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รางวัลพระปกเกล้าประจำปี2552
 

 

สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแล

ของประธานรัฐสภา มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้

เป็นรากฐานที่มั ่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  จึงได้จัดให้มีการมอบ

รางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ขึ้นเป็นประจำทุกป ี

ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา   

สำหรับในปี	2552	สถาบันพระปกเกล้า	ซึ่งเป็นปีที่	9	ของรางวัลพระปกเกล้า	

สถาบันได้ทำการปรับโฉมการมอบรางวัลพระปกเกล้าใหม่ เนื่องจากเล็งเห็นความจำเป็น

ในภารกิจหน้าที่และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมากขึ้น  จึงได้ขยาย

ประเด็นการมอบรางวัลพระปกเกล้าให้ครอบคลุมการดำเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะ

เป็น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการท้องถิ่น การเสริมสร้างสันติสุข

และความสมานฉันท์ในท้องถิ่น และการเสริมสร้างเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ในการ

ดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น  เป็นต้น สถาบันพระปกเกล้า จึงได้ขยายประเภทรางวัล  

พระปกเกล้า ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
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  ประเภทที่ 1 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ

เป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	

  ประเภทที่ 2 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ  

เป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์	

  ประเภทที่ 3 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ  

เป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	

ประเภทที่1
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึง

ความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความ

โปร่งใสในการบริหารงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดสำคัญ	

  หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน 

  นวัตกรรมการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน 

  การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

  การตอบสนองปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน 

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันทุจริตคอรัปชั่น  

  การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความหมายในกระบวนการจัดทำและติดตาม  

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการริเริ่มและเสนอแนะโครงการ 
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  การมีส่วนร่วมของผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของสภาท้องถิ่น 

  นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประเภทที่2
ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่

สำคัญในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น อันเป็น

รากฐานสำคัญที่จะก่อให้เกิดความสันติสุขสมานฉันท์ในระดับชาติ 

ตัวชี้วัดสำคัญ	

  นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเสริมสร้างสันติสุขและ  

ความสมานฉันท์ 

  บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติสุขและความ  

สมานฉันท์ 

  การมีกลไกรูปแบบต่างๆ ภายในหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างสันติสุขและความ  

สมานฉันท์ 

  การมีแผนและมีการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้เกิดความ  

สันติสุขและสมานฉันท์ 

  การประยุกต์ใช้ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมในการเสริมสร้างสันติสุขและ  

ความสมานฉันท์ 

  การมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 

  การปลูกฝังค่านิยมด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 
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  ประสบการณ์ข้อพิพาทกับประชาชน 

  กรณีศึกษาที่เป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 

ประเภทที่�
ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคม

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำ

หน้าที่บริหารจัดการท้องถิ่น ให้สามารถร่วมมือกับเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ 

ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นไปสู่  

เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน  

ตัวชี้วัดสำคัญ	

  นโยบายการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นด้านการเสริมสร้าง  

เครือข่าย 

  แผนงาน โครงการ กิจกรรม สนับสนุนการเสริมสร้างเครือข่าย  

  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในการริเริ ่มเครือข่าย /เข้าร่วม  

เครือข่าย 

  การจัดทำฐานข้อมูลเครือข่าย 

  การสนับสนุนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเครือข่าย 

  การจัดทำผลการดำเนินงานเครือข่าย 

  กรณีศึกษาที่ประสบผลสำเร็จของการทำงานเครือข่าย 
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หลักเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้า
และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า

การมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านต่างๆ ที่

กล่าวมา แบ่งการมอบรางวัลพระปกเกล้า ออกเป็น 2 ระดับ คือ 

	 โล่รางวัลพระปกเกล้า	พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า	

  มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ที ่ผ่านการพิจารณาตัดสินของ  

คณะกรรมการฯ แล้วว่ามีความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ	

	 ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า	

  มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ที ่ผ่านการพิจารณาตัดสินของ  

คณะกรรมการฯ แล้วว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ในด้านนั้นๆ	

กระบวนการประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า2552

การประเมินและคัดเล ือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเพื ่อมอบรางว ัล  

พระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า มีกระบวนการหลัก ดังนี้ 

ขั้นที่	1			การรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในโครงการ	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 

2552 โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พร้อมแนบเอกสาร  

หลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่ได้กำหนดไว้ในใบสมัคร  

ขั้นที่	2	 การประเมินคุณสมบัติขั้นต้น	

คณะวิจัยทำการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัคร

เข้าร่วมโครงการทั้งหมด โดยพิจารณาให้คะแนนจากเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และ  

ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา (แยกตามประเภท) ในขั้นตอนนี้หลักฐานและเอกสารประกอบการ
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พิจารณาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งให้แก่คณะกรรมการพิจารณา

คัดเลือกฯ จะได้รับการตรวจสอบและให้คะแนนอย่างถี่ถ้วน  

ขั้นที่	3	 การประเมินคุณสมบัติเฉพาะประเด็น	

   ขั้นที่	3.1	การประเมินความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่	

   คณะวิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการใช้

แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ   

  	 ขั้นที่	3.2	การประเมินการดำเนินโครงการและกิจกรรมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	

   คณะวิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดย การสนทนา

กลุ่ม การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่การดำเนินงานของ

โครงการและกิจกรรม           

ขั้นที่	4	 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ	ทำการศึกษาข้อมูลในพื้นที่	

จากกระบวนการรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 - 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ใดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด จะได้รับการพิจารณาเพื่อการ

ศึกษาข้อมูลในพื้นที่โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ  

ขั้นที่	5		 การค ัดเล ือกองค ์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ ่นเพื ่อร ับรางว ัล		

	 	 	 	 พระปกเกล้า	2552	

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ทำการศึกษาข้อมูลในพื้นที่แล้ว จะจัดให้

มีการประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที ่ และพิจารณาว่าองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ ่นแห่งใดมีความเหมาะสมที ่จะได้ร ับรางวัลพระปกเกล้า ในฐานะที ่มี   

“ความเป็นเลิศ” และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดที่ “ผ่านเกณฑ์” และสมควร

ได้รับใบประกาศเกียรติของคุณสถาบันพระปกเกล้า   



1�

รางวัลพระปกเกล้า

ทั้งนี้ ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จะมีการพิจารณาโดยนำข้อมูลการ

ร้องเรียนที ่ได้จาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและ  

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น กระทรวง

มหาดไทย  ในประเด็นเรื่องการทุจริตและความไม่โปร่งใสในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมด้วย 
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ผลการตัดสินของ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี2552
 

 

รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความเป็นเลิศประจำปี2552

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน		

จำนวน	10	แห่ง	

   1.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

   2.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 

   3.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 

   4.  เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

   5.  เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

   6.  เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

   7.  เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

   8.  เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 
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   9.  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชยีงราย 

   10.  องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์		จำนวน	4	แห่ง	

   1.  เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  

   2.  เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  

   3.  เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

   4.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม		

จำนวน	10	แห่ง	

 1.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

 2.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 3.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 

 4.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ 

 5.  เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 6.  เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 7.  เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 8.  เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

 9.  องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 

 10.  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
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ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน		

จำนวน	12	แห่ง	

 1.  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 2.  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 3.  เทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

 4.  เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 5.  เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 6.  เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 

 7.  เทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

 8.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวดัชลบุรี 

 9.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 10.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 11.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 12.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์		จำนวน	6	แห่ง	

 1.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

 2.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
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 3.  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 4.  เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

 5.  เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

 6.  เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	จำนวน	4	แห่ง	

 1.  เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 2.  เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

 3.  เทศบาลตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 4.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 



 

 

รางวัลพระปกเกล้าประจำปี2552

ประเภทที่1
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี2552
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาในทุกมิติของ

จังหวัด ให้ความสำคัญกับการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถ  

ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ยึดหลักการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตามกระบวนการ  

นับตั้งแต่ “ร่วมคิด	ร่วมวางแผน	ร่วมปฏิบัติ	ร่วมติดตามและประเมินผล	และร่วมรับ

ประโยชน์”	ดังจะเห็นได้จากการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการจัดทำ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปิดโอกาสให้ผู้แทนภาคประชาชนร่วมเป็น  

คณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

และยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการทำงานของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ตู้/กล่องรับฟังความคิดเห็น การจัด

ประชุมประชาคม/เวทีชาวบ้าน การสำรวจความคิดเห็น หรือแม้กระทั่งเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้าร่วมการประชุมสภาได้อีกด้วย นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระบี่ยังให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด 

โดยมีช่องทางในการติดต่อสื ่อสารกับประชาชนหลากหลายรูปแบบ อาทิ บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ รายการวิทยุ วารสาร และการประชาสัมพันธ์ในชุมชน เป็นต้น 



21

รางวัลพระปกเกล้า

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 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   260,956,714.88 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 84,959,905.08 บาท  

คณะผู้บริหาร	

 1. นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 2. นายธนากร  ขยันการ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 3. นางสาวอรนุช  หนูแดง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	

  ชาย  จำนวน      24 คน 

  หญิง  จำนวน       -  คน 

 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	ได้แก่	

โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีส่วนร่วม ถือเป็นโครงการที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้บูรณาการทุกภาคส่วนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำ

ชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก่อน

การดำเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ดังนี้ 
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ขั้นก่อนดำเนินโครงการ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมนับตั ้งแต่การเสนอ

โครงการผ่านเวทีสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดขึ้น เพื่อรับฟังความ  

คิดเห็นและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ โดยได้นำเสนอโครงการให้ประชาชนทราบผ่าน

กระบวนการประชาคมท้องถิ่น เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และรับทราบปัญหาต่างๆ  

ขั้นการดำเนินโครงการ เมื่อโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ได้รับการ

บรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาและจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรับทราบคู่ขนานไปกับการออกแบบและประมาณ

ราคาการก่อสร้าง โดยได้ชี ้แจงลักษณะงานก่อสร้างให้ประชาชนได้ร ับทราบถึง  

แบบแปลน แผนผังที่ใช้ดำเนินโครงการ รวมถึงเขตทางที่มีผลกระทบต่อประชาชนใน

พื ้นที ่ เพื ่อให้ประชาชนเตรียมตัวปรับเปลี ่ยนวิถีช ีว ิตหากมีการก่อสร้างเกิดขึ ้น   

เช่น เปลี ่ยนเส้นทางขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น ตลอดจนรับฟังและ  

ตอบข้อซักถามจากประชาชนก่อนดำเนินการก่อสร้างจริง หลังจากนั้นองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกระบี่ก็จะดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลน แผนผังที่กำหนด 

ขั้นสิ้นสุดการดำเนินโครงการ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ดำเนินการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ ก็ได้มีการชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและรายละเอียดก่อนที่

จะตรวจงานจ้าง มีการประกาศเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมตรวจสอบการดำเนิน

งานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบแปลนแผนผังที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด 

และเชิญผู้บริหารและประชาชนในพื้นที่ร่วมเปิดถนน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่  

ผู้อุทิศที่ดินและผลอาสินให้กับทางราชการด้วย หากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานนั้น

ไปทับซ้อนกับที ่ดินส่วนบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเจ้าของพื ้นที ่จะเป็น  

ผู้ประสานงานเจรจากับประชาชนให้บริจาคที่ดินและผลอาสิน ประกอบกับได้มีการ

ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการ ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้น กองช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  

ก็จะมีการติดตั้งป้ายประกาศให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงที่มาที่ไปของ

โครงการ เช่น ชนิด/ประเภทของงาน ปริมาณงาน แหล่งงบประมาณ  รวมทั้งระยะเวลา
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ประกันความชำรุดบกพร่อง หน่วยงานที ่รับผิดชอบพร้อมทั ้งเบอร์โทรศัพท ์เพื ่อ

ประโยชน์ของประชาชนในการแจ้งเหตุขัดข้องจากการชำรุดเสียหายของพื้นผิวถนน 

นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้

มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเหมามีโอกาสรับทราบข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน

ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการประกาศผ่านทางวิทยุกระจายเสียง 

และเปิดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ

ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ เนื่องจากมีราคาที่ต่ำกว่า  

งบกลาง 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่

ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งเน้นการ

พัฒนากลุ่มแกนนำประชาชนในท้องถิ่น ด้วยการให้สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัด

จันทบุรี และกลุ่มเยาวชนเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นแกนนำสำคัญที่นำไปสู่การสร้างสรรค์กิจกรรมและโครงการต่างๆ 

ต่อไป 

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 22000 

      โทรศัพท์  039–311-544  โทรสาร  039–311-544 

  ประชากร  510,352  คน  (ชาย 251,620 คน  หญิง 258,732 คน) 

  พื้นที่     6,338  ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 10 อำเภอ) 

  รายได้    315,299,083.31  บาท   

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน   90,174,296.26  บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายธนภณ  กิจกาญจน์   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 2.  นายพงศ์ศักดิ์  หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 3.  นางสุมาลี  รัตนจริยา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

          (รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหาร  

       ส่วนจังหวัด)  

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	

  ชาย จำนวน  25 คน 

  หญิง จำนวน   5 คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี	ได้แก่	

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี	เป็นโครงการ

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ท้องถิ่น ด้วยการอาศัยกลุ่มกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชน 

เป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการใช้กระบวนการ  

จัดทำแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา เพราะเห็นว่าการพัฒนาจังหวัดในเรื่อง  

ต่างๆ ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ  

ท้องถิ่นมีลักษณะการทำงานที่ต่างคนต่างทำ หลายครั้งทำให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจ

กันนำไปสู่ความขัดแย้งในพื้นที ่หลายๆ ระดับ ดังนั ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด

จันทบุรีจึงผลักดันให้ใช้ทุนมนุษย์ที่มีอยู่ในพื้นที่ นั่นคือ การให้ชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่

บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง 10 อำเภอในจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้ดำเนินโครงการ   

ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชน โดยองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ เพื่อให้ผู้นำที่เป็น

แกนนำสำคัญดังกล่าวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำแผนชุมชนเกี่ยวกับการวิเคราะห์

ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของ

ชุมชน การจัดทำแผนที่ความคิด และร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน/ชุมชน   
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ที่สำคัญคือ การจัดทำคู่มือการพัฒนาหมู่บ้านเชิงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนิน

การ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในจังหวัดจันทบุรี	การสร้างแนวคิดเรื่อง

การมีส่วนร่วมของประชาชนที่สำคัญให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัย

กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญและ

ให้การสนับสนุนกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

เข้าไปมีบทบาทในการจัดกิจกรรมเพื่อรวมกลุ่มนักศึกษาที่มีจิตอาสาในการที่จะทำงาน

เพื่อสังคม เนื่องจากปัญหาที่สำคัญในจังหวัดจันทบุรี คือ เรื่องเกี่ยวกับเยาวชนเดินไป

ในทางที่ผิด จึงเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวมาร่วมกันทำงานที่เป็น

ประโยชน์ต่อท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองในการแก้ปัญหาของพื้นที่ โดยมีการจดทะเบียน

เพื่อจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ในชื่อเรียกขานกันว่า “ศูนย์ส่งเสริมและ

พัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อสังคม (ศยส.)” ผลจากการขับเคลื่อนกิจกรรมของ ศยส. และ

ความเข้มแข็งของคณะกรรมการศูนย์ทุกคนก่อเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์จนเป็นที่ประจักษ์แก่

สายตาของหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคจึงไว้

วางใจให้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีและ

จังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ ปรัชญาและพันธกิจของกลุ่ม ศยศ. ยังสอดคล้องและ

เชื่อมโยงกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำเนินการโครงการที่เกี่ยวกับเด็ก 

และเยาวชนของจังหวัดจันทบุรีด้วยเช่นกัน 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผู้บริหารและ

พนักงานให้ความสำคัญต่อการลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวทำให้

สามารถรับทราบปัญหา ความต้องการ และวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ได้อย่างรอบด้าน พร้อมทั้งสามารถนำปัญหาและความต้องการที่ได้รับทราบโดยตรง

จากประชาชนในพื้นที่มากำหนดเป็นนโยบายในการบริหารงาน ซึ่งเห็นได้จากการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณรายจ่าย หรือการพิจารณาดำเนินงานเกี่ยวกับ

การจัดระบบบริการสาธารณะด้านต่างๆ ทำให้ประชาชนในจังหวัดพัทลุงรู้จักองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเป็นอย่างดี นำไปสู ่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนได้อย่างมาก และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดที่มีต่อ

กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างพร้อมเพรียง 
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ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 

      โทรศัพท์ 074-612-219 โทรสาร 074-611-603 

  ประชากร  505,316 คน  (ชาย 248,042 คน  หญิง 257,274 คน) 

  พื้นที่   3,424,473 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 11 อำเภอ) 

  รายได้   182,770,494.75 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 89,220,630.18 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1. นายสานันท์  สุพรรณชนะบุรี   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 2. นายประเสริฐ  ดำสุด         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 3. นายวิทยา  เทือกสุบรรณ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	

  ชาย  จำนวน   30 คน 

  หญิง  จำนวน    -  คน    

      

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง	ได้แก่	

โครงการรถตรวจสุขภาพและทันตกรรมเคลื่อนที่	(Mobile	Health	Clinic)	

โครงการนี ้เป็นโครงการที ่เกิดขึ ้นจากการเรียกร้องของภาคประชาชนและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง โดยเสนอความเห็นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

พัทลุงเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ด้อยโอกาส และ  

ไม่สะดวกในการเข้าถึงบริหารภาครัฐ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงจึงได้
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พิจารณาดำเนินการจัดซื ้อรถตรวจสุขภาพและทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์

ทางการแพทย์ โดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) ร่วมกับสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในการสนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพัทลุงได้ออกให้บริการรถตรวจสุขภาพและทันตกรรมเคลื่อนที่ 

(Mobile Health Clinic) ตามโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว.และโครงการที่ร่วมกับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงในการออกให้บริการในพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดพัทลุง 

ซึ่งถือเป็นการขยายโอกาสให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารและยากลำบากในการ

เดินทาง หรือไม่มีสถานพยาบาลหรือสถานีอนามัยในพื้นที่ ได้มีโอกาสเข้ารับการตรวจ

รักษาอย่างเท่าเทียมกันถ้วนหน้า 

ศูนย์	OTOP	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด

พัทลุงได้พิจารณาดำเนินการก่อสร้างศูนย์ OTOP ตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง  

ท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจัดตั้งศูนย์ OTOP ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์ 

OTOP แห่งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จและยังมีการดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงมุ่งหวังให้ศูนย์ OTOP ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการ

ดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของศูนย์ฯ 

และเชิญทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ 

OTOP การพิจารณาดำเนินงานของศูนย์ ซึ่งได้ผ่านการจัดทำประชาคมรับฟังความ  

คิดเห็นของกลุ่มต่างๆ โดยได้เสนอแนวทางการดำเนินงานใน 2 ลักษณะด้วยกัน คือ   

1) การจัดซื ้อสินค้าด้วยงบประมาณของทางราชการสำหรับจำหน่ายภายในศูนย์ฯ   

โดยรายได้ที่จำหน่ายได้จะเป็นรายได้ของศูนย์ฯและเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการจัดซื้อ

สินค้าของศูนย์ OTOP และ 2) การรับสินค้าจากกลุ่มผู้ผลิตต่างๆ ที่ผลิตสินค้าที่มี

คุณภาพ ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น การผลิตเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน

โดยให้ดำเนินงานในลักษณะเป็นการนำสินค้าฝากขายและมีการแบ่งส่วนต่างผลกำไร

ส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มและจัดสรรผลกำไรบางส่วนให้แก่ศูนย์ OTOP สำหรับนำไปบริหาร

จัดการศูนย์ฯ ในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณจากส่วนราชการได้  
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โครงการ	อบจ.เคลื่อนที่พบประชาชน โครงการ อบจ.เคลื่อนที่พบประชาชน

เป็นการนำบริการของหน่วยงานต่างๆ จากภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้อง นำไปให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ การดำเนินการตามโครงการ

ทำให้ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมากขึ้น 

และประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือ โครงการได้จัดให้มีการจัดทำเวทีประชาคม

ท้องถิ่น ที่ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เสนอความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ในแต่ละพื้นที่ โดยผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมรับฟังสภาพ

ปัญหาและการเสนอแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และนำมาสรุปผล โดยกรณีที่สามารถ

แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นการเฉพาะหน้าได้ก็จะเร่งดำเนินการทันที 

และหากกรณีที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ทันที หรือเป็นกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำ

แผนงาน/โครงการ หรืองบประมาณรายจ่าย ก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และ

แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป 
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เทศบาลตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี

เทศบาลตำบลบางพระ เป็นเทศบาลในพื ้นที ่เล็กๆ แต่มีศักยภาพมากและ  

โดดเด่นในด้านการบริหารงานที่มีความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ทั้งนี้ เทศบาลมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรใหม่

โดยใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงาน และ

ชุมชน  ซึ่งจะมีการปรับปรุงทบทวนตัวชี้วัดและปรับปรุงทบทวนผลการดำเนินงาน

ตลอดเวลาตามวงจร PDCA ส่งผลต่อการดำเนินงานของเทศบาลที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และมีการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างไม่หยุดยั้ง 
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ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลบางพระ อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20110 

      โทรศัพท์ 038-357-999 ต่อ 124-125 โทรสาร 038-357-185 

  ประชากร     13,469 คน (ชาย 6,532 คน  หญิง 6,937 คน) 

  พื้นที่   7.5 ตารางกิโลเมตร  (ครอบคลุมจำนวน 10 ชุมชน) 

  รายได้    43,230,178.75 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)          

  เงินอุดหนุน 26,505,743.72 บาท  

คณะผู้บริหาร	

 1. นายสมเจตน์ เกตุวัตถา  นายกเทศมนตรี 

 2.  นายสุรพล  ชลคุณากร  ประธานสภาเทศบาล 

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

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	

ชาย  จำนวน    8 คน 

หญิง  จำนวน   4 คน 

 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลตำบลบางพระ	ได้แก่	

โครงการสร้างความโปร่งใส	4	มิติ	เป็นโครงการที่ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ใน

