามีการทุจริตจริง)

นักวิจัยในโครงการลงพื้นที่ภาคสนามในการเก็บแบบสอบถามและสัมภาษณ์ประชาชน
โดยจัดทำสรุปผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนส่งให้คณะกรรมการฯพิจารณาก่อนลงพื้นที่

คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าฯลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อพิจารณาให้รางวัล
พระปกเกล้าทองคำณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง

โดยดำเนินการใน2ประเด็นหลักดังนี้
 ลงพื้นที่พิจารณากิจกรรมและโครงการที่โดดเด่นต่อยอดรวมถึงนวัตกรรมใหม่
 ที่แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 สนทนากลุ่มและสัมภาษณ์ผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตลอดจน
 ผู้นำชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น

คณะกรรมการฯนำผลการประเมินในทุกขั้นตอนที่ ได้ดำเนินการมาเข้าร่วมหารือ
เพื่อสรุปผลในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำ
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ผลการตัดสิน

ของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประจำปี2553
 

 

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ	สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ประจำปี	2553		จำนวน	6	แห่ง	

 

 1.	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	

			 2.		เทศบาลนครเชียงราย	อ.เมือง	จ.เชียงราย	

			 3.		เทศบาลตำบลเวียงพางคำ	อ.แม่สาย	จ.เชียงราย	

			 4.		เทศบาลตำบลบางพระ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	

			 5.		เทศบาลตำบลปริก	อ.สะเดา	จ.สงขลา	

			 6.		องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว	อ.เมือง	จ.เชียงราย	

	 	 (ปัจจุบัน	ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลแล้ว)	
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ2553

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง  เลขที่ 333 หมู่ที่ 7 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย  

     อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์ 81000 

     โทรศัพท์/โทรสาร  075-627-111 ต่อ 202 

 ประชากร  418,705  คน  (ชาย 209,827 คน  หญิง 208,878 คน) 

 พื้นที่   4,708.512  ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 8 อำเภอ) 

 รายได้   64,148,302.07 บาท  

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  84,959,905.08 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 2.  นายธนากร  ขยันการ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 3.  นางสาวอรนุช หนูแดง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	

ชาย  24 คน 

หญิง -  คน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบนที่ถึงแม้จะมี

ช่องว่างของความใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล แต่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ก็มิได้ทำงานด้วยความห่างเหินกับประชาชนแต่อย่างใด ตรงกันข้าม  

กลับยึดหลักการให้ประชาชน ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วน “ร่วมคิด	ร่วมวางแผน	ร่วมปฏิบัติ			

ร่วมติดตาม	ร่วมรับประโยชน์และร่วมประเมินผล” ในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดกระบี่ให้เจริญ  

ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์ชัด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
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นวัตกรรมในการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใส

โครงการสภาประชาคม	อบจ.กระบี ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มุ่งเน้นให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ ผลักดันให้เกิดเวทีชาวบ้านใน

รูปแบบสภาประชาคม โดยได้จัดประชุมตัวแทนประชาคมหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกหมู่บ้านละ 2 คน 

เพื่อมาประชุมคัดเลือกตัวแทนเป็นคณะกรรมการสภาประชาคมระดับอำเภอทั้ง 8 อำเภอ และ

ระดับจังหวัด ทั้งนี้สภาประชาคม อบจ.กระบี่ ระดับอำเภอทั้ง 8 อำเภอ คิดจากจำนวนสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดในแต่ละอำเภอสามารถมีจำนวนสมาชิกสภาประชาคม อบจ.กระบี่ได้ใน

สัดส่วน 1: 8 เฉลี่ยจนครบจำนวน 200 คน 

สภาประชาคม อบจ.กระบี่ทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ในฐานะที่เป็น   

“ที่ปรึกษา” โดยได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ตั้งแต่

การเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเป็นตัวแทนของประชาชนชาวจังหวัด

กระบี่ ร่วมวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีส่วนร่วมรับรู้โครงการต่างๆ   

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กำลังจะจัดทำขึ้น มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อหาทางออก

ให้กับปัญหาต่างๆ และลงมือปฏิบัติการร่วมกัน เมื่อโครงการต่างๆ ประสบความสำเร็จจะมีการ

ประชุมประชาคมเพื่อร่วมประเมินผลโครงการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ยังได้มี

การเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกสภาประชาคมด้วยการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการมีส่วนร่วม และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของสมาชิกสภาประชาคม ซึ่งถือเป็นการติดอาวุธ

ทางปัญญา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความเข้มแข็งให้แก่สภาประชาคมในการทำงาน  

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
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นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้แสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการบริหาร

งานด้วยความโปร่งใสด้วยการเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาประชาคม อบจ.กระบี่เข้ามามีส่วนร่วมใน

การตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อ -   

จัดจ้างโครงการต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างในโครงการก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ 

และเป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้รับทราบ เกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงานของภาครัฐ เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่าง

รัฐกับประชาชน ตลอดจนสามารถติดตามตรวจสอบการทำงานของนักการเมือง โดยเข้าฟังและ  

ร่วมสังเกตการณ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้อีกด้วย 

โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตา

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ใช้การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

อย่างแท้จริง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี ่ได้ขอรับการสนับสนุนเรือหลวงลันตา  

จากกองทัพเรือ เพื่อจัดสร้างเป็น	“พิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตา” บริเวณปากแม่น้ำกระบี่ ปากคลอง  

จิหลาด หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งจัดสร้าง	“อนุสาวรีย์		

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” ขึ้น ซึ่งในการดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้

เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านการประชาพิจารณ์ แบบสำรวจความคิดเห็น 

เว็บไซต์และสอบถามจากประชาชนโดยตรง เพื่อนำมาเป็นแนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตา 

ประกอบกับมีประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในพื้นที่ และผู้ว่าราชการจังหวัดถึง

แนวทางการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตา และแนวทางสร้างความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วน
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เข้ามามีส่วนร่วม โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประกอบด้วยภาคราชการ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาขึ้น 

นอกจากนี ้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต่างๆ ในพื ้นที ่ยังได้มีส่วนร่วมในการสร้าง

พิพิธภัณฑ์ด้วยการให้งบประมาณสนับสนุน ประชาชนเข้าร่วมในพิธีส่งมอบเรือ ร่วมพิธีลากจูงเรือ 

ร่วมบริจาคเงิน และร่วมอุดหนุนของที่ระลึก การดำเนินโครงการดังกล่าวถือเป็นการนำหลักการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่างๆ และทำให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าของในการ

บริหารจัดการเรือให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์เรือไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษา ทำให้เรือ

หลวงลันตากลายเป็นพิพิธภัณฑ์อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจของชาวกระบี่

ร่วมกัน 

 

 

 

โครงการศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ขึ้น โดย

มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดเครือข่ายในการแจ้งเหตุและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติภัยต่างๆ 

ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดกระบี่ ซึ่งได้อาศัยแนวทางการทำงานที่ยึดการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การทำงานแบบ “จิตอาสา” และภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินการ ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการ  

คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วยองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
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ภาคประชาชน เพื่อร่วมกันกำหนดรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้

มีความเข้มแข็ง และสามารถปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ทั้งยังส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนผ่านการร่วมดำเนินงานกับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที ่ยวจังหวัดกระบี ่  

ในรูปแบบเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ในทุกพื้นที่ของ จ.กระบี่ มีการจัดกิจกรรมการ  

ฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล กิจกรรมหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย 

(OTOS) ให้มีความรู้ความสามารถร่วมกันปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ และเตรียม

พร้อมรับมือกับสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ ภายหลังจากเสร็จสิ้น

ภารกิจการช่วยเหลือผู ้ประสบภัยต่างๆ ก็จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที ่

เกี ่ยวข้อง ประชาชนผู้ประสบเหตุ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายช่วยเหลือ  

นักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมกันหาข้อสรุปและข้อบกพร่องจากการปฏิบัติมาสู่การปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง

แท้จริงต่อไป ผลจากการร่วมกันดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดกระบี่ นอกจากจะเกิดเครือข่ายแจ้งเหตุและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติภัยต่างๆ 

ครอบคลุมทั้งจังหวัดกระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว ยังถือเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนที่

ประสบปัญหาด้านสาธารณภัยและด้านการดำรงชีวิตตามวิถีชีวิตของคนที่อาศัยในพื้นที่เกาะอีกด้วย 

โครงการ“ฟุตบอลอบจ.กระบี่คัพต้านภัยยาเสพติด

เป็นโครงการที่นำหลักการมีส่วนร่วม มาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ และส่งผลให้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2551 และ 2552 ถือเป็นโครงการที่เป็น

นวัตกรรมและมีการต่อยอดอย่างต่อเนื่อง โดยได้ปรับปรุงพัฒนารูปแบบในการจัดการแข่งขัน และ

เพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีที่มาจากการคิดค้นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ด้วยการ

สร้างและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน ในทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย ขยายประเภทการแข่งขันไปยัง

เด็กระดับอนุบาล และผู้อาวุโส ริเริ่มให้มีการอบรมพัฒนาผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนระดับ T License 

ผู้ตัดสินรวมทั้งพัฒนาบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขัน ด้วยการจัดอบรม ริเริ่มจัดทำบันทึกข้อตกลง

ร่วม (MOU) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับรางวัล เพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาการกีฬาให้แก่ประชาชน มีการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล

โครงการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั ้งงบประมาณเข้าสมทบกับงบประมาณพัฒนาจาก 

อบจ.กระบี่และงบประมาณไทยเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างสนามกีฬาที่ได้
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มาตรฐาน จากการดำเนินโครงการฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ต้านภัยยาเสพติด มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 

จนในปัจจุบันได้ดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระบี่มีแนวทางการดำเนินงานจัดการแข่งขันที่มีพัฒนาการเรื่อยมา โดยใช้ “กีฬา” เป็นเครื่องมือ

สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเชื่อมโยงกับการกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ภาคส่วนต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกระดับ   องค์กรปกครอง
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เทศบาลนครเชียงรายจ.เชียงราย

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      เลขที่ 59 ถนนอุตรกิต ตำบลเวียง อำเภอเมือง  

     จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 

     โทรศัพท์  053-711-333  โทรสาร  053-713-272 

 ประชากร  69,916 คน (ชาย 33,297 คน หญิง 36,619 คน) 

 พื้นที่    60.85 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 62 ชุมชน) 

 รายได้    241,467,961.17 บาท  

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  172,053,464.66 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายสมพงษ์  กูลวงค์ นายกเทศมนตรี 

 2.  นายบดินทร์  มณีรัตน์ ประธานสภาเทศบาล 

 3.  นายทวี  ธรรมอดิศัย ปลัดเทศบาล 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	

ชาย  จำนวน   20  คน 

หญิง จำนวน    4  คน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ2553

เทศบาลนครเชียงราย เป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม 

เป็นเมืองสนับสนุนหลักที่เสริมสร้างให้เกิดโอกาสความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่าง

เป็นรูปธรรม เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเมืองชายแดนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน

บ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายในการบริหารงานของเทศบาล

นครเชียงราย เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมเป็น

ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเมืองสู่ความเป็นเมือง น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

มีความโดดเด่นในการพัฒนาเมืองสู่ความเป็นสากลภายใต้ อัตลักษณ์แห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ล้านนา ด้วยเหตุนี ้จึงทำให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นที่สนใส และดึงดูดผู้คนทั้งชาวไทยและ  

ต่างประเทศ ได้มาสัมผัสความงดงามแห่งอารยธรรมล้านนาและความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างแท้จริง 
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นวัตกรรมในการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใส

เครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานของเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย   

เกิดจากทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู ่ และเข้ามา

ประกอบสัมมาอาชีวะ/กิจธุระในเขตเทศบาลนครเชียงราย ภาคีเครือข่ายด้านการจัดการ  

สิ่งแวดล้อมมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องภายใต้วงจรการมีส่วนร่วมคือ 

-  ร่วมศึกษาและพิจารณา  

-  ร่วมรับรู้/เรียนรู้ปัญหา  

-  ร่วมวางแผน และเลือกแผน  

-  ร่วมทำ และร่วมพิจารณา 

-  ร่วมรับผลประโยชน์ 

-  ร่วมรับศักดิ์ศรี 

การสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีความรู้สึก  

ร่วมกัน จนกระทั่งพัฒนาไปสู่ความไว้วางใจซึ่งกันและกันทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (พลวัต) และ  

นำไปสู่เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
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แนวคิด

      

          

 

กระบวนการดำเนินงานของเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทศบาลนคร

เชียงรายได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมภายใต้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึง

ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดยมีเทศบาลนครเชียงรายเข้าไปมีบทบาทต่อภาคีเครือข่าย  

ที่ร่วมดำเนินการแตกต่างกัน ซึ่งการดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ นั้น ได้คำนึงและเชื่อมั่นต่อ

ศักยภาพของภาคีต่างๆ ว่าสามารถจัดการปัญหาและความต้องการของตนเองได้ในระดับที่แตกต่าง

กัน เทศบาลนครเชียงรายจึงต้องมีบทบาทต่อภาคีต่างๆ ที่ต่างกันตามสัดส่วนที่เหมาะสม เช่น การ

สนับสนุนบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ องค์ความรู้แก่ภาคี โดยมีคณะทำงานศูนย์ประสานงาน

เครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)   

เป็นผู้ประสานงาน โดยมีโครงสร้างคณะทำงาน ดังนี้ 

 m คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมือง  

และสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) มีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ทำหน้าที่ 

ประธานคณะกรรมการ  

 m คณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม   

ระดับภูม ิภาค(ภาคเหนือ) มีรองนายกเทศมนตรีนครเช ียงราย (นายประสังข ์   

โต๋วตระกูล) ทำหน้าที่ประธานคณะทำงาน 

 m คณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม   

ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) มีบทบาทหน้าที่ เสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งในการ

บริหารจัดการบ้านเมืองและสิ ่งแวดล้อม แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และ  

หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่ จังหวัด ภาค ประเทศ และนานาชาติ โดย  

ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การประสานงานผ่าน

เอกสาร สิ่งพิมพ์ เครื่องมืออิเล็คทรอนิค (Internet) การจัดประชุม สัมมนา ฯลฯ  

ตระหนักปัญหาของ
ภาคีเครือข่าย

การมีส่วนร่วมจาก
ภาคีเครือข่าย

เทศบาลน่าอยู่
อย่างยั่งยืน
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การร่วมขับเคลื่อนนำการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมผู้บริหารเทศบาลนคร

เชียงรายได้พิจารณาความจำเป็นของพื้นที่เป็นหลัก โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคีได้เข้ามามีบทบาทตาม

ความเหมาะสมในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที ่เทศบาลนครเชียงราย ซึ ่งเกิด

ผลผลิต และผลสัมฤทธิ์ แก่เทศบาลนครเชียงราย คือ 

 1)  พื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย มีกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ครอบคลุมมิติ การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา 

 2)  โครงการ/กิจกรรม ที ่ดำเนินการ แก้ไข ลดผลกระทบจากความเสื ่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 3)  ภาคีเครือข่ายเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

 4)  เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเป็นเครือข่ายที่ยั่งยืน ส่งผลต่อการ

ดำเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างยั่งยืน 

โครงการถนนคนเดินนครเชียงราย(กาดเจียงฮายรำลึก)

เชียงรายเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเนื่องด้วยมีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบาย 

และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านถึง 3 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพ

เมียนม่าร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนั้น จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ  

ชาวต่างประเทศเดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายเป็นจำนวนมาก และจากการที่จังหวัดเชียงรายได้

กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร อุตสาหกรรม หัตถกรรม และเน้น

ไปที่การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับฐานเศรษฐกิจเดิมอย่างยั่งยืน เทศบาลนครเชียงรายจึงได้จัด

กิจกรรม	“ถนนคนเดิน”	(Walking	Street) ซึ ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาเมืองและการ



รางวัลพระปกเกล้าทองคำ2553

22

กำหนดใช้พื้นที่เมืองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน และเป็นแนวทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์

พื้นที่ในเมืองให้เป็นสถานที่ที่รู้จักในฐานะแหล่งรวมงานศิลปะ วรรณศิลป์ จิตรกรรม ฯลฯ ตลอด

จนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย โดยใช้

ชื่อรูปแบบกิจกรรมการจัดทำโครงการ “ถนนคนเดิน” ในครั้งนี้ว่า “กาดเชียงฮายรำลึก”(คืนชีวิต

ให้ชุมชนคืนถนนให้คนเดิน) และกำหนดให้ถนนธนาลัย ซึ่งมีความยาวประมาณ 700 เมตรเป็น

สถานที่ดำเนินโครงการ  

กิจกรรม “ถนนคนเดิน” นับเป็นการพลิกฟื้นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ และเกิด

ขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย องค์กร

ภาคเอกชน ชุมชน และเยาวชนในพื้นที่ ให้มีวิถีชีวิตที่ได้รับโอกาสทางสังคมอีกครั้ง ตามแนวคิด 

“คืนชีวิตให้ชุมชนคืนถนนให้คนเดิน”ด้วยการนำขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของล้านนามา

เป็นหัวใจในการนำเสนอ ขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมการรณรงค์การประหยัดพลังงาน การลด

มลพิษ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกิจกรรมพื้นฐานของโครงการ	“ถนนคนเดิน”	

ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ชุมชน ทั้งในแง่ของสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต ด้วยการนำพื้นที่

สาธารณะมาสร้างเป็นลานกิจกรรมทางสังคมที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ด้วยการนำ

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเองได้ในครัวเรือนมาจำหน่าย ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาของชาวบ้านและ  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน อีกทางหนึ่ง จุดเด่นของกาดเชียงราย

รำลึกที่แตกต่างจากถนนคนเดินทั่วไป คือ 1) การจัดแบ่งโซนการจัดจำหน่ายสินค้า เช่น โซนอาหาร 

โซนศิลปหัตถกรรม โซนการแสดง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความมีระเบียบและเป็นการตอบสนองความ

ต้องการและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย 2) สินค้าที่จะนำมาจำหน่ายในถนนคน

เดินส่วนใหญ่จะต้องเป็นสินค้าซึ ่งแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนา เช่น งานศิลป

หัตถกรรม ผ้าทอ สินค้า OTOP เป็นต้น 3) มีพื้นที่สำหรับว่างให้กับกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้สูงอายุ กลุ่ม

ดนตรี ศิลปวัฒนธรม และกลุ่มเยาวชน ได้หมุนเวียนจัดแสดงกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง     

เทศบาลนครเชียงราย มีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการกาดเชียงฮายรำลึกจะเป็น

แรงผลักดันในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย รวมถึง  

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็นเอกลักษณ์และสร้าง  

รายได้ให้ชุมชน และที่สำคัญเพื่อให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองน่าอยู่ สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่

เปี่ยมศักยภาพ เป็นเมืองวัฒนธรรมล้านนาที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
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และต่างชาติเดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงรายให้ตรึงตราและประทับใจทุกครั้งที่มาเยือน   

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาโครงการถนนคนเดิน “กาดเจียงฮายรำลึก” ได้รับผลตอบรับและความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง  

การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน “กาดเจียงฮายรำลึก”	นอกจากจะเป็นการสร้างงาน สร้าง

อาชีพ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวแล้ว ยังเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์จากพื้นที่ว่างในการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสมัครสมานสามัคคี เช่น รำวง

ย้อนยุค การเต้นลีลาศ การเต้นบีบอย ฯลฯ อีกทั ้งยังเป็นแหล่งรวมการแสดงออกซึ ่งศิลปะ 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ซอพื้นเมือง การฟ้อนเล็บ ฟ้อนนก ฟ้อนโต ฟ้อนสาวไหม 

ฯลฯ ตลอดจนวิถีชีวิตที่ เรียบง่าย งดงาม และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน อันเป็นอัตลักษณ์แห่งวิถี

ล้านนาที่เป็นเสน่ห์และสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ผลสำเร็จของการจัด

กิจกรรมถนนคนเดิน	“กาดเจียงฮายรำลึก” เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาเมือง ที ่อาศัย

วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนา และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 



รางวัลพระปกเกล้าทองคำ2553

2�

เทศบาลตำบลเวียงพางคำอ.แม่สายจ.เชียงราย

 

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง   เลขที่ 409 หมู่ 9 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย  

     จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57130  

     โทรศัพท์ 053-646-569  โทรสาร 053-646-393 ต่อ 118 

 ประชากร  12,195 คน (ชาย 5,710 คน หญิง 6,485 คน) 

 พื้นที่   31 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 10 ชุมชน) 

 รายได้    20,590,481.23 บาท  

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้,เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  16,055,215 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง   นายกเทศมนตรี 

 2.  นายอุดม  พนาพิทักษ์ทอง  ประธานสภาเทศบาล 

  3.  ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง  ปลัดเทศบาล 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	

ชาย  10 คน 

หญิง 2  คน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ2553

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน โดยเน้นการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมแบบสามประสาน คือ ท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชนมีการ

บริหารงานเป็นเลิศบนพื้นฐานของชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ยึดหลักการบริหารงาน

แบบมีส่วนร่วมด้วยความโปร่งใส โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับรู้ 

แสดงความคิดเห็น และร่วมดำเนินงานในทุกกระบวนการ และเป็นองค์กรต้นแบบที่มีการดำเนิน

กิจกรรม 5 ส โดยเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทุกด้านตามแนวความคิดการเพิ่มประสิทธิภาพ

องค์การสมัยใหม่ และเป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นในการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนา
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นวัตกรรมในการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใส

เทศบาลได้พัฒนาวิธีการดำเนินงาน โดยการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล และนำ

แนวคิดเรื่องชุมชนเข้มแข็งที่มุ่งเน้นให้ประชาชนรวมตัวกันเป็น “องค์กรชุมชน” ตามภารกิจหน้าที่

ของเทศบาล อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก และประสานความร่วมมือจาก  

ทุกภาคส่วน ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลัก  

คุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่า จึงได้

มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ให้มีความครอบคลุมในบทบาทภารกิจหน้าที่ของ

เทศบาล จำนวน 9 ศูนย์ ได้แก่ 1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 2) ศูนย์บริการร่วม

ด้านบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 3) ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 4) ศูนย์เยาวชน

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 5) ศูนย์กีฬาตำบลเวียงพางคำ 6) ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเทศบาล

ตำบลเวียงพางคำ 7) ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมสายใยชุมชนตำบลเวียงพางคำ 8) ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลตำบลเวียงพางคำ และ 9) ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตรและการอาชีพตำบลเวียงพางคำ  

ท้องถิ่นทั้งในระดับองค์กรและชุมชน จนได้ชื่อว่าเป็น	“ตำบลธรรมาภิบาล”	ประกอบกับมีการจัดตั้ง

เครือข่ายการทำงานในลักษณะเครือข่ายใยแมงมุมที่เรียกว่า “9	ศูนย์	99	กลุ่ม,	เครือข่าย” โดย

ผู้นำทั้ง 9 ศูนย์ 99 กลุ่ม, เครือข่าย จะเป็นกลไกสำคัญในระดับพื้นที่ในการประสานและดำเนิน

โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดรูปแบบการดำเนินการในรูปใหม่ที่มี

ความยั่งยืน 
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นอกจากนี้ยังได้บูรณาการ 9 ศูนย์ 99 กลุ่ม, เครือข่าย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในระดับพื้นที่  

ในการประสานและดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดรูปแบบการ

ดำเนินการในรูปใหม่ที่มีความยั่งยืน โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการทำ

กิจกรรมและเป็นผู้สร้างความร่วมมือให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย ขั้นตอนการดำเนิน

งาน ดังนี้ 

 m	 การสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมวางแผน  

การทำงานให้ผู้นำชุมชนและชี้แจงสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบเรื่อง

ราวของกิจกรรมที่จะดำเนินการและสรุปเป็นมติร่วมกันทั้งหมู่บ้าน เพื่อสร้างความร่วม

มือของชุมชน 

 m	 การสร้างทีมผู้นำ ดำเนินการโดยการเชิญผู้นำชุมชนประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้าน   

ปราชญ์ชาวบ้าน ข้าราชการเกษียณที ่อาศัยในชุมชน ผู ้นำกลุ ่ม/องค์กรในชุมชน 

ประธานศูนย์ 9 ศูนย์ ประธานกลุ่มองค์กรต่างๆในหมู่บ้านร่วมหารืออย่างสม่ำเสมอ 

จนเกิดเป็นทีมผู้นำชุมชนที่ร่วมวางแผนการทำงานร่วมกัน 

 		 m	 ใช้สำนักงานเทศบาลเป็นศูนย์กลางการประสานงาน การปรึกษาหารือในทีมผู้นำ และ  

การจัดประชุมชาวบ้านจะใช้สำนักงานเทศบาลเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและ

เป็นที่พบปะกัน ประสานความร่วมมือกันระหว่างชุมชน องค์กร กลุ่มต่าง ๆ และ

หน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่รับรองแขกที่มาเยือน 

และให้เทศบาลเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะพี่เลี้ยง คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือ โดยจัด  

ทีมงานของพนักงานเทศบาลตามภารกิจหน้าที่เป็นผู้ประสานงานทุกหมู่บ้าน 

 m	 การมอบหมายภารกิจ	ภายหลังการประชุมทำความเข้าใจและมีมติร่วมกันแล้วจะมีการ  

มอบหมายภารกิจกระจายตามบทบาทหน้าที่ ความถนัดของบุคคล และให้กระจาย

ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมทุกกระบวนการ ชาวบ้านปฏิบัติ

ตามภารกิจที ่ได้รับมอบหมาย และร่วมมือกันดำเนินงานต่าง ๆ หรือร่วมกันทำ

กิจกรรมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 m	 การติดตามผลการดำเนินงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานโดยจะดำเนินการประชุม  

ติดตามผลการดำเนินงานเดือนละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการดำเนิน
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งานของหมู่บ้านที่บริหารจัดการหมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาลและมอบเงินรางวัลเป็น

ประจำทุกปี 

จึงกล่าวได้ว่า ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบล  

เวียงพางคำ คือ การใช้เครือข่ายความสัมพันธ์จากทุนต่างๆ ที่เทศบาลมีอยู่ ทั้งทุนด้านงบประมาณ 

และทุนด้านสังคม คือ การใช้กลุ่มประชาสังคมต่างๆ รวมถึง 9 ศูนย์ 99 กลุ่ม,เครือข่าย เป็นกลไก

ในการผลักดันให้โครงการสามารถเดินหน้าไปตามความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชน   

ที่สำคัญคือ ทุนทางกายภาพ คือ การประสานงานกับส่วนราชการที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อขอความช่วย

เหลือในด้านวิชาการ และทำให้โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ มีความยั่งยืนสูง เนื่องจากศูนย์ประสาน

งานองค์กรชุมชนประจำตำบล 9 ศูนย์ 99 กลุ่ม,เครือข่าย และผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านมีความ

เข้มแข็ง มีความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลและประชาชนในพื้นที่เป็นไปในทิศทางที่ดี ทำให้การ

พัฒนาพื้นที่ตรงตามความต้องการของประชาชนทำให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ 9 ศูนย์ 99 กลุ่ม, 

เครือข่าย จึงนับเป็นนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้กลยุทธ์ในการดึงประชาชน

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำในการดำเนินงาน รวมทั ้งเข้ามามีส่วนร่วมในทุก

กระบวนการของการบริหารงานในเทศบาล ตั้งแต่การวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาประจำปี การ

ออกเทศบัญญัติ การจัดทำงบประมาณรายจ่าย การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การเข้าร่วมกิจกรรม 

การจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในตำบล

เวียงพางคำได้นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของตนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน รวมทั้ง

เป็นแบบฝึกหัดเรียนรู้ให้ชาวบ้านรู้จักการทำงานร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

โครงการประเมินหมู่บ้านดีเด่นตามหลักธรรมาภิบาล

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้เร ิ ่ม

ดำเนินโครงการสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 จน

ปัจจุบัน และมีการพัฒนารูปแบบการประเมิน 

การส่งเสร ิมกระบวนการมีส ่วนร ่วม เน ้น

แสดงออกถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

และส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการเสนอปัญหาความต้องการ ร่วมคิด ร่วม

ทำ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมตรวจสอบ
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ติดตามประเมินผล โดยกำหนดตัวชี้วัดในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลัก

ธรรมาภิบาล ซึ่งในปี พ.ศ.2552 เทศบาลได้ปรับรูปแบบการประเมินใหม่ในการขยายหลักเกณฑ์ให้

ครอบคลุมในบทบาทภารกิจหน้าที ่ของเทศบาล ในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาม

ยุทธศาสตร์ 9 ศูนย์ 99 กลุ่ม,เครือข่ายของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ โดยมีเป้าหมายการพัฒนา  

สู ่การพัฒนาให้เป็นเทศบาล/เมืองน่าอยู ่อย่างยั ่งยืน นำไปสู ่ผลการทำให้ชุมชนเป็นหมู ่บ้าน  

ธรรมาภิบาล โดยสามารถพัฒนาการบริหารจัดการหมู่บ้านได้ตามเกณฑ์ของธรรมาภิบาลอย่าง  

ต่อเนื่องทุกปี และใช้งบประมาณที่ได้รับจากรางวัลมาพัฒนาหมู่บ้านชุมชนตรงตามเป้าหมาย ดังนั้น 

ผลสรุปคือ ไม่ใช่แค่เทศบาลธรรมาภิบาล แต่สามารถเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลสู่ชุมชน จึงเป็น 

“ตำบลธรรมาภิบาล”	

โครงการประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจร

ตั้งแต่ปี 2544 – ปัจจุบัน เป็น

อีกหนึ ่งนวัตกรรมที ่ได้บูรณาการ 9 

ศูนย์ 99 กลุ่ม, เครือข่าย เข้ามามีส่วน

ช่วยในการดำเนินงานโครงการให้เกิด

ความต่อเนื ่องและยั่งยืน โดยเน้นย้ำ

ผู้นำ 9 ศูนย์ 99 กลุ่ม,เครือข่าย ให้เข้า

มีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมมาก

ขึ้น ซึ ่งนอกจากฝ่ายผู้บริหาร สมาชิก

สภา พน ักงานเทศบาล ผู ้นำชุมชน 

ประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบล แล้วยังมี

องค์กรภาครัฐในพื้นที่ตำบลเวียงพางคำและอำเภอแม่สาย เข้ามามีส่วนร่วมเสนอปัญหาความ

ต้องการ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วม

กัน รับทราบผลการดำเนินงานของเทศบาลทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเป็นประจำทุกเดือน 

หมุนเวียนไปตามหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน พร้อมทั้งตรวจสอบชี้ถึงความโปร่งใสในการทำงานของ  

ผู้บริหารท้องถิ่น และสภาท้องถิ่น ในการดำเนินงานของเทศบาล จึงเป็นเวทีแห่งการจุดประกาย

ความคิด การปฏิบัติ และการประเมินผลกิจการท้องถิ่นโดยระบบโปร่งใส 
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โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนากลุ่มองค์กรอาชีพตำบลเวียงพางคำOTOP
CORNER

โดยเริ่มจากปี 2545 ที่มีการรวมกลุ่มองค์กรอาชีพตำบลเวียงพางคำขึ้น โดยใช้หลักการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือหลักสหกรณ์ และพัฒนาสู่การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กร

อาชีพตำบลเวียงพางคำ โดยการจัดตั้งศูนย์พัฒนากลุ่มองค์กรอาชีพตำบลเวียงพางคำ OTOP 

CORNER โดยความร่วมมือจากห้างเทสโก้โลตัส เมื่อปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างเครือข่าย

การพัฒนาสินค้า OTOP ทั้งระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศ โดยวิธีการจัดการร้านค้า

ชุมชนโดยกลุ่มองค์กรอาชีพตำบลเวียงพางคำ ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวของประชาชน มีการรวมกลุ่ม

อาชีพต่างๆ จำนวนมาก ปัจจุบันมีกลุ่มอาชีพ จำนวน 28 กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพหลายกลุ่มที่มีการ

ดำเนินการเป็นรูปธรรม และมีผลงานโดดเด่น ได้แก่ กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเวียงพางคำให้บริการ  

รับจัดทำอาหารข้ึนโต๊ะ, กลุม่ท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ให้บริการข้อมลูแหล่งท่องเท่ียว, รับจัดทัวร์ท่องเท่ียว 

เชิงอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนเผ่าอาข่า, กลุ่มนวดแผนโบราณ, กลุ่มเจียรไนหิน

หยก, กลุ่มผลิตไวน์ผลไม้ และกลุ่มแปรรูปน้ำพริกสมุนไพร เป็นต้น ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้

แลกเปลี่ยน สร้างประสบการณ์ สร้างเครือข่ายวิธีการบริหารจัดการร้านค้า เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน

ด้านกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกระบวนการศึกษาดูงานในแต่ละปี

เป็นจำนวนมาก และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบลเวียงพางคำ 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสู่ความเชื่อมั่นแห่งความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ด้วยตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่าน

มา เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้พัฒนา

ความร ่วมม ือและการม ีส ่วนร ่วมของ

ประชาชนในด้านการดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในชุมชน และการสร้างความ  

เข ้มแข็งของชุมชน โดยการจัดตั ้งศูนย์   

อปพร.ตำบลเทศบาลเวียงพางคำขึ้น ซึ่งเป็น

อีกหนึ่งศูนย์ใน 9 ศูนย์ 99 กลุ่ม, เครือข่ายที่มีการบูรณาการและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน  

ปัจจุบันมีสมาชิก อปพร. จำนวนทั้งสิ้น 343 คน นอกจากนี้ยังสร้างเครือข่าย อปพร. ตาม

ยุทธศาสตร์ 9 ศูนย์ 99 กลุ่ม,เครือข่าย โดยการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน	อปพร.ประจำหมู่บ้านทุก

หมู่บ้านทั้ง	10	หมู่บ้าน	และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งจัด

กิจกรรมลักษณะเชิงบูรณาการร่วมกันกับองค์กรภาคประชาชน หน่วยงานราชการอื่น  

แนวคิดการบริหารจัดการสำนักงาน
สมัยใหม่

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้นำกิจกรรม 

5 ส มาใช้ในการพัฒนาองค์กร และขยายไปสู ่

ชุมชน เพื่อสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงรายตามโครงการบ้านน่าอยู ่	ตำบลพัฒนา		

น่ายล	ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข เป็นการดำเนิน

กิจกรรมโครงการ 5 ส ให้เกิดความต่อเนื่องและ  

ยั่งยืน โดยให้ทุกครัวเรือนร่วมกิจกรรมการพัฒนา

หมู่บ้านและครัวเรือนของตัวเองให้เป็นระเบียบ
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เรียบร้อยสวยงาม รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจ่าย   

ส่งเสริมการออม การลดขยะในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มีการร่วมกันปลูกต้นไม้ขึ้น เพื่อเป็นการ ขยายการดำเนินกิจกรรม	5	ส	ไปสู่หมู่บ้าน	โดยบูรณา

การร่วมกับ	9	ศูนย์	99	กลุ่ม, เครือข่าย ซึ่งสถานที่ทำงานของแต่ละศูนย์ รวมถึงสถานที่ดำเนิน

กิจกรรมของชุมชนจะต้องนำหลักการ 5 ส ไปใช้และได้เน้นย้ำผู้นำชุมชนให้ขยายผลหลักการ 5ส   

สู่ประชาชนทุกหลังคาเรือนนอกจากนี้ยังได้เชื่อมโยงเป็นหนึ่งในการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมิน

ของโครงการประเมินหมู่บ้านดีเด่นตามหลักธรรมาภิบาลอีกด้วย 

ผลที่ได้รับจาการทำ 5 ส ทำให้คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน และการบริการ

เพิ่มขึ้น ช่วยบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที มีสภาพแวดล้อมที่ดีส่งผล  

ต่อสุขภาพกายและใจ สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย บุคลากรมีระเบียบวินัย   

เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรทุกระดับ ก่อให้เกิดความประทับใจแก่ประชาชนผู้มารับบริการ 

รวมถึงส่งผลให้สภาพแวดล้อมภายในชุมชนตำบลเวียงพางคำมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด 

เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความประทับใจแก่ผู้เดินทางสัญจรไปมาและนักท่องเที่ยว จึงเป็น

นวัตกรรมที่พัฒนาองค์กรต้นแบบนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์กรบริการในชุมชน 

ตามหลัก 5 ส   
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เทศบาลตำบลบางพระอ.ศรีราชาจ.ชลบุรี

 

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ  

     อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์ 20110 

     โทรศัพท์ 038-357-999 ต่อ 126   โทรสาร 038-357-185 

 ประชากร   13,483  คน  (ชาย 6,499 คน  หญิง 6,984 คน) 

 พื้นที่   7.5  ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 10 ชุมชน) 

 รายได้   45,264,026.32 บาท   

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  27,132,344.60 บาท   

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายสมเจตน์  เกตุวัตถา  นายกเทศมนตรี 

 2.  นายสุรพล  ชลคุณากร  ประธานสภาเทศบาล 

 3.  ว่าที่ ร.ต.ต.เชิดชัย  คงวัฒนกุล ปลัดเทศบาล 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	

ชาย  8 คน 

หญิง 4  คน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ2553

เทศบาลตำบลบางพระ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญกับการวางแผนพัฒนา  

ท้องถิ่นในระยะยาว โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานทุกระดับ เน้น

การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยใช้ค่านิยมวัฒนธรรม

องค์กรเป็นพลังขับเคลื ่อนในการปรับเปลี ่ยนวัฒนธรรมการทำงานใหม่ให้สอดรับกับกระแส  

การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก และมีการพัฒนาตัวชี้วัดที่รอบด้านเป็นเครื่องมือติดตามและ

ประเมินผลการดำเนินงานต่างๆ เพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้ยั่งยืนอย่าง  

น่าอยู่ ร่วมกันทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชน 
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นวัตกรรมในการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใส

โครงการสร้างค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร เทศบาลตำบลบางพระได้ริเริ ่มสร้างค่านิยม

วัฒนธรรมองค์กร โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบทางวัฒนธรรม กับเทศบาลเมืองโคระ จังหวัดชิงะ 

ประเทศญี่ปุ่น  เพื่อนำส่วนที่ดีมาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรของบางพระให้เข้มแข็ง ซึ่งผลจากการ

ศึกษาเปรียบเทียบ เทศบาลตำบลบางพระ ได้กำหนดค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร จากคำว่า 

Bangphra ซึ่งมี 8 ประการ ดังนี้ 

  B - Brain   สมอง/ปัญญา 

  A1 - Altruism  จริงใจ/เห็นแก่ส่วนรวม 

  N - New Creation  สร้างสรรค์ 

  G - Good Governance ธรรมาภิบาล 

  P - Plan/participation แผน/การมีส่วนร่วม 

  H - Human Rights  สิทธิมนุษยชน 

  R - Respect  การให้เกียรติ 

  A2 - Activeness  กระตือรือร้น/ขยันหมั่นเพียร 

ทั้งนี้ เทศบาลได้ทำการประกาศวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลบางพระเมื่อวันที่ 12  

มิถุนายน 2552 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการวัฒนธรรมองค์กรซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาค

ส่วนในท้องถิ่น ได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล องค์กรเอกชน สื่อมวลชน 
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ชุมชน เด็กและเยาวชน เป็นต้น โดยมีการจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ระยะ 

4 ปี  2553-2556 ร่วมกัน และคณะกรรมการฯ ชุดนี้จะเป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนแผนการ

ปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและเทศบาลผ่านค่านิยม

วัฒนธรรมองค์กรทั ้ง 8 ประการโดยในปัจจุบันเทศบาลกำลังอยู ่ระหว่างการรณรงค์ค่านิยม

วัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตัวที ่ 1  สมอง/ปัญญา และออกสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ 

เทศบาลฐานปัญญา ส่วนภาคประชาชนก็จะเน้น ชุมชนฐานปัญญา ซึ่งเป็นการเน้นให้ชุมชนรู้จัก

สิทธิมนุษยชน การจัดทำแผน และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 

โครงการประกวดความคดิสรา้งสรรค์ในการปรบัปรงุงานและลดขัน้ตอน
การทำงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์กร

แห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งจริย และองค์กร

แห ่งนว ัตกรรม โครงการน ี ้กำหนดให ้  

พน ักงานและลูกจ ้ าง เทศบาล 4-7 คน   

จับกลุ ่มทำงานเป็นทีมตามความสมัครใจ

และค ิดโครงการ 1 โครงการ ซ ึ ่ ง เป ็น

โครงการที่ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ที่

ประชาชนผู้รับบริการเป็นสำคัญ เช่น  ประหยัดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เสมอภาคและเป็นธรรมในการ

บริการประชาชน ช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ของชุมชน เป็นต้น   

ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าว ก่อให้เกิดการออกแบบระบบงานใหม่โดยใช้แนวคิด

เชิงระบบและจัดทำเป็นตัวชี้วัด 3 ประเภท คือ ตัวชี้วัดเพิ่มทุนทางปัญญาพัฒนาตนเอง ตัวชี้วัด

กระบวนการทำงาน และตัวชี้วัดผลงาน สำหรับตัวชี้วัดกระบวนการทำงาน ประกอบด้วย  หลัก

นิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และหลัก

ความคุ้มค่า ซึ่งพนักงานและลูกจ้างเทศบาลทุกคนต้องถือปฏิบัติ และถือเป็นตัวชี้วัดเพื่อสร้าง

องค์กรแห่งจริยหรือองค์กรธรรมาภิบาล อันเป็นการสร้างให้เกิดค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร ที่ทุก

คนในองค์กรปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตประจำวัน และแสดงถึงความโปร่งใส-มีส่วนร่วม ทั้งนี้ ได้นำไปสู่

การจัดตั ้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลองค์กร ประกอบด้วย ผู ้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล   
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พนักงานเทศบาลระดับบริหาร ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตัวแทนภาคเอกชนและสื่อมวลชน  

ชุมชน เด็ก/เยาวชน องค์กรเครือข่าย ผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ ชมรม/สมาคม ผู้พิการ  พระสงฆ์  

ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ มีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลองค์กร 4 ปี กำหนดแนวทางปฏิบัติ

ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย  

สำหรับในปีที ่ผ่านมา ทีมนวัตกรรมยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมเจาะเวลาหาอดีต ที่ได้จัดทำ

เอกสารย้อนรอยบางพระที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบางพระ สถานที่สำคัญ ประเพณีแห่

พญายม ทำเนียบบุคคลสำคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อู่ต่อเรือแห่งแรกในอำเภอศรีราชา กวาดยา

โบราณ ขนมโบราณ ข้าวหลาม ข้าวเกรียบว่าว เป็นต้น ผลงานนี้เป็นประโยชน์ในแง่ช่วยปลูกจิต

สำนึกประชาชนด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เห็นความสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนในอดีต ซึ่งนำไปสู่การ

จัดพิมพ์หนังสือย้อนรอยบางพระ ของเทศบาล เพื่อแจกจ่ายและจำหน่าย อันเป็นการเผยแพร่  

แลกเปลี ่ยนองค์ความรู ้สู ่สาธารณะ และเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณ์และ

วัฒนธรรมที่ดีงามของชาวบางพระไม่ให้เลือนหายไป 

โครงการประกวดเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ชุมชนมีการรวมตัว

กันอย่างเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมเรียนรู ้สู ่การปฏิบัติ 

โดยมีกระบวนการเรียนรู้และจัดการองค์ความรู้ใน  

รูปแบบที ่หลากหลายตามภูม ิส ังคมที ่ เหมาะสม  

สอดร ับก ับการดำเน ินช ีว ิตบนฐานทร ัพยากร   

ภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมชุมชน  เพื่อมุ่งไปสู่ความ

สุขที ่ เก ิดจากความสมดุล ความพอเพียงอย่างมี

เหตุผล ตลอดจน พ ัฒนาเศรษฐก ิจชุมชนและ

คุณภาพช ีว ิตบนฐานความเข ้มแข ็ งของชุมชน    

ซึ่งสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยให้ทั้ง 10 ชุมชนเข้าแข่งขัน เพื่อ

เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง ด้วยกระบวนการ

เรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยจัดทำเป็นตัวชี้วัดแยกเป็น 8 มิติ คือ เมือง

สวยงามร่มรื ่น สะอาด ปลอดภัย วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต การบริหารจัดการที ่ดี เมืองแห่ง  

ภูมิปัญญา และเมืองแห่งนวัตกรรม ส่งผลให้ชุมชนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  จนมีความพร้อม 
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จนนำไปสู่การที่เทศบาลตำบลบางพระได้รับรางวัลชมเชย กลุ่มเทศบาลขนาดกลาง ตามโครงการ

ประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนระดับประเทศ 

โครงการถ่ายโอนการรักษาความสะอาด

เทศบาลตำบลบางพระ ได ้ดำเน ินการ  

ถ่ายโอนภารกิจด้านการรักษาความสะอาดให้แก่

ชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ปกครองตนเองและเป็นเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

ในชุมชน โดยให้ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 

6,580 บาท การดำเนินการดังกล่าวเร ิ ่มตั ้งแต่

ปีงบประมาณ 2549 จำนวน 2 ชุมชน และปัจจุบัน

มีชุมชนที ่รับการถ่ายโอนการรักษาความสะอาด

ทั้งหมด จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท้ายบ้าน 

ชุมชนทิวสนพัฒนา ชุมชนพร้อมใจ ชุมชนคอเขาพัฒนา ชุมชนบางพระน่าอยู่ ชุมชนตลาดบน 

ชุมชนท่าตาลักษณ์ ชุมชนวัดหลวงบางพระ และชุมชนบ้านนาพุ  ทั้งนี้ยังเหลืออีก 1 ชุมชน ที่ยังไม่

ได้ถ่ายโอน คือ ชุมชนชาวเขื ่อนพัฒนา เนื ่องจากบริเวณพื้นที ่ชุมชนอยู่ในเขตรับผิดชอบของ  

หน่วยงานราชการอื ่น จึงไม่สามารถดำเนินการถ่ายโอนได้ ซึ ่งการดำเนินงานดังกล่าวถือเป็น  

นวัตกรรมด้านการถ่ายโอนงานที่ภาคธุรกิจเอกชนหรือภาคประชาชนทำได้ประสิทธิภาพสูงกว่า  

ออกไป และเป็นจุดเริ ่มต้นให้ชุมชนหันมามองตนเอง ปกครองตนเอง รักษาความสะอาดด้วย

ตนเอง 

นอกจากโครงการต่างๆ ที่นำเสนอมาแล้ว เทศบาลตำบลบางพระ ได้จัดทำกิจกรรมหรือ

โครงการต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการเสนอความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ที่ต้องการพัฒนา

ปรับปรุงการทำงานในชุมชนตนเอง หรือ แก้ไขปัญหาและผลกระทบที่ได้รับภายในชุมชน อาทิ  

กิจกรรมอนุรักษ์หอยกระปุก ที่เทศบาล ร่วมกับ ชุมชนท้ายบ้าน และ ชุมชนวัดหลวงบาง

พระ ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนอนุรักษ์หอยกระปุก ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่ง แต่ปัจจุบันมี

จำนวนหอยกระปุกลดลงจำนวนมาก เนื ่องจากมีประชาชนเก็บหอยที ่มีขนาดเล็กจนเกินไป  

เทศบาลร่วมกับชุมชนท้ายบ้านและชุมชนวัดหลวง จึงได้จัดให้มีการจัดทำป้ายกั้นเขตขยายพันธุ์
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หอยกระปุกและห้ามจับหอยกระปุกบริเวณที่กำหนด  พร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชนบริเวณ

ชายทะเลบางพระร่วมเป็นหูเป็นตา โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552 เป็นต้นไป เพื่อให้ชายทะเล

บางพระเป็นแหล่งขยายพันธุ์และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลต่อไป อย่างไรก็ดี ปัจจุบันเทศบาล

กำลังศึกษาข้อกฎหมายและข้อมูลต่างๆ เพื่อออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์หอยกระปุก   

โดยให้ประชาชนเข้าชื่อออกกฎหมายท้องถิ่น 

การสร้างเครื ่องอบแห้งอาหารทะเลพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ที ่ช่วยให้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถ

วางแผนการแปรรูปเพื่อเป็นการรองรับการเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน 

และยังเป็นแหล่งบริการองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางพระเพื่อ

ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากชุมชนเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสามารถแข่งขันทาง

ตลาดต่อไป  

พลังงานทดแทนด้วยไบโอดีเซลชุมชน ซึ่งช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน

จากแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น และลดการบริโภคน้ำมันพืชใช้แล้วให้กลับมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงาน

ทดแทนได้  

นอกจากนี ้ ประชาชนยังมีส ่วนร่วมในการนำไปสู ่การออกเทศบัญญัติท้องถิ ่น คือ 

เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัข ซึ่งกำหนดให้ผู้เลี้ยงสุนัขต้องมาขึ้นทะเบียนบัตร

สุนัขมีเจ้าของ และกำหนดให้มีคอกสุนัขจรจัด เพื่อรอการทำหมันสุนัขต่อไป   
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เทศบาลตำบลปริกอ.สะเดาจ.สงขลา

 

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  

     รหัสไปรษณีย์  90120   

     โทรศัพท์ 074-298-300   โทรสาร 074-298-282 

 ประชากร   6,109 คน (ชาย 3,005 คน  หญิง 3,104 คน) 

 พื้นที่   4.8 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 7 ชุมชน) 

 รายได้   14,839,540.18 บาท  

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)  

 เงินอุดหนุน  17,911,892.32   บาท   

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายสุริยา  ยีขุน   นายกเทศมนตรี 

 2.  นายอับดลรอซัก  หวันเต๊ะ ประธานสภาเทศบาล 

 3.  นางฝาหรีดะฮ์  มุเส็มสะเดา ปลัดเทศบาล 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	

ชาย  12 คน 

หญิง -  คน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ2553

เทศบาลตำบลปริก มีความเป็นพื ้นที ่พหุวัฒนธรรม ที ่เปี ่ยมไปด้วยสันติสุข ภายใต้แนวคิด   

“แตกต่าง	มิใช่ความแตกแยก”	เป็นทุนทางสังคม และมีความชัดเจนในความมุ่งหมายที่จะก้าวไปสู่

ความเป็น	“เทศบาลตำบลสุขภาวะ” โดยมีที่มาจากความร่วมมือของประชาชน ทั้งนี้ โดยอาศัย

เครื่องมือที่ชื ่อว่า สมัชชา มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการกับทุกกลุ่ม ทุกชุมชน ตามความ

เหมาะสม โดยมีความมุ่งหมายว่า จะดำเนินการยกระดับการสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ จากความ

เป็นประชาชนให้ก้าวไปสู่ความเป็นพลเมืองของเมืองปริก 
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นวัตกรรมในการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใส

โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะ

เทศบาลตำบลปริก มีแนวคิดเกี ่ยวกับการดำเนินงานเพื ่อขับเคลื ่อนสู ่ตำบลสุขภาวะ   

จากวิสัยทัศน์ที่ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยเรียงวิถีชุมชน	คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา	ประชา

สังคมสันติสุข” คือคนในเทศบาลจะต้องมีสัมมาชีพที่ปลอดภัยต่อตนเองและสังคม พึ่งตนเองได้ มี

ความพอประมาณ อยู่กินกันอย่างเรียบง่ายบนพื้นฐานความเป็นชุมชนบ้าน ดำรงวิถีแห่งชุมชนอันมี

ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติและการจัดการความรู้อย่างง่าย ๆ แบบชาวบ้านที่ผ่านการปรึกษาหารือ

ร่วมกัน เพื่อเป็นทางเลือกแห่งพฤติกรรมพึงประสงค์ในชุมชนและสังคม ต้องการเห็นคนในสังคมมี

ความเมตตา การุณย์ เอื้ออาทรต่อกันและกัน 

ทั้งนี้ การพัฒนาในทุกๆ มิติ จะต้องตอบสนองต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและการ

พัฒนานั้นต้องเป็นเรื่องที่มาจากประชาชนเองด้วยและเป็นเรื่องที่มาจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้

ส่วนเสียในสังคม ดังนั้นการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจทุกมิติของเทศบาลตำบลปริกจึงมุ่ง

สร้างคนให้เป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้น (Active Citizens) ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้

ในทุกกลุ่มคน มีระบบการบริหารจัดการตำบลที่มีการสร้างผู้นำ การวางแผนที่ตอบสนองต่อการ

แก้ไขปัญหา และจัดระบบการทำงานในลักษณะพหุภาคี เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของประชาสังคม 

ซึ่งฐานคิดการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะของปริก มีดังนี้ 
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1.	ปลูกฝังแนวคิดตำบลสุขภาวะ โดยมุ่งให้ประชาชนในตำบลมีสุขภาพอนามัยดี เกิดความ

สมดุลแห่งกาย จิต สังคม อุดมปัญญา มีที ่อยู ่อาศัยและคุณภาพชีวิตที ่ดี อยู ่ในสภาสังคมที่  

เอื้ออาทร โดยการทำงานเพื่อสร้างสุขภาวะต้องยืนอยู่บนฐานของการพึ่งพากันเองของคนในตำบล 

มีการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ที่ร่วมคิด ร่วมทำอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การสร้างให้เกิดการทำงาน

ที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  

2.	ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลปริก 

มี 4  จังหวะของการก้าวเดิน คือ อนุว ัตร (Adaptation) ปริวรรต (Exchange) พลวัตร 

(Dynamics) และ ปฏิวัติ (Revolution) ส่งผลต่อการพัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้น

ในท้องถิ่น ปรับวิธีการทำงานจากรูปแบบเดิมๆ ไปเป็นการทำงานแบบเชิงรุกและบูรณาการมากขึ้น

เป็นลำดับ โดยผ่านกระบวนการคิด  วางแผน(Plan) การปฏิบัติจริง(Do) การสังเคราะห์ ติดตาม

ตรวจสอบ(Check) การทำกิจกรรมหรือการดำเนินงานที่เกิดจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้

เกิดความเหมาะสมกับบริบทตนเอง (Act) และการทำงานเชิงระบบ ความรู้เรื่องการทำงานเพื่อ

พัฒนาสู่ตำบลสุขภาวะเกิดขึ้นทั้งในระหว่างการทดลอง การลองผิดลองถูก การเรียนรู้ผ่านปฏิบัติ

จริงของคนทำงาน จนทำให้เกิดการพัฒนางานในระบบต่างๆ มาดำเนินการในเทศบาลตำบลปริก 

อันได้แก่ ระบบการเรียนรู ้และการศึกษา ระบบการบริหารจัดการตำบล ระบบการจัดการ  

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพลังงานทดแทน และระบบเศรษฐกิจชุมชน สวัสดิการและเกษตรปลอดภัย 

และระบบสนับสนุนอีก 2 ระบบ คือ ระบบอาสาเพื่อการดูแลสุขภาพ และระบบการสื่อสาร 

3.	สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง การที่จะทำงานเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนให้ตำบลปริกเป็น

ตำบลสุขภาวะนั้น จำเป็นต้องมีผู้นำด้านต่างๆ เกิดขึ้นในตำบล เช่น นักคิดเชิงระบบ นักบริหาร

จัดการ นักปฏิบัติการ นักประสานงานภายใน นักประสานหน่วยงานสนับสนุน นักถ่ายทอดข้อมูล

และความรู้ และนักสื่อสารชุมชน โดยผู้นำการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นคนในชุมชนที่มีความรักใน  

ท้องถิ่น ใส่ใจ ตั้งใจที่จะทำงานเพื่อเป็นการตอบแทนท้องถิ่นบ้านเกิด โดยผู้นำการเปลี่ยนแปลงมี

อยู่ในทุกหน่วยของสังคมเทศบาลตำบลปริก 
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การขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะผ่านแนวคิดเชิงระบบของเทศบาล

จากการขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะของ

เทศบาลตำบลปริก นำไปสู่การออกแบบกิจกรรม

การสร้างสุขภาวะของตำบลโดยมี ระบบการเรียน

รู ้และการศึกษาของคนทุกช่วงวัยเป็นหัวใจใน

การขับเคลื่อนงานและเชื่อมโยงไปสู่ระบบอื่นๆ 

โดยพบว่ามีการพัฒนาใน 4 ระบบหลัก ได้แก่  

1)		ระบบการบริหารจัดการตำบล	- ภายใต้ระบบนี้ทำให้เกิดกิจกรรมโครงการมากมาย

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อาทิ การจัดการสิ่งแวดล้อม การมีอาสาเพื่อการ

ดูแลสุขภาพ การสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน  จึงทำให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ มีความเป็น

อยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การที่คนในตำบลปริกอยู่กันแบบพี่น้อง มีคนอาสาทำงานเพื่อตำบลมากมาย 

เช่น อาสาดูแลคนพิการ อาสากู้ชีพ อสม.น้อย เป็นต้น จึงทำให้ตำบลปริกเป็นสังคมที่เอื้ออาทร  

ต่อกัน 

2)		ระบบการเรียนรู้และการศึกษา	เทศบาลตำบลปริกเน้นการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงกับ  

วิถีชุมชนบนพื้นฐานความเชื ่อ ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น การเรียนรู้  

มนระบบ การเรียนรู้ตามความสนใจ และการเรียนรู้จากต้นแบบ ซึ่งทั้ง 3 การเรียนรู้ก่อให้เกิดชุด

ความรู้ต่างๆ ขึ้นในชุมชนมากมาย และมีการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

นำไปสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

3)		ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพลังงานทดแทน	- ผลการเรียนรู้ทำให้เกิด  

รูปแบบการจัดการด้วยวิธีการต่างๆ และก่อให้เกิดกระบวนการที่สำคัญ ได้แก่ การสร้างความ

ตระหนักรู้ให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการจัดการปัญหาด้วยตนเอง โดยปรับเปลี่ยนแนวคิด

ที่มองว่า “เรื่องบางเรื่อง ปัญหาบางปัญหา เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นหรือส่วนราชการ” เป็น“เรื่องทุก

เรื่องปัญหาแต่ละปัญหาชุมชนสามารถจัดการแก้ไขได้”

4)	 ระบบเศรษฐกิจชุมชน	สวัสดิการและเกษตรปลอดภัย	- ถือเป็นระบบหลักที่หล่อเลี้ยง

ชีวิตของคนในชุมชนทั้งในส่วนของการประกอบอาชีพ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสร้างความสุข

และสร้างสังคมแห่งการเอื้ออาทร ดังนโยบายของเทศบาลที่ว่า“เทศบาลตำบลปริกมีการจัดการ
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ขยะฐานศูนย์ความต้องการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ทำเองใช้เองพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนเสริมการ

เก็บออมไม่ต้องการให้กลุ่มออมทรัพย์มีเงินไว้กู้ยืมเพื่อกำไรมากนักจัดสวัสดิการแบบครบวงจร”

ในขณะเดียวกันยังมีระบบสนับสนุน 2 ระบบ  คือ   

1)		ระบบอาสาสมัครเพื่อการดูแลสุขภาพ	- เทศบาลตำบลปริกเน้นกิจกรรมเพื่อการ  

ส่งเสริมการพัฒนายกระดับงานด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองค์รวม ให้ประชาชนเกิดการ

ตระหนักรู้และตื่นตัวต่อการจัดการสุขภาวะ ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างเทศบาล  สถานีอนามัย  

ภาคประชาชน  โดยมีอาสาเพื่อการดูแลสุขภาพ เช่น  กลุ่มอสม. แม่อาสา อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 

อสม.น้อย อาสากู ้ชีพ  เป็นต้น  เป็นตัวขับเคลื ่อนงานด้านสุขภาวะของตำบล ทำให้เทศบาล  

มีกิจกรรมการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรเป้าหมาย 

2)		ระบบการสื่อสาร – มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารหลากหลาย ได้แก่ วิทยุชุมชน   

“ต้นปริกเรดิโอ” FM 101.50 MHz เอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว CD จดหมายข่าย วารสารของ

เทศบาล ป้ายประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์ “www.tonprik.org”  ตลอดจนการสื่อสารแบบ “ปากต่อ

ปาก” ทำให้ประชาชนในตำบลปริกได้รับรู ้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว น้อยครั้งที ่จะเกิดกรณี   

“ตกข่าว” และนอกจากนี้เทศบาลตำบลปริกยังเปิดโอกาสให้มีเวทีประชาคม ซึ่งเป็นเสมือนรัฐสภา

ย่อส่วนให้แกนนำชุมชนต่างๆ ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอีกด้วย   

กิจกรรมสร้างสุขภาวะของเทศบาลตำบลปริกสู่การพัฒนาเป็น“แหล่ง
เรียนรู้”

จากแนวคิดและระบบต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้แต่ละชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ

ช่วยกันสร้างแรงหนุนเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อต่อยอดการพัฒนาระบบการจัดการสุขภาวะชุมชน  

โดยชุมชน เพื่อชุมชน ซึ่งทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้หลากหลายประเด็นและกระจายตัวอยู่ในทุกชุมชน 

มีการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่และภูมิปัญญาที่อยู่ในตัวคน ชุมชนในการขับเคลื่อนงานตำบล โดยใช้

กระบวนการสื่อสารเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดประสบการณ์บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง และมี

วิทยากรประจำกลุ่มในแต่ละฐานกิจกรรมที่สามารถถ่ายทอดชุดความรู้ในชุมชนแก่ผู้ที่สนใจ ตลอด

จนบุคคลภายนอกที่เข้ามาเรียนรู้และสามารถขยายให้ตำบลอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของ

พื้นที่ตนเองได้อย่างเหมาะสม   
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พัฒนาการของเทศบาลตำบลปริก ที่ผ่านมา เป็นเครื่องมือทำให้เกิดการยกระดับการทำงาน

ในลักษณะปัจเจกสู่สาธารณะได้เป็นอย่างดี หมายถึง การที่เทศบาลตำบลปริก ได้ขับเคลื่อนกิจรรม

ต่าง ๆ โดยตัวเองที่มีความต่อเนื่องและเกิดความชัดเจนพอประมาณแล้วยังสามารถต่อยอดขยาย

ผลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่เพื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายท้องที่ และองค์กรชุมชน

ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กันที ่เทศบาลตำบลปริกอีกจำนวนมาก ซึ ่งผู ้เข้าร่วมกิจกรรมการ  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ได้ลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน อาทิ ฐานการจัดการ  

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ฐานการส่งเสริมอาชีพ ฐานเศรษฐกิจชุมชน ฐานออมทรัพย์และสวัสดิการ

ชุมชน ฐานแม่อาสาและการดูแลสุขภาพ ฯลฯ รวมทั้งสิ้น 24 ฐาน 

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ที ่มาร่วมเรียนรู้สามารถเข้าพักอยู่กับชาวบ้าน ณ โฮมสเตย์ในชุมชน (หรือ   

ที่เรียกว่าบ้าน BB – Bed & Breakfast) ในขณะที่พักอยู่กับบ้านของชาวบ้านในชุมชนนั้น ผู้มา

เยือนยังมีโอกาสเรียนรู้ผ่านการสนทนากับเจ้าของบ้าน และเรียนรู้ผ่านการสังเกตวิถีชีวิตชุมชน  

การจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับครัวเรือน ความเป็นอยู่ที่พอเพียงของชาวบ้านในแต่ละบ้านที่ได้เข้า

พักด้วย จากการสะท้อนให้ฟังก่อนเดินทางกลับในแต่ละกลุ่มที่มาเรียนรู้ร่วมกันนั้น ต่างบอกว่า

เป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งและส่งผลต่อการนำไปคิดขยายผลต่อของกลุ่มที่มาได้เป็น

อย่างดี นอกจากนี้ ชาวบ้านบางส่วนมีโอกาสร่วมทำอาหารเพื่อบริการแก่กลุ่มผู้มาเรียนรู้ในแต่ละ

ครั ้ง ชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมโฮมสเตย์และฐานการเรียนรู ้ในชุมชนร่วมกับเทศบาล ฯลฯ  

นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดเงิน

หมุนเวียนในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นการเสริมเศรษฐกิจฐานล่าง เท่ากับได้ตอบโจทย์

ความเป็นอยู่แบบพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชนไปด้วย เพราะชุมชนทั้งเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถ

มีรายได้บางส่วนจากกิจกรรมดังกล่าว นับเป็นหนึ่งในนวัตกรรมท้องถิ่นที่ใช้องค์ความรู้เป็น  

เครื่องมือในการทำงานและสร้างเครือข่ายปฏิบัติการท้องถิ่นน่าอยู่ มุ่งสู่สังคมสุขภาวะ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวอ.เมืองจ.เชียงราย
(ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่26ตุลาคม2552)

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    

       รหัสไปรษณีย์  57100  

     โทรศัพท์ 053-737-359  โทรสาร 053-737-331 

 ประชากร   17,589  คน  (ชาย 8,806 คน   หญิง 8,783 คน) 

 พื้นที่   265.70 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 18 หมู่บ้าน) 

 รายได้   18,973,036.42 บาท  

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)  

 เงินอุดหนุน  21,911,859.53 บาท  

คณะผู้บริหาร	

 1.  ร้อยเอกประจัญ  สาคร นายกเทศมนตรี 

 2.  นายสุรสิงห์  มามุ  ประธานสภาเทศบาล 

 3. นางสุพรรณ  แสงทาน ปลัดเทศบาล 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	

ชาย  9 คน 

หญิง 3 คน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ2553

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ มีลักษณะ

ทางกายภาพเป็นภูเขาสูง สลับพื้นที ่ราบ ประกอบกับประชากรที่มีความหลากหลายของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ ทำให้มีความยากลำบากในการทำกิจกรรมร่วมกัน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวจึงได้

ยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ดึงภาคประชาสังคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน มาร่วมมือกันทำงาน   

ก่อให้เกิดกระบวนการการสร้างกฎระเบียบชุมชนในการอยู่ร่วมกัน และการส่งเสริมจิตอาสา นำมา

ซึ่งสังคมแห่งความสุข สมานฉันท์ และภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง 
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นวัตกรรมในการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใส

โครงการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด

สืบเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นเป็นปัญหาหลักของตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล  

แม่ยาวจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดซึ่งในอดีตกิจกรรมที่จัดส่วนใหญ่  

จะเป็นการรณรงค์ การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน แต่ก็ไม่สามารถบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้ และ

นับวันปัญหานั้นก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวจึงได้ปรับปรุง

กระบวนการทำงานโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น แกนนำหมู่บ้าน 

สถานีตำรวจ องค์กรตำรวจบ้าน และอป.พร. มีการดำเนินการแบบร่วมกันตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการ 

ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมการประเมินผล อีกทั้งให้ความสำคัญในระดับที่มีการกำหนดอยู่ใน

แผนยุทธศาสตร์ นอกจากมีศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.อบต.แม่ยาว) ได้มี

การจัดตั ้งองค์กรภาคประชาชนรองรับการประสานงาน คือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู ้เพื ่อเอาชนะ  

ยาเสพติดหมู่บ้าน (ศตส.บ.) ทุกหมู่บ้าน เพื่อบูรณาการการทำงานขององค์กรสมาชิกตำรวจบ้าน 

สายตรวจอาสา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  มีการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและ

การปราบปราม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน การเฝ้าระวัง การป้องกันกลุ่มเสี่ยง การบำบัด

รักษาผู้ป่วย(ผู้เสพ) การดูแลและการส่งเสริมอาชีพหลังการบำบัด การอบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม

เยาวชนและผู้ปกครอง นอกจากนี้เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวและสร้างสรรค์

กิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวยังได้อุดหนุน

งบประมาณให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื ่อเอาชนะยาเสพติดหมู่บ้านได้สามารถดำเนินการจัด

กิจกรรมของแต่ละหมู่บ้านละ 15,000 บาท    
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องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวยังได้มีการดำเนินการในเชิงรุก โดยการสร้างแกนนำ

เยาวชนต้านยาเสพติดเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  

ยาเสพติด มีการจัดตั้งเวรยามประจำหมู่บ้าน จุดตรวจและจุดสกัดเคลื่อนที่ หน่วยข่าวชุมชน และ

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งกฎระเบียบของหมู่บ้าน การกำหนดบทลงโทษสำหรับ  

ผู้ละเมิดกฎของหมู่บ้าน และการควบคุมผู้ถูกบำบัดยาเสพติด ผ่านระบบการทำประชาคม 

ศูนย์ช่วยเหลือราษฎรประจำหมู่บ้าน

จากสภาพพื ้นท ี ่ท ี ่กว ้างขวาง และ

ประชากรที่หลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ส่งผลให้

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวเกิดปัญหา

ด้านการปกครอง การดูแลที่ไม่ทั่วถึง การช่วย

เหลือด้านสาธารณภัยต่างๆ เป็นไปอย่างล่าช้า

และไม่ทันเหตุการณ์ องค์การบริหารส่วนตำบล

แม่ยาวจึงนำแนวทางการกระจายอำนาจการ

บร ิหารไปสู ่ประชาชนมาประยุกต ์ใช ้ โดย

ปรับปรุงและพัฒนาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ซึ่งได้รับ

การถ่ายโอนมาจากกรมประชาสงเคราะห์ และยกระดับเป็น	“ศูนย์ช่วยเหลือราษฎรประจำหมู่บ้าน”	

ดำเนินการโดยคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือราษฎรประจำหมู่บ้านซึ่งมาจากการเลือกกันเองของ

ประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งแต่เดิมทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย เช่น การช่วย

เหลือซ่อมแซมบ้านเรือน ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไข

ปัญหาประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ อีกทั ้งส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชน ให้

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ และการดำเนินงานของศูนย์ฯ  จึงได้ขยายขอบเขต

การช่วยเหลือไปถึงกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ถูกทอดทิ้ง รวมถึงประชาชนที่ยากจนที่

เมื่อยามเจ็บป่วยไม่มีแม้กระทั่งเงินค่าพาหนะที่จะพาคนในครอบครัวไปหาหมอที่โรงพยาบาล ศูนย์

ช่วยเหลือราษฎรประจำหมู่บ้านก็สามารถให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนไป

ได้อย่างทันท่วงที โดยการให้ความช่วยเหลือประชาชนแต่ละรายคณะกรรมการจะพิจารณาตาม

ความเหมาะสม และศูนย์ช่วยเหลือราษฎรประจำหมู่บ้านจะมีการรายงานผลการช่วยเหลือให้

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวรับทราบทุก 6 เดือน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
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การแก้ ไขปัญหาข้อพิพาทตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวมักจะได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือร้องเรียนจากแต่ละ

หมู่บ้านอยู่เสมอ จึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องทุกเรื่องที่ส่งผลกระทบแก่ราษฎร โดยได้แต่งตั้ง

คณะทำงานแก้ไขปัญหาข้อพิพาทตำบลแม่ยาว โดยขอความร่วมมือให้ทางนายอำเภอเมืองเชียงราย

ลงนามในคำสั่งคณะทำงานประกอบไปด้วยทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร

ส่วนตำบล ฝ่ายปกครองท้องที่ คณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ที่เกิดกรณีพิพาท ประธานประชาคม

ตำบล เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตบริการของหมู่บ้านที่เกิดเหตุพิพาท ปลัดอำเภอ

ผู้รับผิดชอบตำบลแม่ยาว และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเมื่อเกิดเหตุพิพาทคณะทำงานฯ 

จะร่วมกันลงพื้นที่โดยสร้างความเข้าใจระหว่างคู่กรณี เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง และพยายามให้  

คู่กรณีตกลงยอมความ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องรุกล้ำพื้นที่ทำกิน และเหตุรำคาญต่างๆ  เมื่อ

เจรจาตกลงกันได้ก็บันทึกข้อตกลงร่วมกันลงนามต่อหน้าคณะทำงานฯ  การแก้ไขข้อพิพาทโดย

คณะทำงานฯ นี้ช่วยทำให้คู่กรณีซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านหรือตำบลเดียวกันได้ปรับความ

เข้าใจกันก่อน ไม่ทำให้ปัญหาบานปลายถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล หรือเป็นคดีที่ทำให้เกิดการเป็นปฏิปักษ์ 

มองหน้ากันไม่ติด หรือการแบ่งเป็นฝักฝ่ายของคนในพื้นที่ ทำให้ความรัก ความสามัคคีของคนใน

พื้นที่ตำบลแม่ยาวยังดำรงอยู่ได้  

การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

การส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

ของท้องถิ ่น เป ็นงานหนึ ่งท ี ่สำค ัญขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่จากความหลากหลายของ

กลุ่มชาติพันธุ์ในตำบลแม่ยาว ซึ่งประกอบด้วยชน

เผ่าจำนวน 6 เผ่า ได้แก่ อาข่า ลาหู่ เย้า กระเหรี่ยง 

ม้ง ไทลื ้อ ส่งผลให้ในตำบลแม่ยาวมีวัฒนธรรม 

ประเพณี ที ่ควรค่าแก่การอนุร ักษ์มากมายและ  

หลากหลาย แต่เนื่องจากงบประมาณขององค์การ

บริหารส่วนตำบลแม่ยาวมีค่อนข้างจำกัด จึงต้องพยายามใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่า 

เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน องค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่ยาวจึงได้เรียกประชุมผู้แทนทุกหมู่บ้าน ทุกชนเผ่า มาพิจารณาดำเนินการร่วมกัน โดย
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แต่ละชนเผ่าในพื้นที่ตำบล คัดเลือกประธานชนเผ่าเพื่อทำหน้าที่ในการระดมความเห็นและจัด

กิจกรรมเพื่อสืบสานตามประเพณีของชนเผ่า โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสนับสนุนงบประมาณ

ในการจัด เผ่าละ 10,000 บาท  และยังมีกิจกรรมรวมของทุกชนเผ่าที่หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 

เพื่อให้เกิดการหลอมรวมจิตใจของคนทุกชนเผ่าให้มีความเข้าอกเข้าใจกัน แม้ว่าจะมีประเพณี

วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวยังมุ่งมั่นในการบริหารอย่างโปร่งใสและส่ง

เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยนำการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมและโครงการด้วย

ระบบการประเมินผลเองโดยหน่วยงาน หรือ Self Assessment Report (SAR SCORE) และมี

การสำรวจความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของประชาชนในทุกโครงการ เพื่อนำข้อเสนอแนะมา

ปรับปรุงกระบวนการดำเนินกิจกรรมและโครงการในปีต่อไป 



รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี2553
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รางวัลพระปกเกล้า2553
 

 

วัตถุประสงค์โครงการ

สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของประธาน

รัฐสภา มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได้เล็ง

เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณสถาบัน

พระปกเกล้าขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ซึ่งให้ความสำคัญกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ ่นที ่ม ีความโดดเด่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   

สืบเนื่องจากปี 2552 สถาบันได้เล็งเห็นความจำเป็นในภารกิจหน้าที่และบทบาทขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มีมากขึ้น จึงได้ขยายประเด็นการมอบรางวัลพระปกเกล้าให้ครอบคลุมการดำเนินงาน

ของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการท้องถิ่น การเสริมสร้าง

สันติสุขและความสมานฉันท์ในท้องถิ่น และการเสริมสร้างเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ในการ

ดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น ดังนั้นในปี 2553 สถาบันพระปกเกล้า จึงแบ่งรางวัลพระปกเกล้า 

ออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ดังนี้  

  ประเภทที่ 1 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ 

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	

  ประเภทที่ 2 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ 

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์	

  ประเภทที่ 3 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ 

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	
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ทั้งนี้ สถาบันฯ จะจัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2553 แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้า ในงาน

ประชุมวิชาการประจำปีสถาบันพระปกเกล้า (KPI Congress) ในเดือนพฤศจิกายน 2553 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ได้เพียง1ประเภทรางวัลเท่านั้น

 

ประเภทที่1ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญ

ของหลักธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความโปร่งใสในการบริหาร

งาน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดสำคัญ

 m หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน 

 m นวัตกรรมการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน 

 m การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

 m การตอบสนองปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน 

 m การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันทุจริตคอรัปชั่น  

 m การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความหมายในกระบวนการจัดทำและติดตามประเมิน

ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 m การมีส่วนร่วมของประชาชนในการริเริ่มและเสนอแนะโครงการ 

 m การมีส่วนร่วมของผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

 m การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของสภาท้องถิ่น 

 m นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ประเภทที่2ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่สำคัญใน

การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะก่อให้

เกิดความสันติสุขสมานฉันท์ในระดับชาติ 

ตัวชี้วัดสำคัญ

 m นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความ  

สมานฉันท์ 

 m บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 

 m การมีกลไกรูปแบบต่างๆ ภายในหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 

 m การมีแผนและมีการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้เกิดความสันติสุข  

และสมานฉันท์ 

 m การประยุกต์ใช้ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมในการเสริมสร้างสันติสุขและความ  

สมานฉันท์ 

 m การมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 

 m การปลูกฝังค่านิยมด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 

 m ประสบการณ์ข้อพิพาทกับประชาชน 

 m กรณีศึกษาที่เป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 

 

ประเภทที่3ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชา
สังคม

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่

บริหารจัดการท้องถิ่น ให้สามารถร่วมมือกับเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่ ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ร่วมกัน  
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ตัวชี้วัดสำคัญ

 m นโยบายการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเสริมสร้างเครือข่าย 

 m แผนงาน โครงการ กิจกรรม สนับสนุนการเสริมสร้างเครือข่าย  

 m บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการริเริ่มเครือข่าย /เข้าร่วมเครือข่าย 

 m การจัดทำฐานข้อมูลเครือข่าย 

 m การสนับสนุนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเครือข่าย 

 m การจัดทำผลการดำเนินงานเครือข่าย 

 m กรณีศึกษาที่ประสบผลสำเร็จของการทำงานเครือข่าย 

 

หลักเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณ
สถาบันพระปกเกล้า

การมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านต่างๆ ที่กล่าวมา แบ่ง

การมอบรางวัลพระปกเกล้า ออกเป็น 2 ระดับ คือ 

 m	 โล่รางวัลพระปกเกล้า	พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า	

  มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ 

แล้วว่ามีความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ 

 m	 ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า	

  มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ 

แล้วว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ในด้านนั้นๆ 

 

กระบวนการประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า2553

การประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมอบรางวัลพระปกเกล้า และ  

ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า มีกระบวนการหลัก ดังนี้ 
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ขั้นที่1การรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในโครงการ

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553 

โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการ

พิจารณาตามที่ได้กำหนดไว้ในใบสมัคร  

 ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า

ประจำปี2553ได้เพียง1ประเภทรางวัลเท่านั้นโดยทำการเลือกประเภทรางวัลฯตามที่ได้

กำหนดไว้ในหน้าแรกของใบสมัครและต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนดไว้ใน

แต่ละประเภทของรางวัลฯซึ่งมีการแยกประเภทรางวัลฯไว้แล้วในใบสมัครส่วนต่างๆ

ขั้นที่2การประเมินคุณสมบัติขั้นต้น

 คณะวิจัยทำการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้า

ร่วมโครงการทั้งหมด โดยพิจารณาให้คะแนนจากเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 

(แยกตามประเภท) ในขั้นนี ้หลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณาที่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งให้แก่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ จะได้รับการตรวจสอบและให้

คะแนนอย่างถี่ถ้วน  

ขั้นที่3การประเมินคุณสมบัติเฉพาะประเด็น

 ขั้นที่3.1การประเมินความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

  คณะวิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการใช้แบบสอบถามในการ

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในประเด็นต่างๆ   

 ขั้นที่3.2การประเมินการดำเนินโครงการและกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

  คณะวิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดย การสนทนากลุ ่ม การ

สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ

และกิจกรรม   
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ขั้นที่�คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯทำการศึกษาข้อมูลในพื้นที่

 จากกระบวนการรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 - 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด จะได้รับการพิจารณาเพื่อการศึกษาข้อมูลใน

พื้นที่โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ฯ                 

ขั้นที่5การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัล
พระปกเกล้า2553

 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ทำการศึกษาข้อมูลในพื้นที่แล้ว ได้จัดให้มีการ

ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ และพิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมี

ความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้า ในฐานะที่มี	“ความเป็นเลิศ” และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินแห่งใดท่ี “ผ่านเกณฑ์” และสมควรได้รับใบประกาศเกียรติของคณุสถาบันพระปกเกล้า   

ทั้งนี้ ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จะมีการพิจารณาโดยนำข้อมูลการร้องเรียนที่ได้

จาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในประเด็นเรื่องการทุจริตและความ  

ไม่โปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมด้วย 

 

** เนื่องจากเป็นปีแรกของการให้เลือกสมัครรางวัลพระปกเกล้าเพียงประเภทเดียว คณะ

กรรมการฯ รางวัลพระปกเกล้า ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทรางวัลที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นสมัครให้สอดคล้องกับประเภทรางวัล ในกรณีที่เห็นสมควรว่าโครงการและกิจกรรมที่

ได้นำเสนอมามีความเหมาะสมกับรางวัลพระปกเกล้าในอีกประเภทมากกว่า ** 
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ผลการตัดสิน

ของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นเพื่อรับ
รางวัลพระปกเกล้าประจำปี2553

 

 

รางวัลพระปกเกล้า	สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่มีความเป็นเลิศ	ประจำปี	2553			

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน		จำนวน	12	แห่ง	

 		1.		องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	

			 2.		องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	

			 3.		เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	อำเภอเมือง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	

			 4.		เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา	อำเภอแม่แตง	จังหวัดเชียงใหม่	

			 5.		เทศบาลเมืองเขาสามยอด	อำเภอเมือง	จังหวัดลพบุรี	

			 6.		เทศบาลตำบลนางแล	อำเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	

			 7.		เทศบาลตำบลเกาะคา	อำเภอเกาะคา	จังหวัดลำปาง	

			 8.		เทศบาลตำบลบ้านกลาง	อำเภอเมือง	จังหวัดลำพูน	

			 9.		เทศบาลตำบลกงไกรลาศ	อำเภอกงไกรลาศ	จังหวัดสุโขทัย	

			 10.		เทศบาลตำบลพนา	อำเภอพนา	จังหวัดอำนาจเจริญ	

			 11.		องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม	อำเภอพาน	จังหวัดเชียงราย	

			 12.		องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า	อำเภอสันป่าตอง	จังหวัดเชียงใหม่	
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ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์	จำนวน	4	แห่ง	

	 1.		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล	

	 2.		เทศบาลนครขอนแก่น	อำเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	

			 3.		เทศบาลนครยะลา	อำเภอเมือง	จังหวัดยะลา	

			 4.		เทศบาลเมืองปัตตานี	อำเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี	

	

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	จำนวน	8	แห่ง	

	 1.		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	

			 2.		เทศบาลนครตรัง	อำเภอเมือง	จังหวัดตรัง	

			 3.		เทศบาลนครภูเก็ต	อำเภอเมือง	จังหวัดภูเก็ต	

			 4.		เทศบาลนครลำปาง	อำเภอเมือง	จังหวัดลำปาง	

			 5.		เทศบาลเมืองทุ่งสง		อำเภอทุ่งสง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	

			 6.		เทศบาลตำบลลวงเหนือ	อำเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	

			 7.		องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด	อำเภอคลองขลุง	จังหวัดกำแพงเพชร	

			 8.		องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง	อำเภอแกดำ	จังหวัดมหาสารคาม	
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ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ประจำปี2553

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	จำนวน	14	แห่ง	

	 1.		องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง	

	 2.		เทศบาลนครนนทบุรี	อำเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	

	 3.		เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	อำเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	

	 4.		เทศบาลเมืองสกลนคร	อำเภอเมือง		จังหวัดสกลนคร	

	 5.		เทศบาลตำบลบ้านแฮด	อำเภอบ้านแฮด	จังหวัดขอนแก่น	

	 6.		เทศบาลตำบลแม่จัน	อำเภอแม่จัน		จังหวัดเชียงราย	

	 7.		เทศบาลตำบลท่าเดื่อ	อำเภอดอยเต่า	จังหวัดเชียงใหม่	

	 8.		เทศบาลตำบลห้างฉัตร	อำเภอห้างฉัตร		จังหวัดลำปาง	

	 9.		เทศบาลตำบลหนองล่อง	อำเภอเวียงหนองล่อง	จังหวัดลำพูน	

	 10.		เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	อำเภอศรีสัชนาลัย	จังหวัดสุโขทัย	

	 11.		องค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง	อำเภอแก่งหางแมว	จังหวัดจันทบุรี	

	 12.		องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อาย	อำเภอแม่อาย	จังหวัดเชียงใหม่	