การนำระบบ Balanced Scorecard มาใช้ในการบริหารงานเทศบาลอย่างเต็มรูปแบบ

โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ ด้านการเงินและพัสดุ ด้านประชาชนและ

ชุมชน ด้านกระบวนการภายใน และด้านการพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้ ทั้งนี้การนำ
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ระบบดังกล่าวมาใช้ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงเพิ่มเติมให้ดีขึ้นตลอด

เวลา 7 ปีที่ผ่านมา โดยอาศัย “วงจรกระบวนการสร้างความโปร่งใส” ตามหลักการ 

PDCA ที่มีภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ชุมชนและประชาชนมาเกี่ยวข้อง  

ตั้งแต่การกำหนดตัวชี้วัด ประกาศใช้ตัวชี้วัด ดำเนินการ ตลอดจนการติดตามและ  

ประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งกระบวนการตามวงจรดังกล่าวได้ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ของเทศบาลที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน และเป็นวิถีการทำงานที่เน้นความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และพัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลในที่สุด 

โครงการประกวดเมืองน่าอยู่	ชุมชนน่าอยู่	เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ชุมชนมีการ

รวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ โดยมีกระบวนการเรียนรู้และ

จัดการองค์ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตามภูมิสังคมที่เหมาะสม สอดรับกับการ

ดำเนินชีวิตบนฐานทรัพยากร ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมชุมชน เพื่อมุ่งไปสู่ความสุข  

ที่เกิดจากความสมดุล ความพอเพียงอย่างมีเหตุผล ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

และคุณภาพชีวิตบนฐานความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาชุมชนส่วนใหญ่ได้ให้

ความสำคัญและตื่นตัวในการพัฒนาชุมชนในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

มากยิ่งขึ้น ผ่านการจัดทำตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ที่ประชาชนใน

แต่ละชุมชนร่วมกันคิดและพัฒนาขึ้น โดยการดำเนินกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย 

การจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประกวด การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแก้ไขตัวชี้วัด การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การ

ตรวจประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการสรุปผลการตรวจประเมินตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการประกวด  ทั้งนี้การดำเนินงานตามโครงการประกวดเมืองน่าอยู่  

ชุมชนน่าอยู่ได้ประสบความสำเร็จในระดับประเทศ เนื่องจากเทศบาลได้รับรางวัล

ชมเชยเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี 2551 

การแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลของเทศบาล ด้วยความตระหนักใน

ความสำคัญของความรับผิดชอบในการบริหารงานเทศบาล และปกป้องผลประโยชน์

ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก เทศบาลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมา-  

ภิบาลของเทศบาลขึ้น ซึ่งในคณะกรรมชุดนี้ประกอบด้วย ภาคส่วนต่างๆ ที่มีความ
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สำคัญในเทศบาล อาทิ ประธานชุมชน ผู้แทนเด็กและเยาวชน ผู้แทนกลุ่มสตรี ผู้สูง

อายุ ผู้พิการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มชมรมสมาคมต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการชุดนี้ จะมี

บทบาทในการบริหารงานเทศบาลตามกรอบธรรมาภิบาล และกิจกรรมที่สำคัญอัน

สะท้อนถึงความโปร่งใสและมีส่วนร่วมในเทศบาล เช่น การจัดทำและทบทวนมาตรฐาน

ทางคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างเทศบาล การ

กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านการเงิน การกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความโปร่งใสใน

การปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผล เป็นต้น 
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เทศบาลตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลแม่จัน ยึดหลักการบริหารงานที ่เน้นหลักการมีส่วนร่วมของ  

ทุกภาคส่วน ทั้งประชาชนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงที่อยู่โดยรอบ 

ส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการประสานการทำงานร่วมกัน   

อันจะนำมาซึ่งผลสำเร็จของโครงการต่างๆ ตัวอย่างโครงการต้นแบบที่สำคัญซึ่งเทศบาล

ได้ดำเนินการ เช่น โครงการแผนเตรียมรับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่ม 

ปี 2551 และการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็ก 

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลแม่จัน  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 57110 

      โทรศัพท์/โทรสาร 053-772-565 

  ประชากร  3,876  คน  (ชาย 1,851 คน  หญิง 2,025 คน) 

  พื้นที่   2  ตารางกิโลเมตร  (ครอบคลุมจำนวน 6 ชุมชน) 

  รายได้   15,016,116.76  บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 18,821,934.77 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นางสาวปิยนุช  ไชยกุล  นายกเทศมนตรี 

 2.  นายอนงค์  วงค์ใหญ่  ประธานสภาเทศบาล   

 3.  นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ ปลัดเทศบาล 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	

  ชาย   จำนวน  9  คน 

  หญิง จำนวน  3  คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลตำบลแม่จัน	ได้แก่	

โครงการแผนเตรียมรับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่ม พื้นที่ของ

เทศบาลตำบลแม่จันประสบกับปัญหาน้ำหลากและน้ำท่วมเป็นประจำและต่อเนื่องทุกปี 

ด้วยเหตุเพราะเมื่อพื้นที่ต้นทางประสบปัญหาน้ำท่วมก็จะระบายน้ำลงสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่า 

และเทศบาลตำบลแม่จันเป็นพื้นที ่รับน้ำระยะสุดท้าย การเริ ่มโครงการในขั ้นแรก

เป็นการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองจนประสบผลสำเร็จลุล่วง เสมือนการเปลี่ยน

วิกฤติให้เป็นโอกาส โดยทุกภาคส่วน ได้แก่ ประชาชน ผู้นำชุมชน ประธานกรรมการ

ชุมชน คณะกรรมการชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และพนักงาน หน่วยเฉพาะ

กิจกรมทหารพรานที่ 31 อำเภอแม่จัน ตำรวจภูธรแม่จัน องค์การบริหารส่วนตำบล

แม่จัน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เทศบาลตำบลป่าซาง กลุ่มเหมืองฝายและกลุ่ม

ชาวนา ดำเนินการลักษณะบูรณาการร่วมกัน ระดมความคิดเห็นจากประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบโดยตรง โดยมีเทศบาลตำบลแม่จันเป็นเจ้าภาพและผู้ประสานงานในการ

ดำเนินการ เมื่อถึงช่วงเผชิญกับปัญหาน้ำท่วม เทศบาลตำบลแม่จันจะประสานความ

ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำให้ระบายน้ำเป็นจังหวะที่

เหมาะสม เพื่อไม่ให้พื้นที่ปลายน้ำได้รับผลกระทบจนไม่สามารถรับมือได้ทัน และมีการ

แบ่งความรับผิดชอบในการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) เทศบาลตำบลแม่จัน  

และ 2) ภาคประชาชน โดยแยกความรับผิดชอบออกเป็นกลุ่มพื้นที่ จำนวน 6 ชุมชน 

โดยแต่ละชุดมีหน้าที่รายงานสถานการณ์ต่อผู้ใหญ่บ้านหรือประธานกรรมการชุมชน 
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สำรวจข้อมูลความเสียหาย และผู้ได้รับความเสียหายต่อเทศบาลโดยตรง ประสานงาน

ขอรับการสนับสนุนจากชุดของเทศบาล และประสานงานความช่วยเหลือประชาชนใน

พื้นที่ที่ได้รับมอบหมายและแจกจ่ายของ ประโยชน์ที่ได้รับ คือ สามารถแก้ไขปัญหา  

น้ำท่วมในชุมชนเมืองที่เป็นย่านพาณิชยกรรมของเทศบาลตำบลแม่จัน สามารถลด

ความรุนแรง ความเสียหายจากน้ำท่วม และลดความถี่ของการเกิดน้ำท่วมลงได้อย่าง

ต่อเนื ่อง เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างประชาชน ภาคประชาชน ผู ้นำหมู ่บ ้าน   

ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงและเทศบาลตำบลแม่จัน 

อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์และการยอมรับจากประชาชนในการดำเนินงานตาม

อำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นเพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน เทศบาลจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตำบลแม่จัน โดยมีความคิดว่าเด็กเล็กในเทศบาลตำบลแม่จันจะต้องมีสถานศึกษาใน

พื้นที่ที่มีคุณภาพดีเทียบได้กับสถานศึกษาของภาคเอกชน และทำให้ผู้ปกครองรับภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลานลดลง ศูนย์เด็กเล็กบริหารงานโดยคณะกรรมการ

การศึกษาเทศบาลตำบลแม่จันที่มีผู้ปกครองร่วมอยู่ด้วย ซึ่งคณะกรรมการการศึกษามี

ส่วนสำคัญเป็นอย่างมากต่อการบริหารงานศูนย์เด็กเล็ก โดยร่วมทำงานตั้งแต่ขั้นการ

ออกแบบศูนย์เด็กเล็กให้มีอาคารเรียน การจัดห้องเรียน สระว่ายน้ำในอาคาร สิ่งอำนวย

ความสะดวก อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและมีความสวยงามทัดเทียมกับโรงเรียนของ

เอกชน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ตลอดจนการออกแบบหลักสูตรที่มี

การนำเอาภูมิปัญญาความรู้ที่มีอยู่ในตัวผู้ปกครองมาร่วมถ่ายทอดและเป็นส่วนหนึ่ง

ของการศึกษา สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการที่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมโดยนำความรู้

และประสบการณ์ดีๆ ที่ตนได้พบเห็นทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมาร่วมให้ความ

เห็นกับการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก รวมถึงการประเมินผลการดำเนินงานของ

ศูนย์เด็กเล็ก เพื ่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง นอกจากนี ้ เทศบาลตำบลแม่จัน  

ยังได้ส่งเสริมให้ผู ้ดูแลเด็กได้ศึกษาต่อเนื่องจนจบชั้นปริญญาตร ีเพื่อให้บุคลากร  

มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลถึงการพัฒนาเด็กในอนาคตต่อไป 
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เทศบาลตำบลประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์

เทศบาลตำบลประโคนชัยเป็นเทศบาลที่ประชาชนในพื้นที่มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม แต่อยู่ร่วมกันในสังคมแบบเครือญาติ  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีต้นทุนทาง

วัฒนธรรมและความสามัคคีของคนในชุมชนสูง เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงได้มี

การนำทุนดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการบริหารของเทศบาล เช่น การจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น การดำเนินโครงการต่างๆ ที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  

ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงเนื้อหาและตรวจสอบการดำเนิน

งานไปพร้อมๆ กัน    
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ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 

      โทรศัพท์ 044-670-858, 044-671-368 โทรสาร 044-670-859 

  ประชากร  10,857  คน 

  พื้นที่   4.25 ตารางกิโลเมตร  (ครอบคลุมจำนวน 16 ชุมชน) 

  รายได้   27,948,387.28 บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 28,660,835.10 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายธีระศักดิ์  หาญประโคน  นายกเทศมนตรี 

 2.  นายพงษ์ศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 

 3.  นายสำราญ  รอไธสง   ปลัดเทศบาล 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	

  ชาย จำนวน   12  คน 

  หญิง จำนวน    -   คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลตำบลประโคนชัย	ได้แก่	

โครงการแรงงานอาสา เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของ

การพัฒนาบ้านเมืองร่วมกัน สร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของในสาธารณสมบัติ 

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนตัดสินใจว่า ในการดำเนินโครงการต่างๆ ควรจะใช้วิธีจ้าง

เหมาหรือใช้วิธีการซื้อวัสดุมาก่อสร้างเองด้วยการระดมแรงงานจากประชาชนในชุมชน

เข้ามาดำเนินการก่อสร้าง  ซึ่งวิธีการในการซื้อวัสดุมาก่อสร้างเองนั้น  ส่งผลโดยตรงต่อ

ปริมาณงานที่ได้รับซึ่งมากกว่าและได้มาตรฐานกว่าการจ้างเหมาโดยทั่วไป อีกทั้งยังลด

ค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านแรงงาน 

ภาษี หรือต้นทุนอื ่นๆ ที ่ตามมาจากการจ้างเหมาบริษัทเอกชน และผลทางอ้อมที ่

ประมาณเป็นค่าเงินไม่ได้  คือ เป็นการสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันของชุมชน และ

ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลจากภาค

ประชาชนอีกด้วย   

โครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ถือเป็นโครงการที่ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมอย่างเห็นได้ชัดอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการที่เทศบาลจัดให้มีการอบรม

ประชาชนในพื้นที่ โดยให้ประชาชนตระหนักว่าเป็นภาระหน้าที่ของตนในการสอดส่อง

ดูแลความผิดปกติที ่จะเกิดขึ ้นและมีการตื่นตัวเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา เมื ่อมี

เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นก็สามารถระงับเหตุได้ทันที เพื่อเป็นการป้องกันและลดความ

เสียหายหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นการจัดการด้านสาธารณภัย

และภัยด้านความมั่นคงที่จะต้องเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์ นอกจากนี้ 

เทศบาลตำบลประโคนชัยยังได้เปิดโอกาสให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ได้แสดงความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ สามารถเสนอโครงการที ่เป็น

ประโยชน์เข้าสูแ่ผนพัฒนาเทศบาล และสมาชิกสามารถวางแผนการจัดทำโครงการได้เอง   
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เทศบาลตำบลปริกอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา

เทศบาลตำบลปริกเป็นพื ้นที ่พหุวัฒนธรรมที ่เปี ่ยมไปด้วยสันติสุข ภายใต้

แนวคิด “แตกต่าง มิใช่แตกแยก” เป็นทุนทางสังคมที่สำคัญที่สุดของเทศบาลตำบล

ปริก ชาวตำบลปริกมีจุดมุ ่งหมายร่วมกันที ่จะก้าวไปสู ่ความเป็น “เทศบาลตำบล  

สุขภาวะ” โดยอาศัย “สมัชชา” เป็นเครื ่องมือในการดำเนินการกับทุกๆ กลุ ่มชน   

ตามความเหมาะสม โดยมีความมุ่งหมายว่าจะดำเนินการยกระดับการสร้างสรรค์

ทรัพยากรมนุษย์จากความเป็นประชาชนให้ก้าวไปสู่ความเป็นพลเมอืงของเมืองปริก  

เทศบาลตำบลปริกมีความโดดเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การจัดการสิ่งเหลือใช้ภายในชุมชนภายใต้แนวคิดการจัดการขยะฐานศูนย์ ซึ่ง

ขับเคลื่อนผ่านแนวคิด “การจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน”  

และภายใต้หลักคิดที่ว่า “เราพลเมืองของเมืองปริก จะไม่ถามว่าเทศบาลได้ให้อะไรแก่

เรา แต่พร้อมที่จะตอบคำถามว่าภายใต้ความร่วมมือของชุมชน พวกเราได้ให้อะไรแก่

เมืองปริกแล้วหรือยัง” เทศบาลตำบลปริกจึงเน้นการเปิดพื ้นที ่และเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้าถึงบริการและมีส่วนร่วมในภารกิจของเทศบาลและกิจการสาธารณะอย่าง

กว้างขวาง พร้อมๆ กับสร้างการยอมรับ (Public Trust) ให้กับชุมชนและสังคมทั้ง

ภายในระดับอำเภอ จังหวัด และสังคมต่อไป 



รางวัลพระปกเกล้า

�2

ข้อมูลพื้นฐาน		

  สถานที่ตั้ง  ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  90120   

      โทรศัพท์/โทรสาร 074-298-300 

  ประชากร    6,079  คน  (ชาย 2,980 คน  หญิง 3,099 คน)  

  พื้นที่     4.8  ตารางกิโลเมตร  (ครอบคลุมจำนวน 7  ชุมชน) 

  รายได้    36,696,733.50  บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 14,181,800 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1. นายสุริยา  ยีขุน   นายกเทศมนตรี 

 2. นายอับดุลรอซัก  หวันเต๊ะ ประธานสภาเทศบาล 

 3. นายสนิท  นิลวงศ์  ปลัดเทศบาล  

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	

  ชาย     จำนวน   12 คน 

  หญิง  จำนวน   -   คน 

      

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลตำบลปริก	ได้แก่	

โครงการการจัดการขยะฐานศูนย์	 เป้าหมายการมุ่งสู่เทศบาลตำบลสุขภาวะ 

เริ่มต้นจากโครงการการจัดการขยะฐานศูนย์ ภายใต้แนวคิด “การจัดการสิ่งแวดล้อม

ชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รวมถึงให้ความรู้แก่  

พี ่น้องประชาชนที่แต่เดิมคิดว่าการจัดการขยะเป็นหน้าที ่ของเทศบาล จนชาวปริก
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ตระหนักว่าการจัดการขยะ ตลอดจนการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกคน ทุกฝ่าย

สามารถร่วมมือกันจัดการได้ ไม่ใช่ภาระหน้าที่ของใครหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

การจัดการขยะฐานศูนย์ คือ การทำให้ขยะหมดไปหรือเหลือทิ้งน้อยที่สุด ด้วย

การจัดการขยะ 3 ระดับ คือ ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง การจัดการขยะที่ต้นทาง 

คือ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ลงมือทำให้เห็น เพื่อสร้าง

ทัศนคติใหม่เกี่ยวกับ “ขยะ” ว่าไม่ใช่ของไร้ค่า แต่สามารถจัดการให้เกิดประโยชน์ได้อีก

ครั้ง เริ่มต้นจากต้องคัดแยกตั้งแต่ระดับครัวเรือน 

การจัดการขยะที่กลางทาง คือ เมื่อทุกคนรู้จักการคัดแยกขยะ และเลือกที่จะนำ

ขยะกลับมาใช้ใหม่แปรรูปเป็นพลังงาน หรือผลิตภัณฑ์ทดแทนที่มีมูลค่านำไปฝากไว้ที่

ธนาคารขยะของชุมชน ก็จะทำให้ขยะเหลือทิ้งน้อยลงซึ่งจะออกสู่สาธารณะลดลงเป็น

ลำดับ 

การจัดการขยะที่ปลายทาง คือ ขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการ สำหรับขยะที่

เทศบาลต้องจัดเก็บในแต่ละวันนั้น เมื่อไปถึงหลุมฝังกลบ เทศบาลจะคัดเลือกขยะ

ประเภทต่างๆ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง เช่น นำขยะอินทรีย์มาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก

ชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ ก่อนที่จะนำขยะที่ไม่มีประโยชน์แล้วจริงๆ ไปฝังกลบต่อไป 

คุณค่าของโครงการนี้ไม่ใช่เพียงสามารถจัดการกับขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

หากแต่ขยายผลไปสู่กิจกรรมต่างๆ  อาทิ ประชาชนรู้จักนำขยะประเภทต่างๆ นำมา

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น การนำขยะอินทรีย์จำพวก

เศษผัก ผลไม้ เศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคมาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ 

ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  การทำน้ำยาเอนกประสงค์ใช้ในการซักล้าง

ช่วยลดรายจ่ายของครัวเรือน  หรือนำกิ่งไม้ เศษไม้ กะลา หรือผลไม้ชนิดต่างๆ ซึ่งเคย

เป็นขยะไร้ค่ามาจัดการเผาให้เป็นถ่านบริสุทธิ์ที่มีมูลค่า หรือนำมาหมักเป็นแก๊สหุงต้มใช้

ในครัวเรือน 
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นอกจากสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว โครงการจัดการขยะฐานศูนย์ยังเป็นจุด

เริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพี่น้องประชาชนเมืองปริกจากเคยนิ่งเฉยกลับ

กลายมาเป็นหุ้นส่วนทางสังคม เกิดเป็นพลังชุมชน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ อยากเข้ามามี

ส่วนร่วมในการทำบ้านเมืองให้ดีขึ้น จากคนไม่รู้จักกันก็ได้มาร่วมมือกันทำงานให้ชุมชน 

เกิดวิสาหกิจชุมชน เช ่น เผาถ่าน ปลูกผัก ทำน้ำพริก คนต่างชุมชนได้ซ ื ้อขาย  

แลกเปลี่ยนกัน เกิดความรู้จักสนิทสนมกัน อันนำมาสู่สังคมที่ทุกคนคุ้นเคย ใกล้ชิด   

ไม่แบ่งแยกกันว่าเป็นคนชุมชนไหน นับถือศาสนาอะไร เพราะทุกคนเป็นคนเมืองปริก

เหมือนกัน  นำมาสู่สังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและก้าวไปพร้อมกัน  
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เทศบาลตำบลพนาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลพนา เป็นเทศบาลขนาดเล็กที่มีประชากรเพียงแค่หลักพันคน 

ผู้คนในชุมชนจึงมีความสมัครสมานสามัคคี อยู่กันฉันท์เครือญาติ  ประชาชนทุกคนจึง

รู ้สึกว่าตำบลพนาคือบ้านของตน ทำให้มั ่นใจ เต็มใจที ่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา  

ท้องถิ ่นร่วมกับเทศบาลตำบลพนาในทุกๆ ด้าน ตั ้งแต่ร่วมคิด ร่วมลงมือทำ ร่วม  

ตรวจสอบ ขณะเดียวกันเทศบาลตำบลพนาก็เต็มใจเช่นเดียวกันที่จะให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของการทำงาน โดยยึดแนวทางการกระจายอำนาจให้แก่

ประชาชน ให้อิสระเสรีแก่ชุมชนในการริเริ่มและดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนเอง โดยเทศบาลตำบลพนาเป็นพี ่เลี ้ยงให้คำปรึกษา จัดอบรมวิชาการ หรือ

สนับสนุนงบประมาณเท่าที่จำเป็น อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างเต็มที่

จากฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทำให้โครงการส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลพนา

ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี  และประชาชนก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ตนเป็นส่วนหนึ่งในการ

ช่วยพัฒนาให้เทศบาลตำบลเป็นบ้านเมืองที่น่าอยู ่ เทศบาลตำบลพนาจึงนับว่าเป็น

เทศบาลหนึ่งที่มีความโดดเด่นในเรื่องของชุมชนที่เข้มแข็ง  
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ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180 

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

  ประชากร   2,759  คน (ชาย 1,284 คน  หญิง 1,475 คน) 

  พื้นที่    2.8 ตารางกิโลเมตร  (ครอบคลุมจำนวน 5 ชุมชน) 

  รายได้   12,161,901.87  บาท   

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน   18,627,812.13  บาท   

คณะผู้บริหาร	

 1. ว่าที่ พันตรี เผชิญลาภ  อินทรจันทร์   นายกเทศมนตรี 

 2. นายปฏิวัติ  บุตรแก้ว   ประธานสภาเทศบาล 

 3. นายเทพพิทักษ์  วงละคร   ปลัดเทศบาล 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	

  ชาย  จำนวน  10  คน 

  หญิง  จำนวน  2  คน 

 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลตำบลพนา	ได้แก่	

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (เทศบาลเล็กใน

เทศบาลใหญ่) เทศบาลตำบลพนาเป็นชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ก่อให้เกิด

การทำลายสภาพแวดล้อมของชุมชน โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอยและสิ ่งปฏิกูล 

ประชาชนบางส่วนมักจะคิดว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องดำเนินการ จึงไม่มีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหา เทศบาลตำบลพนาจึงจัดประชุมประชาคมเพื่อนำเสนอปัญหาความ
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ต้องการของชุมชน และโครงการนี้ก็ได้ถูกนำเสนอปัญหา พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข

ผ่านทางประชาคมเข้าสู ่แผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลพนาจึงดำเนินโครงการ

พัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่) โดยให้

ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง ซึ่ง

ประชาชนได้ริเริ่มกิจกรรมมากมาย เช่น มีการตั้งกฎระเบียบข้อบังคับในการทำความ

สะอาดร่วมกัน จัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล และรวมกลุ่มผลิตน้ำปุ๋ยชีวภาพเพื่อกำจัด

ขยะตั้งแต่ต้นทางและลดการใช้ปุ๋ยเคมี ท้ายที่สุดทุกคนในชุมชนต่างตระหนักว่าตนเอง

ต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อขยะที่ตนเป็นผู้ก่อ ทำให้คนในชุมชนเกิดความสามัคคีอันเป็น

พื้นฐานของชุมชนเข้มแข็ง และเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

โครงการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างที่ทำการชุมชน เพื่อเป็น “ศูนย์กลางสร้างความ

เข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชน” เทศบาลตำบลพนา ประกอบด้วยชุมชน   

5 ชุมชนด้วยกัน สถานที่ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเดิมทีใช้สถานที่ศาลา

วัด ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หรือบ้านประธานชุมชน แต่ก็คับแคบและไม่สะดวก อีกทั้ง

ทางชุมชนมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้มากมายที่ใช้ในกิจกรรมของชุมชนยังไม่มีที่เก็บ

ร ักษา ชุมชนจึงได ้เสนอให้เทศบาลตำบลพนาจัดหาที ่ด ินและก่อสร ้างอาคาร

เอนกประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เทศบาลจึงได้ริเริ ่ม

โครงการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารชุมชน โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่

วางแผนในการจัดหาที่ดินและการก่อสร้างอาคารชุมชน ร่วมกำหนดราคากลาง และ

ตรวจรับงาน ปัจจุบันนี้อาคารชุมชนได้กลายเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมของชุมชน 

เช่น พบปะพูดคุย แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น ประชุม ปรึกษาหารือ ออกกำลังกาย   

ฝึกอบรมอาชีพ เป็นหน่วยเลือกตั้ง แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ชุมชน 

เก็บทรัพย์สินของชุมชน ฯลฯ โดยเทศบาลตำบลพนายกให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

อาคาร ไม่ว่าจะต่อเติมหรือซ่อมแซม รวมถึงค่าน้ำค่าไฟ  ทำให้คนในชุมชนมีความรู้สึก

เป็นเจ้าของอย่างแท้จริง 
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องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวมีพื้นที่รับผิดชอบกว้างขวาง ประชากรมีความ

หลากหลายทางชาติพันธุ์และส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศแบบ

ภูเขาสูงสลับด้วยที่ราบ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงทำให้ประสบปัญหา

การคมนาคมไม่สะดวก ประชาชนยากจน ไม่มีรายได้ที่แน่นอน ไม่มีเอกสารสิทธิใน

ที่ดินทำกิน ปัญหายาเสพติด และปัญหาด้านคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และสุขภาพ

อนามัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการดูแลเขตพื้นที่ให้

ครอบคลุม จึงยึดหลักการบริหารงานร่วมระหว่างราชการส่วนท้องที่และท้องถิ่น คือ 

ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว

นับเป็นต้นแบบที่สำคัญให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้ศึกษารูปแบบความ  

ร่วมมือในการทำงานระหว่างราชการส่วนท้องที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

ความเป็นเลิศ 
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ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง     ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  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.  นางสุพรรณ แสงทาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

        (รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  

        ซึ่งอยู่ในระหว่างรอการเลือกตั้ง) 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	

  อยู่ในระหว่างรอการเลือกตั้ง 

 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว	ได้แก่		

ความร่วมมือในการทำงานระหว่างราชการส่วนท้องที่และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวมีพื ้นที ่ร ับผิดชอบที ่กว้างขวาง ทำให้  

ไม่สามารถดูแลและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง ดังนั้น องค์การบริหาร

ส่วนตำบลแม่ยาวจึงยึดหลักการบริหารโดยประสานความร่วมมือกับราชการส่วนท้องที่   

ซึ ่งประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ร่วมกับสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
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องค์การบริหารส่วนตำบล และยึดหลักการกระจายอำนาจให้แก่ประชาชนได้บริหาร

จัดการท้องถิ่นด้วยตนเอง โดยการสนับสนุนงบประมาณลงสู่ระดับหมู่บ้านเพื่อใช้ในการ

ดำเนินกิจกรรมและโครงการในพื ้นที ่ตามความต้องการของประชาชนในหมู ่บ้าน   

โดยสอดรับกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  

ในด้านการบริหารงบประมาณที่จัดสรรลงไปในแต่ละหมู่บ้านนั้น องค์การบริหาร

ส่วนตำบลจะให้อิสระในการบริหารด้วยตัวหมู่บ้านเอง ในรูปของ “คณะกรรมการ

หมู่บ้าน” ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน และองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่เป็นเพียง

ที่ปรึกษาเท่านั้น ด้วยรูปแบบการดำเนินงานเช่นนี้ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลประสบ

ผลสำเร็จในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง และตรงตามความ

ต้องการ อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนได้เรียนรู้และปกครองตนเองตามระบอบ

ประชาธิปไตย ตั้งแต่ร่วมคิด วางแผน ดำเนินการ บริหารจัดการงบประมาณ และ

ติดตามประเมินผลการทำงานด้วยตนเอง ดังนั้น การดำเนินงานโครงการต่างๆ จึงเป็น

ไปด้วยความโปร่งใส ประกอบกับมีระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยการตั้งมาตรฐานการทำงานและประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ ดังจะเห็นได้จาก

การดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น โครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย การมีส่วนร่วม

ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางหอกระจายข่าวไร้สายอัตโนมัติ องค์การบริหาร  

ส่วนตำบลแม่ยาว การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ   

โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทตำบล 

รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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องค์การบริหารส่วนตำบลส้านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลส้านมีแนวทางเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ชุมชนมีเวทีแสดงความคิดเห็น เพื่อแก้ไขปัญหา

ของชุมชนเองร่วมกัน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบล ในขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลส้านยังได้รับการ

สนับสนนุจากทกุภาคส่วน เช่น วัด ชมุชน ผูน้ำชมุชน และผูน้ำเครือข่ายอ่ืนๆ เป็นอย่างดี  

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 

      โทรศัพท์ 054-690-122  โทรสาร 054-690-141 

  ประชากร  6,085 คน (ชาย 3,334 คน  หญิง 2,751 คน) 

  พื้นที่   130 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 10 หมู่บ้าน) 

  รายได้   9,140,302 บาท   

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 11,666,192 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายประยูร  อินต๊ะวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 2.  นายวิชาน  พูใบ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 3.  นายชูชาติ  บัติปัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	

  ชาย  จำนวน 20  คน 

  หญิง  จำนวน -    คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลส้าน	ได้แก่	

โครงการตำบลส้านน่าอยู่และสังคมอยู่ดีมีสุข เป็นกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ที่เน้นให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน กิจกรรมตำบล

ส้านน่าอยู่และสังคมอยู่ดีมีสุขเป็นโครงการหนึ่งที่จะทำให้ตำบลส้านมีความน่าอยู่เป็น

ชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาของสังคมให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยชุมชนและ

ภาคีการพัฒนาในพื้นที่ตำบลส้านจะร่วมกันกำหนดตัวชี ้วัดในการออกตรวจเยี่ยม

หมู่บ้าน โดยการสุ่มตรวจแต่ละครัวเรือน และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคีการ

พัฒนาในพื้นที่ตำบลส้านร่วมเป็นกรรมการตรวจให้คะแนนหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน ตลอดจนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในเขตตำบลส้านทุกคนได้ประสานงาน

กับประชาชนในชุมชนเพื่อจัดเตรียมหมู่บ้านในการเข้าร่วมประกวด และสิ่งที่สำคัญที่สุด  

คือประชาชนตำบลส้านทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโครงการให้สำเร็จ 
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โครงการข่วงกำกึ ๊ด	วิถีทางเลือกด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน เป็น

โครงการที่ใช้เวทีการสนทนาหรือการประชุมประชาคมหมู่บ้านเป็นฐานในการแสวงหา

ทางออก/ทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชน โดยใช้พื้นที่ของวัด

เป็นลานสนทนา/ประชุมร่วมกัน ซึ่งปัญหาหนึ่งที่ชุมชนเห็นควรร่วมกันแก้ไขคือ ปัญหา

เศรษฐกิจ ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้าน

สุขภาพ เนื่องจากชาวบ้านได้รับสารเคมีจากพืชผักที่บริโภค ผลจากการสนทนากลุ่ม/

ประชุมร่วมกันส่งผลให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาโดยมีการทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ 

การทำฝายน้ำล้นห้วยร่องเป้า การปลูกผักปลอดสารเคมี การเลี้ยงปลาในกระชัง และใน

ลำห้วยฯลฯ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกทางด้านการสร้างสุขภาพและให้ความรู้

เกี่ยวกับวิถีสุขภาพอีกด้วย 





 

 

รางวัลพระปกเกล้าประจำปี2552

ประเภทที่2
ด้านการเสริมสร้างสันติสุข
และความสมานฉันท์
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี2552
ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

 

เทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลา

เทศบาลนครยะลา  ตั ้งอยู ่ในจังหวัดยะลาที ่มีพื ้นที ่ใต้สุดของประเทศไทย  

เทศบาลนครยะลาเป็นท้องถิ่นที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งทางเชื้อชาติ ศาสนา 

วัฒนธรรม ที่ประกอบไปด้วย ชาวไทยพุทธ ไทยเชื้อสายจีน และไทยมุสลิม แม้ใน

ปัจจุบันเทศบาลนครยะลาจะตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นแทบจะ  

รายวันใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  แต่เทศบาลนครยะลาก็มีความพยายามที่จะ

ดำเนินงานเพื ่อสร้างความสมานฉันท์ โดยใช้แนวคิด “การศึกษา กิจกรรม และ

กระบวนการมีส่วนร่วม” ดึงให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม สามารถเข้าถึง และมี

บทบาทในการทำงานพัฒนาร่วมกันกับเทศบาลนครยะลา  เพื ่อให้ผู ้คนที ่มีความ  

แตกต่างหลากหลายกันนั้นมีโอกาส มีพื้นที่ได้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของตนอย่างเต็มที่  

ทำให้ประชาชนต่างได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำมาสู่ความเข้าอกเข้าใจกัน  และสามารถ

อยู่ร่วมกันได้อย่างผสมกลมกลืนท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย  อันจะทำให้

เทศบาลนครยะลาเป็นสังคมที่มีความสมานฉันท์และสันติสุข 
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ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000      

                      โทรศัพท์ 073-223-666 โทรสาร 073-244-292 

  ประชากร  63,013 คน (ชาย 29,868 คน หญิง 33,145 คน)    

  พื้นที่     19.4 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 37 ชุมชน) 

  รายได้    321,713,015.55  บาท   

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน   276,006,598.78  บาท 

	คณะผู้บริหาร	

 1.  นายพงษ์ศักดิ์   ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรี 

 2. นายวิชิตพงศ์  จันทร์เพ็ญ ประธานสภาเทศบาล 

 3. นางพันธุ์ทิพย์  กาญจนโชติ ปลัดเทศบาล  

	สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	

  ชาย   จำนวน  24 คน 

  หญิง    จำนวน    - คน 

 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุข

และความสมานฉันท์ของเทศบาลนครยะลา	ได้แก่	

โครงการชุมชนปลอดภัย	 จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทำให้

ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลนครยะลาได้แนวคิดว่าการ

ที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัย ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ

ประชาชนในชุมชน ดังนั้นจึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการให้ประชาชนรู้จักดูแล
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ตนเองโดยเทศบาลฝึกอบรมให้ความรู้ในการสอดส่องดูแลตนเอง การเฝ้าระวังภัย  

จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เช่น วิทยุสื่อสารคอยแจ้งภัย และส่งเสริมให้ประชาชน

รวมกลุ่มเพื่อดูแล ระวังภัยภายในชุมชน โดยเทศบาลสนับสนุนเครื่องอุปโภค และการ

เสริมสร้างกำลังใจ ความเข้มแข็ง ผลจากการดำเนินการทำให้สามารถลดภาวการณ์เกิด

เหตุในเมืองได้ในระดับที่น่าพอใจ หน่วยงานต่างๆ ได้เห็นถึงผลสำเร็จของโครงการนี้

และนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน 

โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรี	จากแนวความคิดที่ว่า ดนตรีสามารถสร้าง

เสริมความคิด พัฒนาสมอง เป็นสื่อในการทำกิจกรรมที่ทำให้เด็ก เยาวชนสามารถอยู่

ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เทศบาลนครยะลา จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้เยาวชนที่มี

ความหลากหลายทั้ง อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ และวัฒนธรรม จำนวน 140 คน เข้าร่วม

การฝึกซ้อมดนตรีในวันเสาร์ – อาทิตย์ และช่วงปิดภาคเรียน เพื่อฝึกทักษะทางด้าน

ดนตรี การใช้ชีวิตร่วมกัน จึงได้จัดตั้งวง “ออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา”  

(Yala City Municipality Youth Orchestra)  และได้จัดคอนเสิร์ตทั้งในพื้นที่  

ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จนได้รับการชื่นชมเป็นที่ยอมรับจากทั้งหน่วยงานภาค

รัฐ เอกชนและประชาชนโดยทั่วไป  การจัดตั้งวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา

นี้ นอกจากเสียงดนตรีจะช่วยพัฒนาสมองและการเรียนรู้ และช่วยให้เด็กและเยาวชน

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แต่กุศโลบายหลักของเทศบาลนครยะลา คือ ให้ดนตรียัง

ช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังหลักของเทศบาลนคร

ยะลาในอนาคตให้รู ้จักความสงบ อ่อนโยน มีความสามัคคี รู ้จักรับฟังซึ่งกันละกัน 

เคารพซึ่งกันและกัน ให้อภัยกัน และตระหนักว่าทุกคน ทุกตำแหน่งแม้จะมีความ  

แตกต่างกัน แต่ล้วนก็มีหน้าที่ มีบทบาท มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน และต่างก็

เป็นส่วนเติมเต็มของกันและกันที่ทำให้เกิดความสมบูรณ์แบบได้   

โครงการค่ายเยาวชนสำนึกรักท้องถิ่น	เสริมสร้างความสมานฉันท์	จากการที่

ประชาชนในพื้นที่มีความแตกต่างหลากหลายกันทั้งทางเชื้อชาต ิศาสนา วัฒนธรรม 

ทำให้เกิดความแปลกแยกแตกต่างทางความคิด มีความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน 

เทศบาลนครยะลาจึงได้จัดโครงการค่ายเยาวชนสำนึกรักท้องถิ่นขึ้น เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน



5�

รางวัลพระปกเกล้า

ทางสังคม ทำให้เด็กและเยาวชน มีความรักความสามัคคีกัน โดยคัดเลือกเด็กและ

เยาวชนที่ด้อยโอกาสแต่ประพฤติดีจากชุมชนต่างๆ มาใช้ชีวิตร่วมกัน และบำเพ็ญ

ประโยชน์ต่อสังคม เช่น ดูแลที ่สาธารณะ ทาสีขอบทางเท้า ทางม้าลาย รั ้วกำแพง

สำนักงาน ดูแลรักษาความสะอาด นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้

เข้าไปเรียนรู้การปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล เพื่อให้รับรู้ปัญหาของ

ชุมชนท้องถิ่นของตน และได้มีส่วนร่วมคิดแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นของตน 

ทำให้เด็กและเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักถึงความเป็นเจ้าของชุมชน

ท้องถิ่น  เกิดสำนึกรักชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัย  ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดชุมชน  

เข้มแข็ง  อีกทั้งเทศบาลนครยะลายังได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องภาวะผู้นำ 

ความมีคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบ รับผิดชอบต่อสังคม เพื ่อให้เด็กและ

เยาวชนเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 



รางวัลพระปกเกล้า

60

เทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลา

เทศบาลเม ืองเบตง เป ็นเทศบาลที ่ม ีการบร ิหารงานภายใต ้ส ังคมแบบ  

พหุวัฒนธรรม เนื่องจากประชาชนประกอบด้วย 3 กลุ่มหลักอันได้แก่ คนไทยพุทธ   

คนไทยมุสลิม และคนไทยเชื้อสายจีน นอกจากนี้ สถานการณ์ทางภาคใต้ในปัจจุบันที่

ทวีความรุนแรงมากขึ้น แต่เทศบาลเมืองเบตงยังคงเป็นเมืองเดียวในเขต 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ที่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงและยังมีสันติสุขอยู่ ทั้งนี้ เป็นผลจากการที่

เทศบาลบริหารงานโดยยึดหลัก “ความหลากหลายเป็นหนึ่งเดียว	บนพื้นฐานของการ

พัฒนาที่มั ่นคง” โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในทุกเชื้อสายมีโอกาสเท่าเทียมกันทั้ง  

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา การศึกษา ไม่เอนเอียงให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้รับ  

ผลประโยชน์มากกว่า ส่งผลให้ประชาชนทุกกลุ่มร่วมมือร่วมใจกันในการร่วมงานและ

กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเป็นอย่างดี โดยไม่มีเงื่อนไขว่าไม่ใช่กิจกรรมในศาสนาและ

วัฒนธรรมของตน 
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ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110   

      โทรศัพท์ 073-231-214  โทรสาร 073-230-902  

  ประชากร  25,575 คน (ชาย 12,441 คน หญิง 13,134 คน) 

  พื้นที่    78.0 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 25 ชุมชน)  

  รายได้   159,313,950 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                  

  เงินอุดหนุน  81,496,050 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายคุณวุฒิ  มงคลประจักษ์  นายกเทศมนตรี 

 2.  นายวาณิชย์  โล่ประคอง   ประธานสภาเทศบาล 

 3.  นายภักดี  ข่ายม่าน   ปลัดเทศบาล 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	

  ชาย  จำนวน  16 คน 

  หญิง  จำนวน   2 คน 

      

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุข

และความสมานฉันท์ของเทศบาลเมืองเบตง	ได้แก่	

การแต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายการเมือง	ด้วยความแตกต่างของวัฒนธรรมและศาสนา 

ส่งผลต่อการบริหารงานของฝ่ายการเมือง ทั ้งนี ้เพื ่อให้มีความใกล้ชิดและเข้าถึง

ประชาชนในแต่ละวัฒนธรรม นายกเทศมนตรีจึงได้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี 3 คน 

ที่นอกจากจะมีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของประชาชนแล้ว ยังให้ความ
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สำคัญกับการแต่งตั้งโดยสอดคล้องกับศาสนาในพื้นที่ เพื่อให้ได้รับความเสมอภาคและ

ความเท่าเทียมกัน โดยรองนายกเทศมนตรีทั้ง 3 คน จะมีทั้งชาวไทยพุทธ ชาวไทย  

เชื้อสายจีน ชาวไทยมุสลิม เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกศาสนาและเข้าใจถึงวัฒนธรรม

นั้นๆ ด้วย ส่งผลให้เมื่อประชาชนในพื้นที่มีปัญหาได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการ  

คำปรึกษา ก็สามารถติดต่อผ่านรองนายกเทศมนตรีที่นับถือศาสนาเดียวกับตนได้อย่าง

รวดเร็ว เนื่องจากมีความเข้าใจผ่านการสื่อสารด้านภาษาที่ชัดเจน มีความเป็นกันเอง 

สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าจะได้รับการช่วยเหลือที่สะดวกรวดเร็วและ

เสมอภาค 

โครงการสนับสนุนทางด้านศาสนา	วัฒนธรรม	และประเพณี เทศบาลเมือง

เบตงได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานและองค์กรทางด้านศาสนาทั้ง 3 

ศาสนา คือ ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยเชื้อสายจีน โดยยึดหลักวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

แต่ไม่แตกแยก ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมโดยมีการตั้งงบประมาณอุดหนุน ตลอดจน

ให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ดำเนินงานทางด้านศาสนา 

วัฒนธรรม และประเพณีอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ ชมรมวัฒนธรรมอำเภอเบตง มูลนิธิ

อำเภอเบตง มูลนิธิไทยมุสลิม ชมรมผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา โดยมีการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานดังกล่าวผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับทั้ง 3 ศาสนา 

ได้แก่ การตั้งงบประมาณอุดหนุนเพื่อประกอบพิธีฮัจย์ ประเทศซาอุดิอาระเบียของ

ศาสนาอิสลาม การจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและฝึกอบรมศึกษา

ปฏิบัติธรรมทั้งในและนอกสถานที่เพื่อทดแทนคุณบิดามารดาและให้ได้ศึกษาพระธรรม

วินัย  ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงามของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน เช่น การจัดแห่เจ้า ถือศีลกินเจซึ่งเป็นประเพณี

ของชาวจีน โดยผลจากการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่กล่าวมาแก่ประชาชนทั้ง   

3 ศาสนาวัฒนธรรม ส่งผลต่อยอดให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจในประเพณีและ

วัฒนธรรมของ แต่ละศาสนาได้เป็นอย่างดี และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