	 13.		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์	จังหวัดบุรีรัมย์	

	 14.		องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ	อำเภอโคกศรีสุพรรณ	จังหวัดสกลนคร	
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				ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์		จำนวน	1	แห่ง	

	 1.		เทศบาลนครปากเกร็ด	อำเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	

	

	ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	จำนวน	9	แห่ง	

	 1.		องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	

	 2.		องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	

	 3.		องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	

	 4.		เทศบาลตำบลลานกระบือ	อำเภอลานกระบือ	จังหวัดกำแพงเพชร	

	 5.		เทศบาลตำบลกำแพง	อำเภอละงู	จังหวัดสตูล	

	 6.		องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ	อำเภอเทพารักษ์	จังหวัดนครราชสีมา	

	 7.		องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน	อำเภอเวียงสา	จังหวัดน่าน	

	 8.		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน	อำเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี	

	 9.		องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง	อำเภอตรอน	จังหวัดอุตรดิตถ์	

 



 

 

รางวัลพระปกเกล้าประจำปี2553

ประเภทที่1
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต มีความโดดเด่นในการเป็นเมืองน่าอยู่ มีความงดงามทางทรัพยากรท่องเที่ยวตาม

ธรรมชาติ หาดทราย ชายทะเล ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็น	“ไข่มุกอันดามัน”  ดังนั้น จึงมีความ

จำเป็นอย่างยิ่งที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่บริหารงานในพื้นที่ 

จะต้องรับภาระหนักในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื ่อสร้างความเชื ่อมั ่นให้กับ  

นักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาขนบวิถี อัตลักษณ์ และสิ่งแวดล้อม ที่ดีงามของภูเก็ตไว้ 

ไม่ให้ถูกกลืนกินไปกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี2553
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 

     รหัสไปรษณีย์ 83000  

     โทรศัพท์ 076-211-877   โทรสาร 076-210-422 

 ประชากร   311,380 คน (ชาย  147,544  คน  หญิง  163,836  คน) 

 พื้นที่   543.034 ตารางกิโลเมตร  (ครอบคลุมจำนวน  3  อำเภอ) 

 รายได้   706,357,536.89  บาท   

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  170,431,781.93 บาท   

คณะผู้บริหาร	

 1. นายไพบูลย์  อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

    2. นายประดิษฐ์   แสงจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภเูก็ต 

 3. นายมานพ   ลีลาสุธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	

ชาย  24 คน 

หญิง -  คน 
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จึงบริหารงานต่างๆ ภายใต้แนวคิด	“โปร่งใส	หยัดใจได้”	ซึ่งหมายถึง การเปิดให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการบริหารงาน มีการดำเนินงานอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ยึดมั่นจริยธรรมและความ

สุจริต พร้อมจะให้มีการตรวจสอบจากองค์กรภาครัฐและประชาชน โดย องค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดจะมุ่งการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมือง  

น่าอยู่คู่คุณธรรม  

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ 

โครงการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชนจังหวัดภูเก็ต
(PhuketCare)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรัง

และผู้พิการในจังหวัดภูเก็ต  จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดทำโครงการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชนจังหวัด

ภูเก็ตขึ ้น เพื ่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขใกล้บ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล  

ช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ชุมชนรับรู้ปัญหา มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ในขณะที่

อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการได้อย่างถูกต้อง และพัฒนาเป็น 

อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ	(อสมช.) ที่จัดเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมจากสถานพยาบาล

ในการดูแลผู ้ป่วยอย่างถูกต้อง โดยมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

สาธารณสุข เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาและวางแผนในการเยี่ยมดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยครั้งต่อไป    

ซึ่งโครงการนี้จัดได้ว่ามีประโยชน์และส่งผลดีแก่คนพิการในชุมชนให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ  

ทางกาย และสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง  
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ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ขยายและพัฒนาโครงการดังกล่าวไปสู่การเป็น 

โรงพยาบาล	10,000	เตียง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะจัดซื้อเตียงสำหรับคนไข้ที่ปกติจะมี

เฉพาะในสถานพยาบาล  โดยให้ผู้ป่วยหรือผู้พิการสามารถยืมไปใช้ที่บ้าน เมื่อผู้ป่วยหรือผู้พิการ

หายแล้วค่อยนำเตียงมาคืน ซึ่งวิธีดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้ว ยังได้ช่วยให้  

ผู้ป่วยและผู้พิการ มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น ได้พักฟื้นอยู่ที่บ้าน ได้รับการดูแลเอาใจใส่จาก

คนในครอบครัว ชุมชน ตลอดจนอาสาสมัครต่างๆ ในขณะที่การดูแลสภาพร่างกายยังได้รับการ

บำบัดที่ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการเป็นแผลกดทับและการเคลื่อนไหวที่ยากลำบากไปได้ สภาพร่างกาย

และจิตใจผู้ป่วยและผู้พิการจึงได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว และกลับมาใช้ชีวิตในสังคมต่อไป 

จากโครงการดังกล่าวจะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน โดยประยุกต์

ความรู้ทั้งทางด้านการแพทย์ จิตวิทยาและสังคมศาสตร์ในลักษณะผสมผสานการส่งเสริมสุขภาพ 

การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดแบบองค์รวม   

ให้แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งประสานกับองค์กรชุมชนในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความรู้

ของประชาชนในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเอง และสามารถดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยได้อย่าง

สมดุล เป็นการดูแลสุขภาพโดยชุมชน เพื่อชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี เป็นระบบที่มิได้

ครอบคลุม เฉพาะแก้ปัญหาความเจ็บป่วย แต่รวมไปถึงการป้องกันปัญหา การแก้ปัญหาที่ฐานราก

ของสุขภาพ ซึ่งสัมพันธ์กับการทำมาหากิน สภาพสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม ผ่านลักษณะ

สำคัญของการให้บริการสุขภาพชุมชนนี้ ที่ประกอบด้วย เข้าใจ	ใส่ใจ	อุ่นใจ	ภูมิใจ	และใกล้ชิด	

โครงการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวชุมชนบ้านป่าคลอกและชุมชน
บ้านแขนน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และประชาชนใน

ชุมชนบ้านป่าคลอก และชุมชนบ้านแขนน จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวชุมชน

บ้านป่าคลอกและชุมชนบ้านแขนนขึ้น เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวชุมชนโดยการสร้างความรู้ด้านการ

ท่องเที่ยว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านทักษะภาษา และด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ

ชุมชน  ทั้งนี้ การดำเนินงานใช้หลักการบริหารแบบเครือญาติ อยู่ร่วมกันเหมือนเครือญาติ ทุกคน

ที่มาช่วยงานให้ถือเป็นญาติ คือร่วมกันทำงาน แบ่งปันผลประโยชน์ และอยู่ร่วมกันแบบ “จิตอาสา”	

บ้านไหนมีพืชผักเหลือใช้ ก็นำมาจำหน่ายเป็นการกระจายรายได้ให้ชาวบ้าน สร้างงานสร้างกิจกรรม
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ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันตั้งแต่แม่บ้านที่อยู่เฝ้าบ้านเลี้ยงลูกหลาน   

ไปจนถึงผู ้สูงอายุ เด็ก และสมาชิกทุกคนในหมู่บ้านมีการเสริมสร้างพลังให้แก่ชาวบ้านด้วย  

การศึกษานอกสถานที ่ ทำให ้ม ีความผูกพันกันด้วยการกินนอนร่วมกันในการทำงานที ่  

เปรียบเสมือนญาติพี่น้อง เมื่อมีการดูแลซึ่งกันและกัน ชุมชนจึงมีความปลอดภัยและเข้มแข็ง 

ผลจากการดำเนินการ ที่ชุมชนป่าคลอก ได้ปลูกฝังให้ชาวบ้านหวงแหนและปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างต่อเนื่อง มีการทำกิจกรรมทั้งในชุมชนและ

ระดับเครือข่ายต่างๆ จนเป็นชุมชนตัวอย่างที่ถ่ายทอดการทำงานอนุรักษ์และร่วมกันผลักดัน

นโยบายของภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชายฝั่ง มีกระบวนการพัฒนาการจนเกิดกลุ่มต่างๆ 

ขึ้นในชุมชน  ในขณะที่ชุมชนบ้านแขนน ก่อให้เกิดการฟื้นฟูวัฒนธรรมเดิมของท้องถิ่น เช่น การทำ

อาหาร และการแสดงโนราห์ โดยได้ประยุกต์ท่ารำโนราห์ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวภูเก็ต

ที่ได้กำลังเลือนหายไปจากชุมชน เป็นการออกกำลังกายด้วยนวัตกรรมกลายเป็น	“โนราบิก”   

ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและได้รับการจดลิขสิทธิ์เป็นของหมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง จนในที่สุด

ได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรม และได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

การถ่ายทอดสดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบการทำหน้าที่ของทั้งฝ่ายบริหารและ

ฝ่ายสภาได้อย่างใกล้ชิด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดให้มี “การถ่ายทอดสดการประชุม

สภาฯ” ขึ้น ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิล ที.วี. ที่มีสมาชิกประมาณ 30,000 ราย และทางสถานีวิทยุ

ชุมชน จำนวน 7 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการที่ประชาชนจะได้ใช้

เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบทั้งฝ่ายผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ว่าปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ครบถ้วน

ตามสัญญาประชาคมที่ให้ไว้ต่อประชาชนหรือไม่  การถ่ายทอดสดการประชุมสภาฯ ที่จัดขึ้นนี้   

นับเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพมาก เพราะ

ทำให้ ฝ่ายบริหารจะต้องแสดงความโปร่งใสในการบริหาร ฝ่ายสภาฯ ตระหนักในการทำหน้าที่ของ

ตนเพื่อตรวจสอบฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ เพราะมีประชาชนที่รับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมสภาฯ

คอยตรวจสอบการทำหน้าที่ของตนอยู่ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อย่างมีคุณภาพในฐานะผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน มีเสน่ห์ดึงดูดที่ทำให้มีผู้คนมาเยี่ยมเยือนอย่างไม่ขาดสาย “หมอกสามฤดู  

กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง” คือคำขวัญประจำจังหวัดที่

สามารถทำให้ผู้สนใจจะมาเยี่ยมชมมองเห็นภาพ และจินตนาการถึงความเป็นแม่ฮ่องสอนได้อย่าง

ชัดเจน แต่ท่ามกลางธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีที ่งดงาม องค์การบริหารส่วนจังหวัด

แม่ฮ่องสอน ต้องบริหารงานภายใต้อุปสรรคนานัปการ อาทิ สภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดที่เป็น

ป่าเขา การคมนาคมเป็นไปอย่างยากลำบาก นอกจากนี้ ประชาชนในจังหวัดยังประกอบไปด้วยคน

หลายชนเผ่า หลายเชื้อชาติ ศาสนา ในขณะที่งบประมาณในการบริหารงานมีน้อย เป็นลำดับที่ 73 

จาก 75 จังหวัดทั่วประเทศ แต่ด้วยความมุ่งมั่นของผู้นำและทีมงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

     รหัสไปรษณีย์ 58000 

     โทรศัพท์  053-611-385  โทรสาร  053-611-507 

 ประชากร   216,433  คน  (ชาย  110,841  คน  หญิง  105,592  คน) 

 พื้นที่   12,681.259  ตารางกิโลเมตร  (ครอบคลุมจำนวน  7  อำเภอ) 

 รายได้   114,571,956.51  บาท   

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  37,467,560 บาท   

คณะผู้บริหาร	

 1. นายอัครเดช  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 2. นายวุฒิ  ริยะนา   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 3. นายนิวัติ  ผิวคำ   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	

ชาย  24 คน 

หญิง 3  คน 
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แม่ฮ่องสอน ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในจังหวัด  สามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรค

เหล่านั้น และมุ่งไปสู่การพัฒนาจังหวัดที่ยั่งยืน ด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทำให้เกิดความหลาก

หลายทางชีวภาพ ทั้งต้นไม้และสัตว์ป่า  ก่อให้เกิดวิถีการดำรงชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมที่มี

เอกลักษณ์  ซึ่งผสมผสานกันอย่างลงตัว และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ได้อย่างน่าชม 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แก่

การใช้เวทีประชาคมเป็นกลไกขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด

ถ้าพูดถึงการทำประชาคมคงไม่มีอะไรใหม่

สำหรับชาวท้องถิ่น แต่ประชาคมของ องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือได้ว่าไม่ธรรมดาและมี

ความแตกต่างไปจากที่อื่น เนื่องจากสามารถกล่าวได้

ว่าทุกโครงการที่บรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นและ

ข้อบัญญัติงบประมาณของ องค์การบริหารส่วน

จังหวัดนั้น ล้วนแต่มาจากการทำเวทีประชาคม ซึ่งมี

การทำถึง 7 ครั ้ง  (มี 7 อำเภอ โดยทำในแต่ละ

อำเภอๆ ละ 1 ครั้ง) และทุกโครงการที่นำมาทำนั้น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถ

ประกาศว่าประชาชนคนใด หรือกลุ ่มใด เป็นผู ้นำ

เสนอไว้ในการทำประชาคม  สำหรับโครงการที่ส่วน

ราชการอื่นๆ นำเสนอ ก็จะถูกนำมาผ่านความเห็น

ชอบของเวทีประชาคมในแต่ละพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องก่อน 

นอกจากนี้ในการทำเวทีประชาคมทุกครั้ง องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด จะต้องรายงานผลการใช้จ่าย  

งบประมาณให้แก่ประชาชนทราบ  
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ทั้งนี้ เมื่อโครงการต่างๆ จะถูกดำเนินการลงในพื้นที่ ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด

จะแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้น ว่าจะทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร เพื่อให้

ประชาชนรับทราบข้อมูลสำหรับร่วมตรวจสอบการดำเนินงานนั้นๆ  นอกจากนี้ เมื่อมีการดำเนิน

กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เสร็จสิ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะอาศัย นักเรียน นักศึกษา   

ในพื้นที่ ที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม เข้าไปทำการสอบถามความพึงพอใจ

และประเมินผลโครงการ เนื่องจากเห็นว่าลูกหลานของคนในพื้นที่ น่าจะสามารถทำการรับฟังเสียง

สะท้อนจากคนในพื้นที่ได้ดีกว่าผู้อื่นไปดำเนินการ 

การดำเนินการที่กล่าวมา ถือได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เสริมสร้างการ

มีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ และร่วมประเมิน

ผล ซึ่งยังแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี 

โครงการจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าโดยเครือข่ายองค์กรชุมชน

โครงการนี้เป็นผลมาจากความขัดแย้งของชุมชนกับชุมชน ครัวเรือนกับครัวเรือน และ

ชุมชนกับส่วนราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น การแก้ไขปัญหา

การจัดการทรัพยากรและการใช้ที่ดินในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความ

ชัดเจนเรื่องข้อมูลในมิติต่างๆ ทั้งในแง่ขอบเขตการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ขอบเขตการใช้

ประโยชน์ที่ดินของชุมชน รวมถึงความรู้ภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็น

พื้นฐานในการวางแผนการจัดการทรัพยากรระหว่างภาคประชาชน  ภาครัฐ และแนวร่วมในระดับ

พื้นที่อย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับความเป็นจริง  ซึ่งในการดำเนินงานจะเริ่มจากการให้บทบาท

แก่ชุมชนตั้งแต่เริ ่มต้น โดยเป็นผู้ชี ้จุดว่าตรงไหน คือที่ป่า ตรงไหนคือที่นา ตรงไหนคือที่บ้าน   

หลังจากนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะนำข้อมูลดังกล่าวทำเป็นระบบ GIS เพื่อแสดงให้เห็น

การแยกพื้นที่แต่ละแบบอย่างชัดเจน และ จัดทำเป็นแนวเขตที่ป่า ที่นา ที่บ้าน สุดท้ายประชาชนใน

พื้นที่จะเป็นผู้กำหนดกรรมวิธีการป้องกันการบุกรุกป่ากันเอง ซึ่งอาจมีการตั้งเป็นกฎเกณฑ์ของ

ชุมชน ในการดูแลทรัพยากรกันเอง ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยป้องกันป่าไม้ถูกทำลาย และเจ้าหน้าที่ใช้

อำนาจโดยมิชอบ 

การดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ภาคประชาชนได้รวมตัวกันตั้งคณะทำงานขึ้นมา โดยมี

เครือข่ายทรัพยากรเป็นตัวประสานหลักในพื้นที่ ออกแบบการทำงาน โดยมีองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุดหนุนงบประมาณ  ในการขับเคลื่อนกระบวนการการจัดการทรัพยากรด้านที่ดินในภาค
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ประชาสังคมในครั้งนี้ ได้รับรับความเชื่อถือจากประชาชนในหลายชุมชน  โดยให้ความร่วมมือ  

ในการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 25 ชุมชน ซึ่งในขณะนี้การดำเนินงานก็มีความ  

คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 98 

โครงการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นไตศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

หลังจากได้รับการถ่ายโอนโรงเรียนบ้านจองคำ มาอยู่ในการดูแลของ องค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัด ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่ ชุมชนที่นักเรียนอยู่อาศัยมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่  

ประเพณีวัฒนธรรมที่หน้าสนใจ  สมควรที่ชนรุ่นหลังจะได้เรียนรู้  อาทิ เรื่องเกี่ยวกับการดำรงชีวิต

ของคนในชุมชน ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ประวัติความเป็นมาของชุมชน ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม สภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อคนในชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และธรรมชาติ  ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต

ของตนเอง นำความรู้วิธีการที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยในการพัฒนาสังคม และ

สามารถนำไปประกอบอาชีพได้  จึงนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ที่เกี่ยวกับคนไต 

และประเพณีไต ในท้องถิ่น อันเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากหลักสูตรแกนกลางที่ถูกกำหนดมาจาก  

ส่วนกลาง   

ซึ่งในการจัดทำหลักสูตรฯ ดังกล่าว จะให้ชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิชา และ  

วิธีการเรียนการสอน ตลอดจนร่วมเป็นวิทยากร เนื่องจากคนในชุมชนย่อมเป็นผู้ที่รู้ลึกถึงวิถีคนไต

ได้ดีกว่าคนที่อื่น ซึ่งเป้าหมายสำคัญที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสนับสนุนการดำเนินงานนี้ เพื่อที่

จะนำอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น เข้าไปผสมผสานกับหลักสูตรที่มีอยู่ เพื่อคงวิถีและอัตลักษณ์

ของชุมชนไตคู่กับแม่ฮ่องสอนเอาไว้สืบไป 

โครงการพัฒนารายได้ ใช้ป้ายแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องพึ่งงบประมาณจากรายรับที่รัฐจัดสรรให้เป็น

หลัก คือร้อยละ 90 ของรายได้รวม จำเป็นต้องหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร เพื่อนำ

รายได้เหล่านั้นมาต่อยอด ในการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยไม่พึ่งพา

เงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรร จากรัฐเพียงอย่างเดียว จึงเป็นที่มาของการพัฒนาประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได้ และเป็นที่มาของโครงการพัฒนารายได้ใช้ป้ายแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโครงการที่ต้อง

อาศัยการผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาคเอกชนและประชาชน ภาควิชาการ องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในการช่วยหารายได้เข้าสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งทาง

ตรง และทางอ้อม ผ่านกระบวนการจูงใจและขอความร่วมมือคนแม่ฮ่องสอน ใช้ป้ายทะเบียน

แม่ฮ่องสอนและชำระภาษีป้ายที่แม่ฮ่องสอนแทนจังหวัดอื่น เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เห็นว่าประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนควรได้ประโยชน์จากการชำระภาษีของรถยนต์ที่อยู่ใน

แม่ฮ่องสอนเอง  ซึ่งการดำเนินงานต้องอาศัยเครือข่ายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แม่ฮ่องสอน , มีการทำ MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่เป็นจุดบริการร่วม เพื่อ

อำนวยความสะดวกแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ในการรับฝากเอกสารมาที่ตัวจังหวัดเพื่อชำระภาษีแทน , 

มีการร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการกำหนดแนวทางในการให้บริการประชาชน ร่วมกัน 

ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสำนักงานขนส่ง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และประชาสัมพันธ์ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการ 

ทั ้งนี ้ ผลจากการดำเนินการตามโครงการฯ ได้ส่งผลให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

แม่ฮ่องสอนมีรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้นสามารถนำไปพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

โครงการการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความอยู่ดี กินดี มีอาชีพที่มั่นคง องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยมุ่งเน้นการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นหลัก พร้อมกับการดำเนินการส่งเสริมแบบครบวงจร เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิต

จากชุมชนมีรายได้จากอาชีพที่มั่นคง และมีชีวิตที่ดี โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งเสริมและ

พัฒนา ด้านทักษะด้านการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชน   

การสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวมถึงการเปลี่ยนศูนย์ OTOP เดิม ให้เป็น

ร้าน เฮ็ดก้อเหลียว เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าชุมชนและศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย โดยความร่วมมือจากกลุ่มอาชีพตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 

ร่วมดำเนินการและร่วมประเมินผล ซึ่ง ผลจากการดำเนินการ ส่งผลให้สินค้าชุมชนของกลุ่มอาชีพ

ได้มาตรฐาน และสามารถจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้คงอยู ่ นำมาซึ ่งความอยู ่ดีกินดี สามารถพึ ่งตนเองได้อย่างยั ่งยืนต่อไป นอกจากนั ้นแล้ว 

ผลพลอยได้จากการจัดตั้งร้านเฮ็ดก้อเหลียวทำให้มีการประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง

ท่องเที่ยวของจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย   
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เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีนโยบายอนุรักษ์เมืองเก่าเอาไว้ควบคู่กับพัฒนาเมืองให้ทันสมัย

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ในบรรยากาศของเมืองน่าอยู่  เครื่องมือการบริหารที่เทศบาลนำมาใช้คือ  

“การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน และความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยถือว่าเทศบาลเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถบริหารงานโดยลำพังได้ 

การนำบริการไปสู่ประชาชนที่ดีที่สุด คือ  ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการแจ้งปัญหา ความต้องการ 

ข้อเสนอแนะต่างๆ และร่วมตัดสินใจและประสานความร่วมมือกับเทศบาลในการปฏิบัติ จึงจะทำให้

ประชาชนได้รับการบริการที่เป็นไปตามความต้องการตรงที่สุด ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ในขณะเดียวกันการทำงานของเทศบาลเน้นความโปร่งใสทุกขั้นตอน  เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ

และได้ประโยชน์สูงสุด   

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

     รหัสไปรษณีย์ 24000 

     โทรศัพท์ 038-511-027  โทรสาร  038-535-760 

 ประชากร   39,344 คน  (ชาย 18,514 คน  หญิง 20,830 คน)   

 พื้นที่   12.76  ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 19 ชุมชน) 

 รายได้   131,291,039.28  บาท 

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  78,792,483.47  บาท  

คณะผู้บริหาร	

 1. นายกลยุทธ     ฉายแสง      นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 

 2. นายบุญสิน     เสริญวงศ์สัตย์           ประธานสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

 3. นางอัมพวัน    คุณาพรธรรม             ปลัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองฉะชิงเทรา	

ชาย  17 คน 

หญิง 1  คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้แก่                

โครงการพัฒนาตลาดบ้านใหม่

จากสภาพเศรษฐกิจตกต่ำช่วงหลัง

สงคราม โลกคร ั ้ งท ี ่ 2 ประกอบก ับ  

เส้นทางการคมนาคมทางรถยนต์สะดวก

มากยิ ่งข ึ ้น ทำให้การสัญจรทางน้ำลด

บทบาทลง วิถีของคนริมน้ำ เปลี่ยนแปลง

ไป ร้านค้าในตลาดเริ่มปิดตัวลงและส่งผล

ให้ตลาดซบเซา บ้านเรือนบางส่วนชำรุด

ทรุดโทรม เรือนแถวร้านค้าที่เคยรุ่งเรือง

ในอดีตจึงกลายเป็นเพียงที่พักอาศัยเท่านั้น ลูกหลานที่ไปเรียนหนังสือในกรุงเทพฯ เมื่อเรียนจบ  

ก็ไม่กลับมาประกอบอาชีพค้าขายต่อจากพ่อแม่ จึงทำให้ตลาดบ้านใหม่ซบเซาลงไปนานกว่า 30 ปี     

ทั้งนี้ ตลาดบ้านใหม่เป็นตลาดที่อยู่ในพื้นที่ของสองชุมชน ได้แก่ ชุมชนตลาดบ้านใหม่ 

(ตลาดล่าง) และชุมชนตลาดบน(ตลาดบน) ซึ่งทั้งสองชุมชน ได้เห็นถึงความสำคัญในการที่จะ

พัฒนาตลาดให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยนำเอาวัฒนธรรม และความเป็นวิถีของชุมชนที่เป็น

เอกลักษณ์ของตลาดมาเป็นจุดในการพัฒนา จึงได้รวมตัวกันตั้ง ชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่	ขึ้น 

เพื่อให้สอดรับกับโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการ

กันเอง แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง โดยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ทำหน้าที่เป็นที่

ปรึกษาคอยให้คำแนะนำกับชุมชน และสนับสนุนให้มีการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกับการ

อนุรักษ์ความเป็นวิถีชุมชนให้มีความยั่งยืน ผ่านความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดบ้านใหม่ ที่ คงความ

เป็นตลาดริมน้ำที่มีร้านค้าเรือนไม้ที่ปลูกติดต่อกันเป็นแนวขนานไปกับแม่น้ำบางปะกง มีวิถีชุมชน

แบบเดิม ที่ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนไว้อย่างลงตัว 

โดยในการบริหารจัดการและพัฒนาตลาดบ้านใหม่ ชาวชุมชนทั้ง 2 แห่ง ร่วมกับชมรมรักษ์

ตลาดบ้านใหม่ มีการคัดเลือกคณะทำงานในการพัฒนาตลาด เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำในการ
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พัฒนาตลาด มีการแบ่งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบตลาด 

เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาถึงระเบียบ กติกาต่างๆ ในการบริหารจัดการตลาด เช่น ทำหน้าที่

พิจารณาเกี่ยวกับผู้ค้าที่เข้ามาขายสินค้า ประเภทของสินค้าที่นำเข้ามาขาย โดยจะจัดให้มีการ

ประชุมประจำเดือนของชุมชน ผู้ค้าในตลาดบ้านใหม่ เพื่อนำเอาปัญหาที่พบมาพูดคุย แล้วปรับปรุง

ให้ดีขึ ้น ประชาชนเริ ่มมีความเข้าใจในการบริหารจัดตลาด เพื่อให้เกิดเป็นความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย จึงให้ความร่วมมือประชุมปรึกษาหารือ และกำหนดเป็นระเบียบและกติกาของตลาด   

จะต้องทำให้ตลาดยังสามารถดำรงอยู่ได้ตามวิถีชุมชนเดิม ๆ ต่อไป มีการจัดเวทีประชาคมในการ

ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น และเสนอแนะ เพื่อการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาตลาดหรือชุมชนให้ดี

ขึ้น เกิดการยอมรับและเสียสละเพื่อส่วนรวม ในการสละเงินรายได้จากการขายสินค้าให้เข้าเป็น  

รายได้ของชมรม สำหรับเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตลาด เกิดเป็นความสามัคคี ความร่วม

มือร่วมใจ เพื่อความสำเร็จของงาน เกิดความร่วมมือกับท้องถิ่นในทุกด้าน 

จากการดำเนินงานในโครงการที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนว่ามี

ส่วนสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะช่วยกันแก้ไข ปรับปรุง เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองให้ดี

ขึ ้นได้นั ้น ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับรู ้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และสุดท้ายร่วมรับ  

ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนด้วยการ

ระดมความคิด ร่วมเสนอแนวทางด้วยกัน แล้วเลือกหนทางวิธีที่ดีที่สุดตามวิถีทางประชาธิปไตย 

ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

เป็นส่งเสริมเศรษฐกิจภายในชุมชนของตนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ไม่ต้องรอรับ

ความช่วยเหลือจากทางราชการเพียงอย่างเดียว  อีกทั้งยังได้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรม  

แต่ดั้งเดิมของชุมชนที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป 
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สภาเด็กและเยาวชนและโครงการถนนเด็กเดิน

สภาเด็กและเยาวชน มาจากการเลือกตั้งกันเองของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในชุมชนและ

โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ซึ่งเกิดขึ้นจากความต้องการของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ที่ต้องการ

ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ซึมซับและปลูกฝังการดำเนินงานตามวิถีทางประชาธิปไตย และ

เป็นการผลิตคนรุ่นใหม่ในการร่วมพัฒนาเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรม

สร้างสรรค์ อันแสดงออกถึงประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด  

นำไปสู่ความยั่งยืนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป โดยยึดหลัก คารวะ

ธรรม	สามัคคีธรรม	ปัญญาธรรม ในการดำเนินงาน ซึ่งที่ผ่านมา สภาเด็กและเยาวชนของเทศบาล

เมืองฉะเชิงเทรา นับว่าเป็นสภา ที่มีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์งานและกิจกรรมในเขตเทศบาล

เป็นอย่างยิ่ง เห็นได้จากการจัดโครงการถนนเด็กเดิน	 ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากการสำรวจ

สภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ซึ ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุน

คุ้มครองเด็กและศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์(พ.ม.)ร่วมกับสถาบันรามจิตติภายใต้มูลนิธิภูมิปัญญา เพื่อผลักดันให้เกิดการ

เคลื่อนไหวในการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ในการที่จะ  

ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเป็นการหาพื้นที่คุณภาพเชิงบวก ให้เด็กและเยาวชนจากที่ต่างๆ ได้

ร่วมกิจกรรมที่เด็กอยากแสดงออก โดยมีผู้ใหญ่คอยเป็นผู้สนับสนุนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และเกิน

ความสามารถของเด็กที่จะดำเนินการได้ ซึ่งเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามองเห็นความสำคัญ จึงได้จัด

ทำแผนพัฒนา และสนับสนุนงบประมาณและสถานที่จัดกิจกรรมให้กับโครงการถนนเด็กเดินอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่คิดและทำโดยเด็กและเยาวชน  เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่เด็ก

และเยาวชน สานฝันของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักคิด	“เด็กนำ	ผู้ใหญ่หนุน”	

โครงการถนนเด็กเดิน เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน สามารถแสดงศักยภาพ

ของตัวเองที่ไม่กล้าแสดงออกในที่อื่นๆ ได้มีโอกาสแสดงออก โดยเสนอความต้องการผ่านสภาเด็ก

และเยาวชน โดยจัดกิจกรรมถนนเด็กเดิน ในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เฉลี่ย 3-4 เดือนต่อ   

1 ครั้ง โดยถนนเด็กเดินจะมีการแบ่งกิจกรรมเป็นประเภทต่าง ๆ ตามที่สภาเด็กและเยาวชนอนุมัติ

ให้จัดได้ แบ่งออกเป็น 9 ประเภทกิจกรรม เช่น ถนนสายสุขภาพ ถนนสายวัฒนธรรม ถนนสาย

รณรงค์สิทธิเด็ก ถนนสายกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ ถนนสายอาหาร ฯลฯ  โดยขึ้นอยู่กับความคิด

และข้อเสนอของเด็กและเยาวชน ผ่านการให้สภาเด็กและเยาวชนพิจารณา ในขณะที่ เทศบาลเมือง
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ฉะเชิงเทรา จะเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนช่วยประชาสัมพันธ์การ

จัดกิจกรรมให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ โครงการนี้ทำให้ เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง รวมทั้ง

ครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมที่ตนเสนออย่างสนุกสนานตามศักยภาพของตนที่มีอยู่ ทำให้เด็กและ

เยาวชนมีความสุข พ่อ แม่ ครอบครัวก็พาเด็กมาร่วมกิจกรรมที่ตนเองชอบทำให้เกิดความสัมพันธ์

ในครอบครัว และเกิดความรักความสามัคคีระหว่างเด็กจากกลุ่มต่างๆที่สนใจกิจกรรมประเภท

เดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และมีการเสนอสิ่งที่ควรจะปรับปรุง

ให้ตรงกับความต้องการของตนเองมากขึ้นผ่านให้สภาเด็กและเยาวชนนำไปสรุปบทเรียน เพื่อแก้ไข

ข้อบกพร่องในการจัดกิจกรรมครั้งต่อ ๆ ไป  ทำให้เด็กอยากร่วมกิจกรรมที่ตนเองเสนอได้อย่าง

เป็นรูปธรรม    

โครงการจัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเก็บขยะ(ซาเล้งเมืองแปดริ้ว)

เนื่องจากกลุ่มซาเล้ง เป็นกลุ่มที่มีรายได้จากการเก็บขยะ ขาดความรู้หรือทักษะสำหรับการ

ประกอบอาชีพอื่น ในขณะที่สังคมมองว่าเต็มไปด้วยความสกปรก ต่ำต้อย และน่ารังเกียจ กลุ่ม  

ซาเล้งบางส่วน ถูกมองว่าเป็นพวกมิจฉาชีพ  และ เป็นตัวการทำให้บ้านเมืองสกปรกไม่น่าดู นำไปสู่

การทะเลาะเบาะแว้งกับพนักงานเก็บขนขยะของเทศบาล กลุ่มซาเล้ง บางกลุ่มเป็นแรงงานอพยพ  

ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎรของชุมชนที่ตนอาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงระบบ

บริการสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพที่ดำเนินการโดยองค์กรภาครัฐ  

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ในฐานะที ่ม ีบทบาทในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู ่   

ของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในกลุ่มที่ด้อยโอกาสในสังคม จึงได้จัดกิจกรรม เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มากกว่าการเป็น เพียงผู้รับอย่างเดียว  มุ่งเน้นการ

เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมในด้าน

การดูแล รักษาความสะอาด การลดปริมาณขยะ อันจะเป็นการสร้างคุณค่าให้เห็นความสำคัญของ

ตัวเองและเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยการดำเนินงาน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จัดอบรมให้ความรู้

ด้านสุขภาพ เกี่ยวกับพิษภัยจากขยะแก่กลุ่มซาเล้ง และได้สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม “กลุ่มซาเล้ง		

เมืองแปดริ้ว” โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ให้สมาชิกได้ร่วมเสนอความคิดเห็น เสนอปัญหา 

ความต้องการ แยกกิจกรรมที่สมาชิกกลุ่มสามารถทำได้เอง หรือให้หน่วยงานอื่นๆ เข้ามาสนับสนุน 

แล้วกำหนดเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการร่วมกัน  เช่น  สมาชิกของกลุ่มมีเสื้อสีตามโซนสำหรับสวมใส่
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เวลาออกเก็บขยะ  มีสติกเกอร์สัญลักษณ์กลุ่ม ติดที่รถซาเล้ง  สมาชิกทุกคนมีบัตรประจำตัวที่ออก

โดยเทศบาล และมีหมายเลขประจำตัวติดที่เสื้อและตัวรถ  โดยกลุ่มซาเล้งเมืองแปดริ้ว แบ่งเป็น   

3 โซน เพื่อให้ผู้นำกลุ่มได้ใกล้ชิดกับสมาชิกและสะดวกในการประสานงาน  ประกอบด้วย โซนสี

แดง โซนสีเหลือง และโซนสีส้ม   

การสนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่มซาเล้ง เมืองแปดริ้ว ให้เข้มแข็ง มุ่งหวังที่จะทำให้สมาชิกของ

กลุ ่ม มีการรวมตัวกัน เพื ่อให้ได้รับประโยชน์ ใน 2 ด้านหลัก คือ ได้รับความรู ้ด้านสุขภาพ 

สามารถดูแลสุขภาพในเบื้องต้นได้ รวมถึงสามารถเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง   

เท่าเทียม อันจะทำให้กลุ่มซาเล้ง  มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ประโยชน์ อีกด้านหนึ่ง คือการส่งเสริม

ให้สมาชิกกลุ่มซาเล้ง สามารถประกอบอาชีพได้สะดวก ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งจะเป็นการ

ปลุกจิตสำนึก  ให้สมาชิกกลุ่มซาเล้ง  มีจิตใจรักความสะอาด  รักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างให้มีความ

รู้สึกภาคภูมิใจว่าเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนร่วมในการทำบ้านเมือง ให้มีความสะอาด เรียบร้อย    

น่าอยู่อาศัย  และจุดหมายสูงสุด  คือกลุ่มมีการรวมตัวกันอย่างยั่งยืน  ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเอง 

โดยมีกิจกรรมที่สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมดำเนินการอย่างเป็นธรรมชาติ  ต่อเนื่อง  และสม่ำเสมอ 
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เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สามารถเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่าง  

โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ด้วยการรวมศูนย์จิตใจคนในชุมชนไว้ด้วยประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น โดย

ปลูกฝังให้คนในท้องถิ่นรู้จักและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 

กระทั่งเกิดความรัก ความหวงแหน รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ และต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่นในที่สุด กลยุทธ์การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมดังกล่าวเห็นผลอย่างชัดเจน

เป็นรูปธรรมในครั้งแรก เมื่อชาวเมืองแกนพัฒนาเกิดความศรัทธาร่วมกันบริจาคเงิน ทอง และนาค

นำมาหล่อหลอมพระพุทธรูปพระพุทธพิชัยมุนีศรีเมืองแกน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง โดยที่

เทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ไม่จำเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณแต่อย่างใด 

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลอินทขิล  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  

     รหัสไปรษณีย์ 50150 

     โทรศัพท์ 053-857-367  โทรสาร 053-479-120 

 ประชากร   13,455 คน  (ชาย 6,479 คน  หญิง 6,976 คน)  

 พื้นที่   24 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 27 ชุมชน) 

 รายได้   37,403,488.88 บาท   

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  22,218,360 บาท  

คณะผู้บริหาร	

 1. นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 

 2. นายวิรัตน์  ผัดเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

 3. นางสุดารัตน์  อินทราศี ปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา	

ชาย  17 คน 

หญิง 1  คน 
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เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาต่อยอดขยายผลการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

เช่นนี้เรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดแทรกการตระหนักถึง

คุณค่าความสำคัญทางโบราณคดีและทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นไว้ จนกลายเป็นอัตลักษณ์

เฉพาะท้องถิ่นที่คนในท้องถิ่นภาคภูมิใจ และส่งผลให้เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาสามารถ  

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านอื่นได้อีกหลากหลาย  

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้แก่

โครงการศูนย์การเรียนรู้สายใยรักแห่งครอบครัวชุมชนเมืองแกน

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาตระหนักถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

เป็นอย่างมาก จึงได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน และโครงการนายกพบประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหา/ความต้องการ และมีส่วนร่วมเสนอ

แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ ่นต่อเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเมือง  

เมืองแกนพัฒนาได้โดยตรง และจากการดำเนินงานโครงการทั้งสองดังกล่าว ทำให้เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนาได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่สำคัญในลำดับต้นของประชาชนในพื้นที่   

ซึ่งได้แก่ ปัญหาด้านสุขภาพและความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยโครงการเทศบาล

เคลื่อนที่พบประชาชนได้จัดกิจกรรมการสุ่มตรวจหาสารพิษในเลือด ผลการตรวจพบจำนวนผู้ที่มี

สารพิษตกค้างในเลือดระดับไม่ปลอดภัยและระดับเสี่ยงในอัตราสูง ประกอบกับการลงพื้นที่ของ

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนาตามโครงการนายกพบประชาชน ได้รับทราบความต้องการ

ของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ด้านอาชีพเสริม การเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายของครัวเรือน ขณะ

เดียวกันเพื่อเป็นการสนองพระดำริของพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ที่ให้ดำเนินการขยายผล

การดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาจึงได้ดำเนินการ  

จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้สายใยรักแห่งครอบครัวชุมชนเมืองแกนขึ้น ในพื้นที่ประมาณ 5 ไร่   

85 ตารางวา เพื่อดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว การปลูกผักปลอด  

สารพิษ การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เพาะเห็ด และการทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นพื้นที่นำร่องต้นแบบแก่ชุมชนในการเรียนรู้และดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อเป็นการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน รวมทั้งยังเป็นอีกหนึ่งแนวทาง  

ที่ช่วยลดสารพิษตกค้างในเลือด โดยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  

ทุกภาคส่วนในการดำเนินงานทุกขั้นตอน ดังนี้ 
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  ประสานงานและประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา   

และชุมชน/ประชาชน ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ซึ่งประกอบด้วยสำนักงาน

เกษตรอำเภอแม่แตง พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แตง พัฒนาที ่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  และตัวแทนสมาชิกสายใยรักแห่งครอบครัว  เกี่ยวกับ

การจัดกิจกรรมแปลงเรียนรู้การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ การเพาะ

เห็ด และการจัดพื้นที่เพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสาน 

  รณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดสารพิษในผักและผลไม้โดยใช้เบกกิ้งโซดาทุกครัวเรือน   

และจัดตั้งกองทุนเบกเกิ้งโซดาจำหน่ายในราคาทุนให้กับประชาชนผู้สนใจ 

  ฝึกอบรมการเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และเพาะเห็ด ให้กับสมาชิกสายใยรักแห่งครอบครัว    

และขยายผลไปยังประชาชนผู้สนใจทั่วไปให้เข้ารับการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ 

  ขยายผลการดำเนินงานสู่ประชาชนโดยมอบวัสดุอุปกรณ์ในการทำอาชีพเสริม เช่น   

ลูกกบ ลูกปลา  และอุปกรณ์อื่นๆ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล จัดทำ และ

ดำเนินการเองในครัวเรือน ซึ่งประชาชนสามารถนำไปบริโภคหรือจำหน่าย หลังจาก

เพียงพอต่อการบริโภคแล้ว และหากสนใจจะดำเนินการต่อเนื่องก็สามารถติดต่อขอซื้อ

พันธุ์กบ พันธุ์ปลา ในราคาถูกกว่าท้องตลาดได้ที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อนำไปเพาะเลี้ยงและ

ขยายพันธุ์ต่อได้  

การดำเนินงานดังกล่าวมุ่งหวังให้ประชาชนมีส่วนร่วมเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเองอย่าง

เต็มที่ โดยเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านความรู้และวัสดุ

อุปกรณ์เท่านั้น เพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชน อันเป็นหนทางหนึ่งที่จะนำไปสู่ท้องถิ่นเข้มแข็งได้ในที่สุด 