สมัครสมานสามัคคี ทำให้มีการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของเบตงเอาไว้สืบไป 
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การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชุมชนสันติวิธีเบตง	การจัดงานดังกล่าว มีความ

มุ่งหวังให้เยาวชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณค่าทางประเพณี

วัฒนธรรมที่หลากหลายในพื้นที่ และร่วมกันศึกษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาวัฒนธรรม

ของท้องถิ่นให้อยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสร้างกิจกรรมที่รวมพลัง

ความรัก ความสามัคคี ของประชาชนทุกเชื้อชาติ ศาสนา ให้เป็นหนึ่งเดียวในการอยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุข และส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการจัดงาน

มีการนำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหายมาจัดแสดงให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ 

สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ ในงาน อาทิ การแสดงศิลปะ  

พื ้นบ้าน การแสดงวิถีชีวิตชุมชนเบตง การจัดซุ ้มวัฒนธรรมชุมชน การถ่ายทอด  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจและ

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกศาสนาวัฒนธรรม จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี   

โครงการขยายโอกาสด้านการจัดการศึกษา	การศึกษาที่เท่าเทียมกันเป็นอีก

ประเด็นที่เทศบาลเมืองเบตงได้ตระหนักถึงความสำคัญ เนื่องจากเห็นว่าการศึกษา

สามารถสร้างคนให้เป็นคนดี แก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้งในสังคม ตลอดจนยก

ระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ ้น นำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความ

สันติสุขสมานฉันท์  ดังนั ้นเทศบาลจึงได้วางแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ และ  

ยกระดับให้เบตงเป็นศูนย์การศึกษาและแหล่งเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศด้านต่างๆ และ

ได้สร้างเครือข่ายองค์กรด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม ผ่านการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มีชื่อ

เสียงทั ้งในและต่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง(ประเทศจีน) มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัย  

แม่โจ้ มหาวิทยาลัยเสฉวน (ประเทศจีน)  
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เทศบาลตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

แม้ว่าเทศบาลตำบลเวียงพางคำจะมีความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ แต่

ความหลากหลายดังกล่าวมิได้สร้างความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในพื้นที่แต่

อย่างใด หากแต่ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงพางคำนั้นกลับเกิด

จากการดำเนินโครงการของท้องถิ่นเองที่ประชาชนมิได้เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่งแรกและ

เกิดจากการที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการประกอบการของภาคเอกชน เทศบาล

ตำบลเวียงพางคำตระหนักถึงสภาพความขัดแย้งดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้ให้ความ

สำคัญกับการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคส่วน

ต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ และหาแนวทางในการจัดการร่วมกันที่เป็นฉันทามติที่

ยอมรับของทุกฝ่าย ด้วยการนำนวัตกรรมการสานเสวนาหาทางออกมาเป็นเครื่องมือใน

การจัดการความขัดแย้ง ประสานผลประโยชน์ของทุกภาคส่วนร่วมกัน อันจะนำไปสู่

การอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมอย่างสันติสุข  
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ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130  

      โทรศัพท์/โทรสาร 053-646-569 สายด่วน 089-421-8191 

  ประชากร    จำนวน 12,114 คน (ชาย 5,365 คน  หญิง 6,020 คน) 

  พื้นที่      31 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 10 หมู่บ้าน)   

  รายได้     18,375,800 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)  

  เงินอุดหนุน 17,598,874 บาท  

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายศิลาฤทธิ์    กวางทอง  นายกเทศมนตรี 

 2.  นายอุดม         พนาพิทักษ์ทอง  ประธานสภาเทศบาล 

 3.  ร้อยโทกิตติชัย   เจริญยิ่ง   ปลัดเทศบาล   

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	

  ชาย จำนวน  10 คน 

  หญิง จำนวน   2 คน 

 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุข

และความสมานฉันท์ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ	ได้แก่	

โครงการจัดการความขัดแย้งในเขตพื้นที่รับทิ้งขยะ	พื้นที่เช่าของเอกชนในเขต

ชุมชนบ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ที ่ 5 ตำบลเวียงพางคำถูกใช้เป็นที่รับทิ้งขยะของ

เทศบาลตำบลแม่สาย แต่ด้วยการกำจัดโดยวิธีฝังกลบที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลนั้นได้

สร้างปัญหาเหตุรำคาญจากแมลงวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะที่ส่งกลิ่นเหม็น   
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ส่งผลให้กลุ่มแกนนำประชาชนในพื้นที่นำชาวบ้านประท้วง ร้องเรียน จนกระทั่งลุกลาม

ถึงการรวมตัวของชาวบ้านเพื่อปิดทางเข้าบ่อขยะ ทำให้เกิดขยะล้นเมืองแม่สาย ต่อมา

เทศบาลตำบลแม่สายจึงได้ซื ้อพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่รับทิ้งขยะเดิมเพื่อใช้ในการ

ก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร แต่การดำเนินงานขาดซึ่งการมี  

ส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้

วางใจเกรงว่าจะประสบกับปัญหาเช่นเดิม ทำให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ

ดำเนินการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลแม่สาย

ไม่สำเร็จลุล่วง  

ด้วยเหตุข ัดแย้งดังกล่าวเทศบาลตำบลเวียงพางคำจึงได้ประสานความ  

ร่วมมือกับเทศบาลเมืองแม่สายจัดเวทีเสวนาร่วมกับกลุ่มแกนนำประชาชนในพื้นที่ที่ได้

รับผลกระทบเดิมและพื้นที่ใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อวิตกกังวลของกลุ่ม และให้

โอกาสผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่สายชี้แจงแนวนโยบาย ข้อเท็จจริงของโครงการ 

ตลอดจนนำกลุ่มที่ได้รับผลกระทบร่วมศึกษาดูงานด้านการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ

ระบบกำจัดขยะในพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จ  

ต่อมาเทศบาลตำบลเวียงพางคำได้เป็นแกนหลักในจัดประชุมร่วมกับประชาชน

ในพื้นที่เพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และประสานแนวทาง ประเด็น

ปัญหา และข้อวิตกกังวลของประชาชนให้กับเทศบาลตำบลแม่สายได้รับทราบ ตลอด

จนแนวทางที่ประชาชนในพื้นที่จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ เกิดเป็น

กระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดจิตสำนึกในการที่จะต้องมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาขยะ ภายใต้หลักการประสานประโยชน์ขององค์กรทุกภาคส่วน อีกทั้ง   

มีโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การส่งเสริมจัดตั ้งธนาคารขยะ

รีไซเคิล การจัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน ปัจจุบันศูนย์กำจัดขยะฯ ได้

ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการแล้ว ด้วยระบบการจัดการขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล

และครบวงจรทำให้ไม่เกิดปัญหาแมลงวันและกลิ่นรบกวนเหมือนในอดีต ประชาชน  

ในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการจ้างแรงงานในศูนย์กำจัดขยะฯ และมีรายได้จากการ  

คัดแยกขยะรีไซเคิล ตลอดจนมีโอกาสในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
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ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของศูนย์กำจัดขยะฯ รวมถึงได้รับประโยชน์จาก

การขยายเขตประปาและไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่ด้วย  

การจัดการความขัดแย้งจากมลพิษทางเสียงของโรงงานเจียรหินกับประชาชน

ในบริเวณใกล้เคียง ในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำมีโรงงานเจียรหินจำนวน 2 แห่ง 

และมี 1 แห่งที่ถูกร้องเรียนจากชาวบ้านว่าได้รับผลกระทบจากเสียงเจียรหินทำให้ไม่

สามารถพักผ่อนได้ ประกอบกับเศษฝุ่นผงหินที ่เกิดขึ ้นจากการเจียร เนื ่องจากมี

ประชาชนบางส่วนต้องใช้เวลาพักผ่อนในช่วงกลางวัน และทำงานในช่วงกลางคืน ในขั้น

แรกของการเจรจาไกล่เกลี่ย ผู้นำชุมชนและผู้ใหญ่บ้านจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานการ

เจรจาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทกับทั้งสองฝ่าย แต่ความขัดแย้งก็ยังไม่ยุติ จึงนำไปสู่

กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยของผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้ได้

รับผลกระทบ ภายใต้หลักการประสานประโยชน์ของทุกภาคส่วน จึงได้ข้อสรุปร่วมกัน

ว่าให้โรงงานเจียรหินปรับเวลาในการทำงานออกไปจากเดิมเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้

มีเวลาพักผ่อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความเห็นใจซึ่งกันและกันและสามารถ

อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
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องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
อำเภอทุ่งศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่มี

ความเป็นเลิศในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์เป็นตัวอย่างความสำเร็จใน

การจุดประกายความสมานฉันท์ในชุมชนให้เกิดขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมของชุมชน

ในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองโดยการสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นใน

ชุมชน ละลายความขัดแย้งด้วยการไม่ตั้งอคติและข้อรังเกียจถึงความแตกต่างทาง

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมภายในชุมชนด้วยกันเอง ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ชุมชนใน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองนับถือศาสนาพุทธและมุสลิมสามารถดำรงชีวิตอยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุข สมานฉันท์ ไม่ขัดแย้งและแข่งขัน  
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ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลโพธ์ิทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 

                         โทรศัพท์/โทรสาร 075-521-761   

  ประชากร   8,226 คน (ชาย 4,116 คน หญิง 4,110 คน) 

  พื้นที่   22.99 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 7 หมู่บ้าน) 

  รายได้   10,193,000  บาท 

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 8,900,000  บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายมะหมูดอาเราะบี   หล้าจิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 2.  นายดอรอหีม   มะหมัด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 3.  นางสาวิตรี   พรหมวี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	

  ชาย  จำนวน  14 คน 

  หญิง  จำนวน  -   คน 

 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุข

และความสมานฉันท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง	ได้แก่	

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง	เป็นโครงการ  

ที่ริเริ่มมาจากความคิดของผู้ใหญ่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้านที่เห็นพ้องร่วมกันว่าควรจัดให้มี

กิจกรรมร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น จึงดำเนินการรวบรวมทีมฟุตบอลและจัดการ  

แข่งขันฟุตบอลอันประกอบไปด้วยเด็ก เยาวชน ผู ้สูงอายุ ผู ้นับถือศาสนาอิสลาม   

ผู้นับถือศาสนาพุทธ ผู้นำท้องถิ่น ซึ่งแต่เดิมกลุ่มคนเหล่านี้มีพื้นฐานความขัดแย้งกันใน
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ด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความเห็นและความเชื่อที่แตกต่างกันให้มาร่วมกันแข่งขัน

ฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่สามารถสร้างความสมานฉันท์และก่อให้เกิดความสนุกสนาน   

มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวร่วมกันจนลืมเรื่องความขัดแย้งและเหตุวิวาทลดลงจนทำให้

เกิดความเข้าใจและยอมรับวิถีความเชื่อและศรัทธา รวมทั้งการปฏิบัติของแต่ละศาสนา

มากขึ้น ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ด้วยเหตุนี้ การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนี้เองทำให้เกิด

ความสามัคค ีการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และพัฒนาไปสู่การทำงานร่วมกันได้

อย่างราบรื่น เป็นมิตรที่ดีต่อกัน และเป็นกีฬาที่คนในตำบลยอมรับว่าเป็นกิจกรรม  

ที่สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นได้ง่าย ประชาชนในชุมชนจึงให้มีการจัดกิจกรรม  

ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง   

โครงการกีฬาครอบครัว	เป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับโครงการจัดการแข่งขันกีฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองเนื ่องจากเห็นความสำเร็จของโครงการดังกล่าว   

ซึ่งโครงการกีฬาครอบครัวริเริ่มจากมติที่ประชุมของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว

ในชุมชนตำบลโพธิ์ทองที่เป็นตัวแทนของประชาชนในหมู่บ้านได้นำเสนอ คัดเลือก

กิจกรรมที่เกี ่ยวกับการส่งเสริมสถาบันครอบครัว และร่วมกันของสมาชิกภายใน

ครอบครัวเพื่อสร้างความสมัครสมาน สามัคคี และความสมานฉันท์ของคนในพื้นที่ให้

อยู่กันอย่างสันติสุข โดยคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโพธิ์ทอง  

เล็งเห็นว่าการสมานรอยร้าวที่เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต้องมาจากครอบครัวแต่ละ

ครอบครัว จึงจัดให้มีโครงการที ่แต่ละครอบครัวมาพบปะกัน ซึ ่งการแข่งขันกีฬา

ครอบครัวจะประกอบไปด้วยครอบครัว 70 ครอบครัว ตั้งแต่หมู่ที่ 1- 7 ทั้งศาสนาพุธ–

อิสลาม โดยให้มาเล่นกีฬาร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์คุ้นเคย และรับประทานอาหาร

ร่วมกัน ซึ่งบางครอบครัวยังไม่เคยรู้จักกัน แต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการทำให้รู้จักมักคุ้น

กันและที่สำคัญคนที่เคยทะเลาะมีอคติ ความขัดแย้งกันก็ได้พูดคุยกัน ร่วมกิจกรรมกัน

อย่างสนุกสนาน จึงทำให้โครงการกีฬาครอบครัวประสบความสำเร็จในด้านการเสริม

สร้างสันติสุขและสมานฉันท์  
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ประเภทที่�
ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย
รัฐเอกชนและประชาสังคม
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี2552
ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจ

หน้าที่ในการดูแลครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด ทับซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ความใกล้ชิดและการเข้าถึงประชาชน  

ในระดับล่างจึงสามารถกระทำได้ยากกว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จึงมุ่งทำงาน

ในลักษณะของการสร้างเครือข่ายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดในการเข้าถึงประชาชนดังกล่าว   

โดยสนับสนุนกิจกรรมของแต่ละเครือข่าย ให้แต่ละเครือข่ายมีการจัดตั้งองค์กรที่

ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีระบบการบริหารอย่างเป็นทางการ จัดทำฐานข้อมูลของสมาชิก 

และที่สำคัญมีการสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่าย เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน

และปรับปรุงแก้ไขให้เครือข่ายเข้มแข็ง สามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

การจัดตั้งเครือข่ายนั้นๆ  ตลอดจนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้สนับสนุนการ

พัฒนาเครือข่ายต่อยอดให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นทางการ สามารถพึ่งตนเองและเป็น

ที่ยอมรับจากภาคส่วนต่างๆ ได้ในที่สุด 
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ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 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   260,956,714.88 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 84,959,905.08 บาท  

คณะผู้บริหาร	

 1. นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 2. นายธนากร  ขยันการ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 3. นางสาวอรนุช  หนูแดง  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	

  ชาย  จำนวน      24 คน 

  หญิง  จำนวน       -  คน 

 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย

รัฐ	เอกชน	และประชาสังคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	ได้แก่	

เครือข่ายแม่บ้าน	อบจ.กระบี่	เป็นการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่

เข้มแข็งของสตรีในจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีการประสานงานกลุ่มแม่บ้านอย่างเป็นระบบตั้งแต่

ระดับตำบล ระดับอำเภอ จนถึงระดับจังหวัด โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้าน โดยได้ร่วมกับสำนักงาน



รางวัลพระปกเกล้า

7�

พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่

ในการฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพ ให้ความรู้กับกลุ่มสมาชิกเครือข่ายตามความต้องการ/

ความถนัด มีการประเมินผลและติดตามความคืบหน้าในการฝึกอบรม ประกอบกับได้

ส่งกลุ่มแม่บ้านไปทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและการบริหารจัดการ  

เครือข่ายในจังหวัดต่างๆ และส่งเสริมให้การทำงานของเครือข่ายแม่บ้านมีความเป็น

องค์กรทางการชัดเจน โดยให้กลุ่มแม่บ้านคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มซึ่งเป็นผู้แทน

ของแต่ละหมู่บ้าน และคัดเลือกประธานของแต่ละตำบล โดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกระบี่จัดทำทะเบียนกลุ่มแม่บ้าน อบจ.กระบี่ 

ผลการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านได้ประสบความสำเร็จ ขยายผลจนเกิดเป็น

เครือข่ายที่มีความเข้มแข็งเห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนจากการจดทะเบียนจัดตั้งเป็น

สมาคมแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี ่ เมื ่อว ันที ่ 30 มีนาคม 2552   

มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน จัดประชุมเป็นประจำทุกเดือนสม่ำเสมอ ทำให้กลุ่ม

แม่บ้าน อบจ.กระบี่มีความรู้ที่สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้จาก

อาชีพประจำ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดการรวมตัวของกลุ่มอาชีพเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน และมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของผลิตภัณฑร์ะหว่างกลุ่ม  

เครือข่ายผู้สูงอายุ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ตระหนักและเล็งเห็นความ

สำคัญถึงปัญหาผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยในปัจจุบัน จึงได้สนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง ด้วยการจัดกิจกรรม

ดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิต (นันทนาการ) ให้แก่ผู ้สูงอายุทุกวันพุธของสัปดาห์   

จัดกิจกรรมการเยี่ยมเยียนและประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุในแต่ละอำเภอ และจัด

ทัศนะศึกษาดูงานให้แก่ผู้สูงอายุ  

ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีหน่วยงานร่วมดำเนินการ ได้แก่ สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดกระบี ่ สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัดกระบี ่ องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ ่น 51 อบต. 10 เทศบาล  อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดกระบี ่ (อสม.)  

โรงพยาบาลกระบี ่ โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอ และชมรมลูกเสือชาวบ้าน   
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ทำหน้าที่ประสานงานติดต่อระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับชมรมผู้สูงอายุที่

กระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดกระบี่ และมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกระบี่มาให้ความรู้ ดูแล

ด้านสุขภาพและตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการในรูปแบบเครือข่าย มีการประสานงานกับชมรมผู้สูงอายุ

ในแต่ละอำเภอจำนวนทั้งสิ้น 96 ชมรม และได้ขยายผลโดยมีการเชิญเครือข่ายร่วมเป็น

กรรมการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ อบจ. อีกทั้งประธานชมรมยังได้รับการแต่งตั้งเป็นที่

ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อีกด้วย 

โครงการจัดงาน	“ประเพณีถือศีลกินเจเสริมชะตาดวงเมืองจังหวัดกระบี่”	เป็น

โครงการที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2548 มาจนถึงปัจจุบันและสืบทอดจนกลายเป็น

ประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญของประชาชนชาวกระบี่ที่มีการจัดกิจกรรมรวมม้าทรง

ขององค์เทพเจ้าต่างๆ มาร่วมพิธีเสริมชะตาดวงเมืองกระบี่ โดยในการจัดงานนั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินงานร่วมกับทุกศาลเจ้าที่อยู่ในเขตจังหวัด

กระบี่ ซึ ่งมีศาลเจ้าเข้าร่วมงานเพิ่มขึ ้นทุกปี มีการประชุมปรึกษาหารือถึงรูปแบบ/

แนวทางในการจัดงานร่วมกับ ผู้แทนศาลเจ้าต่างๆ  

นอกจากผู้แทนศาลเจ้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานแล้ว ยังมีผู้แทนจาก

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอีกเป็นจำนวนมากที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุน

การจัดงานตามภาระหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยได้ร่วมเป็นคณะ

กรรมการในการจัดงาน อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ปลัด

จังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานสภาวัฒนธรรม

จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด  นายอำเภอทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำนักงานกระบี่ ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัด และนายกสมาคม

ธุรกิจการท่องเที่ยว  

ผลของการจัดงานอย่างเป็นเครือข่ายดังกล่าวทำให้มีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน

ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีชาวไทยพุทธและมุสลิมร่วมงดทานเนื้อสัตว์และ
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อาหารคาว หันมาบริโภคผักเพื่อสุขภาพประกอบกับเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่

คณะ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านศาสนาและประเพณี ส่งเสริมให้เศรษฐกิจ

ของจังหวัดขยายตัวจากการจับจ่ายใช้สอยซื้อขายสินค้า ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการ  

ท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ โดยกิจกรรมนี้ถูกจัดอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยว และเกิด 

“ทัวร์เจ” ขึ้น ซึ่งเป็นการนำนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ไปทัวร์  

กินเจตามศาลเจ้าต่างๆ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองแพร่น่าอยู่		

สู่วิถีชีวิตล้านนาประชาเป็นสุข” โดยมีนโยบายหลักเกี่ยวกับการผสานความร่วมมือกับ

องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ใน

จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัดแพร่ในภาพรวม ผ่านการ

ขับเคลื่อนในลักษณะการเรียนรู้ร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกัน และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและ

กัน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จะทำหน้าที ่หลักในการเป็นศูนย์กลาง        

การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่และการปกครองท้องถิ่น อันนำไปสู่การ  

ตอบสนองต่อนโยบายการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาจังหวัดแพร่โดยรวม 

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 

      โทรศัพท์ 054-532-485-8 โทรสาร 054-511-229 

  ประชากร  463,477 คน (ชาย 226,466 คน หญิง 237,011 คน) 

  พื้นที่   6,538.6 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 8 อำเภอ) 

  รายได้   201,460,000 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 108,540,000 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1. นายอนุวัธ     วงศ์วรรณ        นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 2. นายพิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 3. นายปรีชา    สุขรอด           ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	

  ชาย จำนวน 20 คน 

  หญิง จำนวน  4 คน    
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย

รัฐ	เอกชน	และประชาสังคมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

แพร่	ได้แก่	

ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	

หรือ	Clinic	Center	ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	การดำเนินงานของศูนย์

เครือข่ายฯ เริ่มต้นจากการเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ 

หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน และองค์กรภาคประชาชนใน

จังหวัดแพร่ รวม 104 หน่วยงาน เข้าร่วมปรึกษาถึงแนวทางการดำเนินงานของ  

ศูนย์เครือข่ายฯ ซึ่งทุกภาคส่วนได้เห็นชอบและลงนามความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนิน

งานของศูนย์เครือข่ายฯ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) แก้ไขปัญหาขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ 2) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ ่นและประชาชนในจังหวัดแพร่  3)ส่งเสริมอาชีพเพื ่อสร้างรายได้ให้แก่

ประชาชนชาวจังหวัดแพร่ 

จากจุดมุ่งหมายดังกล่าว ศูนย์เครือข่ายฯ จึงได้จัดทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ

เสริมสร้างการดำเนินงานให้บรรลุผล และส่งผลต่อยอดให้เกิดเครือข่ายการดำเนิน

กิจกรรมในจังหวัดแพร่เพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานแบบบูรณาการ 

ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและยั ่งยืน ทั ้งนี ้ตั ้งแต่เริ ่มการจัดตั ้งศูนย์  
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เครือข่ายฯ จนถึงปัจจุบันมีเครือข่ายและโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างเป็น  

รูปธรรมอันแสดงถึงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ  

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานแต่ละด้าน ดังนี้ 

  ด้านการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและส่งเสริมอาชีพ  

ประชาชน  

  ศูนย์สารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่   

  ห้องสมุดวิชาการ “คลังสมองท้องถิ่น”    

  ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หรือสถาบันพัฒนา  

ผู้นำท้องถิ่น     

  ศูนย์ครูฟื้นฟ ูสืบสานภูมิปัญหาท้องถิ่น หรือ พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่   

“คุ้มเจ้าหลวง” 

  โครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน  

การพัฒนาท้องถิ่นเคลื่อนที่ “คลินิกอาชีพเคลื่อนที่”        

  ด้านการให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของประชาชน    

  ศูนย์คุ ้มครองสิทธิเสรีภาพและให้ความช่วยเหลือประชาชนทาง  

กฎหมาย    

  คณะกรรมการสภาที่ปรึกษา  

  ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม  (Social Assistance Center) 

  ด้านการจัดกิจกรรมและเวทีสาธารณะเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแสดง  

ความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น  

  โครงการกิจกรรมลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน      

เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข	(อสม.)	และเครือข่ายผู ้สูงอายุ	ทั ้งสอง  

เครือข่ายดังกล่าว จัดได้ว่าเป็นเครือข่ายที่มีความโดดเด่นอย่างมากในการดำเนินงาน

ของจังหวัดแพร่ เนื่องจากเป็นสองเครือข่ายที่มีพลังและเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
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หรือการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ในหลายๆ ด้าน โดยเครือข่าย

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

แพร่ จัดได้ว่าเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งมีกิจกรรมที่หลากหลาย ต่อยอดไปสู่การ

จัดตั ้งเป็นสมาคมอาสาสาธารณสุขจังหวัดแพร่ และการจัดตั ้งเป็นสหกรณ์เพื ่อ

การเกษตร อสม.จังหวัดแพร่ จำกัด โดยมีการตั้งเป้าหมายให้มีการดำเนินการลักษณะนี้

ให้ครบทั้ง 8 อำเภอครอบคลุมจังหวัดแพร่  

สำหรับ เครือข่ายผู้สูงอายุ ก็เป็นอีกเครือข่ายที่มุ ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรม  

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ภายใต้แนวคิด “แปลงภาระให้เป็นพลัง”   

ส่งผลให้เกิดชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ในทุกระดับเริ่มตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล 

และอำเภอ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ

บริหารงานอย่างเป็นเอกภาพ ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมีการร่วมมือกันทำงาน

อย่างดียิ่ง มีนโยบายและหลักในการบริหารที่เกิดจากผลสะท้อนในการระดมความคิด 

การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน เพื่อตอบ

สนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยได้จัดทำเป็นแผนพัฒนา ที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและแผนพัฒนาระดับประเทศ รวมถึงคำนึง

ถึงนโยบายของรัฐบาล มีการบริหารงานแบบเชิงกลยุทธ ์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การ

บริหารงานและการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน บรรลุผลประโยชน์และความสำเร็จร่วมกัน และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต

ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และยั่งยืนได้ด้วยตนเอง  
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ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000  

          โทรศัพท์/โทรสาร 044-511-975  

  ประชากร   1,3755,560 คน (ชาย 688,142 คน หญิง 687,418  คน) 

  พื้นที่    8,125.056  ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 17 อำเภอ) 

  รายได้   271,044,567.84  บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน   95,717,433.96  บาท  

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายธงชัย   มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 2.  นายตั้งจดิษฐ์  สภารัตน์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 3.  นายไกรศักดิ์  วรทัต    รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

        (รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	

  ชาย  จำนวน  24 คน 

  หญิง จำนวน  12 คน 

 

สำหรับโครงการที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	

และประชาสังคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์	ได้แก่	

เคร ือข่ายนำช้างคืนถิ ่นเพื ่อพัฒนาสุร ินทร์บ ้านเกิด เป ็นโครงการที ่ม ี

วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาช้างเร่ร่อน และอนุรักษ์และคุ้มครองช้าง ตลอดจนส่งเสริม

การท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างสุรินทร์ โครงการนำช้างคืนถิ่นฯ  เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อ

วันที่ 8 มกราคม 2549 มีการจัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ว่าด้วย

กองทุนนำช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด พ.ศ. 2549 มีการจัดทำแผนงาน และ
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การดำเนินการ ช้างที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 181 เชือก มีการจัดแสดงช้าง ในศูนย์

คชศึกษา จำนวน 2 รอบ ทุกวัน นักท่องเที่ยวเข้าชมโดยจัดทำสถิตินักท่องเที่ยวทั้ง  

ชาวไทยและชาวต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ครอบครัวควาญช้างมีรายได้จากการ

ขายสินค้า OTOP ก่อเกิดรายได้ ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ใช้ชีวิตแบบชาวกวย  

ดังเดิม ได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม มีการปลูกป่า และพืชอาหารช้าง เพื่อฟื้นฟูสภาพ

ป่าดงภูดิน ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

มุ่งหวังที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนกับช้างให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยได้

กำหนดทิศทางการพัฒนาโครงการ “นำช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด” ไปสู่

โครงการ “พัฒนาหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ระยะ 5 ป ีคือ พ.ศ. 2550 – 

2554 เพื่อให้คนกับช้างได้อยู่ภายในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพอย่าง  

ย่ังยืนตลอดไป และสามารถสร้างเครือข่ายในระดับชมุชน ประเทศและระหว่างประเทศได้ 

เครือข่ายสภาปราชญ์ชาวบ้าน	เป็นโครงการที่ส่งเสริมเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 

เพื ่อรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ ่นไว้ให้อนุชนรุ ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป ปราชญ์  

ชาวบ้านเป็นองค์ความรู้ที่มีการหล่อหลอม ซึมซับ บ่มเพาะ ค้นคว้า และทดลอง โดยใช้

วิถีชีวิตของตนเองเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ เพื่อทดสอบความถูกผิด แล้วคิดสรร

กลั่นกรองสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิต แก่แผ่นดิน ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้สืบสาน ทั้งที่เป็นมรดก

และทั้งที่เป็นสมบัติทางปัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้ประสานขอข้อมูล

จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลปราชญ์ในพื้นที่เพื่อ

จัดตั้งสภาปราชญ์ชาวบ้าน โดยสำรวจและขึ้นทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านจากทุกอำเภอ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญขององค์ความรู้

ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ 

มหาลัยราชภัฎสุรินทร์ ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาปราชญ์ชาวบ้านขึ้น เพื่อเปิดโอกาส

ให้ปราชญ์ชาวบ้านได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมความคิดเพื่อเป็นกำลัง

สำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า  ผลจากการประชุม

สัมมนาระดมความคิดเห็น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำหนังสือทำเนียบ

ปราชญ์ชาวบ้าน แบ่งเป็น 9 สาขา เช่น สาขาอาหารและโภชนาการ สาขาศาสนาประเพณี

และพิธีกรรม สาขาภาษาและวรรณกรรม สาขาศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ เป็นต้น  
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มี  

รายได้น้อยที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ แต่การขาดแคลนงบประมาณไม่ได้ทำให้

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญด้อยประสิทธิภาพแต่อย่างใด 

กลับทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเป็นต้นแบบในการใช้หลักการบริหาร

งานแบบเครือข่าย มีศูนย์ประสานงานกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม  

จนมีเครือข่ายครอบคลุมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

อำนาจเจริญ 
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ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 

  ประชากร  368,915 คน (ชาย 184,913 คน หญิง 184,002 คน) 

  พื้นที่   3,161.248 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 7 อำเภอ) 

  รายได้   101,689,385.90 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 71,632,102.38 บาท 

คณะผู้บริหาร	

   1. นายชัยพร  ทองประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   2. นายศุภกฤต  สุรพันธ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   3. นายสมหมาย  กอดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

        (รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	

       ชาย จำนวน  24 คน 

   หญิง จำนวน    - คน 

 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	

รัฐ	เอกชน	และประชาสังคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	

ได้แก่	

เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู ่บ ้าน	(อสม.)	องค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้เล็งเห็นความสำคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งเป็นแกนนำภาคประชาชนที่มีอยู่แล้ว จึงสนับสนุนให้จัดตั้งเป็นชมรม

อาสาสมัครสาธารณสุขระดับอำเภอและระดับจังหวัด  มีภารกิจในการส่งเสริมและ
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สนับสนุนซึ่งกันและกันในด้านการพัฒนาศักยภาพ และการพัฒนาเครือข่ายให้เป็น

องค์กรที่มีความเข้มแข็ง  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญยังส่งเสริมให้

เครือข่าย อสม.เข้ามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเชื ่อมโยงและดำเนินงานเพื ่อ  

ขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั ้งด้านสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง โดยจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารและทีมงาน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กับคณะกรรมการบริหารชมรมอาสาสมัคร

สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และผู ้บริหารงานพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน  

เรียนรู้ถึงบทบาท ภารกิจ ทิศทางการดำเนินงาน ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาภาคี

เครือข่าย และได้ร่วมกำหนดแนวทางการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร

สาธารณสุข โดยกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การสนับสนุนเพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของเครือข่าย เช่น การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ/อาสาสมัคร

สาธารณสุขขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแก้ไข

ปัญหาเฉพาะ เช่น การเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์โรคติดต่อและไม่ติดต่อ  

จัดเวทีสมัชชาสุขภาพเพื่อแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

พื้นที ่และเฉพาะประเด็น  จัดประชุมแกนนำเครือข่ายเพื่อการรณรงค์ป้องกันและ

ควบคุมโรค  จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในระดับอำเภอและ

ระดับจังหวัด  อีกทั้งยังให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญได้ใช้อาคาร

เพื่อเป็นที่ทำการของชมรมฯ  การดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข   

(อสม.) ที ่เข้มแข็ง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกพื ้นที ่   

ทุกระดับตั้งแต่ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับสังคมในภาพจังหวัด   

เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตบูรณาการควบคู ่กับการพัฒนาระบบสุขภาพ   

โดยประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของที่แท้จริง 

กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ	องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อำนาจเจริญยังสนับสนุนงานขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อ

พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพ
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ชีวิตที่ดี เข้าถึงบริการภาครัฐ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรในการเชื่อม

ประสานงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานสวัสดิการอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดย

การจัดอบรมความรู้ทางด้านวิชาการ ให้แก่สมาชิกที่ยังขาดทักษะองค์ความรู้ในการ

บริหารจัดการ เช่น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริหารการจัดทำ

บัญชีสวัสดิการชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาชนเพื่อคัดเลือกตำบล

ต้นแบบเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสวัสดิการชุมชน โครงการประชุมเครือข่ายสวัสดิการ

ชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ การจัดเวทีเพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน

และกัน  สามารถกำหนดทิศทางการดำเนินงานของการจัดตั้งสวัสดิการชุมชนในแต่ละ

ตำบลผ่านแกนนำในพื้นที่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญยังได้แต่งตั้ง  

เจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดสวัสดิการชุมชนและขบวน

องค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ และจัดตั้งศูนย์ประสานงานขององค์กรภาคประชาชน 

เพื่อให้เป็นสถานที่ในการประสานงานด้านข้อมูลของเครือข่ายการจัดสวัสดิการชุมชน 

และเครือข่ายอื่นๆ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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เทศบาลนครเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัด เป็นเมืองสนับสนุน

หลักที่เสริมสร้างให้เกิดโอกาสความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูป

ธรรม อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเมืองชายแดนที่เชื ่อมโยงกับ

ประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายใน

การบริหารงานของเทศบาลนครเชียงราย เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน 

และประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเมืองสู่ความเป็นเมือง

น่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 

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

  ประชากร   69,602 คน (ชาย 33,042 คน หญิง 36,560 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 ธรรม  อดิศัย ปลัดเทศบาล 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	

  ชาย  จำนวน 20 คน 

  หญิง จำนวน 4 คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	

รัฐ	เอกชน	และประชาสังคมของเทศบาลนครเชียงราย	ได้แก่		

โครงการบ้านมั่นคง	(เครือข่ายการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย) เทศบาลนคร

เชียงราย เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัด จึงมีการขยายการเจริญเติบโตของพื้นที่

เมือง ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองจึงประสบกับปัญหาด้านการ

ขาดแคลนที่อยู่อาศัย ดังนั้น เทศบาลจึงได้ร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติในการจัดทำ

แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมืองเชียงราย ด้วยกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่

อาศัย โดยการศึกษาเชิงวิชาการและการศึกษาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยการ

สำรวจรวบรวมข้อมูล ศึกษาปัญหาและความต้องการที่อยู่อาศัยของเมือง เพื่อให้เกิด

แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมืองเพื่อนำไปสู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่าง  

ยั่งยืน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย ได้รับการแก้ไข

อย่างเป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการสร้างภาคีเครือข่าย เทศบาลนครเชียงรายได้นำ

ข้อมูลที่ได้จากการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการจัดทำแผน ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดระดับพื้นที่ประสานขอความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาองค์การ

ชุมชน (องค์การมหาชน) ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง โดยมีชุมชนเข้าร่วมโครงการ

ปัจจุบันจำนวน 6 ชุมชน  

ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการ ทำให้เกิดกลไกกระบวนการดำเนินงานแบบ  

มีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการเมือง คณะกรรมการชุมชน ชาวบ้านผู้เป็นเจ้าของ

ปัญหาในชุมชน และหน่วยงานภาคีในท้องถิ่น ทำให้ปัญหาได้รับการคลี่คลาย เป็นการ
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จัดการปัญหาแบบบูรณาการความหลากหลายของภาคีบนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน 

และความเข้าใจต่อปัญหาทั้งวิธีคิด การยอมรับ ความคิดเห็น และเคารพในวิถีชีวิตของ

คนในชุมชน อีกทั ้งเกิดเครือข่ายความร่วมมือ 3 ระดับ คือ ความร่วมมือภายใน

ขบวนการชาวบ้านด้วยกัน ความร่วมมือระหว่างขบวนการการเมืองกับขบวนการ  

ชาวบ้าน ความร่วมมือระหว่างขบวนการการเมือง ขบวนชาวบ้านและหน่วยงานภาคี 

และทำให้องค์กรชุมชนมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ แบบแผน และเกิดการประยุกต์ 

วิธีการในการจัดการปัญหาหลากหลาย ได้แก่ มีแผนการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง มีการ

ทบทวนและวิเคราะห์องค์กรของตนเอง มีระบบการจัดการปัญหาทรัพยากรที่มีอยู่ใน

ชุมชน 

จากการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงที่ผ่านมาเกิดประโยชน์กับเทศบาล คือ 

ทำให้เทศบาลประหยัดงบประมาณในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ที่มีรายได้

น้อย ประมาณ 30 กว่าล้านบาท และทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตนเอง มีการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้สวยงาม ทำให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวดีขึ้น นำไปสู่การ

เป็นชุมชนน่าอยู่ เมืองน่าอยู่ และทำให้เกิดภาคีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ธนารักษ์จังหวัดเชียงราย และสถาบันองค์กรชุมชน 

(องค์กรมหาชน)  

ศูนย์วัฒนธรรมสู่งานอาชีพ	เทศบาลนครเชียงรายมีนโยบายที่โดดเด่นด้านการ

ศึกษา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กอปรกับมีนโยบายฟื้นฟูศูนย์ศิลปหัตถกรรมเดิม 

แต่ยังขาดทรัพยากรบุคคลที ่มีความรู ้ความสามารถในเรื ่องศิลปวัฒนธรรม ขณะ

เดียวกันมูลนิธิภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่มีประสบการณ์ในงาน  

ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและเห็นความสำคัญประเด็นวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น   

จึงได้ร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงรายก่อตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมสู่งานอาชีพ”   

ทำหน้าที่สืบค้น ฟื้นฟู พัฒนา จัดหลักสูตรถ่ายทอด เผยแพร่ เชิงการศึกษานอกระบบ

และตามอัธยาศัยด้วยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในลักษณะปฏิบัติการ มีการให้ความรู้ 

การปฏิบัติ และผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ ช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพ อาชีพ อบายมุข 

และยาเสพติดแก่สังคมทุกกลุ่มวัย ขานรับนโยบายของเทศบาลนครเชียงรายที่กำหนด
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ไว้ได้เป็นอย่างดี 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมสู่งานอาชีพ เป็นการบริการ

การศึกษานอกระบบโดยอาศัยฐานวัฒนธรรม ปรากฏผลเป็นที่น่าภูมิใจ และชื่นชม   

ที่ได้รับการขานรับจากประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย และในพื้นที่ใกล้เคียง 

ได้มาสมัครเรียนหลักสูตรต่างๆ ที่ศูนย์เปิดสอน และให้การฝึกอบรม ทำให้ผู้เข้ารับการ

ศึกษาอบรมมีอาชีพ มีรายได้เสริมแก้ปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นอย่างด ี  

โดยเฉพาะหลักสูตรนวดแผนไทย ผู้สำเร็จหลักสูตรสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือ

ครอบครัวและญาติ หลักสูตรผลิตโคม-ตุง มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง และกำลังจะได้รับ

การยกระดับให้เป็นงานผลิตภัณฑ์ของศูนย์ นอกจากนี้ ศูนย์ฯยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

เยาวชนด้านศิลปวัฒนธรรม มีการฝึกอบรมเยาวชนให้รู้จักใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ 

และเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นกว้างขวางขึ้นเพื่อเป็นฐานของ

การสร้างงานอาชีพโอกาสต่อไป โดยการจัดหลักสูตรให้เข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฯ   

ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมาได้จัดหลักสูตรให้การฝึกอบรมเยาวชน กลุ่มสนใจในโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล โดยเริ่มต้นที่โรงเรียนเทศบาล 2 และเทศบาล 4 แล้วจะขยายไปยัง

โรงเรียนอื่น คือ โรงเรียนเทศบาล 1, 3, 5 และ 8 ตลอดจนกลุ่มเครือข่าย และผู้สนใจ

ในชุมชนต่างๆ ต่อไป 
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เทศบาลเมืองทุ่งสงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการไม่ว่าจะ

เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 

รวมถึงโรงเรียน บริษัทเอกชน ภาคประชาสังคมทั้งในและนอกพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสง 

โดยใช้เครือข่ายของเทศบาลเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ซึ่งเทศบาล

เมืองทุ่งสงได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ผู้ประสานงานที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้ทุกภาคีทั้งภาครัฐ 

เอกชน และประชาสังคมได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมบูรณาการเพื่อ

พัฒนาเมืองทุ่งสงสู่ความยั่งยืน  

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลปากแพรก อำเภอทุง่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 

      โทรศัพท์/โทรสาร 075-411-515   

  ประชากร  28,964  คน  (ชาย 13,550 คน หญิง 15,414 คน) 

  พื้นที่   7.17 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 18 ชุมชน) 

  รายได้   135,200,065.20 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน  136,969,890.28  บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายทรงชัย  วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรี 

 2.  นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ ประธานสภาเทศบาล 

 3.  นายพิเชษฐ์ อุษาสุมงคล  ปลัดเทศบาล 

		สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	

  ชาย จำนวน  16  คน 

  หญิง จำนวน   2  คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	

ประชาสังคมของเทศบาลเมืองทุ่งสง	ได้แก่	

เครือข่ายพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ	เป็นโครงการที่เทศบาลเมืองทุ่งสง

ริเริ่มขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองทุ่งสงไปสู่ความยั่งยืน 

ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวประกอบไปด้วยการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน 

และประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาที่มีความโดดเด่นและเป็นเลิศใน

ด้านใช้เครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมจนเป็นที่ประจักษ์และสามารถพัฒนา

เมืองทุ่งสงไปสู่ความยั่งยืนได้ คือ การแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกปีของเทศบาล

เมืองทุ่งสง ด้วยหลายภาคส่วนต่างๆ ตระหนักว่าปัญหาอุทกภัยดังกล่าวไม่สามารถที่จะ

ให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดำเนินงานแก้ไขได้เพียงลำพัง ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสง

จึงได้ดำเนินการเชิงรุกโดยให้หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นช่วยเหลือ 

แก้ไข ดำเนินงานในลักษณะร่วมมือร่วมใจกันแบบบูรณาการเพื่อเป้าหมายเดียวกัน 

โดยจะไม่ใช้การสั่งการ แต่ใช้การร่วมคิด ร่วมทำและร่วมตัดสินใจ แบ่งงานกันตาม

บทบาทหน้าที่ ตามภารกิจ ใช้การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาเมืองทุ ่งสงแบบบูรณาการจนนำไปสู่การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในท้ายที่สุดมีการทบทวนติดตามผลร่วมกัน 
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เครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง	เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จและ

ผลงานที่เป็นเลิศของเทศบาลเมืองทุ่งสง คือ การสร้างเครือข่ายสุขภาพ อันประกอบ

ด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยร่วมกันบูรณาการเป็น  

เครือข่าย สุขภาพด้วยการอาศัยภาคีประชาชนที ่เข้มแข็ง และเชื ่อมโยงกัน เช่น   

เครือข่าย อสม. ที่พัฒนาให้เป็น “นักพัฒนาสุขภาวะภาคประชาชน” ในการอบรม

หลักสูตรแม่อาสาจนนำไปสู่นวัตกรรมการประดิษฐ์เต้านมจำลอง เครือข่ายสุขาภิบาล

ด้านอาหารในการทำงานด้านวิชาการและการตรวจสารอาหารตกค้างร่วมกับสาธารณสุข

อำเภอ และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เครือข่ายด้านการรักษาพยาบาลด้วยการมอบหมายให้

ภาคเอกชนที่มีความรู้และประสบการณ์ร่วมกับโรงพยาบาลทุ่งสงในการรักษาพยาบาล

แก่ประชาชน เครือข่ายด้านการบริการส่งต่อผู้ป่วยและช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

โดยร่วมกับทหารตำรวจตระเวนชายแดน สถานีกาชาดสิรินธร องค์การบริหารส่วน

ตำบลในอำเภอทุ่งสง อสม. สื่อสารมวลชน ในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น เครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่โดยทำงาน  

ร่วมกับคณะทำงานชุมชนทั ้ง 18 ชุมชนในการบริการกลุ ่มเป้าหมายที ่ครอบคลุม

ประชาชนทุกคนให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เป็นต้น 

เครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยความเข้มแข็งของการทำงาน

แบบเครือข่ายบูรณาการของเทศบาลเมืองทุ่งสงทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับภาค

ส่วนต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 

อันได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม สำนักงาน

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยภาค 8 เครือข่าย

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคประชาชนเมืองทุ ่งสง โรงเรียนมัธยมศึกษา

เทศบาลเมืองทุ่งสง ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนจังหวัด

นครศรีธรรมราช ฯลฯ โดยจะใช้วิธีการทำงานทั้งแบบสายการบังคับบัญชาและสาย

ประสานงานเป็นหลักจนเทศบาลได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “พี่เลี ้ยงเครือข่าย” ซึ ่ง

บทบาทหน้าท ี ่ของเคร ือข ่ายที ่สำคัญ คือ การแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้ การรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยา
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เสพติดในชุมชนและโรงเรียน การให้การช่วยเหลือผู้เสพและผู้ค้าที่กลับใจ การแจ้ง

เบาะแสความเคลื่อนไหวของผู้เสพ ผู้ค้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น บทบาท

หน้าที่เหล่านี้เป็นกลยุทธ์หลักสำคัญของเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง  
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เทศบาลตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ มีลักษณะของสังคมเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท โดยมี

อาณาเขตติดกับประเทศสหภาพพม่าและมีพื้นที่ทั ้งที่ราบและเทือกเขา ประกอบกับ

ประชากรในพื้นที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เทศบาลจึงมีการมุ่งเน้นการทำงาน  

ในลักษณะการเสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายในการทำงานร่วมกันของภาคประชาชน   

หน่วยงานราชการในพื้นที่ และเทศบาล อันจะเห็นได้จากการจัดตั้ง “เครือข่ายศูนย์

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เทศบาลตำบลเวียงพางคำ” ที่ทำหน้าที่เฝ้าระวัง

เหตุ รับแจ้งเหตุอุบัติภัย และพัฒนาการไปจนถึงการสอดส่องตรวจตรา เฝ้าระวังและ

ป้องกันปราบปรามปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง     ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130  

      โทรศัพท์/โทรสาร 053-646-569 สายด่วน 089-421-8191 

  ประชากร      จำนวน 12,114 คน (ชาย 5,365 คน  หญิง 6,020 คน) 

  พื้นที่      31 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 10 หมู่บ้าน) 

  รายได้      18,375,800 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 17,598,874 บาท  

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายศิลาฤทธิ์    กวางทอง  นายกเทศมนตรี 

 2. นายอุดม         พนาพิทักษ์ทอง  ประธานสภาเทศบาล 

 3.  ร้อยโทกิตติชัย   เจริญยิ่ง   ปลัดเทศบาล 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	

  ชาย จำนวน  10 คน 

  หญิง จำนวน  12 คน 

 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	

รัฐ	เอกชน	และประชาสังคมของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ	ได้แก่	

กลุ่มเครือข่ายศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเวียง-		

พางคำ	เทศบาลตำบลเวียงพางคำได้พัฒนาความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะของเครือข่ายการทำงานเพื่อดูแลความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและการสร้างความ
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เข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดตั้งศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลเวียงพางคำ มีการบริหาร

งานในรูปของคณะกรรมการมาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเทศบาล และมีสำนักงานของศูนย์ฯ 

ที่แยกตัวออกจากสำนักงานเทศบาลเพื่อเป็นสถานที่ให้บริการประชาชนในการรับแจ้ง

เหตุร้ายและเฝ้าฟังวิทยุสื่อสาร ผ่านโทรศัพท์สายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เกิด

ความรวดเร็ว รวมถึงได้มีการก่อสร้างจดุเฝ้าระวังเหตศุนูย์ อปพร.หมูบ้่านให้เป็นสถานท่ี 

ของเครือข่ายในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังเหตุ รับแจ้งเหตุอุบัติภัย เครือข่ายศูนย์   

อปพร. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ถือว่าเป็นกลุ่มเครือข่ายที่มีกิจกรรมร่วมผสมผสาน

ในลักษณะบูรณาการนำไปสู่ความเชื่อมั่นแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน และสู่นวัตกรรมการเรียนรู้ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลเวียงพางคำต้นแบบ 

ประกอบกับมีการขยายเครือข่ายการทำงานจากเดิมเพียงระดับหมู่บ้านและตำบล

เป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายในระดับอำเภอและจังหวัด ผ่านการจัดทำบันทึก  

ข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทุกระดับ และมีการพัฒนาทักษะในการทำงานของ

สมาชิก อปพร. ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้มีความสามารถในการกู้ชีพและกู้ภัย โดยมีการ

จัดต้ังหน่วยปฏิบัติการกูชี้พกูภั้ย (OTOS) ประจำศนูย์ อปพร. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 

นอกจากนี้ ศูนย์ อปพร. ได้พัฒนาการดำเนินงานด้านอื่นๆ เพิ่มเติม คือ โครงการ  

สายตรวจ อปพร. เพื่อร่วมตรวจป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด โครงการเตรียม

ความพร้อมของหน่วยเผชิญเหตุและรักษาความสงบในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบล  

เวียงพางคำ โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการจัดการและป้องกันอุทกภัย วาตภัย และ  

ดินถล่ม เป็นต้น ในด้านการบริหารจัดการเครือข่ายนั้น เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  

มีการจัดตั ้งงบประมาณไว้ในการสนับสนุนภารกิจการบริหารจัดการของศูนย์   

อปพร. เทศบาลเวียงพางคำ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้ง

กองทุนศูนย์ อปพร. เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือในเบื้องต้นเมื่อสมาชิก อปพร. ได้รับ

บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน  
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ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด	(ศตส.)	เทศบาลตำบลเวียงพางคำ โดย

ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ (ศตส.ทต.เวียงพางคำ) ได้

ปฏิบัติหน้าที ่ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เป็นไปตามนโยบาย  

เร่งด่วนของรัฐบาล โดยการรักษาสภาพของตำบล หมูบ้่าน ให้ปลอดจากปัญหายาเสพติด 

อย่างยั่งยืน ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ จึงมีการดำเนินงานใน  

แผนงาน โครงการ และกิจกรรมในด้านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ถึงพิษภัยยาเสพติด

ให้กับประชาชนในพื้นที ่ และกลุ่มเสี ่ยง ตลอดจนสร้างเครือข่ายกลุ่มในการจัดทำ

กิจกรรมร่วมกัน สร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึกร่วมกันในการแก้ไขปัญหา  

ยาเสพติด อีกทั้งประสานงานจัดทำโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้นำท้องที่ 

ผู้บริหาร สถานศึกษาในพื้นที่ และ ศตส.อำเภอแม่สาย พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการ

ดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติดำเนินการ รวมถึงติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงาน โดยกำหนดเป็นวาระการประชุมของคณะทำงานศูนย์ต่อสู ้เพื ่อเอาชนะ  

ยาเสพติดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ (ศตส.ทต.เวียงพางคำ) และเชื่อมโยงการจัดทำ

กิจกรรมปั่นจักรยานต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื ่อง จนเกิดกลุ่มเครือข่าย “กลุ่ม

จักรยานสีแดง” ตามโครงการเวียงพางคำปั่นสุขใจ น้อมถวายองค์ราชัน ที่มีเป้าหมาย

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในต่อต้านยาเสพติด ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ

เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เล่นกีฬา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอีกทางหนึ่ง โดย

กำหนดทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 16.00 น. สมาชิกของชมรมเข้าร่วมปั่นจักรยาน  

โดยสวมเสื้อ และหมวกสัญลักษณ์ของชมรม 
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เทศบาลตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูล

เทศบาลตำบลกำแพงถือเป็นเทศบาลขนาดกลางที ่มีสภาพสังคมมีลักษณะ  

กึ่งเมืองกึ่งชนบท เป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคม การท่องเที่ยว และยังเป็นประตู

หน้าด่านที่นักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวต้องเดินทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล 

เช่น เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง ฯลฯ การทำงาน/บริหารงานของ

เทศบาลตำบลกำแพงนั ้น เทศบาลตำบลกำแพงยึดหลักการทำงานบนพื้นฐานของ

กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ในรูปแบบของเครือข่าย ด้วยเทศบาลตระหนักดี

ว่าเทศบาลไม่สามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างเบ็ดเสร็จได้แต่ผู้เดียว หากแต่ต้อง

อาศัยหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมดำเนินการ เพื ่อให้สามารถเข้าถึง

ประชาชน ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพ  

ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่กำลังเผชิญ 
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ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110  

                       โทรศัพท์ 074-781-382  โทรสาร 074-734-382 

  ประชากร   4,997 คน  (ชาย 2,412 คน  หญิง 2,585 คน) 

  พื้นที่    2.61 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 8 ชุมชน) 

  รายได้   17,124,294.66 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 21,990,850.45  บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายวิชิต  แซ่ลิ่ม  นายกเทศมนตรี 

 2.  นายฮาเสส  หนูวงศ์ ประธานสภาเทศบาล 

 3.  นายนันต์  ปิริยะ  ปลัดเทศบาล 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	

  ชาย  จำนวน  11 คน  

  หญิง  จำนวน  1 คน 

 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	

รัฐ	เอกชน	และประชาสังคมของเทศบาลตำบลกำแพง	ได้แก่	

เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้	ICT	ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง เทศบาลตำบล

กำแพงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน  

สารสนเทศของชุมชน เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า แลกเปลี่ยนข้อมูลให้ประชาชนได้เข้าถึง

และลดช่องว่างในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้บริการและอำนวยความสะดวกใน
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เร่ืองของการอบรม/สัมมนาตามหลักสตูรต่างๆ ท่ีกำหนดไว้ รวมถึงเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนของโรงเรียนต่างๆ โดยเทศบาลได้มีการจัดทำหนังสือบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ร่วมกับโรงเรียนใน

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในอำเภอละงู จำนวน 19 โรง ชมรมผู้บริหารมัสยิด

อำเภอละงู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู มัสยิดกลาง

ตำบลกำแพง วัดอาทรรังสฤษฎดิ ์ โรงพยาบาลละงู สำนักงานสถิติจ ังหวัดสตูล 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล และกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์/ของดี

เมืองสตูล โดยได้มีการตกลงร่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี  

สารสนเทศและการสื ่อสาร ซึ ่งศูนย์การเร ียนรู ้ ICT จะให้การสนับสนุนเครื ่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ศูนย์มีอยู ่ และสนับสนุนให้ความรู ้ทางด้าน  

วิชาการ อาทิเช่น สื่อการเรียนการสอน โดยทางโรงเรียนสามารถนำเด็กไปใช้บริการ 

โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ ้น และศูนย์การเรียนรู ้ ICT จะต้องร่วมมือกับ

โรงเรียนในสังกัดอำเภอละงู เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ตามที ่ทางโรงเรียนมีความ

ประสงค์ แต่โรงเรียนจะต้องจัดหาครูผู ้สอนด้วยตนเอง โดยศูนย์จะอำนวยความ

สะดวกให้กับทางโรงเรียน และที่ผ่านมาได้มีการให้บริการอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ 

โปรแกรม Office และการจัดเอกสารเบื ้องต้น การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื ้องต้น   

การสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย การติดตั้งดูแลและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และ  

การสร้างเว็บไซต์เพื่อจำหน่ายสินค้าเบื้องต้น (E-commerce) 

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู	พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงูถูกจัดตั้งขึ้นเป็นแหล่ง

เรียนรู ้ในการศึกษาค้นคว้าและถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีว ิตและ  

ภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้แก่เยาวชน ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ รวมถึงเป็นที่เก็บ

สะสมรวบรวมและจัดแสดงศิลปวัตถุและโบราณวัตถุของท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไป   

โดยได้จัดแสดงบนชั้นสองของอาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลกำแพง  

ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้น เทศบาลตำบลกำแพงได้มีการบริหาร

งานในลักษณะเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ



10�

รางวัลพระปกเกล้า

พิพิธภัณฑ์ โดยได้ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้งในระดับประเทศ

และระดับภูมิภาค อาทิ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติสตูล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช 

สถาบันทักษิณคดีศึกษา (พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา) ในการพัฒนารูปแบบของพิพิธภัณฑ์ 

การจัดแสดง การจัดหมวดหมู่ การให้ข้อมูลและการจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลโบราณ

วัตถุและศิลปวัตถุแยกเป็นรายชิ้นด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อสำรวจขึ้นทะเบียนให้ทราบถึง

จำนวน ชนิด ประเภท ขนาดและลักษณะพิเศษของโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่มีอยู่ใน

ครอบครอง อันจะเป็นหลักฐานที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าทางด้าน

ศิลปะ ประวัติศาสตร์และโบราณคดีต่อไป นอกจากนี้เทศบาลตำบลกำแพงยังได้รับ

ความร่วมมือจากนายชัยวัฒน์ ไซยกุล ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ในการสนับสนุนวัตถุโบราณ

กว่า 2,800 ชิ้นมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์อีกด้วย 
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องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์อ.เมืองจ.น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ  

โดดเด่นในด้านความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน และเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มี

การพัฒนาโดยอาศัยการทำงานแบบ “จิตอาสา” อาทิในเรื่องการศึกษา วัฒนธรรม และ

สาธารณสุข โดยจะเน้นและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของสาธารณสุข 

ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง โดยมีภาคีเครือข่ายเข้ามา  

มีส่วนร่วมในการผลักดันแนวทางการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติบนพื้นฐานของความร่วมมือ

และมีการประสานงานแบบเชื่อมโยงการทำงานอย่างบูรณาการ และเป็นต้นแบบให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเป็นอย่างดี  

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 

      โทรศัพท์ 054-682-041 ต่อ 12  โทรสาร  054-682-051 

  ประชากร  6,062 คน (ชาย 3,044 คน หญิง 3,018 คน) 

  พื้นที่   87 ตารางกิโลเมตร (จำนวน 9 หมู่บ้าน) 

  รายได้   10,408,924.10  บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 6,687,385.11  บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1. นายภานุวุธ  บูรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 2. นางจริยา  โกเสนตอ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 3. นายชัยยุทธ  รักษาบุญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	

  ชาย จำนวน   9  คน 

  หญิง จำนวน   9  คน 
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สำหรับโครงการที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	

และประชาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์	ได้แก่	

เครือข่ายสาธารณสุข	 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ได้ดำเนินโครงการ  

ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยก่อนเรียน เพื่อดูแลสุขภาพในช่องปากของเด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ผาสิงห์ โดยความร่วมมือของสาธารณสุขจังหวัดน่าน สถานี

อนามัย วัด และ อบต.ผาสิงห ์จากการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพในเด็กอาย ุ0-5 ป ีของ 

อำเภอเมืองน่าน พบว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนวัยเรียนได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่ถูก

สุขลักษณะ การดูแลอนามัยในช่องปากของบุตรหลานไม่ได้รับการดูแลหรือใส่ใจ  

เท่าที่ควรจากผู้ปกครอง จากสภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบล  

ผาสิงห์ได้ขยายผลจัดทำ “โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน” ของตำบล

ผาสิงห์ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็น

ความสำคัญของปัญหาสุขภาพช่องปาก เพื่อให้เด็กมีสุขภาพช่องปากที่ดี ซึ่งต่อมาได้มี

การขยายผลเครือข่ายการดำเนินงานออกไป อาทิเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนา

คุณภาพ และมาตรฐานกระบวนการทำงานด้านทันตสาธารณสุขระหว่างองค์การบริหาร

ส่วนตำบลผาสิงห์และกลุ่มงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล

เด็ก ด้านการส่งเสริมพัฒนาการและทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย เป็นตน้ 
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เครือข่ายผู้สูงอายุ	องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ 

โดยได้ร่วมมือกับสถานีอนามัยตำบลผาสิงห์และชมรมผู้สูงอายุตำบลผาสิงห์ในการ  

จัดต้ัง “ศนูย์ประสานงานศนูย์ปฏิบัติงานการทำกิจกรรมของผูส้งูอายใุนตำบล” ซ่ึงศนูย์น้ี 

เป็นที่รวมตัวกันของผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นวัยที่เกษียณอายุราชการแต่ยังพอมี

กำลัง มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้ มีการจัดกิจกรรมอบรม “เพื่อน

ช่วยเพื่อน” เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลผู้สูงอายุด้วยกันเอง และเป็นอาสาสมัครดูแล  

ผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) โดยเป็นกองกำลังเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

ดูแลผู้สูงอายุในตำบลจากสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ปัจจุบันมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจำนวน

ทั้งหมด 44 คน ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวก่อให้เกิดเครือข่ายในการทำงาน

เพื่อดูแลผู้สูงอายุ โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ทำหน้าที่เชื่อมประสานการ

ทำงาน และต่อมาได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการซ่อมบ้านผู ้สูงอายุ 

โครงการธรรมสัญจร และโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น 
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องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง
อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย

พื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังนั้นในอดีตถือเป็น

เมืองที ่มีความสำคัญและมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน มีการค้นพบ  

หลักฐานทางโบราณสถาน โบราณวัตถุจำพวกซากอิฐและศิลาแลงเป็นจำนวนมาก แต่

ถูกมองข้ามไป อีกทั้งเมืองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณและได้รับการขนานนามว่า

เป็น	“ที่นี ่...เมืองบางขลัง	จุดกำเนิดประเทศไทย”	นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วน

ตำบลเมืองบางขลังยังได้สร้างเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมประจำตำบลของ

ตนเอง โดยได้มีการคิดค้นการแสดง	“ระบำเทววารีศรีเมืองบางขลัง”	ซึ่งมีท่ารำและ

ทำนองเพลงเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากระบำสุโขทัยและระบำเทวีศรีสัชนาลัย 

ด้วยความเป็นเมืองที่มีทุนทางประวัติศาสตร์และทุนทางศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว

ถือเป็นแรงบันดาลใจให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังค้นหาอัตลักษณ์ของ

ตนเอง จนกลายเป็นเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์โบราณสถาน โบราณ

วัตถุ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ ่นชั ่วลูก  

ชั่วหลานสืบไป โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังได้ทำงานประสานงานร่วมมือ

กับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถดึงความโดดเด่นของท้องถิ่น

ด้านประวัติศาสตร์ออกมาให้บุคคลทั ่วไปได้ประจักษ ์รวมทั ้งคนในพื ้นที ่รวมถึง  

ลูกหลานยังตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของเมืองบางขลังอีกดว้ย 
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ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 

           โทรศัพท์/โทรสาร 055-942-715  

  ประชากร  5,053  คน  (ชาย 2,510 คน หญิง 2,543 คน) 

  พื้นที่   54.12 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 9 หมู่บ้าน) 

  รายได้   8,106,423.18 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 10,600,839.67  บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายสุวิทย์   ทองสงค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 2.  นายสมเด็จ  หลวงนุช  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 3.  สิบตำรวจโทวิทยา  เกษรพรหม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	

  ชาย   จำนวน   16   คน   

  หญิง   จำนวน   2   คน 

  

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	

รัฐ	เอกชน	และประชาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง	

ได้แก่		

โครงการมินิ	แสง	เสียง	ตำนานเมืองบางขลัง	ปฐมบทแห่งชาติไทย	(โดย		

ภูมิปัญญาท้องถิ่น)	ครั้งที่	1	และ	2 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์

ความเป็นมาของเมืองโบราณเมืองบางขลังให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป รวมถึงคนใน
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พื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของถิ่นเกิด 

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที ่โดยในการแสดงนั้นได้รับความร่วมมือ

เป็นอย่างดีจากข้าราชการหลายภาคส่วน เด็ก เยาวชน ประชาชนภายในตำบลเข้าร่วม

แสดง เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตำนานเมืองบางขลังให้ปรากฏสู่สาธารณชน และเป็นการ

สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจประวัติศาสตร์ของตนเอง นอกจากนี้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังยังได้บันทึกการแสดงและจัดทำเป็นวิดีทัศน์  

เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตด้วย 

โครงการเสวนาประวัติศาสตร์	ครั้งที่	1-3	เป็นโครงการพลิกฟื้นประวัติศาสตร์

ของชุมชนโบราณเมืองบางขลัง จัดกิจกรรมในรูปแบบของการเสวนาถึงหลักฐานและ

ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมืองบางขลัง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นักวิชาการ   

นักโบราณคดี และบคุคลสำคัญท่ีมีช่ือเสียงและมีความรูค้วามสามารถด้านประวัติศาสตร์ 

เข้าร่วมเสวนา อาทิ ดร.มังกร ทองสุขดี (ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยและ  

ภาคเหนือ/ประธานชมรมเรารักเมืองพระร่วง) ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร (ประธาน  

คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรม) ผลจากการจัดเสวนาดังกล่าว

ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ที่ต่อยอดจากการ

เสวนาประวัติศาสตร์ขึ ้นมา เช่น โครงการประกวดร้องเพลงประจำเมืองบางขลัง 

โครงการประกวดเรียงความหัวข้อเรื่อง “ตำบลเมืองบางขลังของฉัน” โครงการประกวด 

“เล่าเรื่องเมืองบางขลัง” โครงการประกวดภาพเก่าเล่าความหลัง โครงการจัดทำบทเพลง

ประจำตำบลเมืองบางขลัง เป็นต้น 

โครงการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์	“ที่นี่...เมืองบางขลัง” เป็นการรวบรวม