โครงการคลินิกชุมชนเมืองแกน

สืบเนื่องจากกิจกรรมบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่แก่ประชาชนในพื้นที่ ทำให้เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนาทราบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน

โลหิต โรคกล้ามเนื้อและโครงร่าง รวมทั้งปัญหาความพิการและทุพพลภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการทำกายภาพบำบัด ผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่ไม่สะดวก
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ในการเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาล เพราะจำเป็นต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดเพื่อรอรับบัตร

คิวในการตรวจรักษา  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาจึงได้จัดตั้ง

คลินิกชุมชนเมืองแกนขึ้น เพื่อให้บริการด้านพยาบาลแก่ประชาชนที่เจ็บป่วยในเขตเทศบาล แต่ใน

ระยะแรก การให้บริการของคลินิกประสบปัญหาการขาดแคลนแพทย์และบุคลากรในการ  

ดำเนินงาน อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2550 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาจึงได้ประสานความร่วม

มือทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลแม่แตง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนใน  

รูปแบบเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในคลินิกชุมชนเมืองแกน อีกทั้งโรงพยาบาลแม่แตงยังให้การ

สนับสนุนและช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ (บางครั้งมีแพทย์มาตรวจและให้

บริการ) ขณะที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเป็นฝ่ายสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น สถานที่ 

คอมพิวเตอร์ สมุดบันทึก เป็นต้น  นอกจากนี้ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนายังได้จัดซื้อเครื่อง

ตรวจคลื ่นหัวใจสำหรับใช้ในคลินิกชุมชนอีกด้วย ในด้านการบริหารจัดการ เทศบาลให้การ

สนับสนุนบุคลากร ครุภัณฑ์การแพทย์ วัสดุการแพทย์ และสนับสนุนค่าพาหนะให้แก่บุคลากรที่มา

ประจำการคลินิก รวมทั้งจัดให้บริการรถรับส่งผู้ป่วยฟรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 เทศบาลเมือง  

เมืองแกนพัฒนาจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อ

จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับท้องถิ่น ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน  

ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการของคลินิกชุมชน จึงพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้

คลินิกชุมชนเมืองแกน ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น	“ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองแกน”		
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ศูนย ์แพทย ์ชุมชนเม ือง

แกนดำเนินการให้บริการทั้งเชิงรับ

และเชิงรุกแก่ประชาชน เช่น การ

เยี ่ยมบ้าน การคัดกรองผู ้ป่วยที ่

เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรัง 

5 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรค

ความดันโลหิตสูง โรคปอดอุดกั้น 

ว ัณโรค สุขภาพจิต และการให ้

บร ิการร ับส ่งผู ้ป ่วยจากบ้านถึง  

โรงพยาบาลและรับตัวผู้ป่วยจากโรงพยาบาลส่งถึงบ้านทั้งตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น โดยในแต่ละ

วันจะมีผู้ใช้บริการในศูนย์ประมาณ 80 ถึง 120 คน ซึ่งประชาชนสามารถใช้สิทธิตามระบบหลัก

ประกันสุขภาพในการรับบริการด้านการแพทย์ได้ 

นอกจากการประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อดำเนินงาน

ให้บรรลุผลสำเร็จแล้ว เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนายังสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย

ให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ โดยจัดให้มีอาสาสมัครวันละ 5 คน เพื่อ

เข้ามาช่วยเหลือในการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยก่อนการรับบริการ เช่น การวัดความดัน

โลหิต การชั่งน้ำหนัก และการวัดส่วนสูง เป็นต้น อีกทั้ง ยังสนับสนุนกระเป๋าพยาบาลและเครื่อง

ตรวจเช็คความดันโลหิตแบบพกพาแก่อาสาสมัคร เพื่อนำไปใช้ให้บริการวัดความดันโลหิตสำหรับ

ประชาชนในงานฌาปณกิจศพในเขตเทศบาล รวมทั ้งยังประสานงานให้อาสาสมัครร่วมกับ  

นักกายภาพบำบัดเข้าเยี่ยมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการที่บ้าน จัดเปลี่ยนเวรอาสาสมัครในการติดตาม

ดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในขณะที่ญาติจำเป็นต้องออกไปทำงาน และติดตามกำกับการ

กินยาของผู้ป่วยวัณโรคต่อหน้าอาสาสมัครทุกวัน ซึ่งการดำเนินงานทุกภารกิจล้วนเป็นการดำเนิน

งานด้วยจิตอาสาของคนในชุมชน ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมของ

ชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
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เทศบาลเมืองเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี

เทศบาลเมืองเขาสามยอด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถือว่าเป็นแบบอย่างระดับ

ประเทศในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความโปร่งใสและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยได้รับรางวัลด้านการบริหารงานมาแล้วมากมายและต่อเนื่องกัน

หลายต่อหลายปี 

 เทศบาลเมืองเขาสามยอด มีความโดดเด่นในด้านการดึงบุคคลผู ้มีความรู ้ความ

สามารถจากหลากหลายวงการ มีการนำคลังสมองจากข้าราชการบำนาญ สถาบันการศึกษา กลุ่ม  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นที่ปรึกษาและคณะทำงาน และสามารถดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาค  

ทุกส่วนสังคม โดยเฉพาะภาคประชาชนเข้ามาร่วมพัฒนาบ้านเมือง  เทศบาลเมืองเขาสามยอดเน้น

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลเขาสามยอด  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

     รหัสไปรษณีย์ 15000 

     โทรศัพท์   036-627-377    โทรสาร   036-627-377 

 ประชากร   28,720  คน  (ชาย  15,615  คน  หญิง  13,105  คน)  

 พื้นที่   32.5 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน  34  ชุมชน) 

 รายได้   32,596,000  บาท 

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  36,648,000  บาท  

คณะผู้บริหาร	

 1. นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด     

 2. นายวิชัย  พยงงาม  ประธานสภาเทศบาลเมืองเขาสามยอด 

 3. นายสันติ  วงษ์พยอม รองปลัดเทศบาล  

        รักษาการแทนปลัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขาสามยอด	

ชาย  17 คน 

หญิง 1  คน 
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การบริหารงานโดยการเมืองภาคพลเมือง กระจายอำนาจไปสู่ประชาชนอย่างแท้จริง ให้ชุมชนได้

ดูแลตนเอง ประชาชนเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของเทศบาล มีส่วนร่วมดำเนินการตั้งแต่ คิดริเริ ่ม 

วางแผน ดำเนินการ รับผลประโยชน์ ตรวจสอบ และประเมินผล  โดยมีเทศบาลเป็นเพียง  

ผู้สนับสนุน ทำให้กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลมีความโปร่งใส เพราะประชาชนได้เข้ามาร่วมทำงาน

กับเทศบาลเมืองเขาสามยอดในทุกขั้นตอน  ทำให้ประชาชนในเทศบาลเขาสามยอดมีความรู้สึกรัก 

ผูกพัน หวงแหนเทศบาลเสมือนหนึ่งเป็นบ้านของตัวเอง เกิดพลเมืองที่มีจิตอาสาและเสียสละ 

อยากช่วยกันดูแลให้บ้านตัวเองดีขึ้น ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ชุมชนมีความ  

เข้มแข็ง และเป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างแท้จริง    

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลเมืองเขาสามยอดได้แก่

โครงการชุมชนไร้ถัง(ชุมชนนี้ ไม่มีขยะ)

เป็นโครงการที่ภาคประชาชนตระหนักถึงปัญหาของเทศบาลที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัด

เก็บขยะแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเทศบาลประสบปัญหาไม่มีสถานที่ทิ ้งขยะและใน

อนาคตอันใกล้จะไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ เทศบาลจึงได้นำชุมชนไปศึกษาดูงาน ณ อบต.ดอนแก้ว และ

ได้ประกาศปฏิญาณดอนแก้ว ร่วมกันว่า จะไม่มีถังขยะในพื้นที่เทศบาลเมืองเขาสามยอด ประกอบ

กับการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร จึงได้นำมาปรับใช้ในเขตเทศบาล   

โดยชุมชนได้ร่วมกันคัดแยกขยะลดปริมาณการเกิดขยะ มีการแปรรูปขยะ เกิดเครือข่ายชุมชนใน

รูปแบบวิทยาการชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการขยะซึ่งกันและกัน เช่น การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 

การลดถังขยะในชุมชน ปัจจุบันมีชุมชนจำนวน 11 ชุมชน จาก 34  ชุมชน เป็นชุมชนปลอดถังขยะ

และทุกชุมชนได้เข้าร่วมโครงการชุมชนไร้ถัง ผลการดำเนินงานส่งผลใช้ปริมาณขยะลดจากเดิม  

วันละ 19 ตัน เหลือประมาณ 12 ตัน รอบการจัดเก็บนานขึ้น ผลการดำเนินการมีความก้าวหน้าไป

ได้ด้วยดี ใน 3 ปีที่ผ่านมา เทศบาลมิต้องเสียงบประมาณในการจัดซื้อถังขยะ ประชาชนมีรายได้

จากการคัดแยกขยะสิ่งแวดล้อมสวยงาม และที่สำคัญเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 

นอกจากนี้ได้เกิดโครงการต่อยอด คือ โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ของ

เทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยให้ชุมชนร่วมโครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะจากผู้ชำระค่า

ธรรมเนียมรายเก่าและพัฒนารายได้จากลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่เคยชำระค่าธรรมเนียมนำรายได้ส่งให้

เทศบาล โดยชุมชนจะได้ค่าตอบแทนจากการจัดเก็บเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
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และประชาชนได ้ตระหน ักว ่ารายได ้ท ี ่

ประชาชนเสียให้กับท้องถิ่นนั้นได้นำกลับมา

พัฒนาท้องถิ่นของเขาเอง ซึ่งผลการดำเนิน

งานทำให้เทศบาลมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 8  

การส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

โดยเทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดทำโครงการหลัก 2 โครงการ คือ โครงการเครือข่าย

ชุมชน	(จัดตั้งชมรมประธานกรรมการชุมชนเขาสามยอด)	เทศบาลได้ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย 

คือ การรวมกลุ่มของประธานกรรมการชุมชนทั้ง  34 ชุมชน ร่วมกันพัฒนาเทศบาล เข้ามามีส่วน

ร่วมในการบริหารงานของเทศบาลตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนชุมชน การจัดทำแผนพัฒนา

เทศบาล ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมากจะเป็นผู้กลั่นกรองจัด

ลำดับความสำคัญของปัญหา และโครงการที่จะทำเข้าสู่แผนพัฒนา นอกจากนี้ในการดำเนินงาน

ด้านอื่นๆ ของเทศบาล ชมรมประธานคณะกรรมการชุมชนได้ร่วมกับ กลุ่มชมรมต่างๆ จัดกิจกรรม

ของเทศบาล อาทิ การจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองเขาสามยอด การจัดงานประเพณีของ

เทศบาล โดยมีเทศบาลเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งผลการดำเนินงานถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก 

เนื ่องจากประธานคณะกรรมการชุมชนทั้ง 34 ท่าน สามารถรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยมี  

เป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาของเทศบาล เกิดความสามัคคีของชุมชนและเป็นการลดช่องว่าง

ระหว่างเทศบาลกับประชาชน ลดขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอีกด้วย 

อีกหนึ่งโครงการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง คือ โครงการประกวดชุมชนให้เป็นเมือง

น่าอยู่	จากเดิมที่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ส่งผลให้มีการ

บริหารจัดการในรูปแบบชุมชนถึง 34  ชุมชน เทศบาลจึงได้ริเริ่มโครงการประกวดชุมชนให้เป็น

เมืองน่าอยู่ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของชุมชนในรูปแบบประชาธิปไตย และ
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ส่งเสริมให้ชุมชนบริหารจัดการกันเองแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกันเองก่อน โดยให้มีการประกวดชุมชน

ให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยมีตัวชี้วัดด้านต่างๆ เป็นเกณฑ์ ซึ่งปัจจุบันชุมชนสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเอง

ได้และมีภูมิทัศน์ที ่สวยงาม ประหยัดเวลา งบประมาณและกำลังแรงงานในการจัดเก็บขยะ 

ทำความสะอาดชุมชน และไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันทำกิจกรรม

ต่างๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ความรัก 

ความเอื้ออาทร ความสามัคคีภายในชุมชน 

โครงการโรงเรียนของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน

เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้มีนโยบายในการพัฒนาการศึกษา จึงได้เน้นการส่งเสริมการ

ศึกษาในทุกระดับจากเดิมที่ประชาชนได้ร่วมกันทอดผ้าป่า จัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับ

เทศบาลเมืองเขาสามยอด และต่อมาเทศบาลได้จัดตั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด 

จำนวน 1 แห่ง  โดยมีประชาชนได้ร่วมบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเขาสามยอด

วิทยา ซึ่งเทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ประสานขอรับงบประมาณก่อสร้างอาคารจากกรมส่งเสริม  

การปกครองท้องถิ่น 3 หลัง  

ปัจจุบันอาคารทั้ง 3 หลัง ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองเขาสาม

ยอดมีงบประมาณไม่มาก ขาดงบประมาณในการจัดอุปกรณ์ เครื ่องเสียง เครื ่องปรับอากาศ    

ดังนั้น ภาคประชาชน นำโดยชมรมประธานกรรมการชุมชน สภาวัฒนธรรม และกลุ่มต่างๆ ได้ร่วม

กันจัดทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนหารายได้ จัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในงานของ

โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด สะท้อนให้เห็นถึงความเสียสละและเอื้ออาทรต่อกัน และการมี

ส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรมของประชาชนเขาสามยอด 



รางวัลพระปกเกล้า2553

�6

เทศบาลตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลนางแล บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

สร้างความโปร่งใสในระบบบริหารงานเทศบาล สร้างความสมัครสมานสามัคคี ร่วมคิด ร่วมทำ   

ร่วมแก้ไข ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจาก 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย  

เจ้าหน้าที ่ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายประชาชน จึงมีเอกลักษณ์ โดดเด่นเป็น “ตำบลแห่งความ

สมานฉันท์”		นอกจากนี้ เทศบาลตำบลนางแล ยังเป็นพื้นที่ ที่มีของดีที่สร้างความภาคภูมิใจให้  

ชาวตำบลนางแล คือ สับปะรดนางแล และสับปะรดภูแล  ซึ่งนำไปสู่การอธิบายความเป็นมาและ  

วิถีชีวิตของ	“ชาวตำบลนางแล” ได้เป็นอย่างดี  โดยมีการขอขึ้นทะเบียนสับปะรดนางแล และ

สับปะรดภูแล เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  อันถือเป็นนวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิต

ชาวนางแล ที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่อันหลากหลายตามมา ก่อให้เกิดเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรม 

การเกษตร เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ในตำบลนางแล 

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลนางแล  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

     รหัสไปรษณีย์ 57100 

     โทรศัพท์ 053-706-017, 053 176-540  โทรสาร  053-706- 017 

 ประชากร   10,217 คน (ชาย 4,974 คน หญิง 5,234 คน) 

 พื้นที่   พื้นที่  55  ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 16  หมู่บ้าน) 

 รายได้   16,398,836.81 บาท 

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  18,541,880 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายสุรินทร์  เขื่อนเพชร นายกเทศมนตรีตำบลนางแล 

 2.  นายทับ  พรมณี   ประธานสภาเทศบาลตำบลนางแล 

 3.  ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  วิชัยนันท์ ปลัดเทศบาลตำบลนางแล 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล	

ชาย  10 คน 

หญิง 2  คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลตำบลนางแลได้แก่

โครงการขึ้นทะเบียนสับปะรดนางแล-ภูแล

เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  เป็นโครงการที่มีแนวคิดเริ่มมาจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในตำบล

นางแล ที่ต้องการรักษาเอกลักษณ์ด้านผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณค่า รักษาภูมิปัญญาให้  

ลูกหลานเรียนรู้ และย้อนรอยประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพชาวสวนสับปะรด

นางแล และสับปะรดภูแล จนก่อเกิดความเป็นมาของ คำว่า	“ตำบลนางแล”	และสับปะรดดังกล่าว

ถือเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย  

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนางแลได้ดำเนินการผลักดันให้เกิดการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี ้ทาง

ภูมิศาสตร์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเทศบาลตำบลนางแล เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549 โดย

อาศัยข้อมูลจากภาคส่วนประชาชน ที่จะรวบรวมข้อมูลดินต่างๆ ตลอดจนพันธุ์สับปะรด ในการ

เป็นข้อมูลประกอบการขึ้นทะเบียน ซึ่งถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของท้องถิ่น นำไปสู่การสร้าง

โอกาสให้เกษตรกรสามารถส่งออกสับปะรดนางแลและภูแล ไปยังภูมิภาคต่างๆ ภายในประเทศ

และต่างประเทศ รวมทั้งสามารถสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวเชิง

เกษตร “ย้อนรอยเส้นทางสายสับปะรดนางแล	–	ภูแล	แบบวันเดียวเที่ยวได้ทั้งตำบล” โดยมี

ประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การ  

ท่องเที่ยวเพื่อดูวิธีการปลูกสับปะรด เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรด และชิมอาหารจาก

สับปะรด ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ นอกจากนี้ 

ประชาชนในตำบลนางแล ไม่ว่าจะเป็นผู้นำ หรือเยาวชน ได้เข้ามามีส่วนในการวิจัย วิเคราะห์การ

กำหนดเส้นทางการท่องเที่ยว หรือโปรแกรมการท่องเที่ยว ทำให้เกิดโปรแกรมการท่องเที่ยวไม่น้อย

กว่า 5 โปรแกรม โดยครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวเด่นๆ ทุกแหล่งในตำบลนางแล ส่งผลให้เกิด

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และเอกชน ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และยกระดับ

รายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งทำให้ตำบลนางแลได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “รางวัลกินนรี”	ประจำปี   

2553 จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย  

นอกจากนี้ เทศบาลตำบลนางแล ยังส่งเสริมทางการตลาดผ่านช่องทางการจัดงานต่างๆ 

อาทิ งานวันสับปะรดนางแล และ งานมหกรรมของดีพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง แหล่งสับปะรด  
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เลื่องชื่อตำบลนางแล เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สับปะรด ที่ถือเป็นเศรษฐกิจหลักของ

ตำบล อีกทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่า โดยการแปรรูปเป็นสินค้า

ต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน ภาครัฐ และสถาบันวิชาการที่เกี่ยวข้อง       

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการสามระบบ

ในการจัดการขยะ ของเทศบาลตำบลนางแล เกิดจากความต้องการลดค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการขยะ และต้องการรักษาสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาลให้มีความสะอาด สามารถสร้าง

ความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือนได้ เทศบาลตำบลนางแล จึงได้จัดให้มีการจัดการ

ขยะแบบบูรณาการสามระบบ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ โดยสาม

ระบบที่กล่าวถึง ได้แก่ 

ระบบที่ 1 การจัดตั้งธนาคารขยะหมู่บ้าน เริ่มจากเทศบาลได้ทำการอบรมให้ความรู้แก่

ชาวบ้าน ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องก่อน ว่าขยะแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร ขยะใดนำกลับมา

รีไซเคิลได้ แล้วจึงนำไปสู่การตั้งเป็นธนาคารหมู่บ้าน เพื่อนำขยะรีไซเคิลมาสร้างมูลค่าหารายได้

กลับสู่ชุมชน ทั้งนี้ เทศบาลทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินการเท่านั้น โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นที่

ปรึกษาในฝ่ายต่างของธนาคารขยะ ในขณะที่มีหน่วยปฏิบัติจริงคือ ประชาชนในหมู่บ้าน มาทำการ

บริหารจัดการและร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะด้วยตนเอง 

ระบบที่ 2 การจัดสร้างเตาเผาขยะชุมชนปลอดมลพิษ  ซึ่งสืบเนื่องจากการคัดแยกขยะ

อย่างถูกวิธี โดยคัดแยกขยะเปียกและขยะที่ขายได้ในครัวเรือนแล้ว ทำให้ขยะที่นำไปกำจัดนั้นมี

ความชื้นไม่เกินร้อยละ 30 ก่อนนำไปกำจัดโดยการเผาอย่างถูกวิธี  
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ระบบที่ 3 การจัดตั ้งศูนย์การเรียนรู ้การจัดการขยะและส่งเสริมพัฒนาธนาคารขยะ  

ระบบนี้ มีส่วนสำคัญอย่างมากในการเป็นศูนย์กลางการจัดการขยะแบบบูรณาการสามระบบ โดย

มีหน้าที่ในการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามระบบการจัดการ

ขยะ ตลอดจนดำเนินการด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบธนาคารขยะ และแก้ไขปัญหา

ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเป็นศูนย์ที่จะคอยประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ในการจัดการขยะ และ

กระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่มาเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนในการจัดการปัญหา

ขยะของเทศบาล 

โครงการกาดแลงฮอมปอยสุขภาพ

เป็นโครงการต่อยอดที่เกิดจากการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยความร่วมมือ

ของ เทศบาลตำบลนางแล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กลุ่ม

ส่งเสริมสุขภาพตำบลนางแล และประชาชนผู้สนใจในการดูแลสุขภาพ  ซึ่งโครงการส่งเสริมสุขภาพ 

ในเขตเทศบาลตำบลนางแลจะประกอบไปด้วยกิจกรรม 7 ด้าน ดังนี้ 

 1. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะ 

       2.  ด้านการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ   

 3. ด้านการลดละเลิก อบายมุขเหล้าบุหรี่ และสารเสพติด    

       4. ด้านการพัฒนาจิตใจรวมถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

       5.  ด้านการลดอุบัติเหตุในชุมชน   

       6.  ด้านการลดการใช้สารพิษในดินหรือบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ   

       7.  ด้านการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ทั้งนี้ กิจกรรมทั้ง 7 ด้าน มีกระบวนการดำเนินงานหลักผ่านการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน 

องค์กรในชุมชน ตลอดจนภาคประชาชนทุกระดับ โดยเริ่มตั้งแต่ การหาปัญหา การวางแผน การ

ดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชนและ

ครอบครัว และในกิจกรรมแต่ละด้าน จะมีประชาชนในกลุ่มชมรมนั้นๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาล 

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยพยายามรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลสุขภาพของตนเอง จึงนำมา

ซึ่งแนวคิดในการ	บูรณาการกิจกรรมทั้ง	7	ด้านร่วมกัน เกิดเป็น โครงการกาดแลงฮอมปอย

สุขภาพ ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในตำบลหันมาใส่ใจปัญหาด้านจิตใจ และสุขภาพทั้งด้าน  
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การกิน และการออกกำลังกาย นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน และครอบครัวในพื้นที่

ตำบลนางแล   

กาดแลงฮอมปอยสุขภาพนี้ จะจัดขึ้นทุกๆ วันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ณ ข่วงนางแล 

โดยในงานจะมีการจัดกิจกรรมมากมาย และครบทุกกลุ่มกิจกรรม 7 ด้าน เช่น มีการลงนามความ

ร่วมมือของประชาชนบนต้นไม้แห่งสุขภาพ มีการจัดซุ้มรณรงค์อาหารปลอดภัย ซุ้มอาหารเพื่อ

สุขภาพ  มีตลาดขายสินค้าเพื่อสุขภาพ ผักปลอดสารพิษ และมีการออกกำลังกาย โดยการเต้น  

แอโรบิค หรือการรำวงย้อน เป็นต้น  ซึ่งที่ผ่านมา กิจกรรมกาดแลงฮอมปอยสุขภาพ ได้รับความ

สนใจจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนางแลเป็นจำนวนมาก เนื่องจากกิจกรรมมีความ

สนุกสนาน และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่พยายาม

ขยายขอบเขตงานและมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการ

เป็นตำบลสุขภาวะ 
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เทศบาลตำบลเกาะคาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลเกาะคา เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน และมุ่งเน้นการ

จัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ จึงได้เปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และร่วมดำเนินงาน 

ซึ ่งส่งผลให้ประชาชนเกิดความรู ้สึกถึงความเป็นเจ้าของท้องถิ่นอย่างแท้จริง และนำไปสู่การ

ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม  

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง 

     รหัสไปรษณีย์ 52130 

     054-281-066   โทรสาร  054-282-402 

 ประชากร   4,899 คน  (ชาย 2,280 คน หญิง 2,619  คน) 

 พื้นที่   4.74 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 8 ชุมชน) 

 รายได้   19,868,870.85 บาท 

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  8,624,053 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1. นางสาวเพ็ญภัค  รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา 

 2. จ.ส.อ.บุญส่ง  จันทร์แจ้ง ประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะคา 

 3. นายชนวน  จิรจรัสตระกูล ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะคา	

ชาย  8 คน 

หญิง 4 คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลตำบลเกาะคาได้แก่

โครงการสร้างสังคมสมานฉันท์สู่สังคมชาวเกาะคาไม่ทอดทิ้งกัน

เป็นโครงการที ่เครือข่ายภาคประชาสังคมจำนวนหลายเครือข่ายที ่มีอยู ่ในพื ้นที ่ เช่น   

เครือข่ายคุ้มครองเด็ก เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง กลุ่มจิตอาสาภาคประชาสังคม ชมรมผู้สูงอายุ 

เครือข่ายกลุ่มอาชีพ อาสาสมัครดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และอาสาสมัครเยี่ยมบ้าน 

เข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะคาเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก 

สตรี ผู ้ยากไร้ และผู้ที ่ได้รับผลกระทบ โดยมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นอย่างเป็นรูปธรรม   

2 กิจกรรม คือ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว และการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุเด็กและสตรี  

ในขั้นตอนการเริ่มดำเนินงาน เทศบาลตำบลเกาะคาได้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำฐาน

ข้อมูลเกี ่ยวกับเด็ก สตรี ผู ้พิการ ผู ้สูงอายุ ผู ้ติดเชื ้อที ่มีในพื ้นที ่ ทั ้งในเรื ่องของจำนวนกลุ่ม  

เป้าหมาย ลักษณะและสาเหตุการกระทำรุนแรงทางเพศ/การทำร้ายร่างกายเด็ก และรูปแบบการ

สงเคราะห์ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายจากเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยชุมชนได้เข้ามา

มีส่วนร่วมด้วยการเป็นผู้ให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเวทีข่วงผญ๋า ซึ่งเป็นเวทีที่จัดขึ้น

โดยชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จากนั้น เทศบาลตำบลเกาะคาและชุมชนได้ร่วมกัน

วิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมาย

ดังกล่าว สมควรให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว และศูนย์รับแจ้งเหตุเด็กและสตรีภายในพื้นที่ 

ศูนย์พัฒนาครอบครัว  เทศบาลตำบลเกาะคาได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวขึ้น 

ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคา โดยได้รับการสนับสนุน  

งบประมาณจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ครอบครัว 

โดยมีการบริหารจัดการในรูปของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว ที่ได้รับการคัดเลือกจากบุคคล

ที่มีจิตอาสาสาธารณะ การบริหารจัดการศูนย์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและสนับสนุนของเทศบาล

ตำบลเกาะคา โดยลักษณะกิจกรรมของศูนย์นอกจากให้คำแนะนำปรึกษาเกี ่ยวกับสถาบัน

ครอบครัวแล้ว ยังประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัว และส่งเสริม

ชุมชนให้มีส่วนร่วมโดยตรงในการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นรากฐานให้แก่

ชุมชนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืน  
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ศูนย์รับแจ้งเหตุเด็กและสตรี	 เทศบาลตำบลเกาะคาได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นพื้นที่นำร่องการพัฒนาและขับเคลื่อนงานคุ้มครอง

เด็ก โดยเทศบาลได้รับการสนับสนนุงบประมาณ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2551 เป็นต้นมา การดำเนินงาน 

ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น ตัวแทนจากชุมชน 

โรงเรียน ตำรวจ โรงพยาบาล ฯลฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทารุณกรรม

เด็ก โดยมีการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน และมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกร่วมกัน เทศบาล

ตำบลเกาะคาได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุเด็กและสตรีขึ ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบล

เกาะคา เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเด็กและสตรีในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียง  

การสร้างเมืองน่าอยู่ด้วยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

เทศบาลตำบลเกาะคามุ่งหวังที่จะจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ

สมดุลกันในมิติการพัฒนาเชิงกายภาพและการอนุรักษ์ อีกทั้งยังมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักและ

เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการ

อย่างยั ่งยืน จากการดำเนินงานที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเกาะคามีความโดดเด่นในการจัดการ  

สิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะ เนื่องจากในปี พ.ศ. 2549 ตำบลเกาะคาเริ่มมีปัญหาขยะล้นพื้นที่ 

เทศบาลตำบลเกาะคาจึงเริ่มมีการพูดคุยกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา และมีความเห็นพ้องต้องกันว่า 

ควรใช้วิธีการคัดแยกขยะ เทศบาลจึงนำเสนอแนวคิดดังกล่าวต่อประชาชนผ่านเวทีประชาคมและ

เวทีข่วงผญ๋า พร้อมกับคัดเลือกหมู่บ้านนำร่องในการดำเนินงานคัดแยกขยะ   

ต่อมา ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารจัดการร่วมด้านการบริหารจัดการขยะ 

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ ่งเป็นศูนย์ที ่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครอง  
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ส่วนท้องถิ่นจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลเกาะคา เทศบาลตำบลศาลา เทศบาล

ตำบลสบยาว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา และองค์การบริหารส่วนตำบลวังพร้าว องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 แห่งได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อจัดบริการสาธารณะด้านการจัดการ

ขยะโดยใช้มาตรฐานความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลเกาะคาเป็นเจ้าภาพในการ

ดำเนินการ ทำหน้าที่สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรหลักในการบริหารจัดการขยะ ส่วนภาคี

สมาชิกที่เหลือให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรในการบริหารร่วมในโครงการนี้   

อีกทั้ง ศูนย์ยังได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร JICA และ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การทำงานมีลักษณะการบูรณาการการทำงานร่วมกันในรูปแบบ  

ศูนย์บริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันของภาคีเครือข่าย โดยมี

วัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน คือ ลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ให้เหลือน้อยที่สุด โดยอาศัย

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์คัดแยกขยะ 

ระบบการคัดแยกขยะของเทศบาลตำบลเกาะคาได้จำแนกขยะออกเป็น4ประเภท คือ   

ขยะเปียก:ได้มีการอบรมให้ความรู้ในการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียก และ  

มอบวงขอบซีเมนต์กับสมาชิกผู้สนใจ เพื่อไปทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก และมีการส่งเสริมการทำปุ๋ย

หมักโดยใช้ไส้เดือนในการย่อยสลายขยะเปียก โดยใช้ไส้เดือนพันธุพ้ื์นเมืองหรือท่ีเรียกว่า “ข้ีตาแร่” 

ขยะรีไซเคิลหรือขยะขายได้:ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น และส่ง

เสริมการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน 

ขยะอันตราย: ให้เอกชนรับไปดำเนินการกำจัด 

ขยะแห้ง: ที่เหลือจากการคัดแยกแล้ว นำไปฝังกลบที่บ่อขยะ 

นอกจากนี้ เทศบาลตำบลเกาะคายังต่อยอดกิจกรรมจากการคัดแยกขยะคือ การจัดตั้ง

ธนาคารขยะที่บ้านแสนตอ หมู่ 11 ตำบลท่าผา ซึ่งถือเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะแบบ  

ครบวงจร และต่อมาได้ขยายผลไปยังชุมชนอื่นเพิ่มอีก 6 หมู่บ้าน  เพื่อเป็นจุดรับซื้อขยะจาก

ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นจุดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยนำขยะที่สามารถแปรรูปหรือนำมา

ประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ตะกร้าจากกระดาษ/หนังสือพิมพ์ กระเป๋าและ

หมวกจากกล่องเครื่องดื่มหรือกล่องนม การบริหารจัดการธนาคารขยะใช้หลักการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน คือ สมาชิกผู ้สนใจได้ซื ้อหุ ้นเพื ่อใช้เป็นเงินเริ ่มลงทุน เมื ่อถึงสิ ้นปีสมาชิกจะได้รับ

เงินปันผลจากผลกำไร ซึ่งส่วนหนึ่งจัดแบ่งเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ พร้อมทั้ง

ขยายกิจกรรมสู่สถานศึกษาและชุมชนอื่นในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา  
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ผลการดำเนินงานสามารถช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนและโรงเรียนได้ และที ่สำคัญ  

อีกประการหนึ่งคือ การทำให้ชุมชนและโรงเรียนเกิดความตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และ

ร่วมดำเนินกิจกรรม โดยเฉพาะโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมได้เรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา โดยมี

การจัดแหล่งเรียนรู้เรื ่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 6 ฐานภายใน

โรงเรียน ประกอบด้วย แหล่งเรียนรู้บ้านดอกไม้ แหล่งเรียนรู้บ้านพืชสมุนไพร แหล่งเรียนรู้บ้าน  

นักประดิษฐ์ แหล่งเรียนรู้บ้านธนาคารขยะ แหล่งเรียนรู้บ้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และแหล่งเรียนรู้

บ้านกระดาษรีไซเคิล โดยอาศัยบ้านพักครูเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเป็นสถานที่สำหรับแหล่งเรียนรู้ใน

แต่ละฐาน นอกจากนี้ เทศบาลตำบลเกาะคายังสามารถต่อยอดกิจกรรมอื่นอีกมากมายในชุมชน 

เช่น โครงการคืนชีวิตสู่สายน้ำ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม นักสืบสายน้ำ การทอดผ้าป่าขยะ 

และการทอดผ้าป่าต้นไม้ เป็นต้น  

การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์และการสร้างสังคมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

เทศบาลตำบลเกาะคามุ่งเน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ

สร้างความไว้วางใจและก่อเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง

ราชการผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ วารสาร เว็บไซต์ของเทศบาล และมี

ช่องทางการรับเรื ่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตผ่านศูนย์รับเรื ่องร้องทุกข์/ร้องเรียน   

ตู้ ปณ.เกาะคา ตู้รับความคิดเห็น และเว็บบอร์ดรับเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งเทศบาลตำบลเกาะคาเชื่อมั่นว่า 

เมื่อประชาชนเกิดความไว้วางใจในการดำเนินงานของเทศบาลแล้ว จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงานกับเทศบาลมากยิ่งขึ้น เทศบาลตำบลเกาะคาจึงดำเนินการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์และสร้าง

สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

เวทีข่วงผญ๋าฮอมกำกึ๊ดและเวทีประชาคม เป็นการใช้พื้นที่สาธารณะของชุมชน เช่น 

ศาลาอเนกประสงค์ ลานบ้าน ลานวัด และสวนสาธารณะ เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ

ร่วมกันค้นหาปัญหา ตีแผ่ข้อมูลความคิด ระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ตลอดจนการติดตามผลจากการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล โดยใช้กลวิธี

การค้นหาบุคคลที่มีจิตอาสาในการทำงานเพื่อมาเป็นแกนนำหลัก (นักวิจัยชุมชน) ในการนำคิด 

และสรุปข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อเทศบาลตำบลเกาะคา และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน

หมู่บ้านได้รับทราบเพื่อเกิดความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าของทุกความคิดเห็น 
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นักวิจัยชุมชน  จากการใช้พื้นที่สาธารณะในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมถกประเด็น

ปัญหาสาธารณะ ทำให้เกิดกลุ่มคนในชุมชนที่มีจิตอาสาต้องการพัฒนาและดูแลหมู่บ้านให้มีความ

สุข โดยทุกหมู่บ้านมีการค้นหาบุคคลที่มีจิตอาสาประมาณ 2-5 คน เป็นนักวิจัยชุมชนมีหน้าที่ชวน

คุย วิเคราะห์พื้นที่ ค้นหาปัญหา หาพื้นที่สร้างสรรค์ ค้นหาข้อมูล นำเสนอข้อมูล และจัดเวที

สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนร่วมกัน 

สภาองค์กรชุมชนเป็นตัวแทนจากภาคประชาชนทุกหมู่บ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหา และ

ประสานการทำงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อมาช่วยเหลือและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา

หมู่บ้านหรือตำบลในทุกกลุ่มเป้าหมาย 

สืบเนื ่องจากเวทีประชาคม และเวทีข๋วงผญ๋า ฮอมกำกึ๊ด ของเทศบาลตำบลเกาะคาที่

ต้องการแก้ปัญหาของเด็กและเยาวชน ที่มีพฤติกรรมมั่วสุม ติดเกม หนีเรียน อีกทั้งเทศบาลยัง

ต้องการสร้างสถานที่ที ่เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนและเยาวชน เทศบาลตำบลเกาะคาจึงได้

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หรือศาลาที่อ่านหนังสือพิมพ์ของหมู่บ้านให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน

เทศบาลตำบลเกาะคา โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน 

และประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นการยกระดับการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนของท้องถิ่น นอกจากนี้ 

เทศบาลตำบลเกาะคายังจัดตั้งแหล่งสืบค้นข้อมูลของท้องถิ่นภายในศูนย์เรียนรู้ชุมชน ประกอบ

ด้วย ห้องอินเตอร์เน็ตชุมชน ตู้หนังสือชุมชน และลานกิจกรรม  

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อชุมชน เป็นการส่งเสริมให้

ประชาชนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่าน การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต และการมีปฏิสัมพันธ์ 

พูดคุย ซักถามระหว่างกัน  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประกอบกับการเปิดเผยข้อมูล และ  

การบริหารจัดการอย่างโปร่งใสของเทศบาลตำบลเกาะคาก่อให้เกิดการรวมตัวกันในชุมชน เพื่อ

สร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้

ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาในชุมชน อันจะนำไปสู่สังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่ประชาชนมีจิตสำนึก

สาธารณะ รักและรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
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เทศบาลตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน

พื้นที่ตำบลบ้านกลางเป็นที่ตั ้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ซึ่งจัดตั้งขึ ้นเพื่อสนอง

นโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) ที่เน้นให้มี

การพัฒนาเมืองหลักและเมืองรองของภาคต่างๆ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)   

จึงได้มีโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือขึ้นที่จังหวัดลำพูน ส่งผลให้พื้นที่ตำบลบ้านกลาง

ซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่แห้งแล้งและกันดาร ขาดแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ใน

เกษตรกรรม กลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

ให้กับคนในพื้นที่ตำบลบ้านกลางและพื้นที่ใกล้เคียง และยังเป็นแหล่งลงทุนที่สำคัญของนักธุรกิจ

ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ภายใต้บริบทพื้นที่ดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านกลางมุ่งเน้นการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอุตสาหกรรมที่ปลอดมลพิษ รวมทั้งเล็งเห็นความสำคัญของการมี

คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาของเด็กและเยาวชน ควบคู่ไปพร้อมกับ

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนและสาธารณชน เทศบาลตำบล

บ้านกลางจึงบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม 

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เทศบาลตำบลบ้านกลางบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล	ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต” โดยได้มีการกำหนด

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในเทศบาลตำบลบ้านกลางในปี พ.ศ. 

2553 – 2556 ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ 4 ประการ คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมใหม่ ให้เทศบาลตำบลบ้านกลางบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

เทศบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เทศบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

ภาครัฐ 

อีกทั้ง ในการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละฝ่าย/กองได้มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ

งานหรือวิธีการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยเปิดโอกาสและกำหนดช่องทางให้ภาคประชาสังคม  

เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ติดตามและตรวจสอบการทำงานของเทศบาลเพื่อความโปร่งใส 

ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลในรูปแบบที่หลากหลายทั้ง

การสื่อสารทางตรงระหว่างบุคคล และการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชน

ทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงและรับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้ได้มากที่สุด 

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลบ้านกลาง   อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน 

     รหัสไปรษณีย์ 51000 

     053-090-711  โทรสาร  053-090-711 ต่อ 0 

 ประชากร   ประชากร 9,135  คน  (ชาย  4,278 คน  หญิง  4,857 คน) 

 พื้นที่   18.314  ตารางกิโลเมตร  (ครอบคลุมจำนวน  12  หมู่บ้าน) 

 รายได้   57,808 ,972.60 บาท 

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  12,172,872  บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายวิทยากร  เขื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง 

 2.  นายสว่าง  กันทาผาบ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง 

 3.  นายรักพงษ์  บุลศิริ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง	

ชาย  10 คน 

หญิง 2 คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านกลางได้แก่

โครงการเทศบาลใสสะอาดคิดดีทำดีมีคุณธรรมเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

เป็นโครงการต่อยอดจากการดำเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง  

ส ่วนท้องถ ิ ่นในการป้องก ันและปราบปรามทุจร ิต ซ ึ ่งได ้ร ับการสนับสนุนจากสำนักงาน  

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อ  

เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมให้แก่กลุ่มผู้บริหารและ

บุคลากร กลุ่มสมาชิกสภา กลุ่มองค์กรชุมชนและประชาชน และกลุ่มธุรกิจเอกชน กระทั่งให้ทุก

ภาคส่วนสามารถบูรณาการร่วมกันเป็นเครือข่ายที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 

อีกทั้งเพื่อสร้างกลไกพัฒนาระบบการตรวจสอบ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนและ  

เจ้าหน้าที่ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

เนื่องด้วยพื้นที่ตำบลบ้านกลางเป็นที่ตั ้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ในพื้นที่จึงมี

แรงงานต่างจังหวัดที ่เป็นประชากรแฝงอาศัยอยู่ ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของประชาชนมีความ  

แตกต่างกัน และมีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประกอบกับเรื ่องของเวลาและ  

ปากท้องในการทำงานแบบหาเช้ากินค่ำ ล้วนส่งผลกระทบต่อการเข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาล    

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านกลางจึงต้องปรับการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้มีความ  

เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และที่สำคัญได้ใช้รูปแบบการดำเนินงานในลักษณะเครือข่ายเพื่อ

กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น   

เทศบาลตำบลบ้านกลางได้จัดกิจกรรมตามโครงการเทศบาลใสสะอาด คิดดี ทำดี   

มีคุณธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามลำดับ ดังนี้  

 - จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อรับแจ้งเหตุทุจริตและการประพฤติ  

มิชอบ 

 - เสริมสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตโดยดำเนินการรวมกลุ่มและจัดทำบัญชีรายชื่อ 

 - จัดอบรมสัมมนาโดยเชิญวิทยากรจากพระภิกษุสงฆ์และจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
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 - จัดทำปฏิญญา 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู ้บริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล และฝ่ายข้าราชการ   

พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ให้มีเจตจำนงยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุข

แก่ประชาชน 

 - จัดกิจกรรมรณรงค์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมใหม่ในสถานศึกษา 

 - ดำเนินการโครงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 - ดำเนินโครงการเสริมสร้างและยกย่องคนดี (คนดีศรีบ้านกลาง) จากการคัดเลือกและ

มอบใบประกาศ 

ทั ้งนี ้ เทศบาลตำบลบ้านกลางจะพัฒนาขยายผลโครงการอย่างต่อเนื ่องทุกปี โดยให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เทศบาลเป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใสและสร้างความ

เชื่อมั่น ไว้วางใจให้ประชาชนยอมรับและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล

โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ตามความต้องการของประชาชน

ในพื้นที่ที่ต้องการให้ทุกคนมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

ประกอบกับผู้ปกครองต้องการลดค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานไปเรียนยังต่างพื้นที่ รวมทั้งต้องการ

ปลูกฝังเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้รู้จักสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ขณะที่เทศบาล

ตำบลบ้านกลางก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ รวมถึงต้องการ

สนับสนุนให้คนรักท้องถิ่นบ้านเกิดมากยิ่งขึ ้น เทศบาลจึงรับโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากกรม  

พัฒนาชุมชน โดยจัดการศึกษา อบรมและฝึกฝนทักษะให้แก่เด็กในพื้นที่ ตั ้งแต่ระดับเตรียม

อนุบาลถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่ 2 จากนั้นเทศบาลตำบลบ้านกลางจึงได้จัดตั้งโรงเรียนระดับประถม

ศึกษาตามระบบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการ

ประเมินคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยเปิดรับเด็ก

นักเรียนระดับอนุบาลชั้นปีที่ 2 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา 

การบริหารงานของโรงเรียนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยโครงสร้าง

การบริหารงานประกอบด้วยคณะทำงาน 2 กลุ ่ม คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน   

ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน และชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียน ซึ่ง

ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของชมรม โดยมีบทบาทที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การระดมทรัพยากร

เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมการทอดผ้าป่าหนังสือตามโครงการหนังสือดีที่  
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ลูกรักเพื่อนำไปไว้ในห้องสมุด นอกจากนี้ ชุมชนและประชาชนทั่วไปยังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนได้ โดยเป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้

ในเรื่องต่างๆ แก่เด็กนักเรียน โดยเฉพาะเรื่องศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญา

ท้องถิ ่น รวมทั้งยังสามารถช่วยเหลือระดมทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน และจัด

กิจกรรมร่วมกันในชุมชนได้ ประกอบกับเทศบาลตำบลบ้านกลางเป็นผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริม

โรงเรียนในด้านต่างๆ เช่น การจัดการศึกษาเรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งแจกชุดนักเรียนให้

แก่นักเรียนทุกคน เพื ่อลดค่าใช้จ่ายแก่ผู ้ปกครอง และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของ

โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

การจัดตั้งโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลเพื่อจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 

ทำให้เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน จากการสำรวจความพึงพอใจของ  

ผู้ปกครองและชุมชนพบว่า โรงเรียนได้รับการยอมรับและเป็นที่น่าเชื่อถือ ที่สำคัญคือสามารถสร้าง

ความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของโรงเรียนให้แก่ชุมชนและให้การสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนได้   

ซึ่งผลที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรม คือ จำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 

โครงการชมรมเบาหวาน–ความดันโลหิตตำบลบ้านกลาง

เทศบาลตำบลบ้านกลางร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เช่น สถานีอนามัยตำบล  

บ้านกลาง แกนนำ และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ได้ตรวจสุขภาพและคัดกรองผู้ป่วยในชุมชนเพื่อ

จัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ต่อมา จึงมีการจัดตั้งชมรมคัดกรอง  

โรคเบาหวาน – ความดันโลหิตสูงในชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินงานตามแผนที่ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาสุขภาพของตำบล ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนจากฐานข้อมูลโดยมี

เป้าหมายเป็นโครงการเชิงรุกเพื่อลดภาวะความเสี่ยงของการได้รับโรคแทรกซ้อน  กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลางร่วมกับสถานีอนามัยตำบลบ้านกลางและชมรมอาสาสมัคร

สาธารณสุขเห็นควรให้ผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองและอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรับยา สมควรได้รับการดูแล

รักษาอย่างต่อเนื่อง จึงนำกระบวนการกลุ่มมาใช้เป็นกลยุทธ์เสริม ซึ่งได้มีการนัดหมายสมาชิกให้มา

รวมกลุ่มทำกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน ณ ที่ตั ้งชมรม (สถานีอนามัยตำบลบ้านกลาง) มีการ  

ตรวจประเมินระดับน้ำตาลในเลือด/ระดับความดันโลหิต และมีการจัดยาให้นำกลับไปรับประทาน 

อีกทั้งชมรมมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้ สุขศึกษา การรับประทานอาหาร การ  

ออกกำลังกาย และการจัดการอารมณ์ ฯลฯ แก่ผู ้ป่วยทั ้งรายเก่าและรายใหม่ มีการติดตาม  
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เยี่ยมบ้านผู้ป่วย และมีเป้าหมายขยายโครงการไปยังหมู่บ้านนำร่องโดยไม่ต้องให้ผู้ป่วยเดินทางมา

รับยาที่สถานีอนามัยตำบลบ้านกลางหรือโรงพยาบาลลำพูน  ในขั ้นตอนการดำเนินงานต่างๆ 

เทศบาลตำบลบ้านกลางได้อาศัยหลักการ 5 ร่วม ได้แก่ ร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมเฝ้าระวัง 

และร่วมตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมเกิดความยั่งยืน เพราะโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ในผู้ป่วยบางรายเป็นโรคประจำตัวไปตลอดชีวิต  
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เทศบาลตำบลกงไกรลาศอำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัย

“บ้านเมืองน่าอยู่ภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจมั่งคั่งชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี” เป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลกงไกรลาศ ซึ่งมีความผูกพันและใกล้ชิดกับประชาชนเป็น

อย่างมาก มีระบบการบริหารงานที่มีความโปร่งใสและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารเทศบาล มีการทำประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตาม

กระบวนการตั้งแต่ “ร่วมคิด	ร่วมวางแผน	ร่วมปฏิบัติ	ร่วมติดตามประเมินผล	ร่วมรับประโยชน์	

และแก้ไขปัญหาความต้องการของท้องถิ่นด้วยตนเอง	บนความเชื่อที่ว่าคนในท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหา	

และสามารถแก้ไขปัญหานั้นด้วยตนเอง”	อีกทั้งยังมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพดั้งเดิมจาก  

ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมให้

ประชาชนมีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของเทศบาล มีการสอดส่องดูแล เฝ้าติดตามการปฏิบัติงาน  

ของผู ้บริหารและพนักงานเทศบาลอย่างต่อเนื ่อง จนส่งผลให้เทศบาลตำบลกงไกรลาศเป็น   

“ดินแดนแห่งธรรมาภิบาล”		

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

     รหัสไปรษณีย์ 64170 

     โทรศัพท์  055-691-158  โทรสาร  055-691-158 

 ประชากร   4,589 คน  (ชาย 2,210 คน  หญิง 2,379 คน) 

 พื้นที่   4.75  ตารางกิโลเมตร  (ครอบคลุมจำนวน  7 ชุมชน) 

 รายได้   17,657,459.32  บาท 

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  8,398,475  บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายชวนินทร์  เพมะ     นายกเทศมนตรีตำบลกงไกรลาศ 

 2.  นายนิเวศน์  แป้นจาก   ประธานสภาเทศบาลตำบลกงไกรลาศ 

 3.  นายสุทัศน์  อุ่นใจ  ปลัดเทศบาลตำบลกงไกรลาศ 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงไกรลาศ	

ชาย  10 คน 

หญิง 2 คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลตำบลกงไกรลาศได้แก่

โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชิมขนมกินปลาน้ำยมชมวิถีชีวิต
คนกงไกรลาศ

ในอดีตเทศบาลตำบลกงไกรลาศ มีสภาพภูมิศาสตร์และภูมิประเทศที ่เป็นชุมชนที ่มี

ประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองที่มีแม่น้ำยมไหลผ่าน เป็นแหล่งปลาน้ำจืด และเป็นเมืองท่า 

ประกอบกับประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำขนมผิง ทองพับ ซึ่งเป็น OTOP มีการทำประมงน้ำจืด   

ทำน้ำปลา และปลาร้า แต่ด้วยสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป ทั้งด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพใน

ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบครบวงจรจะทำให้เศรษฐกิจของ

ชุมชนดีขึ้น ตลอดจนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย โดยใช้ของดีของท้องถิ่นนำมา

เป็นจุดขาย จนเกิดการบูรณาการร่วมกันในภาคประชาชน เกิดความรัก ความสามัคคี รักษ์และ

ภูมิใจในท้องถิ่นของตนอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป  

เมื ่อนักท่องเที ่ยวเดินทางมาถึงจุดจอดรถหน้าอำเภอกงไกรลาศ เพื ่อขึ ้นรถสองแถว       

(รถคอกหมู) โดยมีมัคคุเทศก์ประจำรถเล่าถึงประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตของคนกงไกรลาศ และ

ลองลิ้มชิมรสกับขนมไทยต้นตำรับ ขนมผิง ทองม้วน ทองพับ ชมบ้านเรือนไม้เก่าของชาวจีนยุค

แรกๆ สัมผัสชีวิตกับวิถีชีวิตของคนริมน้ำยมแบบครบวงจร ชมการหาปลาด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ 

อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ชมการทำปลาร้า ปลาจ่อม ปลาแดดเดียว โดยวิธีพื้นบ้าน และ  

อิ่มอร่อยกับอาหารโบราณที่สืบทอดกันมาหลายชั่วคน โดยมัคคุเทศน์จะนำแวะชมในแต่ละจุดคือ 

จุดที่  1  หมู่บ้านทำขนม ทองพับ ทองม้วน 

จุดที่  2  กลุ่มทำขนมผิงโบราณ 

จุดที่  3  ดูการทำปลาร้า น้ำปลา ปลาแดดเดียว ปลาย่าง 

จุดที่  4  นมัสการหลวงพ่อโตวิหารลอย 

จุดที่  5  ตลาดปลาน้ำจืดที่มีรสชาติอร่อยที่สุด 

จุดที่  6  ล่องแพชมวิถีชีวิตคนริมฝั่งแม่น้ำยมรับประทานอาหารจากกลุ่มแม่บ้าน 

จุดที่  7  เส้นทางอาหารโบราณ เช่น ก๋วยเตี๋ยวกะลา ผัดไทใบตอง ขนมไทยโบราณ 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มอาชีพในชุมชน

เป็นโครงการที่เน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างแท้จริง ซึ่งเกิดจาก

การร่วมกันทำแผนชุมชน และจากแผนชุมชนมาสู่แผนพัฒนาเทศบาลที่ให้ความสำคัญในเรื่องการ

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณ และวัสดุ

อุปกรณ์ที่จำเป็นในการสร้างศักยภาพให้เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจนการสรรหาวิทยากรผู้มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี ่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่สมาชิก 

พร้อมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนการ

ส่งเสริมให้ประชาชนค้นหาของดีที่มีอยู่แล้วมาสร้างมูลค่าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น และเป็น

เอกลักษณ์ของชุมชน  

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ ยังเน้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาของ  

ท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่

ท้องถิ่น และยังมีการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาไปสู่สากลโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำไป

สู่ชุมชนเข้มแข็งต่อไป โดยเทศบาลได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพทั้งสิ้น 13 กลุ่มอาชีพ ดังนี้ 

 1.  กลุ่มอาชีพผลิตน้ำดื่ม  

 2.  กลุ่มอาชีพผลิตดอกไม้จันทน์และพวงหรีด 

 3.  กลุ่มอาชีพผลิตข้าวขาวและข้าวกล้อง 

 4.  กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น 

 5.  กลุ่มอาชีพนักร้อง-นักเต้น 

 6.  กลุ่มอาชีพชกมวยไทย 

 7.  กลุ่มอาชีพบดน้ำพริกแกง 

 8.  กลุ่มอาชีพผลิตน้ำสมเกล็ดหิมะ 
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 9.  กลุ่มอาชีพดนตรีสากล 

 10.  กลุ่มอาชีพผ้าเช็ดเท้า 

 11.  กลุ่มอาชีพเย็บผ้าร่ม 

 12.  กลุ่มอาชีพล่องแพเพชรแม่ยม 

 13.  กลุ่มอาชีพเย็บมุ้ง 

โครงการตรวจสอบความโปร่งใสและติดตามการทุจริตภาคประชาชน
(ตปช.)

การสร้างให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของเทศบาลร่วมกัน การปกป้องผลประโยชน์ 

รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในสอดส่องดูแลการ

บริหารงานของเทศบาลให้อยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีการดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการ

ตรวจสอบความโปร่งใสและการติดตามการทุจริตของผู ้บริหาร/พนักงานเทศบาล โดยคณะ  

กรรมการฯ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประชาชนจะมีหน้าที่ติดตามการ

ทำงานของผู้บริหารและพนักงานเทศบาลในทุกๆ เรื่อง ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของเทศบาลได้ทันทีที่ในกรณีที่มีการร้องเรียนเข้ามา มีการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบการดำเนิน

งาน และการเฝ้าระวังการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่างสม่ำเสมอ เมื่อรับทราบข้อร้องเรียนแล้วทั้ง

ทางลับและทางเปิดเผย ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยไม่ต้อง

ร้องขอหรือได้รับอนุญาตจากผู้บริหารแต่อย่างไร  

ทั้งนี้ยังมีการคัดเลือกตัวแทนจากชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประมูลงาน การจัดซื้อ 

จัดจ้าง หรือเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างร่วมกับพนักงานเทศบาลทุกโครงการ โดยก่อนการ

ตรวจรับงานจะมีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการตรวจรับงานจ้างอย่างถูกต้อง 
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เทศบาลเมืองพนาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลพนา แม ้ เป ็นองค ์กร

ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นท ี ่ม ีขนาดเล ็ก   

แต่ด้วยศักยภาพของฝ่ายบริหาร สภา

ท้องถิ่น และพนักงานของเทศบาลที่ล้วน

ท ี ่ม ีจุดมุ ่ งหมายสำค ัญเด ียวก ันค ือ   

การพัฒนาท้องถิ ่นของตนให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี ในขณะเดียวกันการบริหารงาน

ไม ่สามารถประสบผลสำเร ็จได ้ด ้วย

เทศบาลเพียงลำพัง ถ้าไร้ซึ่งประชาชนในพื้นที่ที่มีจิตอาสาอย่างแรงกล้า ประกอบกับภาคส่วนต่างๆ 

ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการ

สนับสนุนให้เทศบาลตำบลพนาเป็นเมืองที ่มีสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในชีวิตและ  

ทรัพย์สิน ดังจะเห็นได้จากโครงการทำความดีถวายพ่อ ร้อยดวงใจให้ชุมชนปลอดขยะ ลดภาวะ

โลกร้อน ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่เทศบาลได้เริ่มดำเนินงานไม่ถึงขวบปี โดยประชาชนในเขตเทศบาล

สามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธี และปลดถังขยะที่ตั้งอยู่ในชุมชนออกได้ทั้งเขตพื้นที่เทศบาล ซึ่ง

นับเป็น “มิติใหม่ชุมชนไร้ถังขยะ” ความสำเร็จนี้ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความภูมิใจและรู้สึกว่า

ตนเองเป็นกลจักรสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับเทศบาลตำบล

พนาและประชาชนในพื้นที่ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมาอย่างต่อ

เนื่อง โดยการต่อยอดภารกิจของ อปพร.ในพื้นที่โดยการพัฒนาให้มี จักรยานสายตรวจชุมชนที่ให้

บริการทุกวัน การใช้พารามอเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากประชาชนในพื้นที่บินสำรวจความปลอดภัย  

โดยเฉพาะในช่วงงานเทศกาลที่สำคัญ ทำให้ประชาชนเกิดความรัก ความหวงแหนชุมชนและที่อยู่

อาศัยของตน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลตำบลพนาได้แก่

โครงการทำความดถีวายพอ่รอ้ยดวงใจใหช้มุชนปลอดขยะลดภาวะโลกรอ้น 

ขยะเป็นปัญหาที่นับวันจะมีความสำคัญและทวีความรุนแรงส่งผลให้องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นต้องแบกรับภาระในการบริหารจัดการ  เทศบาลตำบลพนามีปริมาณขยะที่ต้องนำไป

กำจัด ณ พื้นที่ฝังกลบของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณปีละกว่า 1.2 ล้านบาท 

จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมาพบว่าปริมาณขยะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่  

ฝังกลบจะสามารถรองรับการใช้งานได้อีกไม่เกิน 20 ปี เทศบาลตำบลพนาได้มีการนำข้อมูล  

มาวิเคราะห์แล้วพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจกระบวนการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร 

โดยเข้าใจว่าการทิ้งขยะลงถังรองรับที่เทศบาลจัดเตรียมไว้ให้เป็นการทำหน้าที่ที่ดีแล้ว ดังนั้น ขยะ

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลพระเหลา  อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ 

     รหัสไปรษณีย์ 37180 

     โทรศัพท์  045-463-031-2  โทรสาร  045-463-636 

 ประชากร   2,836 คน (ชาย 1,340 คน  หญิง  1,496  คน) 

 พื้นที่   2.8 ตารางกิโลเมตร  (ครอบคลุมจำนวน  5 ชุมชน) 

 รายได้   11,031,634.25 บาท 

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  17,131,252.57 บาท  

คณะผู้บริหาร	

 1. ว่าที่ พันตรีเผชิญลาภ อินทรจันทร์  นายกเทศมนตรีตำบลพนา 

 2. นายคณิต  สิงห์นาค  ประธานสภาเทศบาลตำบลพนา 

 3. นายเทพพิทักษ์  วงละคร  ปลัดเทศบาลตำบลพนา 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนา	

ชาย  10 คน 

หญิง 2 คน 
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จึงไม่มีการแยกประเภทขยะว่าอะไร คือ สิ่งที่สามารถขายได้ (ขยะรีไซเคิล) สิ่งที่ย่อยสลายได้ (เศษ

อาหารที่สามารถนำไปหมักทำปุ๋ยได้) และสิ่งที่เป็นพิษ (ขยะจริงที่ต้องนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ) 

จึงทำให้ปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดมีปริมาณมาก เทศบาลตำบลพนาได้ตระหนักถึงปัญหา  

ดังกล่าวจึงจัดให้มีโครงการทำความดีถวายพ่อ ร้อยดวงใจให้ชุมชนปลอดขยะ ลดภาวะโลกร้อน 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร ให้แก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่  

ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดจิตสำนึกในการรับผิดชอบ

ปัญหาร่วมกัน  

จากจุดเริ่มต้นนี้ ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจว่าแท้จริงแล้วปริมาณขยะที่ต้องนำมากำจัด

นั้นมีปริมาณลดน้อยลงมากหากได้ทำการคัดแยก โดยมีปริมาณขยะก่อนดำเนินโครงการเทียบกับ

หลังจากดำเนินโครงสำเร็จแล้วจากเดิมปี 2552 มีปริมาณขยะ 576 ตัน/ปี และในปี 2553   

มีปริมาณขยะเพียง 72 ตัน/ปี  อีกทั้งเกิดการประหยัดงบประมาณได้มากถึงปีละ 500,000 บาท   

ซึ่งงบประมาณที่ประหยัดได้นี้สามารถนำมาพัฒนาในด้านอื่นๆ ได้มากมาย  

การดำเนินโครงการประกอบด้วย “การประกาศสงครามกับขยะ”	ในช่วงเดือนธันวาคม 

2552 และจัดให้มีพิธีการประกาศปฏิญญาพนา 2552 ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยโดยมีชุมชนเป็น

ฐาน ร่วมกับการเดินรณรงค์ โดยมีภาคส่วนต่างๆ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชา

สังคม และภาคประชาชนเข้าร่วมในโครงการ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุชุมชน   

หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และผ่านรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ นอกจากนี้ เทศบาลตำบลพนายังได้จัด

ให้มีระบบการติดตามประเมินผลในระหว่างการดำเนินโครงการในทุกๆ 3 เดือน เพื่อติดตามความ

เป็นไปได้ของโครงการ และรับทราบปัญหาที ่เกิดขึ ้นจากการปฏิบัติจริงในชุมชน การดำเนิน

โครงการนี้ในระยะแรกส่งผลให้ถังขยะในชุมชนมีจำนวนลดลง ปัจจุบัน เทศบาลตำบลพนาประสบ

ผลสำเร็จในด้านการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน นำไปสู่ชุมชนปลอดถังขยะ หรือ “ชุมชนไร้ถัง

ขยะ”	พร้อมกันทั้งเทศบาลในช่วงระยะเวลาไม่ถึงปี  

ศูนย์อปพร.เทศบาลตำบลพนา

“เน้นส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจร่วมทำร่วมคิดร่วมแก้ไขสู่ความปลอดภัยที่ยั ่งยืน”   

นี่คือคำขวัญเพื่อเป็นหลักในการดำเนินโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติภัย  

ในเขตเทศบาลตำบลพนา ของชุด อปพร. เทศบาลตำบลพนา จินตภาพของคนทั่วไปที่มองผ่าน  
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การดำเนินงานของ อปพร. ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาและมีอยู่ทั่วไปในหลายพื้นที่ แต่ความต่างของ 

อปพร. เทศบาลตำบลพนา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพนาเป็นคนที่มีจิตอาสา อีกทั้งยังมี

การต่อยอดการดำเนินงาน อาทิ การใช้พารามอเตอร์ที ่ภาคประชาชนบริจาคในการบินสำรวจ  

ตรวจตราความปลอดภัย และเหตุร้ายอันอาจจะมีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงงานเทศกาลต่างๆ ที่สำคัญ 

และไม่เพียงแต่ให้บริการเฉพาะในเขตพื้นที่เท่านั้น แต่ทว่ายังให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ ในเขต

พื้นที่จังหวัดด้วย  

ประกอบกับ อปพร. ยังได้ดำเนินกิจกรรมสายตรวจจักรยาน โดยออกตรวจทุกวันตั้งแต่ 

เวลา 18.00-06.30 น. เพื่อตรวจตรา ดูแลความสงบเรียบร้อย และเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการ 

โดยกลุ่ม อปพร. จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปด้วยตัวของพวกเขาเอง ทำให้เกิดความรัก 

ความหวงแหนชุมชน อีกทั้ง อปพร.ยังเป็นส่วนสำคัญในการหยิบยกปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่มา

ประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือ และหาแนวทางป้องกันและแก้ไขเป็นประจำทุกรอบเดือน 

อีกทั้ง เทศบาลตำบลพนามีสถานที่ท่องเที่ยว 2 แห่งที่สำคัญ คือ วัดพระเหล่เทพนิมิต และ

วนอุทยานสวนลิงดอนเจ้าปู่ ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นเดินทางมาเยี่ยมชมเป็น

จำนวนมากในแต่ละวัน ทำให้ประชาชนเริ่มหันมาใส่ใจเรื่องความปลอดภัยและทรัพย์สินในชีวิตของ

ชุมชนและที่อยู่อาศัยมากขึ้น กลุ่ม อปพร. ก็ทำหน้าเป็น	“อาสาท่องเที่ยวประจำ	ณ	วนอุทยาน		

สวนลิงดอนเจ้าปู ่”  โดยทำหน้าที ่ท ั ้งการแนะนำสถานที ่ท่องเที ่ยว ดูแลรักษาความสะอาด   

ความปลอดภัย และความเรียบร้อยด้วย 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มอำเภอพานจังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม เป็นชุมชนที ่มีวิถีชีวิตที ่มีความผูกพันกับประเพณี 
วัฒนธรรมดั้งเดิม โดยได้มีการฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรม ความเชื่อ จารีตประเพณี และสิ่งดีงามภายใน
ชุมชน ประกอบกับหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา คุณธรรม ศีลธรรม เข้ามาจัดระบบการเรียนรู้ 
และส่งต่อให้เกิดขึ้นต่อคนรุ่นหลังในชุมชน จากทุนทางสังคมที่มีอยู่  จึงทำให้องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลหัวง้ม มีการบริหารงานโดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
โดยใช้แนวคิด “คุณธรรมนำการพัฒนา” เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม	“รู้	รัก	สามัคคี	อยู่ดีมีสุข” ให้
เกิดขึ้นในชุมชนตำบลหัวง้ม โดยมุ่งมั่นในการพัฒนา “คน” ให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความสามัคคี เอื้ออาทร และสันติสุขอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสุขความ
เจริญอย่างแท้จริง โดยการสร้างจิตสำนึกทางคุณธรรมจริยธรรม และขับเคลื่อนให้คุณธรรม
จริยธรรมเป็นพลังของการพัฒนาทุกประเภท โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ตำบลหัวง้มมุ่งสู่ “สังคม
คุณธรรม”		

  ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลหัวง้ม  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

     รหัสไปรษณีย์ 57250 

     โทรศัพท์  053-635-224-5 โทรสาร  053-635-224-5 ต่อ 17 

 ประชากร   7,814  คน  (ชาย  3,860  คน  หญิง  3,954  คน) 

 พื้นที่   61.20  ตารางกิโลเมตร  (ครอบคลุมจำนวน  13  หมู่บ้าน) 

 รายได้   10,039,542.22  บาท 

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  10,577,572  บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายวินัย  เครื่องไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม 

 2.  นายธานินทร์  เอี่ยมธีรธิติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม 

 3.  นางลาวัลย์  คำแสนยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม	

ชาย  22 คน 

หญิง 4 คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มได้แก่

โครงการ“ธนาคารความดี”

เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนทำความดีเพื ่อตัวเองและสังคมเพื่อร่วมกัน “ทำดีถวาย

ในหลวง”	“น้อมสะสมความดี		84,000	ความดี	ถวายในหลวง	84	พรรษา	ในปี	2554”	 และ

ครอบคลุมไปถึงปรัชญานำชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง   

โครงการธนาคารความดี เกิดจากการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม คณะสงฆ์ ผู้นำ

ชุมชน ส่วนราชการ และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ร่วมกันดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นการ

ส่งเสริมให้คนทำความดีโดยยึดหลักศีลธรรม จริยธรรม อันดีงามตามหลักธรรมทางพระพุทธ-

ศาสนา และจากการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มออกไปจัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็น

ในทุกหมู่บ้าน และมีการจัดทำแผนชุมชนของหมู่บ้านร่วมกัน ชาวบ้านจึงมีคำถามว่า “ทำดีเพื่อ

อะไร	จะมีคนมองเห็นไหม” จากคำถามดังกล่าว ก่อให้เกิดวาระสำคัญในการร่วมกันค้นหา  

คำตอบของการทำความดี ซึ ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การลดเหล้าในงานศพ ตาม

โครงการ	“งานศพ	ปลอดเหล้า”	ทั้งนี้ จากโครงการต่างๆ จึงเกิดการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบใน

การนำเอากิจกรรมที ่เกิดขึ ้นใน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม มาเป็นบทสรุปสู ่การจัดตั ้ง 

“ธนาคารความดี”		

โครงการ “ธนาคารความดี” มีการจำลองระบบ รูปแบบจากธนาคารพาณิชย์มาเป็นต้นแบบ

การดำเนินงานของธนาคาร เช่น “การฝากความดี” หรือ	“การถอนความดี” โดยผู้ฝากหรือผู้ถอน

จะนำใบฝากหรือใบถอนความดีพร้อมสมุดธนาคารไปยื่นให้เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกความดี  

“การฝากความดี”	สมาชิกสามารถฝากความดีได้ทั้งแบบสะสม และแบบสัจจะ โดยความดี

ประเภทการเว้นจากการละเมิดศีลห้า และการเลิกข้องเกี่ยวกับอบายมุข ต้องฝากโดยตั้งสัจจะ

อธิษฐาน ที่จะตั้งมั่นในการทำความดีต่อหน้าพระรัตนตรัย 

“การถอนความดี” สมาชิกที ่ต้องการถอนความดี ต้องมีความดีสะสมอย่างน้อย 250   

ความดี และต้องมีความดีคงเหลือหลังถอนความดีแล้วไม่ต่ำกว่า 100 ความดี โดยการถอนความดี

เมื่อสมาชิกไม่สามารถทำดีได้ตามต้องการที่ฝากไว้   
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จากการดำเน ินงานของ	“ธนาคารความดี” ซ ึ ่งได ้ดำเน ินการอย่างต ่อเน ื ่อง และ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนใน องค์การบริหารส่วนตำบล  

หัวง้ม เป็นสมาชิกธนาคารความดี รู้คุณค่าของการทำความดี  

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยใช้ธนาคารความดี

เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ จึงทำให้มีเครือข่ายในการสร้างความดีมากขึ้น โดยความ

ดีที่เกิดขึ้นเป็นการทำดีเพื่อตัวเอง เพื่อคนรอบข้าง และเพื่อสังคม เพื่อนำไปสู่ “สังคมคุณธรรม”  

ธนาคารความดีจึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 - โครงการกลุ่มสัมพันธ์ผู้สูงอายุ 

 - โครงการร้อยคน  ร้อยดวงใจ  ช่วยเหลือผู้สูงวัยที่ขาดแคลน 

 - โครงการ  1  วัน  1  บาท  เพื่อเติมโอกาสให้แก่ผู้ยากไร้ 

 - โครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 - โครงการมรรคนายกน้อย 

 - โครงการก๋วยสลากเพื่อการศึกษา 

 - โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 

 - กิจกรรม “เมนูความดี  ส่งเสริมการทำความดีเพื่อตัวเองและสังคม” 

โครงการประกวดหมู่บ้านตำบลหัวง้มหมู่บ้านน่าอยู่เคียงคู่วัฒนธรรม

ซึ ่งเป็นโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทุกด้าน จากการ  

บูรณาการงานร่วมทั้งจากภาคราชการ  เอกชน และประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนา 

ปรับปรุง ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยการมีส่วนร่วมจาก
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ประชาชนในหมู ่บ้าน ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน  ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมใน

โครงการพัฒนาต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด อาทิ ด้านภูมิทัศน์ ด้านศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร การกำจัดลูกน้ำยุงลาย หมู่บ้านปลอดยาเสพติด โดยจะมีคณะกรรมการจะทำการตรวจ

ประเมินรวม 5 ครั้ง และประกาศผลมอบรางวัลตอนสิ้นปีในงานมหกรรมของดีตำบลหัวง้ม  

จากการดำเนินงานพบว่าประชาชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเกินคาด  

เพราะความร่วมมือที่เกิดขึ้นทำให้หมู่บ้านของตนเป็นหมู่บ้านน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

จึงมีการระดมทุนทั้งจากแรงกาย การเสียสละเวลา การเสียสละทรัพย์ ทั้งจากประชาชนในชุมชน 

จากภาคเอกชน กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น  

การบริหารงานด้วยความโปร่งใส

มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบล  

หัวง้ม ไว้ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบประจำศูนย์ และมีระบบการให้และขอรับข้อมูล  

ข่าวสารโดยประชาชนสามารถยื่นแบบขอรับข้อมูลข่าวสารได้โดยตรง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือ

ผ่านทางเว็บไซต์  www.huangom.net นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางอื่นในการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารประกอบด้วย บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบล บอร์ดประชาสัมพันธ์ใน

ชุมชน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทุกหมู่บ้าน หอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน วิทยุชุมชน  

มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผ่านทางกล่องรับความคิดเห็น การจัด

ประชุมประชาคม/เวทีชาวบ้าน ซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกวันที่ 7 ของเดือน ประกอบด้วยตัวแทนจาก

ทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการแจ้งข่าวสาร กิจกรรม การหารือ การเสนอปัญหา ข้อเรียกร้อง หรือ  

ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปสู่กิจกรรมการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการที่  

แท้จริงตามความจำเป็นเร่งด่วน การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน  การรับฟังความคิดเห็นผ่าน

ทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบล และการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุม

สภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม  และรับฟังความคิดเห็นผ่านทางวิทยุชุมชน   
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องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่าอำเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  

ยุหว ่ าต ั ้ งแต ่ ระด ับนโยบายและว ิส ัยท ัศน ์ของ  

ผู้บริหาร ตลอดจนโครงการต่างๆ ได้แสดงให้เห็นถึง

ความโปร่งใสและการส่งเสร ิมการมีส ่วนร่วมของ

ประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่าเปิด

โอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการร่วม

ประชาคมหมู่บ้าน การร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนิน

งานเพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเสนอแนะ ร่วมประเมิน

และร่วมตรวจสอบการดำเนินงาน รวมทั้งการสนับสนุน

ส่งเสริมการรวมกลุ ่มของประชาชนให้เป็นเจ้าของ

โครงการหร ือก ิจกรรมเพ ื ่อการเร ียนรู ้ และการ  

ดำเนินงานด้วยตนเอง ซึ ่งจุดมุ ่งหมายที ่สำคัญของ

องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่าในการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชน คือ การพัฒนา “คน”	ซึ่งเป็น

ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการพัฒนา ควบคู่ไปกับการ

ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่ เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

หัตถกรรม การแกะสลักไม้ การเกษตรกรรรม ฯลฯ 

เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน  



รางวัลพระปกเกล้า2553

116

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่าได้แก่

โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่าก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยการบริหาร

จัดการของศูนย์ฯ ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสในการ  

ดำเนินงานทุกขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ	ก่อนการจัดตั้งศูนย์ฯ ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของ

ประชาชนและผู้ปกครอง โดยการจัดประชาคมทุกหมู่บ้านเพื่อชี้แจง รับฟังความคิดเห็น และลงมติ

การจัดตั้ง ซึ่งทุกหมู่บ้านได้ลงมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ฯ จากนั้นได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อ

สำรวจความต้องการของกลุ่มผู้ปกครองในการให้บริการของศูนย์ฯ เพื่อให้การดำเนินงานและการ

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลยุหว่า  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  

     รหัสไปรษณีย์ 50120 

     โทรศัพท์ 053-825-044  โทรสาร 053-825-044 ต่อ 18 

 ประชากร   10,313 คน (ชาย 4,923 คน  หญิง 5,390 คน) 

 พื้นที่   18.96 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 14 หมู่บ้าน) 

 รายได้   14,831,101.54 บาท 

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  13,866,136.78 บาท  

คณะผู้บริหาร	

 1. นายสมบูรณ์   ธรรมวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า 

 2.  ร้อยตรีไพโรจน์   แก้วล้อม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า 

 3. สิบตำรวจเอกหญิงพรรณทิพย์  โกสีย์ศิริกลุ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยหุว่า 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า	

ชาย  22 คน 

หญิง 6 คน 
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บริหารงานของศูนย์ฯ ตอบสนองและเป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองอย่างแท้จริง  

ขั้นตอนการดำเนินงาน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานของศูนย์ซึ่งมีโครงสร้างที่

ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจงาน และยังมีคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง โดยมีตัวแทนจาก

ประชาชนและผู้ปกครองในพื้นที่ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อร่วมกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการ

ศูนย์ฯ และร่วมวางแผนพัฒนาศูนย์ฯ ประกอบกับหลักสูตรการเรียนการสอนของศูนย์ฯ มาจาก

การประชุมระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ จัดทำ และร่างหลักสูตรโดยคณะกรรมการ ซึ่งมีผู้แทน  

ผู้ปกครองและสถาบันการศึกษารวมทั้งภาคส่วนอื่นๆ ร่วมกันดำเนินการ โดยหลักสูตรการเรียน

การสอนเป็นไปตามการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่มีการเพิ่มเติมบางวิชาให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาใน  

ท้องถิ่น ซึ่งมีผู ้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบหลักสูตรขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ 

กิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมของเด็กนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนเป็นกิจกรรมที่มีแหล่ง

เรียนรู้ภายในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้าน หรือการเรียนรู้  

วิถีชีวิตของคนในชุมชนจากวิทยากรภายในท้องถิ่น โดยมีลักษณะเหมือนการสอนลูกสอนหลาน

ภายในชุมชน และเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานของตนเองได้เรียนรู้ในสิ่งเหล่านั้น   

ยกตัวอย่างเช่น การทำข้าวแต๋น การทำประทีบ และการปลูกข้าว เป็นต้น  

ขั ้นตอนการติดตามและประเมินผล ศูนย์ฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีให้  

ผู ้ปกครองรับทราบ และทำการประเมินความพึงพอใจผู ้ปกครอง ซึ ่งผลการประเมินจากการ  

ดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของศูนย์ฯ อย่างไรก็ตาม 

ศนูย์ฯ ได้นำข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากผูป้กครองไปใช้ปรับปรงุพัฒนาการดำเนินงานของศนูย์ฯ ต่อไป  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่าเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนที่มุ่ง

เน้นให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย ดังปรัชญาของศูนย์ที่ว่า “เด็กที่มีพัฒนาการตามวัย	ย่อมเติบโต

เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ” ซึ่งกล่าวได้ว่า เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนา	“คน” ในท้องถิ่นตั้งแต่ยังเยาว์วัย

โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ศูนย์ฯ และบุคลากรครูผู้สอน

ได้รับรางวัลมากมาย กระทั่งเป็นสถานที่ศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง 

โครงการศูนย์ เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำองค์การบริหาร
ส่วนตำบลยุหว่า

ศูนย์เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลยุหว่าเริ่มต้นจากความร่วมมือกันระหว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่าและงานกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
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ที่ต้องการศึกษาและวางแผนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบททางสังคม 

ทรัพยากรและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนในชุมชน จึงได้มีการ  

ส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า กลุ ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล  

ยุหว่า กลุ ่มองค์กร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมถึงประชาชน เพื ่อให้มีการรวมพลังกันสร้างเป็น  

เครือข่ายที่เข้มแข็ง โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการจัดทำข้อตกลงร่วมกัน 

และการสนับสนุนส่งเสริมในด้านต่างๆ แก่กลุ่มโดยองค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อีกทั้งยังได้

ร่วมกันจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลยุหว่าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ศูนย์ทำหน้าที่ถ่ายทอดให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการ

ประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์ยัง

สามารถเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าของกลุ่มให้เป็นที่รู้จักได้มากยิ่งขึ้น  

การดำเนินงานของศูนย์มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจนโดยมีการแต่งตั้งคณะ

กรรมการถึง 3 ชุด คือ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการที่

ปรึกษา ซึ่งมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ ในศูนย์เศรษฐกิจชุมชนเชิง

คุณธรรมประจำตำบลยุหว่าประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้จำนวน 9 ฐาน ซึ่งกระจายไปในเขต

ตำบลยุหว่า ได้แก่  

     ฐานที่ 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเห็ดกิ่วแลหลวง 

     ฐานที่ 2 กลุ่มศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลยุหว่า  

     ฐานที่ 3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาดสล่าแม่ครูบัวคำ  

     ฐานที่ 4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาดร้อยสล่า  

     ฐานที่ 5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาดไม้ริมคลอง 

     ฐานที่ 6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรทำน้ำพริกตาแดง  

     ฐานที่ 7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนาบ้านอุเม็ง 

     ฐานที่ 8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมืองบ้านกลาง  

     ฐานที่ 9 กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลยุหว่า  

ปัจจุบันศูนย์เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลยุหว่าได้กลายเป็นสถานที ่ใน  

การศึกษาดูงานของกลุ่มต่างๆ จากทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด  
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ด้านการเสริมสร้างสันติสุข
และความสมานฉันท์
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล แม้จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ใน 5 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ที่ประกอบไปด้วยประชาชนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม หากแต่

ไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเช่นเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้น ความเป็นอยู่ระหว่างชาว  

ไทยพุทธ หรือไทยมุสลิม หรือแม้แต่ประชาชนที่พูดภาษามาลาย ูกลับอยู่ร่วมกัน มีความรักกัน

ฉันท์พี่น้อง สามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลไม่ถือว่า

ความแตกต่างเหล่านั้นเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงาน แต่กลับถือว่าความแตกต่างเหล่านั้นเป็นทุน

ทางสังคม ที ่ต้องยึดถือเป็นหลักในการบริหารจัดการเพื ่อให้ชาวสตูลอยู ่ร ่วมกันด้วยความ

สมานฉันท์ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยพุทธ หรือไทยมุสลิม เพื่อให้จังหวัดสตูลสมกับที่เป็นเมืองน่าอยู่		

คู่คุณธรรม	

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นเกราะป้องกันและไม่ประมาทกับอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูลจึงได้เน้นโครงการและกิจกรรมเชิงป้องกันที่จะทำให้เยาวชน ประชาชน เกิดจิตสำนึกอยู่บน  

พื้นฐานของความสมานฉันท์และมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความ

พยายามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่จะแสวงหาและดำรงรักษาการอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติสุข สมัครสมานสามัคคี เอื้ออาทร รักกันฉันท์พี่น้องของชาวสตูล  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี2553
ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที ่ม ีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติส ุขและ

ความสมานฉันท์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้แก่

โครงการทวดเดียวกันสืบวงศ์พงศ์เผ่า/โครงการพบญาติชายแดน

เนื่องจากปัจจุบันความสัมพันธ์แบบเครือญาติเริ่มขาดหายไป คนนามสกุลเดียวกันหรือ  

ต่างนามสกุลที่เป็นเครือญาติเดียวกันแต่ไม่รู้จักกัน เครือญาติเดียวกันนับถือศาสนาต่างกัน หรือ

นามสกุลต่างกัน อยู่ห่างไกลกัน ไม่รู ้จักกันหรือมีความสัมพันธ์ต่อกัน หรือแม้แต่เครือญาติ

เดียวกันแต่ไม่ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น ทำให้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูลริเริ่มโครงการทวดเดียวกันสืบวงศ์พงศ์เผ่าเพื่อสร้างพลังสมานฉันท์โดยใช้

เครือญาติ  เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติในจังหวัดสตูลและประเทศเพื่อนบ้านให้

รู้จักกันมากยิ่งขึ้น โดยมีการคัดเลือกตัวแทนตระกูลสำคัญมาร่วมจัดทำข้อมูล แผนภูมิเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 

     รหัสไปรษณีย์ 91000 

     โทรศัพท์  074-712-380   โทรสาร 074-723-183 

 ประชากร   291,795 คน (ชาย 145,459 คน หญิง 146,336 คน) 