ข้อมูลที ่ได ้จากการเสวนาประวัต ิศาสตร์นำมาผลิตเป็นหนังส ือ เพื ่อเผยแพร่

ประวัติศาสตร์เมืองบางขลังให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ให้ทราบถึงประวัติ

ความเป็นมา และเกิดความภาคภูมิใจในถิ ่นฐานบ้านเกิดในฐานะที ่เป็นจุดกำเนิด

ประเทศไทย ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองบางขลังให้เป็นที่รู ้จักของบุคคล

ภายนอกเขตพื้นที่ 
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โครงการประวัติศาสตร์เมืองบางขลังบูรณาการสู่หลักสูตรท้องถิ่น	เป็นโครงการ

ที ่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังร่วมมือกับสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย  

ที่มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และได้รับความอนุเคราะห์จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากสมาคมประวัติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯในการนำองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นมา

พัฒนาเป็นหลักสูตรการศึกษาของตนเอง และบรรจุไว้ในแบบเรียน เพื่อให้เด็กและ

เยาวชนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ รวมถึงประชาชน บุคคลทั่วไปที่

เข้ารับการศึกษาในระบบของการศึกษานอกโรงเรียนได้เรียนรู ้ถึงวิวัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมืองบางขลัง ทราบถึงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี ตระหนักถึงคุณค่าในการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ อันเป็นการสร้าง

ความรักในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง  

ทั ้งนี ้ ในการดำเนินโครงการต่างๆ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง  

บางขลังได้มีการทำงานในลักษณะของเครือข่าย ซึ่งเรียกว่า “เครือข่ายประวัติศาสตร์

และภูมิปัญญาท้องถิ ่น” โดยได้ร ับความร่วมมือจากนายอำเภอ ท้องถิ ่นอำเภอ 

พัฒนาการอำเภอ ประธานสภาวัฒนธรรมประจำจังหวัดสุโขทัย อาจารย์ประจำภาควิชา

ประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักศิลปากร เกษตรตำบล 

หัวหน้าสถานีตำรวจภูธร ผู้อำนวยการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่

การศึกษา สื่อมวลชน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด อาสาสมัครองค์การบริหารส่วน

ตำบล ยุวชนอาสาสมัครองค์การบริหารส่วนตำบล ศิลปินพื้นบ้าน และศิลปินแห่งชาติ  



 

 

ใบประกาศเกียติคุณสถาบันพระปกเกล้าประจำปี2552

ประเภทที่1
ด้านความโปร่งใสและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับ
ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าประจำปี2552
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  เป็นเทศบาลที่ให้ความสำคัญกับการบริหารงานที่โปร่งใส
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเทศบาลได้จัด
กิจกรรมที่แสดงออกถึงความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้
มากมาย อาทิ การรณรงค์ในการใช้สิทธิเลือกตั้ง การถ่ายทอดเสียงการประชุมสภา   
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานของเทศบาล การเลือกตั้งกรรมการชุมชน การออก
หน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การเชิญชวนให้ประชาชน  
เข้าร่วมประชุมสภา เป็นต้น      

ข้อมูลพื้นฐาน	
  สถานที่ตั้ง   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
      โทรศัพท์ 044-602-345 โทรสาร 044-611-396 
  ประชากร  28,204 คน   
  พื้นที่    6 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 18 ชุมชน)  
  รายได้   93,089,862.01 บาท  
      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 
  เงินอุดหนุน  112,089,468.39 บาท 

คณะผู้บริหาร	
 1.  นางปาลีรัตน์  สมาน  นายกเทศมนตรี 
 2.  นายบุญทิศ  ดวงจันทร์   ประธานสภาเทศบาล 
 3.  นายพิริยะ  พลวัน  ปลัดเทศบาล 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	
  ชาย จำนวน    13  คน 
  หญิง จำนวน     5  คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	ได้แก่	

โครงการศึกษาภาคประชาชน	เทศบาลเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาแต่ไม่

เพียงเป็นการศึกษาตามรูปแบบเท่านั้น แต่เทศบาลยังให้ความสำคัญกับการศึกษาในแง่

ของการนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต ในการประกอบอาชีพ โดยมีแนวคิด

ว่าเทศบาลไม่ควรเป็นผู้กำหนดหลักสูตรเอง แต่ควรจัดการศึกษาตามความต้องการของ

ประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้น เทศบาลจึงได้ดำเนินการโดยการสำรวจความต้องการของ

ประชาชน ซึ่งถ้ามีจำนวนผู้แจ้งความประสงค์และเป็นผู้มีคุณสมบัติที ่เหมาะสมต่อ

หลักสูตรก็จะกำหนดไว้เป็นหลักสูตร โดยในขณะนี้มีหลักสูตรทั้งหมด 15 หลักสูตร 

และเมื่อได้หลักสูตรแล้วเทศบาลก็จะดำเนินการจัดการศึกษาอบรม และจัดหาวิทยากร

ในแต่ละหลักสูตรอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินงานตามโครงการนี้ดำเนินงานมาได้

อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

รวมทั้งนำไปเผยแพร่ต่อในชุมชน และช่วยเหลืองานสังคมต่อไปได้ โดยสรุปมีประชาชน

ผ่านการเรียนรู้จากโครงการนี้รวมทั้งสิ้น 1,263 คน  

โครงการปรับปรุงศาลหลักเมืองและสระน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดกลางพระอารามหลวง	

เนื่องจากความทรุดโทรมของศาลหลักเมืองเดิมซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน  

ชาวเมืองบุรีรัมย์ รวมทั้งบริเวณสถานที่ดังกล่าวก็ยังมีสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที ่ใช้ในการ

ประกอบพิธีมหามงคลต่างๆ เทศบาลจึงให้ความสำคัญอย่างมากกับการบูรณะปรับปรุง

สถานที่ทั ้งสอง โดยการบูรณะปรับปรุงได้อาศัยความร่วมมือของประชาชนในการ

บริจาคทรัพย์สมทบกับงบประมาณของทางราชการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมจาก  

หน่วยงานราชการที ่เกี ่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด นอกจากนั ้นแล้ว

ประชาชนยังได้มีโอกาสในการเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการด้วย 
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เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นเทศบาลเมืองที่มีความโดดเด่นในการให้
ความสำคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ ่น และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยผ่านโครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากมาย อาทิ การพัฒนาแหล่งเตา
อินทขิลเมืองแกน ซึ่งเป็นแหล่งเตาเผาเครื่องถ้วยชามแห่งหนึ่ง อันเป็นหลักฐานทาง
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
นอกจากนี้ยังมีการจัดบริการสาธารณะแก่คนในชุมชน ได้แก่ สนามกีฬา และสวน
สุขภาพให้ประชาชนได้มาออกกำลังกาย มีการจัดฟุตบอลและฟุตซอล “เมืองแกนลีค”	

เป็นประจำทุกปี รวมทั้งโครงการคลินิกฟุตบอล เพื่ออบรมความรู้พื ้นฐานด้านกีฬา
ฟุตบอลแก่เยาวชน เป็นต้น 

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง   ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50510 

      โทรศัพท์ 053-857-360 โทรสาร 053-479-120 

  ประชากร  13,454 คน   

  พื้นที่    24 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 27 ชุมชน)  

  รายได้   27,115,419.58 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน  เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                  

  เงินอุดหนุน  33,024,669.57 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายจรัล  ไชยยา  นายกเทศมนตรี 

 2.  นายวิรัตน์  ผัดเจริญ  ประธานสภาเทศบาล 

 3.  นางสุดารัตน์  อินทราศี  ปลัดเทศบาล 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	

  ชาย จำนวน    17 คน 

  หญิง จำนวน     1  คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา	

ได้แก่	

โครงการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร เป็นโครงการด้านการจัดการ  

สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการที่ขยะในเขตเทศบาล

มีปริมาณถึงวันละ 15 ตัน โดยร้อยละ 65 เป็นขยะอินทรีย์ที่มาจากการทำการเกษตร 

ทำให้เทศบาลต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดขยะ อีกทั้งการตรวจสารเคมีในเลือด

พบว่าเกษตรกรมีสารเคมีในเลือดกันทุกคน ดังนั้นเทศบาลจึงมีแนวคิดให้ประชาชนมี

จิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ และนำขยะมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์

ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี  ในการดำเนินงานมีการทำกิจกรรมหลายประเภทได้แก่ การ  

คัดแยกขยะ ตลาดนัดซื้อขายขยะ ธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน โครงการหมู่บ้าน

ปลอดถังขยะ โครงการปุ๋ยอินทรีย์แลกใบไม้แห้ง โดยทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะแห้ง และ

เศษใบไม้แห้ง โครงการประกวดหน้าบ้านน่ามอง โครงการเลี้ยงไส้เดือนจากเศษผักเพื่อ

ทำปุ๋ย และน้ำหมักชีวภาพ  การอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การอบรมกลุ่ม  

ซาเล้งรับซื ้อขยะ การรณรงค์ใช้ใบตองแทนถุงพลาสติก ผ้าป่าขยะ เป็นต้น ทั ้งนี ้   

การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร สามารถลดปริมาณขยะจาก

ครัวเรือนได้ถึง 6-7 ตันต่อวัน งบประมาณที่ใช้ในกำจัดขยะของเทศบาลลดลง ลดการ

เผาขยะ เศษใบไม้ ชาวบ้านมีสุขภาพที่ดีขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายขยะ  

โครงการคลินิกชุมชนเมืองแกน คลินิกชุมชนเมืองแกนเกิดขึ ้นมาจากการ

ตระหนักถึงปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเมืองแกนที่ส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพด้านเกษตรกรรม บางคนไม่มีเวลาไปรักษาที่โรงพยาบาลในช่วงเวลาทำการ เพราะ

ต้องอยู่ในไร่นาช่วงกลางวัน  ปริมาณผู้ป่วยที่ไปพบแพทย์ที ่โรงพยาบาลแม่แตงมี

จำนวนมาก อีกทั้งชาวบ้านใช้สารเคมีในการทำเกษตร จากการตรวจเลือดเพื่อหาสาร

เคมีพบว่าชาวบ้านหลายคนมีปริมาณสารเคมีในเลือดสูง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

ได้ทำโครงการคลินิกชุมชนเมืองแกนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการ โดย
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มีการทำข้อตกลงร่วมกันกับโรงพยาบาลแม่แตง สาธารณสุขอำเภอแม่แตง และสถานี

อนามัยในพื้นที่ งบประมาณในการดำเนินงานส่วนหนึ่งได้มาจากสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ และเทศบาลร่วมสมทบ  

ทั้งนี้ การให้บริการของคลินิกชุมชนเมืองแกน มีดังนี้ บริการตรวจรักษาผู้ป่วย

โรคทั ่วไป คล ิน ิกเฉพาะโรคได ้แก ่ โรคเบาหวาน โรคความดัน และโรคปอด   

การวางแผนครอบครัว ตรวจสารพิษในกระแสโลหิต ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิต   

โรคเบาหวาน ออกใบรับรองแพทย์  มีบริการรถรับส่งผู้ป่วย กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

ตลอด 24 ชั่วโมง มีการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย และออกเยี่ยมเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก

ปฐมวัย “ทีปังกรการุณยมิตร” นอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านในตำบล

มาช่วยทำประวัติผู้ป่วย ตรวจความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง รวมทั้งบริการ

ด้านการแพทย์แผนไทย เช่น นวดแผนไทย อบประคบด้วยสมุนไพร  
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เทศบาลตำบลวังกะอำเภอสังขละจังหวัดกาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่โดดเด่นในด้านการบริหารงานที่มีความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน โดยลักษณะสังคมของพื้นที่ในเทศบาลตำบลที่แม้ว่าจะมีความหลากหลาย

ทางด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม ประเพณี แต่ประชาชนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนา

ให้เทศบาลตำบลวังกะมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว และงานประเพณีวัฒนธรรมของ

ชุมชนซึ่งเป็นจุดสำคัญที่นำไปสู่การสร้างสรรค์กิจกรรมและโครงการต่างๆ ภายใต้ความ

ร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่สำคัญที่สุดคือการที่เทศบาลตำบลวังกะมีการตั้ง

คณะกรรมการชุมชนขึ้นมาตรวจสอบการทำงานของเทศบาลในทุกเรื ่องอันเป็นการ

สะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการทำงานของเทศบาลนอกเหนือไปจากระเบียบและ

ข้อบัญญัติของเทศบาล 

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240 

      โทรศัพท์ 034-595-093 โทรสาร 034-595-093 ต่อ 105 

  ประชากร  3,100 คน (ชาย 1,639 คน หญิง 1,461 คน) 

  พื้นที่   11.11 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 3 ชุมชน) 

  รายได้   27,830,074 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 19,000,000 บาท 

			คณะผู้บริหาร	

  1.  นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกเทศมนตรี 

  2.  นายพงศ์ธร หอมบัวใหญ่  ประธานสภาเทศบาล 

  3.  นายมานพ เกิดแดง  ปลัดเทศบาล 

			สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	

  ชาย  จำนวน 8 คน    

  หญิง  จำนวน 4 คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลตำบลวังกะ	ได้แก่	

โครงการจัดงานประเพณี	ตักบาตร	สงกรานต์สะพานไม้	เป็นโครงการที ่  

ส่งเสริมและรักษาเอกลักษณ์ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชน โดยใช้กิจกรรม

วันงานสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีโบราณมาเป็นโครงการที่ให้ประชาชนที่มีความแตกต่าง

หลากหลายในเชื้อชาติและศาสนา เช่น ไทยพุทธ พม่า มอญ กะเหรี่ยง คริสต์ มุสลิม 

เข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาล โดยใช้วิธีการทำประชาคมและให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ 

ที่มาจากหลายเชื้อชาติและภาคส่วนเข้ามาร่วมกันคิดกิจกรรมและช่วยกันดำเนินงานใน

วันสงกรานต์ จุดโดดเด่นที่สร้างความแตกต่างในงานประเพณีสงกรานต์ของเทศบาล

ตำบลวังกะ คือ การที่ประชาชนที่มีความแตกต่างดังกล่าวกับนักท่องเที่ยวร่วมกัน

ตักบาตรบนสะพานไม้พระสงฆ์ จำนวน 199 รูป ในวันสงกรานต์ ซึ่งสะพานดังกล่าว

ถือว่าเป็นสะพานแห่งศรัทธาของชุมชนจึงทำให้งานประเพณีดังกล่าวได้รับการกล่าวขาน

และมีชื่อเสียงจนเทศบาลตำบลวังกะดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีและเป็นที่รู้จักกันว่า

เป็นงานประเพณีวัฒนธรรมที่มีเพียงแห่งเดียวของจังหวัด ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่า

โครงการจัดงานประเพณี ตักบาตร สงกรานต์สะพานไม้สามารถดึงให้กลุ่มคนที่มีความ

แตกต่างทางด้านเชื้อชาติและศาสนามาร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

ได้เป็นอย่างดี 

โครงการลานวัฒนธรรมสายใยชุมชน เป็นโครงการที ่สร้างการมีส่วนร่วม  

อันเนื่องมาจากข้อเสนอของชุมชนในการทำประชาคมจนนำไปสู่ความเข้มแข็งชุมชนด้วย

มิติทางวัฒนธรรม โดยเน้นความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมของท้องถ่ินมาบรูณาการ 

ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยประชาชน  

จะใช้ลานกิจกรรมของเทศบาลตำบลเป็นศูนย์กลางในวันงานประเพณีสำคัญ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านส่งเสริมอาชีพศิลปะ วัฒนธรรม 

ด้านการพัฒนา คุณธรรมและจริยธรรม มีการประชุมคณะกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ 

ก่อนเริ ่มดำเนินการ มีการต่อยอดโครงการโดยจัดการแสดงทุกช่วงวันหยุดเพื่อให้  
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นักท่องเที่ยวได้ชม หลังเสร็จสิ้นโครงการมีการประเมินโดยสอบถามและสังเกตการณ์

จากผู้เข้าร่วมโครงการ จนได้รับรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรมเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม 

โครงการก่อสร้างลานจอดรถขนส่ง	ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญความ

โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลตำบลวังกะพยายามริเริ ่ม

โครงการนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชน เนื่องจากชุมชนเป็นผู้ขอให้ดำเนินการ 

โดยทำการก่อสร้างลานคอนกรีตใช้จอดรถประจำทาง  วิธีที่เทศบาลตำบลวังกะใช้ใน

การสร้างการมีส่วนร่วมที่สำคัญ คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ในการดำเนิน

การ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จให้มีการต่อยอดประโยชน์จากการก่อสร้างดังกล่าวให้เป็น

ลานทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้นมา

ตรวจสอบการทำงานของเทศบาลอันประกอบไปด้วยผู้ปกครองท้องถิ่น เช่น กำนัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนประชาคม เป็นต้น 
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เทศบาลตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงพางคำยึดหลักการบริหารงานที่เน้นหลักการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วน ทำงานแบบประสานความร่วมมือ เปิดรับฟังความคิดเห็นและความ

ต้องการที่แตกต่าง ด้วยเพราะเป็นพหุสังคมที่มีประชากรหลากหลายชาติพันธุ์ เทศบาล

จึงมุ่งเน้นให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวอาข่า กลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้พิการมีบทบาท

สำคัญในกระบวนการทำงานของเทศบาล ส่งเสริม ธำรงและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและ

เอกลักษณ์ประจำของแต่ละชนเผ่าให้คงสืบไป อีกทั้งมีการส่งเสริมบทบาทการทำงาน

ของกำนันและผู้ใหญ่บ้านประสานความร่วมมือกับสมาชิกสภาเทศบาลที่สามารถดำเนิน

งานร่วมกันได้เป็นอย่างดีผ่านการประกวดหมู่บ้านดีเด่นตามหลักธรรมาภิบาล  

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130  

      โทรศัพท์/โทรสาร 053-646-569 สายด่วน 089-421-8191 

  ประชากร      จำนวน 12,114 คน (ชาย 5,365 คน  หญิง 6,020 คน) 

  พื้นที่       31 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 10 หมู่บ้าน)   

  รายได้    18,375,800 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                  

  เงินอุดหนุน 17,598,874 บาท  

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายศิลาฤทธิ์    กวางทอง  นายกเทศมนตรี 

 2.  นายอุดม         พนาพิทักษ์ทอง  ประธานสภาเทศบาล 

 3.  ร้อยโทกิตติชัย   เจริญยิ่ง   ปลัดเทศบาล   

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	

  ชาย จำนวน  10 คน 

  หญิง จำนวน  12 คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ	ได้แก่	

โครงการประกวดหมู่บ้านดีเด่นตามหลักธรรมาภิบาล เป็นโครงการที่เปิดโอกาส

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา ค้นคว้า ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในชุมชน 

ตลอดจนความต้องการของหมู่บ้าน โดยการสร้างรูปแบบวิธีการพัฒนาในระดับหมู่บ้าน 

และวางแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมการพัฒนาที่สนองความต้องการของหมู่บ้าน

ของตน รวมถึงการปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาภายในแต่ละหมู่บ้านให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการควบคุม ติดตาม ประเมินผล และบำรุงรักษา

โครงการและกิจกรรมที ่ได ้ทำไว ้ อ ันนับเป ็นการแลกเปลี ่ยนความรู ้และถอด

ประสบการณ์การพัฒนาร่วมกันภายในหมู่บ้านและตำบลให้มีการพัฒนาไปอย่างพร้อม

เพรียงกัน ผลจากการดำเนินโครงการทำให้ประชาชนในตำบลเวียงพางคำมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถิ ่นร่วมกับเทศบาล และทำให้ผู ้นำท้องถิ ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน   

กลุ่มองค์กรภาคประชาชนมีการตื่นตัว โดยการบริหารจัดการองค์กรและหมู่บ้านให้

สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื ่องและเป็นรูปธรรม อีกทั ้งยังเป็นการ  

ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลเวียงพางคำเกิดความสมัครสมานสามัคคีในการร่วมกัน

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง มีจิตสำนึกที่ดีและเข้าใจถึงคุณค่า

ของการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วม รวมถึงหลักการบริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาล

ในชุมชน สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้านในอนาคต 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรม	เทศบาลตำบลเวียง-  

พางคำ มีลักษณะของสังคมเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท โดยบ้านผาหมี หมู่ที่ 6 มีคนไทยเชื้อ

สายชาวเขาเผ่าอาข่าอาศัยอยู่ และด้วยลักษณะของสังคมทำให้เกิดความหลากหลาย

ของกลุ่มอาชีพ ไม่เพียงแต่การทำการเกษตรเท่านั ้น ยังมีอาชีพรับราชการ รับจ้าง 

ค้าขาย และอาชีพอื่นๆ และมีพื้นที่เขตการปกครองติดกับชายแดนไทย-พม่า จึงทำให้มี

ประชากรในพื้นที่มีความหลากหลายในด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษา ของผู้คนที่อาศัย

อยู่ร่วมกัน เทศบาลตำบลเวียงพางคำได้มีการกำหนดพันธกิจหลักที่จะทำการส่งเสริม



รางวัลพระปกเกล้า

122

และดำรงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และประสานสร้างความสามัคคี จึงนำ

เอาทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่ของเทศบาลมาสร้างเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยว 

ให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี โดยการส่งเสริมให้ชาวเขาเผ่าอาข่าธำรงไว้ซึ่งประเพณี

และวัฒนธรรมอันดีงามของตน โดยมีการประกวดและแข่งขัน และประสานงานความ

ร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรม ทั้งในระดับอำเภอและจังหวัด 

และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม   
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เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองป่าครั ่ง  เป็นเทศบาลที ่ให้ความสำคัญกับการดำเนิน

โครงการหรือกิจกรรมที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีการขับเคลื่อนการทำงานร่วม

กันทั้ง 3 ภาคส่วนคือ คณะผู้บริหาร พนักงาน และภาคประชาชน ในการร่วมกันคิด 

ตัดสินใจ ปฏิบัติและประเมินผล โดยเทศบาลจะกำหนดนโยบายในการทำงานที่พัฒนา

มาจากความต้องการของประชาชนโดยตรง และดำเนินการผ่านโครงการและกิจกรรม

ในทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสืบสานงานด้านประเพณีวัฒนธรรม 