 พื้นที่   2,478.98 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน  7  อำเภอ)  

 รายได้   123,260,907.16 บาท 

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  38,550,400.00 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1. นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 2. นายประชา  กาสาเอก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 3. นายอภิศักดิ์  อารีกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล	

ชาย  24 คน 

หญิง - คน 
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สายญาติ และสืบค้นสายญาติของแต่ละตระกูล หลังจากนั ้นได้มีการจัดงานพบญาติและลง

ทะเบียนสายญาติ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์

และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทำเอกสารทางประวัติศาสตร์ของสายญาติสำคัญเพื่อเผยแพร่ให้กับ  

ชาวสตูล  

ผลของโครงการทวดเดียวกันสืบวงศ์พงศ์เผ่า ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติมีความ

แน่นเเฟ้นยิ่งขึ้น สามารถถักทอสายใยความสัมพันธ์ในหมู่ญาติต่างนามสกุลเป็นเครือญาติเดียวกัน 

เกิดความภาคภูมิใจในตระกูลของตน มีความรักห่วงใยซึ่งกันและกันระหว่างพี่น้องและสายญาติ

เดียวกัน ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งทางสังคม เกิดการพึ่งพาในการจัดกิจกรรมร่วมระหว่าง

ประเทศ สามารถสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ผ่านกระบวนการเครือญาติ เนื่องจากเกิดแนวคิดว่า

ทุกคนล้วนเป็นพี่น้องกัน 

โครงการกิจกรรมเยาวชนจังหวัดสตูล

ในปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาที่เกิดจากเยาวชน ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย  

ทั้งทางตรงและทางอ้อม ปัญหายาเสพติด ชู้สาว พฤติกรรมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งปัญหาการ

เป็นเป้าหมายของผู้ก่อการร้ายชักนำไปในทางที่ผิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจึงได้จัดทำ

กิจกรรมให้เยาวชนภายในจังหวัดสตูล ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

โดยการจัดทำกิจกรรมต่างๆ เช่น บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะร่วมกับมัสยิดและวัดต่างๆ เพื่อ  

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนปลูกจิตสำนึกรักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมความรักสามัคคี ความสมานฉันท์   

ผลของการดำเนินโครงการกิจกรรมเยาวชนจังหวัดสตูล คือ เยาวชนมีพื ้นที ่ในการ

แสดงออกในทางที่ดี เกิดจิตสำนึกที่ดีต่อการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ สร้างภาวะจิตใจให้เป็น

บุคคลชอบสร้างความดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื ่อเป็นการป้องกันปัญหาการชักนำของ  

ผู้ก่อการร้ายไปในทางที่ผิด เยาวชนที่ได้ร่วมกิจกรรม เมื่อพ้นวัยเยาวชนสามารถพัฒนาตนเองเป็น

ผู้นำท้องถิ่น หรือเป็นที่ยอมรับในสังคม นอกจากนี้เยาวชนยังมีเครือข่าย โดยเยาวชนรุ่นพี่สามารถ

เป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำกับรุ ่นน้อง แลกเปลี่ยนความรู้ และโครงการนี้สามารถดำเนิน

กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เยาวชนมีส่วนช่วยให้สังคมมีความสันติสุขร่มเย็นอบอุ่นด้วยกัน   
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพตำรวจอาสา

โครงการนี้เกิดขึ้นจากประชาชนในจังหวัดสตูลมีจิตอาสาที่ต้องการให้ความช่วยเหลืองาน

ของตำรวจเพื่อลดปัญหาของสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านยาเสพติด ความขัดแย้งทะเลาะวิวาท และ

ปัญหาด้านการขับขี่ยานพาหนะต่างๆ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และ

ตำรวจภูธรจังหวัดสตูลเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 

การจะให้ประชาชนที่มีจิตอาสาปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

ตำรวจอาสา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ให้ดูแลซึ่งกันและกัน มีความใส่ใจที่

จะป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนและร่วมกันสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ให้มี

ความรัก สามัคคี สร้างความสันติสุขต่อชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตำรวจอาสา

ให้มีความชำนาญ มีความมั่นใจ และความปลอดภัยต่อตนเอง การสร้างความปลอดภัยให้กับ

ประชาชน  ทำให้ภาพลักษณ์ของตำรวจในสายตาประชาชนดีขึ้น มีความศรัทธาและให้ความร่วมมือ

ต่อการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น รวมทั้งประชาชนยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อตำรวจ มากขึ้นด้วย 

โครงการละศีลอดและเยี่ยมเยียนมัสยิดในเดือนรอมฏอน

เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดสตูล มีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่มากถึงร้อยละ 80 การ

ปฏิบัติศาสนกิจที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างยิ่ง คือ การถือศีลอดในเดือนรอมฏอน ในเวลากลาง

วันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดินเป็นเวลาต้องห้ามสำหรับนำอาหาร น้ำ หรือสิ่งอื่น

ใดเข้าไปในร่างกาย ดังนั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจึงให้ความสำคัญกับศาสนกิจนี้ โดย

จัดกิจกรรมละศีลอดของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา และส่งเสริม

ความรัก ความสามัคคีของประชาชนในการทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน โดยมีการจัดให้ผู้นำ

ศาสนาอิสลาม ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชนในพื้นที่ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ซึ่งไม่

จำเป็นต้องนับถือศาสนาอิสลามมาร่วมกันในกิจกรรมละศีลอด ให้มีความเข้าใจและเอาใจใส่ต่อ

ศาสนาอิสลาม ซึ่งมีความละเอียดอ่อน เปราะบางสามารถนำไปสู่ความขัดแย้งที่ลุกลามใหญ่โตได้ 

โครงการละศีลอดและเยี่ยมเยียนมัสยิดในเดือนรอมฏอน ส่งผลให้ประชาชนในจังหวัด

สตูลได้ร่วมกิจกรรมละศีลอดร่วมกัน สร้างความรู้จักมักคุ้นต่อกันโดยการร่วมรับประทานอาหาร

ด้วยกัน ประชาชนเกิดความสามัคคีสมานฉันท์ซึ ่งกันและกัน ด้วยเข้าใจในความหลากหลาย

วัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธ ไทยมุสลิม หรือไทยเชื้อสายจีน มิได้เป็นตัวกำหนดการแบ่งแยก

ความเป็นอยู่ภายในจังหวัดสตูล ความเข้าใจนี้จะเป็นสิ่งป้องกันปัญหาความขัดแย้ง สร้างความรัก 

สันติสุข และเจตคติที่ดีในหมู่ประชาชนชาวสตูลด้วยกันเอง 
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เทศบาลนครขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น มีการพัฒนาการบริหารงานภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง โดยมี

แนวคิด 10	ปีวิถีการพัฒนาเมืองกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์สู่สังคมอาริยะ ซึ่งประกอบไป

ด้วย 

 - หัวใจการบริหาร คือ การกระจายอำนาจและหัวใจการกระจายอำนาจ คือ ประชาชน 

 - อำนาจของประชาชน มิได้สิ้นสุด ณ วันเลือกตั้ง 

 - สังคมอริยะ  คือ สังคมที่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความยุติธรรม เท่าเทียม

กัน เอื้ออาทรไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

ดังนั้น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายปลายทางที่กำหนดไว้ เทศบาลนครขอนแก่นได้สรุปบทเรียนการ

ดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมาจนนำไปสู่การค้นพบว่า การใช้พลังแห่งความไม่เป็นทางการ สามารถ

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

     รหัสไปรษณีย์ 40000 

     โทรศัพท์ 043-225-151, 043-221-185 โทรสาร 043-221-667 

 ประชากร   114,121 คน  (ชาย  54,377  คน  หญิง  59,744  คน) 

 พื้นที่   46  ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 90 ชุมชน) 

 รายได้   490,039,722.91 บาท 

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  466,112,275.68 บาท  

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายพีระพล  พัฒนพีระเดช    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

 2.  นายเรืองชัย  ตราชู   ประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น 

 3.  นายสุภัฐวิทย์  ธารชัย  ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น	

ชาย  19 คน 

หญิง 5 คน 
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นำไปสู่การพัฒนาเมืองได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดสัมฤทธิ์ผล โดยพยายามมุ่งเน้นการเปิดพื้นที่

และเปิดกิจกรรมให้ภาคประชาชนเข้าเป็นเจ้าของพื ้นที ่และกิจกรรม ก่อเกิดความงามอย่าง  

หลากหลายให้กับเมืองทำให้เกิดความเอื้ออาทร เกิด(ภราดรภาพ)ความเป็นพี่เป็นน้อง ซึ่งเป็นที่มา

ของความสันติสุขและสมานฉันท์ 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที ่ม ีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติส ุขและ

ความสมานฉันท์ของเทศบาลนครขอนแก่นได้แก่

สินไซกับการพัฒนาเมือง

สินไซ เป็นนิทานพื้นบ้าน และเป็นวรรณกรรมกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขงที่มีมานาน  

ไม่น้อยกว่า 900 ปี  ได้มีการสืบทอดต่อกันมาและผสมผสานความคิด ความศรัทธาเข้ากับ  

พุทธศาสนาทำให้ “สินไซ” กลายเป็นความนิยมในยุคต่อมา ภาคอีสานของไทยมีการส่งต่อสู่  

รูปแบบศิลปกรรมในลักษณะต่าง ๆ ตามความนิยม นับตั้งแต่การเทศน์สินไซ หมอลำสินไซ หนัง

ประโมทัย ท่าฟ้อนรำ ท่วงทำนองดนตรี และภาพกิจกรรมฝาผนัง  

ท ั ้งน ี ้ เทศบาลนครขอนแก่นเห ็นว ่าการพัฒนาเม ืองด ้วยมิต ิทางว ัฒนธรรม เป ็น  

ยุทธศาสตร์ของการนำเมืองมุ่งสู ่ความสันติสุขและสมานฉันท์ ด้วยการปลูกจิตสำนึกให้คนใน  

ท้องถิ่นเกิดความรัก ความปรองดองโดยการนำภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม มาปรับประยุกต์

เชื่อมโยงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เทศบาลจึงได้นำสินไซมาสร้างเป็นฐานรากของสังคมเมืองขอนแก่น 

เนื่องจากตัวละครของวรรณกรรมสินไซมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ กตัญญู กล้าหาญ 

ซื่อสัตย ์เสียสละ และพอเพียง สามารถปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน เกิดสำนึกรักท้องถิ่น มีคุณธรรม 

ช่วยเหลือเกื้อกูล สร้างสังคมแห่งความปรองดอง นอกจากนี ้เทศบาลพยายามสร้างสินไซให้เป็น

ตัวแทนของเมืองขอนแก่นให้เห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมของตนที่มีอยู่ผ่านกระบวนการและ

กิจกรรม โดยใช้สินไซเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงาน เพราะการพัฒนาควรมาจากรากฐานของตัวเอง

ค ือ จากว ัฒนธรรมซ ึ ่ ง เป ็นว ิถ ีช ี ว ิตของส ั งคม หากม ีการพ ัฒนาโดยทุบรากฐานของ  

ตัวเองทิ้ง และไปรับแบบอย่างของคนอื่นมาเป็นฐานการพัฒนานั้นย่อมไม่ประสบผลสำเร็จ ไม่มี

ความมั่นคงและก่อให้เกิดความวุ่นวายในที่สุด   

เทศบาลนครขอนแก่นมียุทธศาสตร์ในการนำสินไซมาใช้ในการพัฒนาเมือง3ด้าน 

ได้แก่ 
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ด้านที่	1	การพัฒนาองค์กร  เป็นการสร้างบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถ 

ทั้งด้านการป้องกันและการจัดการความขัดแย้ง เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เกิดความสันติสุขและ

สมานฉันท์ โดยการจัดกระบวนการเสวนา อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้พนักงานเกิด

การซึมซับ เกิดความภาคภูมิใจในสินไซ เข้าใจในสินไซจริง ๆ  จึงต้องมีการจัดคณะทำงานซึ่ง

ประกอบด้วยคนในหน่วยงาน คนนอกหน่วยงาน คนในโรงเรียน โดยเรียกคณะทำงานชุดนี้ว่า

“เรือลำน้อย”

ด้านที่	2	การพัฒนาการศึกษา  มีการนำสินไซมาจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนและ   

มีการนำเรื่องสินไซไปใช้เป็นแนวคิดหลักในการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นกีฬาสินไซเกม รวมทั้งมีการ  

นำวรรณกรรมสินไซมาเป็นแนวคิดในการจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ นอกจากนี้ ยังมีการนำเรื่องสินไซมาใช้ในการอบรมการทำแอนนิเมชั่น โดยมีนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเทศบาล นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์เทศบาล และ Youtube ตลอดจนการผลิตเป็น

หนังสือชุดสินไซ และแผ่นพับสินไซ เป็นต้น 

ด้านที่	3	การพัฒนาเมือง  เทศบาลนครขอนแก่นได้นำวรรณกรรมเรื่องสินไซมาใช้ในการ

พัฒนาเมืองเพื่อปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนเห็นความสำคัญของคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมของ

ตนเองที ่มีเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ ่น  ผ่านกระบวนการและกิจกรรมโดยใช้สินไซเป็น  

ตัวขับเคลื่อนการทำงาน เช่น การปรับปรุงชื่อห้องประชุมโดยใช้ชื่อในวรรณกรรมสินไซ อาทิ ห้อง  

สีโห ห้องหอยสังข์ ห้องสุมณฑา นอกจากนี้ ยังมีการนำตัวละครเด่นในวรรณกรรมสินไซมาใช้ใน

การทำเสาไฟประดับเมืองเป็นรูปสีโห  หอยสังข์  และสินไซ 

หลังจากการดำเนินกิจกรรมโดยใช้สินไซขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาจาก

รากเหง้าของตนเองทำให้เรารู้จักอดีต ปัจจุบัน อนาคต เห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมของตนเองที่มี

อยู่ เป็นการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ อันทำให้สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนดำเนิน

ชีวิตด้วยความไม่ประมาท และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  จนปัจจุบันสินไซกลายมาเป็นฐานราก

ของสังคมเมืองขอนแก่น จนกล่าวได้ว่าปัจจุบันเมืองขอนแก่นได้กลายเป็นเมืองสินไซไปแล้ว 

เวทีสภาเมือง เป็นเวทีประชุมร่วมกันของประชาชน และองค์กรเอกชนในเขตเทศบาลนคร

ขอนแก่นกว่า 170 องค์กรที่มาร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา และร่วมพัฒนาเมืองขอนแก่น เพื่อหา

ทางออกร่วมกันในแต่ละประเด็น ซึ่งประเด็นของการประชุมโดยมากจะเป็นเรื ่องของการปรับ  

ภูมิทัศน์เมืองขอนแก่นให้น่าอยู่ การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น การร่วมกันกำหนดกฎเกณฑ์
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ทางสังคมให้ชาวขอนแก่นสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ เวทีสภาเมืองจะมีการแจ้ง

วาระและประเด็นการประชุมล่วงหน้า แล้วกำหนดวันเวลา สถานที ่การประชุม เพื่อให้ทุกภาคส่วน

มาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน 

การดำเนินการของเวทีสภาเมืองเปิดโอกาสให้บุคคลหลายฝ่ายมาให้ข้อคิดเห็นและ  

ตัดสินใจร่วมกัน โดยไม่มีการใช้เสียงข้างมากด้วยการยกมือในการตัดสิน อันเป็นวิธีที่ก่อให้เกิด

ความขัดแย้ง เกิดความแบ่งแยก มีเพียงผู้แพ้-ผู้ชนะ ไม่ก่อให้เกิดความปรองดอง  ดังนั้น จึงต้อง

ใช้ระยะเวลาในการจัดประชุมหลายครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นเอกฉันท์ในแต่ละประเด็น โดย  

ในแต่ละครั ้งเทศบาลต้องให้นักวิชาการดำเนินการศึกษารายละเอียดประเด็นข้อสงสัยของ  

ที่ประชุม เพื่อนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป  ทั้งนี้ ผลจากการประชุมสภาเมืองทำให้เกิดการพัฒนา

ในรูปแบบต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนหรือเจ้าของเมือง  เพราะประชาชนเป็น  

ผู้ต้นคิดวางแผน กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการด้วยตนเองจนเกิดการยอมรับในข้อตกลง

ร่วมกัน ซึ่งจะขจัดปัญหา ลดความขัดแย้ง เกิดความสันติสุขสมานฉันท์และเกิดการพัฒนาอย่าง  

ยั่งยืน มีการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลอย่างสม่ำเสมอ   

เวทีสภาเมืองที่ผ่านมา ได้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลนครขอนแก่น และนำไปสู่ทางแก้

ปัญหาในหลากหลายประเด็นมาแล้ว อาท ิการสร้างประตูเมืองใหม่, การสร้างทางลอดแยก

สามเหลี่ยม, การย้ายศาลหลักเมือง, เทศบัญญัติห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา 8 จุด, โครงการคน

ขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน เป็นต้น และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องการย้ายคลังน้ำมัน

ออกจากชุมชน 

ถนนคนเดินขอนแก่น

ถนนคนเดิน มีที่มาจากการเปิดเวทีสภาเมือง โดยที่ทุกภาคส่วนเห็นว่าถนนมีไว้ให้รถวิ่ง

เท่านั้นใช่หรือไม่ เพราะเมื่อมีถนนมากก็แสดงถึงความเจริญ แต่เมื่อมีถนนมากคนกลับรักกัน  
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น้อยลง จะมีสักวันหรือไม่ที่จะทำให้ถนนของคนขอนแก่นเป็นถนนสำหรับคนเดิน ให้คนได้มานั่ง  

พูดคุยกันกลางถนน มาเดินเล่นและนำของที่ตนเองชอบมาขาย หรือมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกัน 

โดยไม่ได้มองว่าการจัดตั้งถนนคนเดินเพียงเพื่อกลายมาเป็นแหล่งเศรษฐกิจอีกแห่งหนึ่งของ

จังหวัดเท่านั้น แต่ต้องการให้เป็นพื้นที่ทางสังคมให้คนคุยกัน เป็นพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรม

เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม  สร้างเมืองขอนแก่นให้มีความเอื้ออาทร เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ตลอดจนกระตุ้นให้เกิด เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อก่อให้เกิดสังคม  

ที่ดีงาม 

“ถนนคนเดินขอนแก่น” ถือเป็นถนนมิตรภาพแห่งความงามและความสุขที่จัดขึ้นที่บริเวณ

ถนนหน้าศูนย์ราชการ ด้านหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ถึงบริเวณหน้าสำนักงาน

ที ่ดินจังหวัดขอนแก่น โดยให้ขายสินค้าทุกเย็นวันเสาร์ ปัจจุบันมีร้านค้ามากถึง 748 ร้าน   

ถือเป็นการเปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้ชาวขอนแก่นได้มีพื้นที่สำหรับขายสินค้า แสดงผลงานสร้างสรรค์  

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดินพักผ่อนหย่อนใจของคนเมือง เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์

ของคนเมือง  เป็นที่แสดงออกของคนกลุ่มต่างๆ  อาทิ การจัดกิจกรรมของชมรมใจคอเดียวกัน	

ทั้ง	16	ชมรม ซึ่งจะแตกต่างจากตลาดรื่นรมย์ไนท์บาร์ซ่า คือ ไม่มุ่งเน้นผลกำไร แต่เป็นพื้นที่ขาย

สินค้าประเภททำมือ (Hand Made) งานหัตถกรรม งานศิลปวัฒนธรรม สิ่งของประดิษฐ์หรือ

สินค้าประเภทที่ไม่มีขายทั่วไป เน้นการขายไอเดียและงานสร้างสรรค์ และที่สำคัญจะไม่มีการ

จับจองล็อคที่ถาวร	ไม่มีเจ้าของล็อคที่ตายตัว	และไม่มีสินค้าประเภทสินค้าโรงงาน	

ถนนคนเดินขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่แสดงถึงความสุขของคนเมือง แสดงถึงความสันติสุขและ

สมานฉันท์ของคนเมือง จึงไม่ต้องเรียกร้องให้คนมารักกัน แต่เป็นการเปิดโอกาสให้คนขอนแก่น  

มานั่งคุยกัน มาทำกิจกรรมร่วมกัน ต่างจากเดิมที่มีถนนมาคั่นกลาง คนฝั่งตรงข้ามไม่สามารถที่จะ

พูดคุยกันได้ วิธีที่เทศบาลนครขอนแก่นทำคือการสร้างถนนให้คนมาเดินสซึ่งไม่ได้มีจุดประสงค์

ของการสร้างย่านการค้าทางเศรษฐกิจ แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจจริงที่ทำให้คนขอนแก่น

กว่า 40,000 คนได้มาเดินคุยกัน แม้บางร้านจะขายของและมีรายได้หลายหมื่นบาท ซึ่งไม่ได้เป็น

ความคาดหวังโดยตรง แต่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในทางอ้อมได้ อีกทั้งถนนคนเดินยังทำให้

ครอบครัวมีส่วนร่วมและทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรักในครอบครัวมากขึ้น หลายคน

สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตหลังจากมีถนนคนเดิน ทำให้ถนนคนเดินขอนแก่นมีเสน่ห์ต่างไปจากที่อื่น   
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การสร้างสังคมเอื้ออาทรด้วยการกระจายอำนาจ“บะขามโมเดล”

ชุมชนบะขามเป็นชุมชนขนาดใหญ ่มีจำนวนครัวเรือนกว่า 700 ครัวเรือน เป็นชุมชนที่มี

ความเข้มแข็ง มีความพร้อมทั้งในด้านผู้นำชุมชน  กลุ่มสมาชิกผู้ปฏิบัติงาน ความสามัคคีของ

คนในชุมชน มีความสามารถในการจัดระดมทุนในพื้นที่ เมื่อมีการริเริ่มกิจกรรมใดๆ ชุมชนสามารถ

จัดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในพื้นที่ เป็นชุมชนนำร่องดำเนินการนโยบาย 

“เทศบาลเล็ก	ในเทศบาลใหญ่”	ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจการบริหารที่คณะผู้บริหารพึงมีให้ชุมชน

และประชาชนได้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  มีงบประมาณในพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

อย่างแท้จริง ตั้งแต่การร่วมรับรู้  ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ  และร่วมตรวจสอบ โดยเทศบาลมี

บทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน  เกื้อหนุน อุดหนุน ประสานงาน ยึดหลัก “เอาชุมชนเป็น		

ตัวตั้ง	เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้	ทุกคนเป็นเจ้าของ” นำไปสู่การขยายผลสร้างนวัตกรรมใหม่  

โดยชุมชน ดังนี้ 

 - ชุมชนดำเนินการเอง  เช่น การคัดแยกขยะด้วยไซ 3 R การปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

โครงการจัดซื้อศูนย์เรียนรู้ชุมชนบะขาม  โครงการสวัสดิการ บริการเกิด แก่ เจ็บ ตาย 

ชุมชนบะขาม  

 - ชุมชนดำเนินการร่วมกับเทศบาล  เช่น  การจัดการปัญหาขยะสิ่งแวดล้อมชุมชน 

อบรมลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะในครัวเรือน ทำปุ๋ยชีวภาพ โครงการประกวดความ

สะอาดเรียบร้อยในชุมชน โครงการหน้าบ้านน่ามอง ธนาคารวัสดุรีไซเคิล โครงการ

ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ปู่ตา โครงการอิ่มท้องอุ่นใจ 

 - ชุมชนดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น  เช่น โครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลตามแนว

พระราชดำริ  

จากการดำเนินการที่ผ่านมา บะขามโมเดลทำให้เห็นถึงพลังแห่งความเข้มแข็งของชุมชน  

และพลังของความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน เป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องกัน ก่อให้

เกิดความเอื้ออาทร ดูแลทุกข์สุขซึ่งกันและกัน นำไปสู่ความสมานฉันท์และสันติสุขในชุมชนได้อย่าง

ยั่งยืน       
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เทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลา

เทศบาลนครยะลา ในปัจจุบันต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้  ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาเมืองทุก ๆ ด้าน แต่เทศบาลนครยะลาก็พยายาม

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อที่จะทำให้คนยะลาได้มีชีวิตที่เป็นปกติ ผ่าน

แนวคิดการบริหารด้วย กระบวนการมีส่วนร่วม	–	การศึกษา	–	กิจกรรม เพื่อสร้างความสมานฉันท์

และสันติสุข  

ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม เทศบาลเน้นการสื่อสารสองทางกับประชาชน เปิดโอกาสให้

ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม ร่วมดำเนินการ ตรวจสอบ และประเมิน

ผลโครงการ ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที ่เทศบาลจัดเป็นประจำ เช่น สภาประชาชน 

เทศบาลสัญจร สภากาแฟเพื่อประชาชน การประชุมชุมชนและองค์กรเครือข่าย เพื่อให้ทุกโครงการ

และกิจกรรมเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนทุกฝ่าย 

ด้านการศึกษา เทศบาลให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ  มีทั้งการจัด

ทำหลักสูตร “พหุปัญญา	พหุวัฒนธรรม”	เพื ่อปลูกฝังให้เด็กเกิดการเรียนรู ้การอยู ่ร ่วมกัน 

หลักสูตร “ท้องถิ่นเมืองยะลา” ให้เกิดสำนึกรักบ้านเกิด รวมทั้งการแต่งหนังสือนอกเวลาเสริมสร้าง

การเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม  มีการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้	TK	Park” ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

ของเยาวชนและครอบครัว 

ด้านกิจกรรม เทศบาลมุ่นเน้นไปที่กิจกรรมการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันของชาวพุทธ – มุสลิม  

ให้ได้สัมผัสและเข้าใจวัฒนธรรมของกันและกัน เช่น โครงการครอบครัวสุขสันต์ จัดให้ครอบครัว

ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีภายในครอบครัว และเกิดความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างครอบครัว  การเล่นออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาจะใช้เทคนิคของการเล่นดนตรี

ให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงความกลมกลืน (Harmony) ที่แม้จะมีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่าง

กลมกลืม  

กิจกรรมของเทศบาลนครยะลาจะเน้นที่การสร้างคน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่เป็นต้นกล้า 

ในการพัฒนาเมืองต่อไปให้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด ถิ่นที่อยู่อาศัย ให้ร่วมมือร่วมใจกันปกป้องและ

พัฒนานครยะลาให้มีความสวยงาม น่าอยู่น่าอาศัย และภูมิใจที่เป็นคนยะลาตลอดไป 
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ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลสะเตง  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

     รหัสไปรษณีย์ 95000 

     โทรศัพท์ 073-223-666    โทรสาร 073-216-738  

 ประชากร   62,948  คน  (ชาย  29,904  คน  หญิง  33,044  คน) 

 พื้นที่   19.4  ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 37 ชุมชน) 

 รายได้   559,370,391.23  บาท 

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  227,339,960.89  บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา 

 2.  นายวิชิตพงศ์ จันทร์เพ็ญ ประธานสภาเทศบาลนครยะลา 

 3.  นายกฤษฑวัฎ ฤทธิรงค์ รองปลัดเทศบาล  

       รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครยะลา 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาลนครยะลา	

ชาย  20 คน 

หญิง 4 คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที ่ม ีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติส ุขและ

ความสมานฉันท์ของเทศบาลนครยะลาได้แก่

โครงการค่ายเยาวชนสำนึกรักท้องถิ่นเสริมสร้างความสมานฉันท์

เทศบาลนครยะลา ได้ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนสำนึกรักท้องถิ ่นเสริมสร้างความ

สมานฉันท์ โดยการนำเยาวชนจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลซึ่งชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดเลือก 

มาทำงานบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในช่วงปิดภาคฤดูร้อน โดยได้รับค่าตอบแทนเพื่อใช้จ่ายยาม

เปิดภาคเรียน เช่น การทาสีป้ายสัญญาณจราจร ทางม้าลาย ขอบทางเท้า เกาะกลางถนน   

รั้วกำแพงสำนักงาน การดูแลต้นไม้ในสวนสาธารณะ ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีการเรียนรู้งานของ

เทศบาล ทุกกอง ทุกฝ่าย เพื่อให้รู้จักบทบาทหน้าที่ และการทำงานของเทศบาล เพื่อให้เกิดสำนึก

รักท้องถิ่น รวมทั้งการอบรมเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 

ฝึกภาวะความเป็นผู้นำ การพูดในที่ชุมชน ฯลฯ ซึ่งเป็นการดึงกลุ่มแกนนำเยาวชนเพื่อให้มาร่วม

บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งมาเป็นกาวใจเพื่อสานสัมพันธ์ชาวพุทธ – มุสลิม ใช้ชีวิตร่วมกัน 

ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างเยาวชนที่มีความแตกต่างกัน เป็นแบบอย่าง

ให้กับเยาวชนที่สนใจจะทำประโยชน์เพื่อสังคม นอกจากนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวยังเชื่อมต่อ

กับโครงการอื่น ๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น ได้แก่ โครงการกีฬาต้านยาเสพติด โครงการครอบครัวสุขสันต์  

โครงการแข่งกีฬาชุมชนสัมพันธ์  ฯลฯ ปัจจุบันได้ขยายผลการสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีความ  

เข้มแข็ง และจัดตั้งเป็นคณะกรรมการเยาวชน อันจะนำไปสู่การจัดกิจกรรมสภาเยาวชนเทศบาล

นครยะลาต่อไป   

โครงการสันติศึกษาสู่สถานศึกษา

ด้วยความเข้าใจว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่มี

ความซับซ้อน และความเชื่อมโยงกันหลายมิติ  พื้นฐานปัญหาที่แท้จริงเกิดจากความต้องการมีส่วน

ร่วม การดำรงอยู่ในสังคมบนพื้นฐานของความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ จำเป็นที่ทุกภาคส่วนควร  

ยึดมั่นในยุทธศาสตร์พระราชทาน	“เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา” รวมทั้งแนวทางสันติวิธี เป็นบรรทัดฐาน

การจัดการความขัดแย้งและการสร้างความรัก ความสามัคคีและความสมานฉันท์ เพื่อให้เกิดความ

สงบสุข  
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ดังนั้น เทศบาลจึงได้ส่งเสริมให้ครูอาจารย์ได้อบรมหลักสูตรสันติศึกษา และนำความรู้ที่ได้

มาออกแบบหลักสูตรสันติศึกษา และนำไปใช้กับโรงเรียนเทศบาล เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง

และชุมชนเกิดความสมานฉันท์และไว้วางใจกัน ในระดับที่เกื ้อกูลต่อการพัฒนาทั้งด้านสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และการศึกษาอย่างบูรณาการ ซึ่งเนื้อหาของสันติวิธีประกอบด้วย  

การสื่อสารอย่างถูกวิธี การสานเสวนาสันติวิธีและปฏิบัติการสันติวิธี การสื่อสารกับสังคม การ

เปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง การวิเคราะห์และจัดการความขัดแย้ง  นำมาพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มี

ความเจริญด้านอารมณ ์สังคม และสติปัญญา เป็นผู้มีศีลธรรม มีระเบียบวินัย เป็นคนดีของ

ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  และได้จัดโครงการคุณธรรมนำใจ		โครงการเสริมสร้าง

วินัย	คุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นการปลูกฝังศีลธรรม  คุณธรรม และจริยธรรม สร้างค่านิยม

ที่ดีให้แก่นักเรียน เป็นการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อนำหลักธรรมทางศาสนา

ที่นับถือมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและมีความสุข โดยการนำ

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันไหว้ครูและวันกตัญญู  กิจกรรมตักบาตรในเทศกาลวันสำคัญ 

เช่น กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมสุขสันต์วันปีใหม่และวันเด็ก  กิจกรรมสานสัมพันธ์วันอำลา กิจกรรม

การมีวินัยในโรงเรียน และกิจกรรมตามแนวทางสันติศึกษามาขับเคลื่อนโครงการ 

ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าว ทำให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีความเข้าใจ

ซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์อันดี  ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างนักเรียนในสถานศึกษาโดย

เฉพาะนักเรียนที่นับถือต่างศาสนา  ระหว่างครู/บุคลากรภายในสถานศึกษา และระหว่างผู้ปกครอง

กับครู  ทำให้สถิติข้อร้องเรียนจากผู้ปกครองทุกด้านลดลง สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบน  

พื ้นฐานของความหลากหลายในวิธ ีค ิด  ว ิถ ีช ีว ิต และวัฒนธรรม  นักเร ียนมีพฤติกรรม  

อันพึงประสงค์ต่อสังคม  สามารถนำระเบียบวินัย  คุณธรรม  และจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิต  

ประจำวันเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข   

อุทยานการเรียนรู้ยะลา“TKPark”

เทศบาลนครยะลา ได้ดำเนินการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ยะลา โดยได้รับความร่วมมือกับ

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park (องค์กรมหาชน)  เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และ

สร้างศักยภาพด้านการอ่าน และแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนอย่างทั่วถึง  ทั้งยังเป็นแม่ข่ายทางปัญญาที่จะช่วยถ่ายทอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ให้

กับพื้นที่ใกล้เคียงและส่วนภูมิภาค  ภายใต้บริบทวัฒนธรรมที่สอดคล้องกัน  และเป็นเครื่องมือ
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สำคัญต่อการสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ นอกเหนือจากการอ่านและการค้นคว้า

จากหนังสือแล้ว อุทยานการเรียนรู้ยะลาได้ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ

สมานฉันท์และสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม อาทิ โครงการประกวดร้องเพลงรักชาติสร้างสรรค์ความ

สามัคคี เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้รักสามัคคี ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม นอกจากนี้ยังเปิด

โอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์จินตนาการในงานศิลปะ โดยจัด

โครงการประกวดวาดภาพวันแม่ 	“ยะลา	เมืองน่าอยู่	ที่หนูรัก”  และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  

สร้างความเป็นผู้นำแก่เยาวชนให้รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น  เพื่อสร้างความสมานฉันท์

ให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มที่นับถือต่างศาสนา โดยจัดโครงการเข้าค่ายเยาวชน “เส้นทาง...แบ่งฝัน...	

ปันอาสา”	 โครงการ One day camp ท่องวิถีนาเกลือ  นอกจากนี้ ยังจัดโครงการปรับลุคส์   

I see myself โดยกิจกรรมในโครงการคือการบรรยายหัวข้อ ยกระดับความคิด ปลูกจิตคุณธรรม  

เพื่อพัฒนาความคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และส่งเสริมทัศนคติให้ดำเนินไปในทางที่เหมาะสม  

ซึ่งจากผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ทำให้เด็กและเยาวชนมีความรู้  ความเข้าใจในการดำรงชีวิต 

มีความรักความสามัคคี ความเอื้ออาทรต่อกัน มีคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ รู้จักผิดชอบชั่วดี 

สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนา   
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เทศบาลเมืองปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี

ปัตตานี เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็น

ศูนย์กลางการค้าขาย มีชุมชนพื้นเมืองชาวสยาม มลายู ชวา อินเดีย อาหรับ จีน ทำให้ปัตตานีเป็น

เมืองที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ ภาษา ขนบประเพณี และวัฒนธรรม หากแต่ในปัจจุบันเมือง

ปัตตานีต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความไม่สงบ เกิดความขัดแย้งรุนแรงหลายครั้ง เทศบาลเมือง

ปัตตานีมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะธำรงรักษาสันติสุขและความสมานฉันท์เอาไว้ โดยใช้กลยุทธ์

การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในการบริหารงาน รวมทั้งส่งเสริมประชาชนที่มีจิตอาสา

ช่วยสอดส่องดูแลบ้านเมือง เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดที่จะนำมาซึ่งความแตกแยกในหมู่ประชาชน 

ทำให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจกันมากขึ้น และสามารถดำเนินชีวิตได้ตามอย่างปกติ  

ในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ นั้น เทศบาลเมืองปัตตานีเน้นการทำงานในรูปของคณะ

กรรมการ โดยการดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความ

หลากหลายทั้งชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม ไทยจีน อีกทั้งเน้นการทำงานที่เข้าถึงชุมชนโดยเทศบาล

เมืองปัตตานีจะเข้าไปสนับสนุนและพัฒนาต่อยอดกิจกรรมที่ชุมชนทำอยู่ ช่วยสร้างความเข้าใจอันดี

ระหว่างกันและส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างชุมชนต่างวัฒนธรรม เกิดเป็นเครือข่าย อันจะ

ทำให้ชุมชนเข้มแข็งซึ่งเป็นรากฐานที่จะทำให้เกิดสันติสุขและความสมานฉันท์ที่ยั่งยืน  



รางวัลพระปกเกล้า2553

136

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที ่ม ีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติส ุขและ

ความสมานฉันท์ของเทศบาลเมืองปัตตานีได้แก่

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)

เทศบาลเมืองปัตตานี ได้ริเริ่มโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตั้งแต่ปี 

2549 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน  

ภาคใต้ (ศ.อบต.) ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เขตเทศบาลเมืองปัตตานี เพื่อสนับสนุน

ฝ่ายทหารตำรวจ เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และรักษาความปลอดภัย จากการก่อเหตุความไม่สงบ

เรียบร้อย และเป็นแนวทางการสืบสวนสอบสวนติดตามผู้ก่อเหตุ และใช้เป็นพยานหลักฐาน

ประกอบในการดำเนินคดี  โดยดำเนินการเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประชาชน ทหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  

     รหัสไปรษณีย์ 94000 

     โทรศัพท์  076-211-877  โทรสาร  076-210-422 

 ประชากร   43,717 คน  (ชาย  21,244 คน  หญิง  22,473 คน) 

 พื้นที่   4.78 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน  18 ชุมชน) 

 รายได้   137,207,476.80  บาท 

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  245,575,020.86  บาท  

คณะผู้บริหาร	

 1. นายพิทักษ์    ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี 

 2. นายสุรพงษ์  ราชมุกดา  ประธานสภาเทศบาลเมืองปัตตานี 

 3. นายวิเชียร    โภชนกิจ  ปลัดเทศบาลเมืองปัตตานี 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปัตตานี	

ชาย  17 คน 

หญิง 1 คน 
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ตำรวจ  ซึ่งได้สร้างความเชื่อมั่นการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนและของทางราชการในเขตเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สถิติการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการก่อเหตุความไม่สงบ การก่อคดีอาญา ของกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด ตั้งแต่ปี 2552-2553 ดังนี้ 

ประเภท	
จำนวนเหตุการณ์	(ครั้ง)	

รวม	
2552	 2553	

ลอบวางระเบิด 9 3 11 

ลอบยิง 2 - 2 

เหตุลักทรัพย์  75 57 132 

เหตุวิ่งราวทรัพย์  51 23 73 

เหตุชิงทรัพย์  12 5 17 

เหตุฆ่าคนตาย  12 4 16 

รวม	 161	 92	 251	

จากสถิติดังกล่าวเห็นได้ว่า เทศบาลเมืองปัตตานีประสบความสำเร็จในการป้องกัน   

เฝ้าระวัง ติดตามเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดสถิติการก่อเหตุต่างๆ ตามลำดับ และ

สามารถเป็นข้อมูลในการติดตามคดีต่างๆ ได้หลายคดี  ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนพื้นที่

ในการใช้ชีวิตอย่างปกติสุข   

โครงการตาสับปะรด

เทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 23 ได้ดำเนินการโครงการตาสับปะรด

ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่มีจิตอาสามีส่วนร่วมในการ

ช่วยภาครัฐดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและของทางราชการแบบเป็น

เครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่  ซึ่งเทศบาลเมืองปัตตานี  หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 23  และองค์กร

ภาคเอกชนให้การสนับสนุนเครื่องมือสื่อสาร (วิทยุเครื่องแดง) แก่สมาชิก เพื่อใช้ในการแจ้งเหตุ 
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และรายงานข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณบ้านเรือน ร้านค้า ของตนเอง หรือพื้นที่ที่ได้รับมอบ

หมาย  และมีการอบรมสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ความรู้ทำความ

เข้าใจแนวทางการป้องกัน และการแจ้งเหตุ  การรายงาน  เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้น    

โดยมีศูนย์รับแจ้งเหตุอยู ่ในบริเวณศาลเจ้าแม่ลิ ้มกอเหนี่ยว ซึ ่งมีหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 23   

เป็นหน่วยกำกับดูแล วางแผนการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการแบบเป็นเครือข่ายระหว่าง

ประชาชน ทหาร ตำรวจ และขณะนี้มีสมาชิกตาสับปะรดในเขตเมืองและนอกเขต ประมาณ 500 

คน  ผลจากการมีส่วนร่วมในปฏิบัติงานของเครือข่ายสมาชิกที่ผ่านมาสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม 

เช่น การรายงานเหตุการณ์ความไม่สงบ การก่อคดีอาญา  อุบัติเหตุ และอื่นๆ เช่น แจ้งท่อประปา

แตก  อัคคีภัย  ไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น   

อนึ่ง ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการป้องกันเหตุความไม่สงบ เพื่อสร้างความ

เชื ่อมั ่นให้กับประชาชนได้อยู่อย่างสันติสุข  เช่น	โครงการจ้างยามท้องถิ่น เป็นโครงการที่ให้

ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน ดูแลและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ ตลอดจนการแจ้งเตือนภัย การหา

ข้อมูลข่าวสารแก่ทางราชการ รวมทั้งเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 	ระบบกระจาย

เสียงไร้สายอัตโนมัต ิได้ติดตั้งในเขตเมืองจำนวน  47  จุด เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนในเขตพื้นที่

ได้รับทราบเหตุการณ์ต่างๆ กรณีเกิดเหตุความไม่สงบ หรือเหตุการณ์อื่นๆ อันเนื่องมาจากไฟฟ้า

ขัดข้องหรือการประชาสัมพันธ์ตามสายปกติใช้ไม่ได้  

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย(OTOS:OneTambolOne
SearchandRescueTeam)

เทศบาลเมืองปัตตานี  เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือประชาชนผู ้ประสบ

สาธารณภัย  จึงได้จัดตั้งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) โดยทีมงานของสมาชิก อปพร. เทศบาลเมือง

ปัตตานี (ศูนย์หลักเมือง) และจัดส่งสมาชิก จำนวน 10 คน เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่ม

คุณภาพของทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล (OTOS) ซึ่งจังหวัดปัตตานีให้การสนับสนุนงบประมาณ 

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทีมกู้ชีพกู้ภัยเป็นหน่วยเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย ให้

สอดคล้องกับกระบวนการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน และมีการมอบประกาศนียบัตรให้โอวาทแก่

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม เพื่อให้เกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ทีมกู้ชีพกู้ภัย เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับ

ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปตามกระบวนการทางการแพทย์
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ฉุกเฉิน  ซึ ่งจะสามารถลดการสูญเสียชีวิตของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง  นอกจากนี้เพื ่อการ

สนับสนุนทีมกู้ชีพกู้ภัยของศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองปัตตานีมีนโยบายที่จะจัดซื้อรถพยาบาล

ฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับรถพยาบาล เพื่อเสริมความพร้อมในการออกปฏิบัติ

การนำผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาล โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2554   

โครงการลานคนเมือง

เป็นโครงการที่จัดขึ้นบริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี ในทุกเย็นวันอาทิตย์ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีทุกเชื้อชาติศาสนา ได้นำบุตรหลานมา

ออกกำลังกายและนันทนาการร่วมกัน  ซึ่งเทศบาลได้จัดหาอุปกรณ์ไว้ให้บริการ เช่น เครื่องเล่น

สไลเดอร์ เครื่องออกกำลังกาย จักรยานสำหรับเด็กเล็ก อุปกรณ์การเล่นเกมส์ รวมทั้งการแสดง

กิจกรรมต่างๆ ของเด็ก เยาวชน เช่น การแข่งขันวาดภาพ ระบายสี  การแข่งเล่นฮูลาฮูบ  และมี

บริการน้ำดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก เป็นต้น เป็นกิจกรรมที่ให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว เด็กมี

ความสนุกสนานสมวัย ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้จักการอยู่ร่วมกันสังคม การใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์  และผู้ปกครองที่นำบุตรหลานไปทำกิจกรรมได้รู้จักคุ้นเคย สนิทสนม มีการเอื้อเฟื้อเผื่อ

แผ่ซึ่งกันและกัน เกิดความสมัครสมานสามัคคีในที่สุด  

นอกจากนี้ ยังมีโครงการรวมพลังปกป้องสถาบัน ซึ่งเป็นโครงการจัดขึ้นเพื่อรวมพลังคน

ปัตตานี ทุกหมู่เหล่า ประกอบด้วย ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน มูลนิธิ 

สมาคม ชมรม และพี่น้องประชาชนทุกเชื้อชาติ ศาสนา ประมาณ 10,000 คน ได้แสดงออกถึง

ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคน โดยมีการเดินรณรงค์ในเขตเทศบาลเมือง

ปัตตานี และพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ ลานคนเมืองนี ้ทำให้ประชาชนทุกเชื ้อชาติ ศาสนา   

ได้มาร่วมกันจัดกิจกรรม เกิดความรักความสามัคคี และต้องการให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย 

โครงการน้ำชายามเช้าเทศบาลพบประชาชน

เป็นโครงการที่เทศบาลเมืองปัตตานีจัดให้มีการประชุมเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น  

เกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในเขตเทศบาล 

ระหว่างผู้บริหารเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน โดยอาศัยกิจวัตรประจำวัน คือ การ

ดื่มน้ำชาและทานของว่างกับประชาชนยามเช้า โดยหมุนเวียนไปทั้ง 18 ชุมชน ทั้งนี้เพื่อสร้างความ
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เข้าใจ และเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง และคณะผู้บริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการพูดคุย

อย่างไม่เป็นทางการมาสรุปประเด็นปัญหาความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การวางแผนแก้ไข

ปัญหาได้อย่างแท้จริง สามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุขเพื่อนำไปสู่สันติสุขของประชาชน 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี

เทศบาลเมืองปัตตานี ได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนความหลากหลายทาง  

เชื้อชาติ ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี  เป็นประจำทุกปี เพื่อที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจและสืบสาน  

สิ่งที่ดีงาม และเกิดความรู้สึกว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายที่มี

ความแตกต่าง แต่ไม่แตกแยก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นว่าภาครัฐได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ

ด้วยความเป็นธรรมเท่าเทียม โดยขับเคลื่อนผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ให้ความสำคัญกับ

ศาสนา เช่น การทดสอบอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน การทดสอบกอรี 14 จังหวัดภาคใต้  

ชิงถ้วยพระราชทาน โครงการเทศกาลละศีลอด  โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมจริยธรรม(ฟัรดูอีน) 

เยาวชนไทยมุสลิมภาคฤดูร้อน  โครงการป้องกันยาเสพติดในเขตเมือง โดยฝึกอบรมจริยธรรมใช้

หลักศาสนาอิสลามแก้ไขปัญหายาเสพติด (การออกดาวะห์) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

โครงการจัดงานประเพณีชักเรือพระ  ตลอดจนโครงการด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

อ ันดีงาม เช ่น โครงการวันอาซูรอ  การจัดกิจกรรมเข ้าสุน ัตหมู ่ภาคฤดูร ้อน การจัดงาน  

รายออีดิลอัฎอา การจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  การจัดงานประเพณี  

ลอยกระทง  การจัดงานเทศกาลตรุษจีน ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีกินเจ  การประกวดสิงโต  

ดอกเหมย การจัดมหกรรมไก่ฆอและภาคใต้ การจัดมหกรรมอาหาร 3 วัฒนธรรม  เป็นต้น 
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ประเภทที่3
ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย
รัฐเอกชนและประชาสังคม
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร แม้จะมีขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่มาก แต่เนื่องจากเป็น

เขตพื้นที่อุตสาหกรรมประมง จึงมีจำนวนประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิด  

ผลกระทบต่อคุณภาพชีว ิตมากมาย  ดังนั ้น ด้วยวิสัยทัศน์ว ่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสาครเพียงองค์กรเดียวจึงไม่สามารถจะดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้

อย่างทั่วถึง จึงได้มุ่งบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยยึดหลักการ

ทำงานแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง  

โดยใช้กลไกการทำงานด้านการจัดตั้งและเสริมสร้างเครือข่ายที่มีความหลากหลายและรอบด้าน 

ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านยาเสพติด ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านการศึกษา   

การดำเนินงานเครือข่าย อาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน ในการร่วมกันดำเนินงาน โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นตัวเชื่อม

ประสานงาน ทำให้การดำเนินงานของเครือข่ายสามารถขับเคลื่อนการทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งการดำเนินงานด้านเครือข่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนั้นเป็นทั้งผู้สนับสนุน

และส่งเสริมเครือข่าย และเป็นเจ้าภาพดำเนินการเครือข่ายเอง  ส่วนเครือข่ายที่องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสมุทรสาครให้การสนับสนุนนั้นก็มีทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี2553
ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคม
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชน

และประชาสังคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้แก่

เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม

เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นจากความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบว่าจังหวัด

สมุทรสาครมีปัญหาเรื่อง น้ำเสีย ขยะ อากาศเสีย ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและชายทะเลถูกกัดเซาะ 

ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้กระจายไปอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ยากต่อ

การจัดการ และเห็นว่าหน่วยงานรัฐเพียงฝ่ายเดียวไม่อาจแก้ไขปัญหาได้สำเร็จและมีความยั่งยืน 

ควรที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในท้องถิ่นและการให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะ

เป็นกำลังสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนดังเดิม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลมหาชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 

     รหัสไปรษณีย์ 740000 

     โทรศัพท์ 034-411-714 ต่อ 142  โทรสาร 034-411-714 ต่อ 140 

 ประชากร   872,606  คน  (ชาย  234,714  คน   หญิง  249,892  คน) 

 พื้นที่   872,347  ตารางกิโลเมตร  (ครอบคลุม  จำนวน  3  อำเภอ) 

 รายได้   463,801,148.41 บาท 

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  119,349,623.38 บาท  

คณะผู้บริหาร	

 1. นายอุดร  ไกรวัตนุสสรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 2. นางสาวจอมขวัญ  กลับบ้านเกาะ  ประธานสภา 

         องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 3. นายจอม  หงษ์เวียงจันทร์   รองปลัด อบจ.  รักษาการปลัด อบจ.สมุทรสาคร 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	

   ชาย  21 คน 

   หญิง 3 คน 
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จึงได้ริเริ่มโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนระยะสั้น

ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โดยเน้นกระบวนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัด

สมุทรสาครใน 4 ด้าน คือ ปัญหาน้ำเสีย อากาศเสีย ขยะมูลฝอย และป่าชายเลน โดยมีโรงเรียนใน

เขตจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 16 แห่ง เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

นักเรียนและเครือข่ายที่เข้ารับการศึกษาอบรมจากโรงเรียนสิ่งแวดล้อมจะกลับไปถ่ายทอด

ความรู้ที ่ได้จากการศึกษาอบรมให้กับเพื่อน ๆ โดยการจัดตั้งชมรมและดำเนินกิจกรรมต่างๆ 

ภายในโรงเรียนและชุมชน เช่น ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ธนาคารขยะ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับ  

หน่วยงานภายนอก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ กลุ่ม NGO โดยได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และเชิญ

นักเรียนโรงเรียนสิ ่งแวดล้อมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู ้  สำหรับกิจกรรมที ่สำคัญ คือ 

โครงการปักไม้ไผ่ชะลอของแรงคลื่นลดการกัดเซาะชายฝั่งทะเล โดยบูรณาการร่วมกับจังหวัด 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งนักเรียนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมเข้าไปจัด

กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ชายเลนและปลูกป่า  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสนับสนุนงบประมาณ

และพื้นที่ดำเนินการ  ซึ่งหลังจากดำเนินการมาได้ระยะหนึ่งสามารถเห็นผลของความยั่งยืนโดยเกิด

ตะกอนดินเลนเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเกิดการขับเคลื่อนของมวลชนโดยการวิจัยโครงการปักไม้ไผ่

อย่างแพร่หลาย และประชาชนได้เข้ามาจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนจำนวนมากทั้งจากจังหวัด

สมุทรสาครและจังหวัดอื่น ๆ 

เครือข่ายด้านยาเสพติด“ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ”(25ตาสับปะรด)

จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองอุตสาหกรรมประมง  ที่มีแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว  

เข้ามาประกอบอาชีพ  ประมาณ 200,000 คน  ทำให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน

กลุ่มเยาวชนและผู้ใช้แรงงาน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และให้ความ

สำคัญกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ ซึ่งมีจำนวนมากและมีความเสี่ยงต่อการใช้สาร  

เสพติด ทั้งนี ้ได้ประสานขอความร่วมมือจากสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการ

พัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในสถานประกอบการ (25 ตาสับปะรด) 

จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ ในการ
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ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการของตนเอง และสร้างเครือข่ายแกนนำ  

สถานประกอบการ  ซึ่งผลที่เกิดจากการจัดโครงการดังกล่าวทำให้เกิดการรวมตัวกันของแกนนำ  

ผู้ประสานพลังแผ่นดิน ฯ ระหว่างสถานประกอบการเป็นเครือข่าย มีการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคล 

ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติด และวิธีการปฏิบัติกรณีเมื่อพบผู้เสพ ในปัจจุบันมีสถานประกอบการ

ร่วมเป็นเครือข่าย จำนวน 69 แห่ง  และในเชิงสถิติพบว่าการใช้สารเสพติดของผู้ใช้แรงงานใน

สถานประกอบการลดลงครึ่งต่อครึ่ง 

เครือข่ายด้านการศึกษา

จากปัญหาการขาดแคลนครู จำนวน 800 อัตราต่อปี รวมถึงปัญหาการขาดแคลนวัสดุ 

อุปกรณ์ และอาคารเรียน ส่งผลต่อปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสาครจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร และผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อ

แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วย

การอุดหนุนงบประมาณด้านบุคลากรให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นจำนวน 200 อัตรา 

ตลอดจนสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา และอาคารเรียน   

ในส่วนของการพัฒนาองค์ความรู้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้สนับสนุน

เครือข่าย ซึ่งมีโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้รวม

ตัวกับโรงเรียนที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกัน จำนวน 11 แห่ง  จัดตั้งเครือข่าย “กลุ่มโรงเรียนพัฒนาท่าจีน”  

ซึ่งโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมได้เข้าไปขับเคลื่อนและให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การร่วมจัดกิจกรรมกีฬาของกลุ่มพัฒนาท่าจีน

ประจำปี การให้ทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนและบุคลากรทางการศึกษา และการส่งเสริม

สนับสนุนด้านการแข่งขันทางทักษะวิชาการของกลุ่มพัฒนาท่าจีน  ส่งผลให้นักเรียนและบุคลากร

ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน  การได้รับโอกาสทางการศึกษาโดย

เท่าเทียมกัน มีอาคารเรียน วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนเพียงพอเหมาะสมและทันสมัย 

นอกจากสนับสนุนเครือข่ายการศึกษาในระบบโรงเรียนแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสาครยังได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park ใน

การให้ความร่วมมือให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำห้องสมุดมีชีวิต เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ตลอดชีวิตของเยาวชนและครอบครัวชาวสมุทรสาครอีกด้วย 
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เทศบาลนครตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรัง

เทศบาลนครตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งเน้นแนวคิดการพัฒนาเมืองที่มีคุณ

ภาพอย่างยั่งยืนโดยอาศัยการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับ

ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ หน่วยงานราชการทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง และภาคประชาชน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกด้าน อันได้แก่ การศึกษา สาธารณสุข สังคมเศรษฐกิจ การ

อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปันองค์ความรู้ จัดให้มีการประชุมชุมชนสัญจร เปิดให้มีเวทีประชาสังคม

กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกันโดยใช้การมีส่วนร่วมของ

หน่วยงาน องค์กรเครือข่ายในพื้นที่ และประชาชนเป็นหัวใจสำคัญโดยมีเทศบาลนครตรังเป็น

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายสู่พื้นที่สาธารณะเพื่อนำไป

สู่การพัฒนานครตรังที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

     รหัสไปรษณีย์ 92000 

     โทรศัพท์  075-218-017  โทรสาร  075-211-493 

 ประชากร   61,109  คน (ชาย  28,487  คน  หญิง  32,625  คน) 

 พื้นที่   14.77  ตารางกิโลเมตร  (ครอบคลุม  27  ชุมชน) 

 รายได้   480,259,889.58  บาท 

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  71,477,414.63  บาท  

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายชาลี  กางอิ่ม  นายกเทศมนตรีนครตรัง 

 2.  นายขอม  นวนนิ่ม ประธานสภาเทศบาลนครตรัง 

 3.  นายปัญญา  ภิรมย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครตรัง 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง	

ชาย  21 คน 

หญิง 3 คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชน

และประชาสังคมของเทศบาลนครตรังได้แก่

ศูนย์การเรียนรู้ ในภูมิภาคจังหวัดตรัง(RegionalCenterofExpertise
onEducationforSustainableDevelopmentTrang)

เป็นนวัตกรรมการพัฒนากิจกรรม/โครงการที่มีความต่อเนื่องยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน และองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยมีกลยุทธ์ คือ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

อย่างยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่นอันเป็นโครงการร่วมมือไทย – สวีเดน ซึ่ง

เทศบาลนครตรังได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร ์ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ในขณะนั้น) ให้เป็นพื้นที่นำร่องในภาคใต้เพียงแห่งเดียว โดยมี  

เป้าหมายหลัก  คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งได้มีการจัดทำแผนแม่บทด้วยความร่วม

มือระหว่างภาครัฐ  ผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องเที่ยว ชุมชน และประชาคม โดยมีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรูปแบบ สร้างเครือข่ายพัฒนายุทธศาสตร์ในทุกระดับเพื่อสร้าง

ศักยภาพให้เกิดทศวรรษแห่งการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานขององค์ประกอบ   

3 ส่วน คือ สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ อันนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตโดยการจัดตั้งเครือข่าย 4 เครือข่าย ประกอบด้วย 

 - เครือข่ายภาคการศึกษา 

 - เครือข่ายภาคประชาสังคม 
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 - เครือข่ายภาคธุรกิจ 

 - เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 100 องค์กรในจังหวัดตรัง  (ประกอบด้วย   

1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 15 เทศบาล 84 องค์กรบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นองค์กรฯ 

เดียวที่สามารถรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจัดตั้งเป็นเครือข่ายเพื่อร่วม

กันวางแผนพัฒนาท้องถิ ่นในจังหวัดตรังได้สำเร็จจนกระทั ่งเมื ่อมหาวิทยาลัย

สหประชาชาติ (UNU) ในนามของคณะกรรมการอูบันตู  ได้ตอบรับศูนย์การเรียนรู้

ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน – ตรัง (RCE  Trang) เป็นสมาชิกใหม่ 1 ใน    

23 ศูนย์ฯ ของโลก (แห่งแรกในประเทศไทย)  

เครือข่ายองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น100องค์กร

เทศบาลนครตรัง เป็นแกนกลางเครือข่ายในการประสานการจัดตั้งเครือข่ายฯ โดยการจัด

ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนวคิด วิเคราะห์สภาพแวดล้อมพื้นที่ของแต่ละองค์กร 

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ กำหนดแผนงานร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรัง 4 ด้าน คือ ด้าน

การอนุร ักษ์ว ัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดตรัง ด้านการอนุร ักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อม ด้านการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง 

จากการดำเนินกิจกรรมจัดให้มีการประชุมผู้บริหารองค์กรฯ ร่วมกันทุกเดือนโดยหมุนเวียนเปลี่ยน

กันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมส่งผลให้เกิดการบูรณาการกิจกรรม/โครงการ เช่น โครงการงาน

ประเพณีลากพระ โครงการภูมิรักษ์พิทักษ์สายน้ำตรัง (เทศบาลนครตรังร่วมกับองค์การบริหารส่วน

ตำบลบางรัก) โครงการอบรมต้านยาเสพติด 4 มุมเมือง โครงการมัคคุเทศก์น้อย (เทศบาลนคร

ตรังร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง และศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง) 

เครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป็นงานเครือข่ายที่เทศบาลนครตรังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนงานด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อันเป็นเครือข่ายที ่พัฒนาการดำเนินงานขึ ้นมาอีกระดับจาก

โครงการเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 100 องค์กรโดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อบูรณาการการ

ทำงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติร่วมวางแผนในการป้องกันอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ 

และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะแก่บุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทา
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สาธารณภัยในจังหวัดตรังให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการป้องกันและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้

อย่างรวดเร็วเกิดความเสียหายน้อยที่สุด   

กลุ่มอาชีพซาเล้งคลายโลกร้อน

เป็นกลุ ่มเครือข่ายความร่วมมือของประชาชนในเทศบาลนครตรังที ่เกิดขึ ้นเนื ่องจาก

จิตสำนึกในการให้ความร่วมมือกับองค์กร/สังคมด้วยการให้ความสำคัญกับขยะทุกชนิด โดยเก็บ/

คัดแยกขยะเป็นประเภทต่างๆ นำไปขายเป็นรายได้แก่ครอบครัว ด้วยเหตุนี้เอง เทศบาลนครตรัง

จึงมองเห็นคุณค่าและความสำคัญของเครือข่ายดังกล่าวทำให้คนกลุ่มอาชีพ “ซาเล้ง” ได้จัดตั้งศูนย์

วัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเล้ง ณ โรงคัดแยกขยะเทศบาล นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากเครือ

ข่ายร่วมของเทศบาลนครตรัง คือ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีศูนย์รับ

ซื้อเศษวัสดุเหลือใช้จากสมาชิกซาเล้งนำไปรีไซเคิลใช้ประโยชน์ต่อไป 
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เทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต บริหารงานโดยยึดหลัก	“เมืองแห่งความน่าอยู่และปลอดภัย” ที่ผู้คน
ทุกชาติ ศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทรอย่างสันติสุข  การคมนาคมสะดวกสบาย 
สาธารณูปโภคครบครัน มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี  ที่สำคัญยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ดั้งเดิมของชาวภูเก็ต ที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเมืองภูเก็ตได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะ
เป็น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาหารพื้นเมือง การแต่งกาย ภาษาถิ่น สถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส    
ซึ่งวัฒนธรรมต่างๆ ดังกล่าวได้มีบทบาทต่อความเป็นเมืองภูเก็ตมาอย่างยาวนานมากกว่าศตวรรษ 
ที่สำคัญประเพณีที่หลากหลายได้หล่อหลอมชาวถิ่นภูเก็ตทุกเชื้อชาติ ศาสนา ให้มีความเป็นหนึ่ง
เดียว โดยเทศบาลอาศัยกลไกที่สำคัญในการดำเนินงาน คือ เครือข่ายที่เข้มแข็ง ซึ่งเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนในสังคมเมืองภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนต่างๆ  
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองและจัดการเมือง โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือความพยายามรักษา
อัตลักษณ์ของภูเก็ตไว้ 

   ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 

     รหัสไปรษณีย์ 83000 

     โทรศัพท์ 076-222-932 โทรสาร 076-222-932   

 ประชากร   76,245 คน (ชาย  35,034  คน  หญิง  41,211 คน) 

 พื้นที่   12 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 18 ชุมชน) 

 รายได้   385,850,850  บาท 

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  94,529,130  บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา   นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต 

 2.  นายทรงวุฒิ  หงษ์หยก  ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต 

 3.  นายธวัชชัย  ทองมั่ง  ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต   

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต	

ชาย  20 คน 

หญิง 4 คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชน

และประชาสังคมของเทศบาลนครภูเก็ตได้แก่

โครงการพัฒนาอนุรักษ์ย่านการค้าเมืองเก่า

จุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาอนุรักษ์ย่านการค้าเมืองเก่า ถือเป็นส่วนหนึ่ง ของแผนปฏิบัติ

การสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง และสำนักนโยบายและแผน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการศึกษา และก่อสร้าง

สาธารณูปโภค ตามมาตรการพัฒนาประเทศ ที่ไม่ขัดกับการพัฒนารูปทัศน์  เทศบาลนครภูเก็ต   

จึงส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ย่านการค้า ที่หนาตาไปด้วยอาคารชิโนโปรตุกีส บริเวณถนนถลาง ถนน

กระบี่ และซอยรมณีย์ เอาไว้ให้ลูกหลาน ได้ภาคภูมิใจ และอวดโฉมความเป็นเมืองเก่า ให้แขกบ้าน

แขกเมืองได้ชื ่นชม นอกจากจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในด้านการสนองตอบ  

นักท่องเที่ยว ผู้นิยมบริโภคศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นส่วนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ชาวเมือง ด้วยการมีทัศนียภาพที่สวยงามจรรโลงใจ และมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่ให้หลงลืมรากเหง้า

ของตนเอง ทั้งนี้ การดำเนินงานในปัจจุบันโครงการพัฒนาอนุรักษ์ย่านการค้าเมืองเก่า ได้แสดงให้

เห็นถึงเครือข่ายความร่วมมือที่เทศบาลนครภูเก็ต ได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ มากมาย เนื่องจาก

เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีลักษณะการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและต่อยอด นำไปสู่การแตกออกเป็น

หลายโครงการหรือกิจกรรม ที ่สร้างสรรค์ความเป็นอัตลักษณ์ของนครภูเก็ต แต่อย่างไรก็ดี 

เทศบาลนครภูเก็ตจะไม่สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้ ถ้าปราศจากความร่วมมือจากภาคส่วน

ต่างๆ ดังโครงการและกิจกรรมต่อไปนี้ 
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1.	การเปิดหงอคาขี่	หรือช่องทางเดินใต้อาคารด้านหน้า	(arcade) เพื่อให้เปิดทะลุถึงกัน

โดยตลอดดังแรกสร้าง ซึ่งในระยะแรกแม้จะมีความพยายามจากหลายฝ่ายในการพัฒนาย่านเมือง

เก่าบนพื้นที่ ที่มีคุณค่า สูงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมาเป็นระยะๆ และมีผลขึ้นบ้าง แต่ก็ยัง

ไม่สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีตามที่มุ่งหวังไว้ การขาดการบำรุงรักษาอาคาร การ

ก่อสร้างใหม่ที ่แปลกแยกจากอาคารข้างเคียง การติดตั ้งป้ายโฆษณา ป้ายชื ่อร้านขนาดใหญ่   

ต่อสาธารณะการจัดระบบและกลไกในความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน การงบประมาณและ

ความรู้ในทางเทคนิควิธีในการปรับอาคารปรุงเก่า  ทั้งนี้ อุปสรรคอันหนึ่งคือ ความเข้าใจว่าการ

พัฒนาอนุรักษ์เมืองเก่าของชุมชนและผู้ที่มีหน้าที่นั้น ก็เป็นเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจเท่านั้น 

ทำให้มีผู้เสียสละเพียงจำนวนน้อย ในขณะที่ต้องใช้งบประมาณมาก เทศบาลนครภูเก็ตจึงร่วมกับ

ชุมชนเจ้าของพื้นที่ จัดตั้งมูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต ขึ้น เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากชุมชนได้คล่อง

ตัวและให้เป็นแนวทางในการพัฒนาร่วมกันต่อไป  ซึ่งมูลนิธิเมืองเก่า ที่ตั้งขึ้นมาก็ได้เป็นหัวเรี่ยว

หัวแรงอย่างดี ในการขอความร่วมมือและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนในย่านการค้าเมืองเก่าเห็น

ถึงความสำคัญของการเปิดหงอคาขี่ หรือช่องทางเดินใต้อาคารด้านหน้า อันเป็นรูปแบบของอาคาร  

ชิโนโปตุกีส สถาปัตยกรรมจีนโบราณ ผสมยุโรป ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปี ก็ยังคงคุณค่า และความ

งดงาม บ่งบอกเอกลักษณ ์ของความเป็นภูเก็ตแท้ ๆ ซึ่งปัจจุบันการรณรงค์ดังกล่าวก็ยังทำอย่าง  

ต่อเนื่อง โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลนครภูเก็ต มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต และชุมชนเมืองเก่า

ภูเก็ต ตลอดจนสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

2.	งานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต เกิดจากความร่วมมือของเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับ  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต โดยมีการจัดงานขึ้น ณ ถนนถลาง เนื่องจากเป็น

ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมย้อนอดีตของเมืองภูเก็ต ที่มีความสมบูรณ์และสวยงามมากที่สุด  โดย

งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์อาคารอันเป็น มรดกล้ำค่า

ของเมืองภูเก็ต ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตเมือง อันจะนำมา

ซึ่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมือง  เดิมทีงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ตจะเน้นให้คนภูเก็ตเองมาร่วมงาน

เพื ่อร่วม ลำลึกถึงประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของภูเก็ต แต่เนื ่องจากในปีหลังๆ มีการ

สนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ประชาชนเองก็เข้ามามีส่วนร่วมกันมากขึ้น จึงทำให้ลักษณะของ

งานมีสีสันและร่วมสมัยกว่าเดิม  
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ทั้งนี้ งานย้อน อดีตเมืองภูเก็ต เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ ได้แสดงถึงเครือข่ายความร่วมมือที่  

เข้มแข็งระหว่างเทศบาลนครภูเก็ต มูลนิธิเมืองเก่า ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต และการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย ภายใต้โครงการ พัฒนาและอนุรักษ์ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งผลสืบเนื่องจากงาน

ย้อนอดีตเมืองภูเก็ตทำให้สภาพของอาคารเก่าที่มีคุณค่าได้รับการบูรณะ และยังก่อให้เกิดการฟื้นฟู

ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของภูเก็ต ทั้งทางด้านอาหาร ขนม การละเล่น การแต่งกาย และการ

แสดงแสง สี เสียง สื ่อผสม ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที ่ดีงามเหล่านี ้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ

วัฒนธรรม ที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตจะได้อนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังสืบทอดต่อไป ในงานนอกจากตึก

รามบ้านช่องที่เป็นศิลปะแบบชิโนโปรตุกีส ซึ่งประดับไฟอย่างงดงามแล้ว ตลอดเส้นทางถนนจะเต็ม

ไปด้วยอาหารพื้นเมืองอร่อยๆ ของภูเก็ต ซุ้มขายเสื้อยืดเก๋ๆ รวมถึงซุ้มถ่ายภาพกับบรรยากาศแบบ

ภูเก็ต การละเล่นต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการประกวดงานศิลปะเอกชน ผู้อนุรักษ์อาคารดีเด่น 

ประกอบกันไป 

3.	โครงการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน	 เป็นอีกโครงการในการพัฒนาและอนุรักษ์ย่านการ

ค้าเมืองเก่าภูเก็ต ที่เทศบาลนครภูเก็ต มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้

สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ปรากฏแก่สายตาผู้มาเยือนโดยไม่มีสายไฟห้อยระโยงระยางกีดขวาง  

เป็นการเติมเต็มพิพิธภัณฑ์เมืองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ประกอบกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีแผนงาน

การก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต จึงได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดินบริเวณ ถนนถลาง  ระยะทาง 0.69 

กิโลเมตร  และได้ร่วมกับการสื่อสารแห่งประเทศไทย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีที

แอนด์ที จำกัด (มหาชน) และเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น  เพื่อนำสายโทรศัพท์หรือระบบสื่อสารอื่นลงเคเบิ้ล

ใต้ดินด้วย  อีกทั้งยังต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ และชุมชน ผ่านทางมูลนิธิเมืองเก่า

ภูเก็ต และชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต ในการให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการให้สำเร็จ จึงเห็นได้ว่า

โครงการนี้ สามารถบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  เพื่อดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ และ

ยังได้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่  คือเศรษฐกิจในพื้นที่ย่านการค้าเมืองเก่าดีขึ้น  เนื่องจาก

มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากขึ้น ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้ 

โครงการการกำจัดขยะแบบศูนย์รวม

เป็นการบูรณาการระบบกำจัดขยะที่ผสมผสาน โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจาก   

ภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จนเป็น
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ศูนย์กำจัดขยะที่มีเทคโนโลยีผสมผสาน ที่สามารถกำจัดขยะชุมชนและขยะอันตราย โดยมีการ

บริหารงาน ที่อาศัยเครือข่ายต่างๆ ร่วมดำเนินการโดยไม่มีความขัดแย้ง สามารถแก้ไขปัญหาการ

กำจัดขยะได้ในระยะยาว ทั้งนี้ เครือข่ายความร่วมมือ ดังกล่าวเรียกว่า คณะทำงานสนับสนุนการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาล

นครภูเก็ต สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 สถาบันการศึกษา สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ประชาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบริหารขยะในภาพรวมของจังหวัด

ภูเก็ต เสนอคณะกรรมการบริหารจัดการขยะฯ ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฯ โดยแผน

บริหารขยะที่เสนอนั้น จะใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วน

ราชการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ทำการประสานงานรณรงค์ เพื่อการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่ง

กำเนิด การลดและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย การจัดระบบเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอยแยก

ประเภท นอกจากนี้ เทศบาลนครภูเก็ต ยังได้ดำเนินการลด นำกลับมาใช้ใหม่ และคัดแยกขยะ

มูลฝอยจากแหล่งกำเนิด โดยอาศัยความร่วมมือจาก ประชาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ประกอบด้วย 

ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ชมรมผู้ประกอบอาชีพ สถานประกอบการ โรงเรียน โรงแรม 

ต่างช่วยกันในการดำเนินการปลูกสร้างจิตสำนึก ความตระหนักในการลดปริมาณขยะ  

ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังที่กล่าวมา ทำให้จังหวัด

ภูเก็ตมีศูนย์กำจัดขยะที่ครบวงจร มีเทคโนโลยีกำจัดขยะแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

สามารถกำจัดขยะโดยโรงเผาขยะผลิตไฟฟ้า โรงเผาขยะติดเชื้อ มีสถานที่เก็บกักขยะอันตราย   

มีระบบบำบัดน้ำเสีย  โดยมี	คณะทำงานสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต	

และ	เครือข่ายประชาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคม 

ทำให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในโรงเรียน โรงแรม และสถานประกอบ

การอีกมากมาย นำไปสู่ผลสำเร็จของการบริหารจัดการขยะในที่สุด 
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เทศบาลนครลำปางอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

เทศบาลนครลำปาง ถือเป็นเทศบาลที่มีสภาพความเป็นเมืองค่อนข้างสูง ความเจริญกระจุก

ตัว และมีประชากรหนาแน่น เทศบาลจึงมุ่งเน้นการบริหารงานเพื่อสร้างนครลำปางให้นครแห่ง

คุณภาพ มีระบบการให้บริการประชาชนและระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย ภายใต้การยึดหลัก

ธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน เพื่อที่จะปรับปรุงและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะ และการดำเนิน

ภารกิจต่างๆ ของเทศบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยเน้นการทำงานที่อยู่บน

หลักการของการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการ ภาค

เอกชน และภาคประชาสังคม และทำให้เทศบาลเป็นองค์กรที่มีแนวทางการบริหารงานสมัยใหม่ ซึ่ง

มีความกระชับ ลดขั้นตอนในการทำงาน และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครลำปางในการมุ่งสู่การเป็น 

“นครน่าอยู่	ผู้คนเป็นสุข	สังคมดีงาม	มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า”	

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลสบตุ๋ย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง 

     รหัสไปรษณีย์ 52000  

     โทรศัพท์ 054-237-237 โทรสาร 054-237-259 

 ประชากร   58,034  คน (ชาย 26,649  คน  หญิง  31,385  คน) 

 พื้นที่   22.17  ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน  43 ชุมชน) 

 รายได้   235,122,184.15  บาท 

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  199,823,180.85  บาท  

คณะผู้บริหาร	

 1. นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง 

 2. นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง 

 3. นายเฉลิม แก้วกระจ่าง ปลัดเทศบาลนครลำปาง 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง	

   ชาย     20  คน 

   หญิง   4  คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชน

และประชาสังคมของเทศบาลนครลำปางได้แก่

โรงพยาบาลลำปางสาขาเทศบาลนครลำปาง

เทศบาลนครลำปางได้ดำเนินการตั้งโรงพยาบาลลำปางสาขาเทศบาลนครลำปางขึ้น ณ ศูนย์

บริการสาธารณสุขเทศบาลนครลำปาง เพื่อลดข้อจำกัดในการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของ

ศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากการให้บริการดำเนินการโดยพยาบาลวิชาชีพ และไม่มีแพทย์

ประจำ ประชาชนจึงไม่มีความมั ่นใจในการบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ประกอบกับ  

โรงพยาบาลลำปางเองก็ประสบปัญหาจำนวนผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น พื้นที่บริการแผนกผู้ป่วยนอก

ไม่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วย ทำให้เกิดความแออัดในการให้บริการ ประชาชนต้องรอตรวจนาน 

ส่งผลต่อคุณภาพการบริการและความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน  

จากสภาพการณ์ดังกล่าวเทศบาลนครลำปางจึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลลำปางพัฒนา

ศักยภาพการให้บริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนในเขตเมืองสามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานและมีความมั่นใจในการรับบริการ โดยได้รับการ

สนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเชียงใหม่ในการดำเนินการ และเปิด

บริการโรงพยาบาลลำปาง สาขาเทศบาลนครลำปางเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ให้บริการดูแลรักษา

แบบผู้ป่วยนอก (วันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ) ตรวจรักษาผู ้ป่วยที ่ส่งต่อมาจากศูนย์บริการ

สาธารณสุขของเทศบาลอีก 2 ศูนย์คือ ศูนย์ปงสนุกและสุขสวัสดิ์กรณีที่เกินขีดความสามารถ ให้

บริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคปอดอุดตันเรื้อรัง 

และให้บริการทันตกรรม ฟื้นฟูสภาพในสถานบริการและกรณีที่เกินขีดความสามารถก็จะส่งต่อ  

โรงพยาบาลลำปาง 

นับเป็นภาพการทำงานแบบเครือข่ายที่เทศบาลได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการดูแล

สุขภาพของประชาชน โดยเทศบาลได้สนับสนุนสถานที่คือศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข ส่วนงานให้บริการด้านทันตกรรม และค่าน้ำ

ประปา ส่วนโรงพยาบาลลำปางก็ได้มีการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรทางการแพทย์ อาทิ แพทย์

ซึ่งหมุนเวียนมาประจำสัปดาห์ละ 2 ท่านมาตรวจรักษา พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค 

รวมถึงวิทยาการทางการแพทย์ สนับสนุนการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการด้วยการ X-ray 

ตรวจทางพยาธิวิทยา และค่าไฟฟ้า 
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นอกจากการทำงานร่วมกันในการให้บริการด้านสาธารณสุขเชิงรับแก่ประชาชนแล้ว 

เทศบาลนครลำปางยังได้ร่วมกับโรงพยาบาลลำปางดำเนินการในเชิงรุก โดยได้ร่วมกันออกหน่วย

เคลื่อนที่ “บริการ	สาธารณสุขใกล้บ้านใกล้ใจ”	แก่ทุกชุมชนในเขตเทศบาลในการสร้างเสริมสุข

ภาพ ควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพของคนในชุมชน มีการบริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ร่วม

กันสำรวจ วิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุขในชุมชน และวางแผนแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพร่วมกับ

ประชาชน มีการจัด	“เวทีสุขภาพชุมชน”	ให้แก่ อสม. เพื่อให้ อสม.แต่ละชุมชนนำไปขยายผล  

โดยชักชวนประชาชน กลุ่มผู ้สูงอายุ กรรมการชุมชนและกลุ่ม อสม. ในชุมชนของตนร่วมกัน

วางแผนการดำเนินโครงการ เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขอย่างมีส่วนร่วม  

ผลจากการดำเนินงานโรงพยาบาลลำปาง สาขาเทศบาลนครลำปางส่งผลให้ประชาชนผู้มา

รับบริการมีความพึงพอใจ สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีส่วน

ร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะให้กับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และสามารถใช้สิทธิ

ระบบสวัสดิการ บัตรประกันสังคม บัตรทองได้เหมือนโรงพยาบาลของรัฐทั่วไป ทั้งยังเป็นการลด

ความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานของเทศบาลนครลำปางกับโรงพยาบาล เนื่องจากมีการกำหนดให้มี 

“คณะกรรมการประสานแผนสาธารณสุขในเขตเมือง” โดยกองสาธารณสุขของเทศบาลร่วมกับ

งานเวชกรรมของโรงพยาบาลนำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานมาพิจารณาเพื่อดำเนินการร่วมกัน 

ในกรณีที่โครงการมีความใกล้เคียงหรือมีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวกันก็จะมีการกำหนดเจ้าภาพใน

การดำเนินการ และสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินโครงการตามศักยภาพของหน่วยงาน ถือได้

ว่าการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกันของทั้งโรงพยาบาลลำปางและเทศบาลนครลำปางต่างก็บรรลุ  

เป้าหมายในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนในเขตเทศบาลด้วยกันทั้งสองฝ่าย 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลำปาง

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลำปางถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมการ

ขยายเครือข่ายการเสริมสร้างสุขภาวะแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งมีที่มาจากการดำเนินงานด้าน

สาธารณสุขของเทศบาลนครลำปางที่ผ่านมาและพบว่าแม้จะมีการให้บริการเชิงรุก มีกิจกรรมและ

โครงการต่างๆ ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง แต่กิจกรรมและ

โครงการต่างๆเหล่านั้นยังขาดความต่อเนื่อง ยั่งยืน และที่สำคัญยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยังมีประชาชนอีกหลายกลุ ่มที ่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข เทศบาลนครลำปางได้

ตระหนักถึงสภาวการณ์ดังกล่าวและต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาวะของ

คนในชุมชน จึงได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการจัดตั้ง

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นขึ้น และปัจจุบันมีพัฒนาการของการดำเนินงานที่มี

ความแตกต่างจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นอื่น โดยมีแนวคิดพื้นฐานในการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วน ใช้กองทุนเป็นเครื่องมือให้

ประชาชนสามารถพึ่งตนเองในเรื่องของสุขภาพได้ และดำเนินการอย่างเป็นเครือข่ายในการทำงาน

ร่วมกันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดูแลสุขภาพได้ด้วย

ตนเอง  

จุดเด่นของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลำปางที่มีความโดดเด่นคือ การสมทบ

เงินเข้ากองทุน ซึ่งนอกจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเทศบาลได้ร่วมกันสมทบเงิน

เข้ากองทุนแล้ว กลุ่มองค์กรในชุมชนที่มีความสนใจและเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพก็ได้มี

การร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนเพิ่มเติมด้วย ซึ่งเงินในกองทุนนี้จะมีการนำไปใช้เพื่อส่งเสริม ป้องกัน 

และฟื้นฟูสุขภาพ และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้จากกองทุน

นี้ ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอโครงการเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อขอรับงบประมาณ

สนับสนุนจากกองทุนนี้ได้ ซึ่งเริ่มแรกนั้น อสม.เป็นผู้ทำให้เกิดเครือข่ายในการดึงคนในชุมชนเข้ามา

มีส่วนร่วมจัดทำโครงการ ทั้งนี้ โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ต้องเกิด

ขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมกันจัดทำแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน

อย่างน้อย 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน/เยาวชน และกลุ่ม อสม. และจะต้องถูกบรรจุอยู่

ในแผนชุมชนด้วย อันสะท้อนให้เห็นว่าโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ เป็นความต้องการของคนใน

ชุมชนอย่างแท้จริง 
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จุดเด่นสำคัญอีกประการหนึ ่งคือ การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน  

หลักประกันสุขภาพ  ซึ่งนอกจากจะมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯตามโครงสร้างที่สำนักงาน  

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดแล้ว การบริหารกองทุนของเทศบาลนครลำปางยังได้มีการ  

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนเพิ่มเติมเพื่อให้การบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพของ

เทศบาลเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชน ซึ่งมีคณะอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาโครงการภาคประชาชน โครงการของเทศบาลนคร

ลำปาง  และโครงการของโรงพยาบาลลำปางที่มาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ เพื่อ

ลดความซ้ำซ้อน ฝ่ายประสานแผนงานระหว่างหน่วยงาน ฝ่ายติดตามและตรวจสอบโครงการ   

ฝ่ายประเมินผลโครงการและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ภาคประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนได้เข้ามามี

ส่วนร่วมเป็นอนุกรรมการแต่ละฝ่าย โดยมีพนักงานเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือและคอยให้คำปรึกษา

ในการดำเนินงาน 

ผลสำเร็จจากแนวทางในการดำเนินงานและกลไกบริหารจัดการกองทุนข้างต้นที่แต่ละ

ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเทศบาลในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่าย ส่งผลให้

ประชาชนในเขตเทศบาลแต่ละชุมชนมีโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

ครอบครัวและคนในชุมชนได้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาที่ชุมชนเผชิญผ่านการ

เสนอโครงการต่างๆ สามารถนำไปขยายผลต่อในชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วย

เหลือกันดำเนินงานระหว่างกลุ่มและชุมชนต่างๆ เพื่อยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพในการดูแล

สุขภาพของคนในชุมชนให้มีสุขภาวะที่ดีและเป็นไปอย่างทั่วถึง 
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เทศบาลเมืองทุ่งสงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลเมืองทุ่งสง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จในการสร้างเครือ

ข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยการทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางโดยมีการบริหารงานในรูปแบบการบูรณา

การ่วมกันระหว่างเครือข่ายภายใต้แนวคิดการบูรณาการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสง

แบบบูรณาการ โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่อย่างเป็น

รูปธรรมทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ศิลป

วัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งการทำงานสร้างเครือข่ายแบบ “ร่วมคิด	ร่วมทำ	ร่วมแก้ปัญหา	และร่วม

บูรณาการ” นี้เองทำให้เทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนในพื้นที่

อย่างยั่งยืน 

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลปากแพรก  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

     รหัสไปรษณีย์ 80110 

     โทรศัพท์  075-411-342  โทรสาร  075-411-515 

 ประชากร   29,454   คน  (ชาย  13,667  คน  หญิง  15,787  คน) 

 พื้นที่   7.17  ตารางกิโลเมตร  (ครอบคลุม  จำนวน  18  ชุมชน) 

 รายได้   133,284,195.91  บาท 

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  130,941,821.30  บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1. นายทรงชัย   วงษ์วัชรดำรง               นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

 2. นายวัชระ      วสุนธราภิวัฒก์            ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 3. นายพิเชษฐ์    อุษาสุมงคล                ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง	

ชาย  17 คน 

หญิง 1 คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชน

และประชาสังคมของเทศบาลเมืองทุ่งสงได้แก่

เครือข่ายการแก้ ไขปัญหาจราจรเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากการแก้ไขปัญหาจราจรในงบประมาณที่ผ่านมา โดยมีคณะ

กรรมการแก้ไขปัญหาการจราจรเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการที่มาจากตัวแทนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 

เอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษา ฯลฯ ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและชัดเจนในการร่วมกันแก้ไข

ปัญหาจราจรซึ่งกล่าวได้ว่าปัญหาใหญ่ที่ต้องดำเนินการแก้ไขก่อน เครือข่ายดังกล่าวจึงมาร่วม

ประชุมกำหนดหาแนวทาง และมาตรการต่างๆ ร่วมนำปัญหาจราจรผลักดันให้เป็นวาระท้องถิ่นให้

เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสงเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสง

แบบบูรณาการ และดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภาคีทุกภาคส่วน ผ่านโครงการ/กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานรองรับการ

จราจรที่เพิ่มมากขึ้น ด้านกฎหมาย การจัดระเบียบจราจร การรณรงค์สร้างวินัยจราจรอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนที่พยายามเน้นย้ำให้เกิดความ

ชัดเจนหลายครั้งถึงการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน สิ่งสำคัญที่สุดที่เทศบาลเมืองทุ่งสงที่ประสบ

ผลสำเร็จของการทำงานเครือข่าย คือ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ทุกกระบวนการ ตั้งแต่ร่วมคิดและวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมใช้ผลประโยชน์ และร่วมติดตาม

ประเมินผล 
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เครือข่ายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสงอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายฯ การจัดทำผังชุมชนแบบมีส่วนร่วมและเครือข่ายผังเมืองรวม

ทุ่งสง  ได้แก่  

- เครือข่ายการจัดทำผังชุมชนอย่างมีส่วนร่วม	(Greenmap) เทศบาลเมืองทุ ่งสง

ตระหนักว่าแท้จริงแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนยังคงอ่อนแอ ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงส่งเสริมให้ชุมชนได้จัดทำผังชุมชนอย่างมีส่วนร่วมขึ้น เพราะผังจะเป็น  

เครื่องมือสู่การทำแผนพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อไป โดยผลที่ได้รับจากการจัดทำผังชุมชน 

คือ ประชาชนในชุมชนเทศบาลมีประสบการณ์ ความรู้จากการปฏิบัติจริงภายใต้การให้คำปรึกษา 

ให้ความรู้ที่เทศบาลเมืองทุ่งสงประสานงานได้ทำงานร่วมกับเครือข่าย ได้แก่ สถาบันสิ่งแวดล้อม

ไทยที่เข้ามาเป็นเครือข่ายการเรียนรู ้ร่วมกับชุมชน โรงเรียน กลุ่มองค์กรประชาชน และภาคี  

ที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทยที่มาถ่ายทอดความรู้วิชาการ เทคนิคและกระบวนการวางแผน

ผังเมืองชุมชนทำให้ชุมชนมีผังชุมชนเป็นของตนเองให้กลายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน   

มีการระดมทรัพยากร ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันพัฒนาชุมชนทั้ง 18 ชุมชน ทั้งนี้

เครือข่ายดังกล่าวจะต่อยอดการจัดทำผังชุมชนไปยังชุมชนที่ไม่มีผังชุมชนต่อไปให้ครอบคลุมทุก

ชุมชนในเขตเทศบาล ซึ่งการจัดทำผังเมืองชุมชนนี้เองกล่าวได้ว่าเป็นเครื่องมือในการจัดทำผังเมือง

รวมเมืองทุ่งสงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

- เครือข่ายผังเมืองรวมทุ่งสงแบบบูรณาการ เป็นเครือข่ายที่ต่อยอดมาจากเครือข่ายการ

จัดทำผังชุมชนอย่างมีส่วนร่วมที่เทศบาลเมืองทุ่งสงเล็งเห็นว่าหัวใจสำคัญของการจัดทำแผนและ  

ผังชุมชนแบบมีส่วนร่วม คือ การดึงคนเล็กในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาวิกฤติ  

น้ำท่วมทุกปีของเมืองทุ่งสงโดยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมก่อนแล้วจึงขยายผลไปสู่ชุมชนต่อชุม

ชนรอบๆ และขยายรวมไปภาพใหญ่รวมทั้งเมือง จึงเป็นที่มาของเครือข่ายผังเมืองรวมทุ่งสงแบบ

บูรณาการซึ่งองค์กรเครือข่ายดังกล่าวประกอบด้วย เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ใกล้

เคียงเทศบาลเมืองทุ่งสง สถาบันวิชาการ องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม โรงเรียน 

ชุมชน หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และประชาชนที่ร่วมกันวิเคราะห์แล้วเห็นว่าปัญหา

แก้ไขของเมืองทุ่งสงเพียงลำพังองค์กรเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน แต่ต้องร่วมกัน

คิดร่วมกันแก้  ด้วยเหตุนี้เองเทศบาลเมืองทุ่งสงจึงจัดประชุมร่วมกับเครือข่ายฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ปรับกระบวนทัศน์ และทัศนคติให้มองปัญหาร่วมเป็นหน่ึงเดียวกันเกิดเป็นโครงการท่ีร่วมบรูณาการ 
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ขึ้นหลายๆ โครงการระหว่างเครือข่าย โดยเริ่มต้นจากกระบวนการในการทำงานที่เน้นกระบวนการ

มีส่วนร่วมของเครือข่ายร่วมกับภาคประชาชนในเทศบาลเมืองทุ่งสง ด้วยการสำรวจข้อมูลพื้นที่ 

ตามระเบียบกฎหมาย ใช้การตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การประชุมระดมความคิดเห็น

ระหว่างเครือข่ายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการหลายครั้ง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการยกร่าง

ผังเมืองรวม จนประสบผลสำเร็จที่ชัดเจน คือ องค์กรเครือข่ายและภาคประชาชนได้เรียนรู ้เรื่อง

ผังเมืองรวมซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองทุ่งสงเกิดเป็นความรู้สึกร่วมกันเป็นเจ้าของระหว่าง

ของเครือข่ายด้วยกัน ผลปรากฏเป็น “ร่างผังเมืองร่วมเมืองทุ่งสง” จนประกาศใช้บังคับกฎหมาย

ผังเมืองที่ได้จากการส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง 



รางวัลพระปกเกล้า2553

16�

เทศบาลตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลลวงเหนือ ถือเป็นเทศบาลที่มีความได้เปรียบในเรื่องของทุนอย่างมาก มีทั้ง

ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีพื้นที่ป่าไม้มากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ มีเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการชลประทาน อุปโภค บริโภค และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งยังมี

ประชากรกลุ ่มชาติพันธุ ์ไทลื ้อ อ ันแสดงให้เห ็นถึงทุนทางสังคม ภูม ิป ัญญาท้องถิ ่น และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง 

เทศบาลตำบลลวงเหนือได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของทุนด้านต่างๆ ที่มี จึงได้มุ ่งเน้นการพัฒนา

เทศบาลตำบลให้เป็น	“เมืองอยู่ดี	คนมีสุข	สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ

พัฒนา	และมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล” ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นการส่งเสริมการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในรูปแบบ

เครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ชมุชนมีความน่าอยู ่อย่างย่ังยืนสืบต่อไป 

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลลวงเหนือ  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

     รหัสไปรษณีย์ 50220 

     โทรศัพท์ 053-866-077 ต่อ 16 โทรสาร 053-104-545  

 ประชากร   6,080  คน (ชาย 2,969  คน  หญิง  3,111  คน) 

 พื้นที่   125  ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน  10  หมู่บ้าน) 

 รายได้   11,500,000  บาท 

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  13,000,000  บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1. นายดวงแก้ว  สะอาดล้วน นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ 

 2. นางบาลเย็น   สุนันตา ประธานสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ 

 3. นายรุ่ง  ศรีโพธิ์   ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ	

ชาย  9 คน 

หญิง 3 คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชน

และประชาสังคมของเทศบาลตำบลลวงเหนือได้แก่   

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ

สืบเนื่องมาจากการที่ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลลวงเหนือมีกลุ่มชาติพันธุ์สืบ  

เชื้อสายมาจากชาวไทลื้อ และปัจจุบันขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

วิถีชีวิตของชาวไทลื้อกำลังจะสูญหายไปอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์และคลื่นวัฒนธรรม

ตะวันตก เทศบาลตำบลลวงเหนือได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวไทลื้อ   

จึงได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อขึ้น ผ่านเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ 

ได้แก่ สมาคมไทลื้อแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการอำเภอดอยสะเก็ด กลุ่ม

ชาติพันธุ์ไทลื้อภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดเชียงใหม่ คณะสงฆ์อำเภอ

ดอยสะเก็ด ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยสะเก็ด ศูนย์การศึกษาห้วยฮ่องไคร้ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม ่มหาวิทยาลัยแม่โจ ้และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ ประกอบกับ 

ได้ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้ออาศัยอยู่ในพื้นที่ อาทิ 

เทศบาลตำบลลวงใต้และเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดจัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ  

เป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนเมษายน โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สาขาจังหวัดเชียงใหม่บรรจุกิจกรรมในปฏิทินการท่องเที่ยว 

สำหรับกิจกรรมในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทลื้อให้เป็นที่รู้จักมีทั้งการแต่งกาย

ชุดไทลื้อชายและหญิง การรณรงค์การนั่งเกวียน (งัวล้อ) ที่ใช้ในการเดินทางแบบไทลื้อ การแสดง

กลองปู่จา การเผยแพร่ภาษาไทลื้อ โดยมีคำแปลเป็นภาษาไทย การแสดงฟ้อนไทลื้อ ซึ่งเกิดจาก
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ประชาชนมีความต้องการเรียนรู ้ว ัฒนธรรมไทลื ้อเพิ ่มเติม โดยเทศบาลได้เชิญผู ้เชี ่ยวชาญ

วัฒนธรรมไทลื้อจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเป็นผู้ฝึกสอนให้แก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจทุก

เย็นวันพุธและวันศุกร์ จนปัจจุบันได้มีการจัดตั้ง “กลุ่มฟ้อนลื้อ” ขึ้น นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝัง

วัฒนธรรมไทลื้อแก่เด็กและเยาวชนโดยจัดให้มีการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลให้

เป็นโรงเรียนต้นแบบที่เน้นการจัดการศึกษาและกิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ เช่น การตัด

จ่อ ตัดตุง อาหารไทลื้อ เป็นต้น ซึ่งฝ่ายปกครองท้องที่ (กำนัน) ก็ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

สถานศึกษาในตำบลลวงเหนือและผลักดันให้มีหลักสูตรไทลื้อในโรงเรียนอีกด้วย 

จากการสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อของเทศบาลตำบลลวงเหนือที่ผ่านมาส่งผล

ให้ปัจจุบันประชาชนหันมาสนใจวัฒนธรรมไทลื้อ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทลื้อ และทำให้

ความเป็นไทลื้อกลายเป็นวิถีชีวิตประจำวัน โดยได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ภาษาไทลื้อด้วย

การพูดภาษาไทลื้อเป็นภาษาถิ่น มีการแต่งกายชุดไทลื้อเป็นประจำทุกวันศุกร์ และประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงสืบสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อให้เป็นที่รู้จักแก่

บุคคลทั่วไป  

โครงการพลังงานชุมชน

เป็นโครงการที ่เกิดขึ ้นอันเนื ่องมาจากความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลลวงเหนือ 

สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 10 เชียงใหม่และประชาชนในชุมชน โดยได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือเกี่ยวกับ	“การจัดทำแผนพลังงานชุมชน	เพื่อชุมชนสีเขียว” เมื่อปี พ.ศ. 2550 เพื่อ

ใช้แผนพลังงานชุมชนเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และบริหารจัดการพลังงานใน

เทศบาลตำบลลวงเหนือให้มีความยั่งยืนสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของแต่ละ

ชุมชน 

เทศบาลตำบลลวงเหนือได้เริ่มดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานพลังงาน

ภูมิภาคที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมกันจัดทำแผนพลังงานชุมชนขึ้น โดยเริ่มจากการประชุมชี้แจงโครงการ

ต่อผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชน ทำประชาคมเกี่ยวกับการวางแผนพลังงาน และดำเนินการ  

คัดเลือกอบรมนักวางแผนพลังงานชุมชน ประกอบกับมีการวิเคราะห์ปัญหาพลังงานโดยเริ่มจาก

การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานในพื้นที่ด้วยการนำเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล   

ภายหลังจากการดำเนินการเก็บข้อมูลพบว่าชุมชนมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานค่อนข้างมากและมีการ

ปล่อยก๊าซที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ประชาชนและชุมชนเห็นความสำคัญของการใช้
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พลังงานและปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที ่จึงได้มีการร่างแผนพลังงานขึ้นและทำประชาพิจารณ์แผน

พลังงาน ซึ่งสมาชิกชุมชนมีความสนใจที่จะดำเนินโครงการเตาเผาถ่าน 200 ลิตร โครงการการสร้าง

และใช้เตาชีวมวลสำหรับการประกอบอาหาร และได้สนใจการใช้เตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูงเพิ่มเติม 

จึงได้ร่วมกันยกร่างเป็นโครงการใหม่ชื่อว่า	“โครงการการผลิตถ่านคุณภาพสูงและการใช้เตา

อนุรักษ์พลังงานในชุมชน”	พร้อมกับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อดำเนินโครงการ ทั้งนี้ 

สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 10 ได้เข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ 

และองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและใช้เตาชีวมวลแก่ประชาชนในชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพชุมชนและวัตถุดิบใน

พื้นที่ที่จะนำมาเป็นเชื้อเพลิงของตนเอง  

นอกจากนี้ยังได้มีการเปิดรับ “อาสาสมัครพลังงาน”	(อสพน.)	แต่ละหมู่บ้านเพื่อนำเสนอ

ถ่ายทอดนวัตกรรมด้านพลังงานให้แก่คนในหมู่บ้าน  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ

และกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพลังงานให้คนในชุมชนได้รับทราบ ถือเป็นเครือข่ายสำคัญใน

การขยายผลการดำเนินงานและเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการมากขึ้นด้วย 

โครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน

กิจกรรมจาก 3 ภาคส่วนคือ เทศบาลตำบลลวงเหนือ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 10 เชียงใหม่ 

และประชาชนที ่เข้าร่วมโครงการ และมีการทำงานร่วมกับ อสพน. นอกจากการทำงานแบบ  

เครือข่ายในชุมชนด้วยกันเองแล้ว ชุมชนตำบลลวงเหนือยังได้มีการทำงานร่วมกับอีก 8 ชุมชนใน

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทำให้การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายใน

จังหวัดมีความเหนียวแน่นมากที่สุด  

โครงการพัฒนายกระดับเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลลวงเหนือ

สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ.2545 รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการเริ ่มต้นรณรงค์สร้าง

สุขภาพทั่วไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ “รวมพลังสร้างสุขภาพ” เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ   

มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพภายใต้สโลแกนที่ว่า “สร้างนำซ่อม” ส่งผลให้เทศบาลตำบล  

ลวงเหนือได้หันมาเน้นการทำงานอย่างเป็นเครือข่ายร่วมกับภาคประชาชน โดยส่งเสริมให้ประชาชน

รวมกลุ่มทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปกลุ่มหรือชมรม มีการจัดตั้ง	“ชมรมเครือข่ายพันธมิตร
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เพื่อสุขภาพตำบลลวงเหนือ” อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 ชมรม และต่อมามีการขยายเครือข่ายการ

สร้างเสริมสุขภาพออกไปมีจำนวนชมรมเพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มและทำกิจกรรม

ร่วมกัน มี “คณะกรรมการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสุขภาพ”	เป็นกลไกในการขับเคลื่อนสนับสนุน

กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพในชุมชนอย่างต่อเนื ่อง และในปี พ.ศ. 2548 ชมรมเครือข่าย

พันธมิตรเพ่ือสขุภาพตำบลลวงเหนือได้ต้ังเป้าหมายในการดำเนินงาน 5 ด้าน ได้แก่ การออกกำลังกาย 

อาหาร การพัฒนาอารมณ์ การลดโรคและสิ่งแวดล้อม เน้นการดำเนินกิจกรรมตามกลุ่มอายุ  

ทั้งกลุ่มเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน/ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค โดยได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์กีฬา มีการอบรมผู้นำออกกำลังกาย ถ่ายทอดความรู้เรื่องสุขภาพใน

ระดับหมู่บ้าน และยกระดับมาตรฐานชมรมออกกำลังกายจากเทศบาล  

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง   

มีการขยายเครือข่ายครอบคลุมกลุ ่มต่างๆ ในชุมชนมากขึ ้น และพัฒนาศักยภาพการดำเนิน

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้มีหมู่บ้านต้นแบบ คณะกรรมการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสุขภาพจึงได้

ยกระดับเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนตำบลลวงเหนือ โดยได้ให้สมาชิกเครือข่ายมา

ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ และให้แต่ละชมรมจัดทำโครงการพร้อมแผนการดำเนินงานมาเสนอ  

ต่อคณะกรรมการ เพื่อบูรณาการกิจกรรมของแต่ละชมรม อาทิ ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมปั่นจักรยาน 

ชมรมแอโรบิค ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เข้าด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น ชมรมแอโรบิคที่กระจายตาม

หมู่บ้านต่างๆ มีการจ้างผู้นำเต้น แนะนำเทคนิคและฝึกการเต้นแอโรบิคมาสอนให้กับสมาชิก

หมู่บ้านต่างๆ สัปดาห์ละ 1 วัน ชมรมผู้สูงอายุ/กลุ่มออกกำลังกายผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุน

เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ทั้งยังมีการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมสร้างสุขภาพและความ

ก้าวหน้าของชมรมต่างๆ อีกด้วย 

การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือนอกจากจะขับเคลื่อน

โดยชมรมต่างๆ ผ่านคณะกรรมการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสุขภาพแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจาก

หน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาลตำบล และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

ผลการดำเนินงานของเครือข่ายส่งผลให้มีกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพในตำบลอย่างต่อเนื่อง 

ทำให้ลวงเหนือเป็นตัวอย่างของตำบลต้นแบบที่ประชาชนมีความตื่นตัวสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  

เสริมสร้างสุขภาพในชมรมต่างๆ เป็นอย่างมาก 
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องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดอำเภอคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กและมีความ

เข้มแข็งในเรื่องการสร้างเครือข่าย กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดเป็นศูนย์กลางแห่ง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่และยังเป็นศูนย์รวมของข้อมูลข่าวสารทุกด้านที่มี  

ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน ความโดดเด่นในเรื่องเครือข่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล  

แม่ลาด คือ การเน้นการพัฒนาคนโดยการส่งเสริมให้ชุมชนต่างๆ ในพื้นที ่เข้ามามีส่วนร่วม  

แลกเปลี่ยนความคิด เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์จนเกิดเป็นเครือข่ายระหว่างชุมชนที่มี

ความเข้มแข็ง จนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งสามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้มาติดต่อ/ใช้บริการอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และทั่วถึง  

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลแม่ลาด  อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 

     รหัสไปรษณีย์ 62120  

     โทรศัพท์  055-701-099 ต่อ 12  โทรสาร  055-701-033 ต่อ 13 

 ประชากร   3,915  คน  (ชาย  1,880  คน หญิง  2,035  คน) 

 พื้นที่   36.344 ตารางกิโลเมตร  (ครอบคลุมจำนวน 6 หมู่บ้าน) 

 รายได้   17,569,809.59 บาท 

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  7,611,112.26  บาท  

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายสนิท        มณีพราย    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด 

 2.  นายอดุลย์       กิตติยะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด 

 3.  นางสาวนาริน   คชฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด	

   ชาย     9  คน 

   หญิง   3  คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชน

และประชาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดได้แก่

โครงการเสริมสร้างเด็กและเยาวชน

จากสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของเยาวชนในตำบลแม่ลาด กลุ่มเยาวชนมักคิดว่าไม่ใช่

หน้าที่ของเยาวชนที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหาร

ส่วนตำบลแม่ลาดจึงได้ร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมด้านเยาวชน โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2548 โดย

การให้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ด้านดนตรีไทยไม่ว่าจะเป็นแคนวง ปี่พาทย์มาทำการสอนให้เด็กใน

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง

เยาวชน เยาวชนมีการนำเสนอปัญหาของเยาวชนในตำบล และได้นำปัญหาเสนอต่อสภาองค์การ-

บริหารส่วนตำบลแม่ลาดเพื่อจะได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อ

ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับเยาวชน ซึ่งในแต่ละเดือนเยาวชนแต่ละหมู่บ้านก็จะนำเสนอกิจกรรม/

โครงการที่จะทำในหมู่บ้านอย่างเช่น เยาวชนหมู่ที่ 3 บ้านแม่ลาดน้อยได้จัดทำโครงการดีเจวัยใส 

ใส่ใจชุมชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด ได้หนุนเสริมในเรื่องของงบประมาณในการจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ์ โดยเยาวชนจะใช้เวลาตอนเย็นหลังเลิกเรียนมาจัดรายการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน

พระพุทธศาสนา ด้านสุขภาพ ประชาธิปไตย ยาเสพติด การขับขี ่ปลอดภัยบนท้องถนน และ  

ข่าวสารของทางราชการ เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ นอกจากนี้ 

ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง คือ   

การเลี้ยงกบในขวดพลาสติก  

โครงการรักษ์ป่าสร้างคน��ตำบลวิถีพอเพียง

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดกับบริษัท ปตท.จำกัด 

(มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ที่มีการส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ทั่วประเทศให้สมัครเข้าร่วมโครงการรักษ์ป่าสร้างคน 84 ตำบลวิถีพอเพียงซึ่งองค์การบริหารส่วน-

ตำบลแม่ลาดได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยเห็นว่าโครงการรักษ์ป่าฯ จะเป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชนในท้องถิ่น และในที่สุดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 

84 ตำบลทั่วประเทศเพื่อน้อมเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในปี พ.ศ.2554 ใน

วโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ หรือ 84 พรรษา โดยน้อมนำกระแสพระราชดำริ 

“เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นหลักปฏิบัติให้แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมในทุกด้านเกิดผล
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เป ็นต้นกล้าต ้นแบบของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในการ  

ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวก็มีการแต่งตั ้งคณะทำงาน

โครงการร ักษ์ป ่าสร ้างคน 84 ตำบลวิถ ีพอเพียง จำนวน   

50 ท่าน มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน มีการประชุมกันเป็น

ประจำทุกวันที ่ 9 ของเดือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร  

ส่วนตำบลแม่ลาด ในการประชุมก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในการทำกิจกรรม มีการติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละหมู่บ้าน โดยจะให้แต่ละหมู่บ้านเป็น  

ผู้รายงาน และในการทำกิจกรรมต่างๆ จะเน้นวัตถุดิบที่มีอยู่ในหมู่บ้าน เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน 

ตลอดระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดได้เข้าร่วมโครงการกับบริษัทปตท.ประชาชนใน

ตำบลแม่ลาดได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนกับตำบลต่างๆ ในโซนภาคเหนือ 23 ตำบล และทำกิจกรรมกับ

ตำบลเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 9 ตำบล ซึ่งทุก 4 เดือนจะมีการหมุนเวียนไปทำกิจกรรมร่วมกับ

ตำบลเครือข่าย เพื่อสรุปบทเรียนร่วมกันถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละตำบลจะมีจุดเด่น

แตกต่างกันตามบริบทของแต่ละพื้นที่ อย่างเช่น ตำบลบ้านเนิน เด่นเรื ่องพลังงาน ตำบลบ้าน  

ดง เด่นเรื ่องทรัพยากรมีการดูแลรักษาป่าดีมาก หรือตำบลน้ำพุ เด่นเรื ่องเกษตร ก็จะมา  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ซึ่งโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ทำก็จะเน้นในเรื ่องของการลดรายจ่าย –   

เพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ

จากสภาพปัญหาสังคมปัจจุบันที่ผู้สูงอายุในชุมชนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และเกิดปัญหา  

ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง จากสภาพปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดจึงได้ร่วมกับ
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สถานีอนามัยตำบลแม่ลาด อสม. และสาธารณสุขอำเภอคลองขลุง ดำเนินการจัดโครงการ  

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลแม่ลาด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยจะมีการ

จัดกิจกรรมเดือนละครั้ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด ซึ่งการดำเนินงานแต่ละ

ครั้งก็จะมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันทำกิจกรรม จึงกลายเป็นข้อเสนอไปยัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดที่ต้องการให้มีการสอนการรำไม้พลอง ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่

เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดเองก็ขอความร่วมมือไปยังสถานี

อนามัยให้มาตรวจร่างกาย สอนการดูแลสุขภาพ มีกิจกรรมการผ่อนคลาย เช่น กิจกรรมยังจำ  

ไม่เคยลืมเลือน กิจกรรมผู้เฒ่าเล่าเรื่อง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุพูดถึงอดีตว่ามีสิ่งใดบ้าง  

ที่ไม่เคยลืม นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมร้องรำเพลง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ทำให้องค์การบริหาร  

ส่วนตำบลแม่ลาดได้ทราบถึงความสามารถของผู้สูงอายุที่ควรต้องได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริม

ประเพณี องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้แก่ลูกหลาน เช่น การร้องเพลงพื้นบ้าน เพลงไทย

เดิม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดกิจกรรมลงไปสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ให้สมาชิกในครอบครัว  

ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรักษาสุขภาพ เช่น กิจกรรมการรำไม้พลอง กิจกรรมการเต้นแอโรบิค 

กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว  
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องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงอำเภอแกดำ
จังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงบริหารงานโดยยึดหลัก “เสริมสร้าง	พัฒนา	ยกระดับ

เครือข่าย	และประสานความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วนทุกระดับให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน	เพื่อนำไป

สู่การแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น”	ซึ่งเดิม ผู้บริหารท้องถิ่นเคยทำงานในลักษณะสั่งการแล้วไม่

ประสบผลสำเร็จ จึงปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมเครือข่ายรัฐ เอกชน และ

ประชาสังคมในพื้นที่เพื่อการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม โดยให้  

เครือข่ายเป็นเจ้าของโครงการดำเนินงาน และปรับเปลี่ยนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแกนหลักในการประสานงาน สนับสนุน และกำกับดูแลเพื่อให้เครือข่ายมีความเข้มแข็ง อีกทั้ง

ยังเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่นในการดำเนินงานขับเคลื่อน

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น  รวมทั้งร่วมดำเนินการตามภารกิจที่ได้จัดทำไว้ร่วมกันใน

ลักษณะภาคีหุ ้นส่วนเพื ่อให้เกิดการบูรณาการการทำงาน  ปัจจุบัน ภาคีเครือข่ายในพื ้นที ่  

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงประกอบด้วย 7 เครือข่าย คือ เครือข่ายสุขภาพ เครือข่าย

ประชาชน เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายสวัสดิการ 

เครือข่ายการศึกษา และเครือข่ายกลุ่มอาชีพ  ทุกเครือข่ายมีสมาชิกจากภาครัฐ เอกชน และ  

ประชาสังคม มีการกำหนดโครงสร้างและการบริหารจัดการของเครือข่ายที่ชัดเจน อีกทั้งยังมีการ

ประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายและภาคีหุ้นส่วนผ่านทางคณะทำงานหรือองค์กรแกนหลัก 

ศูนย์ประสานงานเครือข่าย ผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น ซึ่งการดำเนินงานในลักษณะของเครือข่าย

สามารถช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตำบลวังแสงได้อย่างเป็นองค์รวมและมีความเป็น

เอกภาพ อันจะนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชน

และประชาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงได้แก่

เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนอยู่ดีมีสุข

เป็นการรวมกลุ่มของหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับอำเภอและจังหวัด สถาบันการศึกษา 

และชุมชน ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลแกดำ สถานีอนามัยวังแสง สถานีอนามัยหนองบัว สำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอแกดำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พัฒนาชุมชนจังหวัด

มหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

โรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาสตามบ้าน 

รวมทั้งประชาชนตำบลวังแสง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลวังแสงให้อยู่ดี

ข้อมูลพื้นฐาน	

 สถานที่ตั้ง      ตำบลวังแสง  อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม 

     รหัสไปรษณีย์ 44190 

     โทรศัพท์ 043-731-001  โทรสาร 043-731-115 

 ประชากร   5,805 คน (ชาย 2,914 คน  หญิง 2,891 คน)  

 พื้นที่   ประมาณ 26.64 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 20 หมู่บ้าน) 

 รายได้   7,985,635.96 บาท 

     (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

 เงินอุดหนุน  12,970,057.34 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายสมนึก  ไชยสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง 

 2.  นายหนูกัน  อุทัยสา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง 

 3.  นางสาวอรัญญา  แคนหนอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง	

ชาย  38 คน 

หญิง 2 คน 
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มีสุข ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่จะนำไปสู่

การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน  

เครือข่ายมีการคัดเลือกตัวแทนจากทุกภาคส่วนเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อน

การทำงานของเครือข่าย และมีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายให้สอดคล้อง  

เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินงานในฐานะเป็นภาคี  

เครือข่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน   

โดยมีการร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและปฏิบัติงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงยังเป็น  

ผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านต่างๆ แก่เครือข่าย นอกจากนี้ เครือข่ายอื่นๆ ในพื้นที่ยังเข้ามามี  

ส่วนร่วมในการดำเนินงานในฐานะภาคีหุ้นส่วนด้วย 

เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพประชาชนอยู่ดีมีสุขได้

ดำเนินงานหลายโครงการ เช่น โครงการผู้เฒ่าสอนหลาน โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ โครงการ

สาน 3 วัยร้อยดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุด้วยแนวทางแห่งวิถีพุทธ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี  

ผู้สูงอายุ โครงการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน โครงการวังแสงใส่ใจเด็กวัยก่อนเรียน และ

โครงการเคาะประตูเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ โครงการบายศรีสู่ขวัญผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยมีโครงการที่

โดดเด่น 2 โครงการ คือ  

โครงการลด	ละ	เลิก	บุหรี่	สุรา	ยาเสพติด ได้จัดอบรมแกนนำให้มีความรู้ความเข้าใจ  

เกี ่ยวกับสถานการณ์และโทษของบุหรี ่ สุรา และยาเสพติด อีกทั ้งมีการพูดคุยแลกเปลี ่ยน

ประสบการณ์ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละหมู่บ้าน และจัดเวทีย่อยแลกเปลี่ยนข้อมูล

โดยการประชุมหรือประชาคม อันส่งผลให้แต่ละหมู่บ้านคิดกฎ กติกา หรือระเบียบหมู่บ้านของตน

ที่ใช้เป็นมาตรการสังคมเพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่ สุรา และยาเสพติด ซึ่งทั้งแกนนำและ

ประชาชนต่างปฏิบัติตามกฎกติกาที่กำหนดเป็นอย่างดี  

โครงการอาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาสตามบ้าน จัดให้มีอาสาสมัครผู้มีจิตอาสาในการดูแล

ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน หมู่บ้านละ 2 คน โดยจัดอบรมอาสาสมัครทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ   

ในภาคทฤษฎี ได้ฝึกวางแผนการช่วยเหลือดูแลผู้ด้อยโอกาสจากกรณีศึกษาในชุมชน คนละ   

1 กรณีศึกษา มีการศึกษาดูงานเพิ่มเติมที่บ้านพักคนชราและมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม   

ส่วนภาคปฏิบัติอาสาสมัครได้ฝึกดูแลผู้ด้อยโอกาสภายในชุมชนคนละ 1 กรณีศึกษา โดยมีพี่เลี้ยง

จากทีมงานสาธารณสุขและทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง 
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เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป็นการรวมกลุ่มภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น คือ กลุ่มจักรสาน กลุ่มหมอพื้นฐาน กลุ่ม  

ศาลพระภูมิ กลุ่มทอผ้าไหมผ้าพื้นบ้าน และกลุ่มแปรรูปสมุนไพร โดยมีภาคีกลุ่มวิชาการเป็นผู้ให้  

คำปรึกษา แนะนำ อบรม และฝึกอาชีพ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงเป็นผู้สนับสนุน   

ส่งเสริมและกำกับดูแลรับผิดชอบ   

ปัจจุบัน ตำบลวังแสงยังคงมีการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยหมอพื้นบ้านและสมุนไพรอยู่บ้าง 

แต่ยังไม่มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ประกอบกับเพื่อรื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องนี้ไม่ให้

สูญหายไป องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงจึงมีการดำเนินการจัดสวัสดิการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

โดยเริ่มจากการสำรวจหมอพื้นบ้านที่มีอยู่ในตำบล ทั้งหมอที่ชำนาญด้านเส้น กระดูก ข้อ เอ็น พิษ

จากสัตว์ และสมุนไพร จากนั้นมีการทำประชาคมรับรอง และได้เชิญอาจารย์ผู้เชี ่ยวชาญด้าน

สุขภาพจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและรับรองอีกครั้ง   

ที ่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงได้ออกหนังสือรับรองให้แก่หมอพื้นบ้านที่ผ่านการ  

กลั่นกรองแล้วรวม 63 คน และได้จัดประชุมหมอพื้นบ้านเพื่อทำความเข้าใจและจัดระบบการ

บริหารจัดการการรักษาสุขภาพร่วมกัน โดยมีการจัดตารางเวรหมอพื้นบ้านที่เข้ามาให้การรักษา  

ชาวบ้านที่เจ็บป่วย ณ “ศูนย์บำบัดทุกข์สร้างสุขภาพชุมชนตำบลวังแสง” ซึ่งเป็นสถานที่ที่องค์การ

บริหารส่วนตำบลวังแสงจัดให้ภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์ฯ ได้เปิดให้

บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  มีหมอพื้นบ้านประจำวันละ 3 คน และ

ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ในกรณีที่ชาวบ้านเจ็บป่วยและมารักษาที่ศูนย์ฯ แต่หมอ  

ที่ประจำศูนย์ในขณะนั้นไม่มีความชำนาญในโรคดังกล่าว ศูนย์ฯ จะส่งต่อผู้ป่วยให้ไปรักษาที่บ้าน

ของหมอพื้นบ้าน สำหรับเรื่องค่ารักษาพยาบาล ศูนย์ฯไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ป่วย แต่โดย  

ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจ่ายค่าครูให้กับทางหมอพื้นบ้านโดยตรง 

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นระบบและมีคุณภาพ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ศูนย์บำบัดทุกข์สร้างสุขภาพชุมชนตำบลวังแสง โดยทำหน้าที่บริหารงานของศูนย์ฯ และประสาน

งานกับภาคีภาคส่วนต่างๆ ทั้งสถานีอนามัย โรงพยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริม  

สุขภาพ รวมถึงสถาบันการศึกษา อีกทั้งยังส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มรับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ใน

ด้านการแพทย์แผนโบราณกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ

ในการรักษาของหมอพื้นบ้านต่อไป 
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เครือข่ายสวัสดิการ

กองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนตำบลวังแสงเป็นตัวอย่างหนึ่งของกองทุนสวัสดิการชุมชน  

ที ่สามารถใช้เป็นเครื ่องมือสร้างระบบสวัสดิการเพื ่อดูแลสมาชิกและคนในชุมชนอย่างยั ่งยืน    

การออมหรือการลดรายจ่ายวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตายเป็นการจัดสวัสดิการ  

รูปแบบหนึ่งของชุมชนตำบลวังแสงที่สามารถสร้างกระแสให้เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนได้อย่าง

รวดเร็ว คนในชุมชนให้ความสนใจและเห็นความสำคัญของการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือดูแลกัน

ในชุมชนโดยคนในชุมชน ซึ่งเป็นการพึ่งตนเองและพึ่งพาอาศัยกันและกันในชุมชนภายใต้ศักยภาพ

ของแต่ละชุมชน กองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนตำบลวังแสงได้ประสานงานและแสวงหาการ

สนับสนุนจากทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อให้กองบุญเติบโตมีความมั่นคงและสามารถจัด

สวัสดิการดูแลสมาชิกและคนในชุมชนได้ตามประเภทสวัสดิการที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลวังแสงที่ได้ให้การสนับสนุนกองบุญ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการ  

กองบุญ มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการจัดสวัสดิการชุมชนร่วมกัน และนำ

โครงการกองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนตำบลวังแสงบรรจุไว้ในแผนงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบล ซึ่งได้ให้การสนับสนุนงบประมาณกองบุญไม่ต่ำกว่า 400,000 บาทต่อปี และมีแผนที่จะ

ให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นประจำทุกปี อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงยังให้คำแนะนำ

และเป็นพี่เลี้ยงเรื่องการจัดทำบัญชี การสรุปยอดรายรับ รายจ่ายประจำปีของกองบุญเพื่อเป็น  

ฐานข้อมูล การดำเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายสวัสดิการและองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง

จึงส่งผลให้คนในตำบลสามารถเข้าสู ่ระบบสวัสดิการชุมชนได้มากขึ้นโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส   

รวมทั ้งส่งผลให้การจัดสวัสดิการบางประเภทสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื ่น นอกจากนี ้   

เครือข่ายสวัสดิการยังประสานงานเชื ่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกและได้รับการสนับสนุน  

งบประมาณเพิ่มเติม เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ให้การสนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาท 

และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ให้การสนับสนุน  

งบประมาณ 55,000 บาท เป็นต้น  

สมาชิกเครือข่ายสวัสดิการ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส พระสงฆ์ เด็ก

นักเรียน ข้าราชการ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะเก็บออมเงินวันละหนึ่งบ้านและได้รับสวัสดิการ

ตามที ่กำหนด อีกทั ้งยังมีหน่วยงานภาคีและเอกชนให้การสนับสนุนส่งเสริมเครือข่าย เช่น 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาชุมชน 
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สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน และองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น โดยเครือข่ายมีการแต่งตั ้ง  

คณะกรรมการศนูย์เครือข่ายกองบญุสวัสดิการชมุชนตำบลวังแสงจากภาคส่วนต่างๆ เพ่ือดำเนินงาน 

บริหารจัดการกองทุน  

ผลการดำเนินงานโครงการกองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนตำบลวังแสงได้เห็นผลอย่างเป็น

รูปธรรม โดยปัจจุบันกองบุญมีความมั่นคง รวมทั้งสมาชิกและคนในชุมชนได้รับสวัสดิการตั้งแต่

เกิดจนตาย นอกจากนี ้ กองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนตำบลวังแสงยังได้รับรางวัลกองบุญ

สวัสดิการชุมชนดีเด่น ปี พ.ศ. 2550 จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ซึ่งสามารถ

ยืนยันได้ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้ รวมทั้งยังได้รับการยอมรับให้เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการ

จัดสวัสดิการชุมชน โดยมีหน่วยงาน องค์กรชุมชนและผู้สนใจมาศึกษาดูงานหลายคณะต่อเดือน 

อีกทั้งคณะกรรมการกองบุญยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่องค์กรชุมชน หน่วยงานภายใน

และภายนอกจังหวัดเป็นประจำ 
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รายชื่อคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

เพื่อรับ“รางวัลพระปกเกล้าทองคำและรางวัลพระปกเกล้า”ประจำปี2553
 

 1. เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ที่ปรึกษา 
  2. รองศาสตราจารย์นรนิติ  เศรษฐบุตร ประธานกรรมการ 
  3. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย รองประธานกรรมการคนที่ 1 
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม  รัฐอมฤต รองประธานกรรมการคนที่ 2 
  5. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน กรรมการ 
  6. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน กรรมการ 
  7. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้แทน กรรมการ 
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  และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือผู้แทน 
  9. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ กรรมการ 
  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้แทน  
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พวงงาม กรรมการ 
 11. รองศาสตราจารย์ตระกูล  มีชัย กรรมการ 
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์ กรรมการ 
 13. พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ กรรมการ 
 14. ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล กรรมการ 
 15. ดร.ไพบูลย์  โพธิ์สุวรรณ กรรมการ 
 16. ดร.วิชัย  รูปขำดี กรรมการ 
 17. บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มติชน หรือผู้แทน กรรมการ 
 18. บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์สยามรัฐ หรือผู้แทน กรรมการ 
 19. บรรณาธิการบริหารหนังสือประชาคมท้องถิ่น หรือผู้แทน กรรมการ 
 20. บรรณาธิการบริหารหนังสือผู้นำท้องถิ่น หรือผู้แทน กรรมการ 
 21. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ 
 22. นายภควัต  อัจฉริยปัญญา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 23. นางสาวสุมามาลย์  ชาวนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 24. นางสาวฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะผู้จัดงานของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
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