การสนับสนุนด้านการกีฬา การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การพัฒนาสนับสนุน

กิจกรรมของเยาวชน  

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง   ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

      โทรศัพท์ 083-850-421  โทรสาร 053-851-646 

  ประชากร 6,789 คน   

  พื้นที่    2.9483 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 7 ชุมชน)  

  รายได้   35,460,593.90 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน  เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 9,878,247.17 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายสมคิด  เลิศเกียรติดำรงค์  นายกเทศมนตรี 

 2.  พ.ท.บุญทรง  ธำรงค์ทิพยคุณ  ประธานสภาเทศบาล 

 3.  นายชฏิลพงษ์  จำเดิมเผด็จศึก  ปลัดเทศบาล 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	

  ชาย จำนวน    9 คน 

  หญิง จำนวน    3 คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง	ได้แก่	

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง เป็นศูนย์ประสานงานการ

ดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของครอบครัวในชุมชน โดยยึดแนวคิดให้ประชาชนดูแล

กันเองทั้งภายในครอบครัว และดูแลครอบครัวอื่นในลักษณะของการพึ่งพาซึ่งกันและ

กัน  มีการดำเนินงานในลักษณะของคณะกรรมการระดับตำบล ในทุกหมู่บ้านจะมีศูนย์ 

และคณะทำงานระดับหมู่บ้านทำงานเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกัน เมื่อพบปัญหาหรือได้รับ

การร้องทุกข์ จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยม และตรวจ

สอบข้อเท็จจริงร่วมกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที รวมทั้งนำปัญหาที่พบเข้าที่

ประชุมศูนย์ฯ ระดับตำบล เพื่อวิเคราะห์และหาทางช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการ

ของประชาชน  ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาครอบครัว มีการกำหนดข้อบังคับ

ของศูนย์ฯ การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ  

ทั้งนี้ การดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์พัฒนาครอบครัว เน้นการพัฒนาสถาบัน

ครอบครัว  ส่งผลให้มีกิจกรรมที่ต่อยอดงานเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลาย อาทิ โครงการ

เสริมรักหลังสมรส เป็นโครงการที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัว 

และครอบครัวอื่นนำไปสู่ครอบครัวที่อบอุ่น และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งการ

จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มาอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน การให้ความรู้ด้านสุขภาพ 

การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การปฏิบัติธรรม รวมถึงโครงการครอบครัวสุขสันต์ 

โดยจัดทำกิจกรรมร่วมกันในวันสำคัญ เช่น วันแม่แห่งชาติ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัว  

ชมรมนวดแผนไทย เกิดขึ้นมาจากการรวมกลุ่มของหมอนวดที่ผ่านการอบรม

นวดแผนไทย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นฝ่ายดูแลให้คำปรึกษา มีการจัด

ตั้งคณะกรรมการบริหารที่มีนายกเทศมนตรีเป็นประธาน และคณะกรรมการดำเนินงาน

ที่มาจากภาคประชาชนทั้งหมด ปัจจุบันมีสมาชิกชมรม ทั้งหมด 36 คน นอกจากการให้
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บริการนวดแผนไทย ยังได้เป็นวิทยากรนวดเพื ่อสุขภาพ ให้แก่นักเรียนที ่มาฝึก

ประสบการณ์นวดแผนไทยด้วย ในปัจจุบันเทศบาลพยายามหนุนเสริมการพัฒนา

ศักยภาพด้านการนวดบำบัด นวดรักษาโรค สอนภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสาร   

ช่วยเหลือในด้านการทำบัญชีรับจ่าย การรายงานผลดำเนินงาน รายงานการเงินประจำปี

ของชมรมฯ จัดสร้างอาคารเพื ่อเป็นศูนย์นวดหรือชมรมนวดแผนไทย และศูนย์

รวบรวมผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งได้เปิดให้บริการเป็นศูนย์แพทย์แผนไทย มีแพทย์ 

พยาบาลและนักกายภาพบำบัดให้บริการประชาชนในตำบล  มีเครื ่องมือ อุปกรณ์

กายภาพบำบัด และการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เยี่ยมบ้าน ให้บริการตรวจสุขภาพ 

นวดและกายภาพบำบัดแก่ผู้พิการ นอกจากนี้ยังให้บริการรถรับส่งแก่ผู้ป่วยที่ไม่สะดวก

ในการเดินทาง และในอนาคตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งมีแนวคิดในการพัฒนาเป็น  

โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย 
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เทศบาลตำบลอมก๋อยอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลอมก๋อยเป็นเทศบาลขนาดเล็ก มีอาณาเขตพื้นที่ส่วนมากเป็น

หุบเขา สภาพสังคมยังคงเป็นสังคมชนบท ผู้คนส่วนมากเป็นคนพื้นเมือง ยึดมั่นใน

ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ประชาชนในพื้นที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 

สนิทสนิม มีความเอื้ออาทร เอื ้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้ความช่วยเหลือกัน สำหรับการ

บริหารงานของเทศบาลตำบลอมก๋อยนั้น เทศบาลตำบลอมก๋อยได้ยึดหลักการทำงานที่

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เน้นหลักการพัฒนาเพื่อคนอมก๋อย  

ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยซึ่งจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ตลอดจนการยึด

หลักการทำงานที่มีความโปร่งใส รายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบ โดยมี

ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่หลายช่องทาง อาท ิป้ายประชาสัมพันธ ์

วิทยุกระจายเสียง เคเบิลทีวี เว็บไซต์ เป็นต้น 

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310  

      โทรศัพท์ 053-467-058  โทรสาร 053-467-013 ต่อ 18 

  ประชากร   1,142 คน  (ชาย 602 คน  หญิง 540 คน)  

  พื้นที่    1.25 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 5 ชุมชน) 

  รายได้   10,404,631.25 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 14,673,906.03 บาท  

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายุบุญเย็น ใจตา  นายกเทศมนตรี 

 2.  นายแก้วมูล  กุลมาเมือง  ประธานสภาเทศบาล 

 3.  นายรุ่ง  ศรีโพธิ์   ปลัดเทศบาล 
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สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	

  ชาย  จำนวน   10 คน  

  หญิง  จำนวน    2 คน 

 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลตำบลอมก๋อย	ได้แก่	

โครงการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ตื่นและแม่ต๋อม เป็นโครงการที่เทศบาล

ตำบลอมก๋อยได้ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาแม่น้ำตื้นเขิน ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ำ

ท่วมในฤดูน้ำหลาก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการทำไร่เลื่อนลอยของชนเผ่าปกากะญอ

ที่มีถิ่นฐานและทำกินอยู่บริเวณต้นน้ำแม่ตื่น ส่งผลกระทบมายังพื้นที่บริเวณปลายน้ำใน

เขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลอมก๋อย ซึ่งใช้ประโยชน์จากลำน้ำในการอุปโภค 

บริโภค ทำการเกษตรและผลิตน้ำประปา  

เทศบาลตำบลอมก๋อยได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้ดำเนิน

การแก้ไขโดยนำประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา อาศัยความร่วมมือ

จากคนในชุมชน เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ เช่น สถานีตำรวจอมก๋อย ตำรวจป่าไม้ 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ได้แก่ อบต.อมก๋อย อบต.ยางเปียง เพื่อ

อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่ตื่น แม่ต๋อมให้กลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ จนนำมาสู่

การรวมกลุ่มของ “กลุ่มคนฮักป่าต้นน้ำแม่ตื่น” มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่มาจาก

ตัวแทนของผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล สำรวจป่าต้นน้ำ กำหนด

แนวเขตป่าอนุรักษ์และแนวเขตที่ดินทำกิน กระตุ้นจิตสำนึกชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่า

ต้นน้ำ และส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ไม่ทำลายป่า เทศบาลตำบลอมก๋อยได้จัด

กิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ตื่น แม่ต๋อมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เช่น การบวชป่า 

การสืบชะตาแม่น้ำ การแจกผ้าห่มสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล

แก่คนต้นน้ำ และการจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน “กีฬาชายหาดต้านภัยแล้ง” เพื่อเชื่อม
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ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างคนต้นน้ำและคนปลายน้ำ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว

ส่งผลให้คนต้นน้ำและปลายน้ำมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาลำน้ำ ให้ความร่วมมือในการ

ทำกิจกรรม ไม่มีการบุกรุกพื้นที่ทำกินใหม่ น้ำในลำห้วยไหลตลอดทั้งปีเพียงพอสำหรับ

การเกษตรและการประปา 

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลำเหมือง	คสล.	เป็นโครงการที่ริเริ่มมาจากการเสนอ

ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเกษตรกรเหมืองฝายเหมืองดงซึ่งมีสมาชิกจำนวน   

70 กว่าครัวเรือน และกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลอมก๋อยและ อบต.ยางเปียง 

ซึ ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากลำน้ำแม่ต๋อมในการทำการเกษตร ต้องการให้มีการสร้าง  

ลำเหมืองดงใหม่ให้มีความแข็งแรง ไม่พังทลาย และสามารถส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรได้

อย่างเพียงพอทุกปี เนื่องจากฝายเหมืองดงเป็นลำเหมืองที่มีความเก่าแก่ ถูกกัดเซาะ

และพังทลายทุกป ีเกษตรกรต้องมาช่วยกันซ่อมแซมลำเหมืองก่อนเข้าฤดูทำนา ซึ่งบาง

จุดไม่สามารถซ่อมแซมได้  

สมาชิกกลุ่มเกษตรกรเหมืองฝายเหมืองดงและกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์จึงได้เสนอความ

ต้องการดังกล่าวผ่านประชาคมชุมชน เข้าสู่แผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล เมื่อได้

รับอนุมัติให้มีการก่อสร้างก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการรับ

ซอง คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจ

งานจ้าง โดยมีตัวแทนจากประชาคมคณะละ 2 คนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการ

ดำเนินการประชาชนได้รับรู ้การดำเนินโครงการของเทศบาลตั้งแต่เริ ่มจนเสร็จสิ ้น

โครงการผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล และในส่วนของชาวบ้านที่เป็น

คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเหมืองฝายเหมืองดงได้ติดตามการทำงานของ

ผู้รับเหมาตลอดการทำงาน ประกอบกับเทศบาลตำบลอมก๋อยได้ติดตามประเมินผล

โครงการและประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการจัดทำโครงการ และมีการสรุป

นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานในแต่ละปี 
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เทศบาลตำบลเสิงสางอำเสิงสางจังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลเสิงสาง เน้นการบริหารงานที่โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ

การประมูลงานของเทศบาลที่ในทุกขั้นตอนจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม 

และรับทราบข้อมูลต่างๆ อย่างรอบด้าน อันถือเป็นการตรวจสอบการดำเนินงานของ

เทศบาลควบคู่ไปด้วย      

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330 

        โทรศัพท์ 044-447-050 โทรสาร 044-447-050 

  ประชากร  7,799 คน   

  พื้นที่    13 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 9 ชุมชน)  

  รายได้   19,281,276.44 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 27,005,956.22 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นางสาวสุวรรณ  คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรี 

 2.  นายจุมพล   ศรีนอก  ประธานสภาเทศบาล 

 3.  นางวรรณภา   ร.ฤทธิ์บุญ  ปลัดเทศบาล 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	

  ชาย จำนวน    10 คน 

  หญิง จำนวน     2 คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลตำบลเสิงสาง	ได้แก่	

โครงการสภาโฮมข้าวแลง เป็นโครงการนำร่องของศูนย์อนามัยที ่ 5 ตำบล

เสิงสางในการส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม โดยจัดการอบรมให้ความรู ้กับ

ตัวแทนชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลมาก

ที่สุดสอดคล้องกับชุมชนที่ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของเทศบาล 

ซึ่งเทศบาลก็ให้ความสำคัญกับสภานี้อย่างมากในการมีบทบาทเชื่อมโยงเทศบาลกับ

ชุมชนต่างๆ ทั้งนี้ สภาโฮมข้าวแลงประกอบไปด้วยกลุ่มผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน และ

กำนันผู้ใหญ่บ้านจัดตั้งเป็นกลุ่มเพื่อร่วมกันสะท้อนความต้องการ ปัญหาของชุมชนสู่

เทศบาล โดยจะมีการประชุมประจำเดือน ซึ่งผู้นำชุมชนจะนำปัญหาความต้องการของ

ประชาชนในพื้นที่ของตนสู่ที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาข้อสรุป แล้วนำ

เสนอเทศบาลต่อไป 

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างปี	

2551 โครงการนี้เทศบาลจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตระหนักถึงการมี  

ส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการต่างๆ ที่เทศบาลดำเนินงาน โดยเทศบาลเห็นว่าเมื่อ

ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญของการตรวจสอบจะทำให้ประชาชนรักและ

หวงแหนในทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการเทศบาลจะประกาศและ

แจ้งให้ชุมชนคัดเลือกตัวแทนเข้าเป็นคณะกรรมจัดซื ้อจัดจ้าง และมีการแจ้งให้  

ผู้รับเหมาทราบมากที่สุดเพื่อให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาไม่ผูกขาดที่เจ้าใดเจ้าหนึ่ง 

สำหรับในส่วนของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลจะดำเนินการอบรมเกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจ้างให้กับตัวแทนชุมชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้

เข้าใจวิธีการตรวจสอบอย่างถูกต้องด้วย  และเมื ่อประเมินผลการดำเนินงานตาม

โครงการแล้ว พบว่านอกจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนิน

งานของเทศบาล การที ่ประชาชนมีการตรวจสอบอย่างเป็นธรรม ยังส่งผลให้มี  

ผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมประมูลงานจำนวนมาก และผลการประมูลได้ผู้ประกอบการ

ที่เสนอราคาที่ต่ำกว่างบประมาณที่เทศบาลตั้งไว้ ทำให้ประหยัดงบประมาณในแต่ละปี

ได้พอสมควร 
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องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทีมีพื ้นที ่  

กว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 200 ตารางกิโลเมตร แต่ได้ให้ความสำคัญกับการมี  

ส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างมากในการเข้ามาร่วมมือในกิจกรรมและการดำเนินงาน

ต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีการริเริ่ม

นวัตกรรมใหม่ๆ  ในการบริหารงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนทั้ง   

9 หมู่บ้าน ที่จะตอบสนองความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่เอง 

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 

      โทรศัพท์ 038-446-358 โทรสาร 038-446-360 

  ประชากร  14,806 คน (ชาย 7,338 คน หญิง 7,468 คน) 

  พื้นที่   222.809 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 9 หมู่บ้าน) 

  รายได้   36,365,691.10 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 9,940,350.01 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1. นายสมศักดิ์   สวัสดีมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 2. นายวิโรจน์   เรืองสุข  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 3. นายกิตติพร   เสียงเพราะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	

  ชาย  จำนวน   16 คน 

  หญิง  จำนวน    2 คน    
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว	

ได้แก่	

โครงการ	อบต.ชุมชน เป็นการดำเนินงานในลักษณะองค์การบริหารส่วนตำบล

เงาที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องการจะ

ปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการในพื้นที่ได้

อย่างมีประสิทธิผล โดยการดำเนินงานจะจำลองการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลลงไปสู่หมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

รวมทั้งตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดความโปร่งใสและ

เป็นที ่ยอมรับของประชาชน โดยความร่วมมือจากประชาชนผู ้ม ีจ ิตอาสาหรือ   

จิตสาธารณะของแต่ละหมู่บ้านเป็นตัวแทนเข้ามาบริหารงานร่วมกับองค์การบริหาร  

ส่วนตำบลในตำแหน่งของส่วนต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลและมีหน้าที่ตรวจ

สอบการบริหารงาน รวมถึงการเป็นตัวแทนของส่วนต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก

และเป็นที่ปรึกษาแก่ประชาชนในหมู่บ้านในการติดต่อราชการต่าง ๆ กับองค์การบริหาร

ส่วนตำบล ทั้งนี้ แต่ละหมู่บ้านจะมีการเลือกอาสาสมัคร อบต.ชุมชน ในตำแหน่งต่างๆ 

จำลองจากตำแหน่งของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ ปลัดชมุชน โยธาชมุชน 

ศึกษาชุมชน สาธารณสุขชุมชน โยธาชุมชน  

จากความร่วมมือของอาสาสมัคร อบต.ชุมชนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล

คลองกิ่วประสบความสำเร็จในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยสามารถ

บริการได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทันท่วงที  อีกทั้งยัง

ทำให้ภาพพจน์ขององค์กรดีขึ้นจากเมื่อก่อนจะถูกมองว่ามีแต่การคอร์รัปชั่น แต่ใน

ปัจจุบันได้แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานประจักษ์แก่สายตาประชาชน  

ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที ่ร่วมคิด ร่วมทำ   

ร่วมตรวจสอบอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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โครงการสร้างฝายโดยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน องค์การบริหารส่วน

ตำบลได้ริเริ่มการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ชนิดฝายผสมผสานแบบคอกหมู จำนวน   

2 ฝาย โดยใช้งบประมาณในการจัดซื ้อวัสดุ และในการจ้างเหมาค่าแรงงานเพียง  

บางส่วนเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่จะอาศัยความร่วมมือร่วมแรงจากประชาชน และได้รับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เช่น ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบ

การบ่อทราย โรงเรียน  เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง ส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน 

รวมถึงอาสาสมัคร อบต.ชุมชน โดยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่ม

จนสิ้นสุดโครงการ รวมถึงการติดตามและประเมินผลโครงการ ผลจากการดำเนินการ

ดังกล่าวทำให้ประสบความสำเร็จในการก่อสร้างฝายโดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุด 

และสามารถดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการทำให้เกิดความสำนึกร่วมกัน

ในการรักษาระบบนิเวศน์  สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี ตลอดจนประชาชน

บริเวณฝายได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำในการเกษตรกรรม เช่น นาข้าว ไผ่และพืชผัก

สวนครัว เป็นต้น 
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องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง 

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำไร่ ทำนาและทำสวนเป็นหลัก องค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านกลางยึดหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำงานและ

ทุกคนเป็นเจ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกัน โดยถือว่าองค์การบริหารส่วน  

ตำบลบ้านกลางเป็นส่วนหนึ่งของประชาชน คนในตำบลต้องมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น ร่วมทำ ร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมประเมินผล ในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ชุมชนมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดี ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงานแต่อย่างใด ทั้งภาค

ประชาชน ภาคปกครองกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคสมาชิกสภาและทีมงานข้าราชการ

ประจำ กระบวนการทำงานทุกขั้นตอนภาคประชาชนจะมีบทบาทในการร่วมงานและ

ตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านกลางยังมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนหลายช่องทาง ได้แก่ 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ วิทยุชุมชน เสียงตามสาย วารสาร “อบต.บ้านกลางสาร” และ

เว็บไซต์  

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่   

                       โทรศัพท์ 053-481052 โทรสาร 053-481052 ต่อ 0 

  ประชากร      4,036 คน  (ชาย 1,904 คน  หญิง  2,132 คน) 

  พื้นที่    8.5 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน  5 หมู่บ้าน) 

  รายได้   8,775,895.30 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 4,142,406.00 บาท 
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คณะผู้บริหาร	

 1. นายเทียมทัน  ปัญญา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 2. นายไพรวรรณ  ใจคำ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 3.  นางสาวภาวนียา  ไชยคำ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	

  ชาย  จำนวน      -  คน  

  หญิง  จำนวน      -  คน 

 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง	

ได้แก่	

โครงการจัดสวัสดิการสังคมแบบกลุ่มพึ่งพา เป็นโครงการที่องค์การบริหาร  

ส่วนตำบลบ้านกลางได้ดำเนินการร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ที่อาสา

เข้ามาดูแลผู้สูงอายุในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ   

ทั้งยังทำให้ผู้สูงอายุลดความเครียดและคลายเหงาลงได้ ปัจจุบันได้มีการขยายผล

โครงการออกไปให้ครอบคลุมการดูแลผู้ด้อยโอกาส อย่างผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้มี

อาการทางสมอง โดยกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน

กันออกหน่วยเคลื่อนที่หรือออกเยี่ยมเยียนบ้านเรือนของผู้ด้อยโอกาส มีการให้ความรู้

ด้านการดูแลสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิต โครงการ

นี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถช่วยเหลือกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาส

ได้อย่างทั่วถึง มีประชาชนต้องการที่จะมาเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุกันมากขึ้น 

เป็นการลดภาระการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เพราะคนในชุมชน

ดูแล เอาใจใส่กันเอง ส่งผลให้สภาพสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางมี

ความเอื้ออาทรต่อกัน  
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โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ	เป็น

โครงการที่เกิดขึ้นเพื่อฝึกอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งจากการ

ประชุมคัดเลือกจากภาคประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายและบทบาท

หน้าที ่ของตน สามารถปฏิบัติหน้าที ่จัดซื ้อจัดจ้างได้ตามมาตรฐานอย่างเหมาะสม   

ถูกต้อง ลดการทุจริต คอรัปชั่นของผู้รับเหมา อันจะนำมาซึ่งความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้ ผลการดำเนินโครงการ

นี้ส่งผลให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  

มากขึ้น  

โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม	ม.	10	บ้านสันกอเก็ต	

เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง

กลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นแหล่ง

เรียนรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มอาชีพที่มีการ

จัดตั้งหรือรวมตัวกันขึ้น คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันกอเก็ต โดยในการบริหาร

งานนั้นกลุ่มแม่บ้านจะมีการบริหารกันเองในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบ

ด้วยคณะกรรมการผู้บริหารงาน กรรมการฝ่ายวัตถุดิบ กรรมการฝ่ายตรวจสอบ และที่

ปรึกษาทั้งฝ่ายกลุ่มแม่บ้านและฝ่าย อบต.บ้านกลาง ทำหน้าที่บริหารการผลิต การ

ตลาด และการเงิน ทั ้งนี ้ กลุ ่มแม่บ้านได้เริ ่มดำเนินกิจการแปรรูปผลผลิตทางการ

เกษตร ผลิตข้าวแต๋นน้ำลำไยและลำไยอบแห้งสีทองซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มี

อยู่แล้วมาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและลดความเสียหายของผลผลิตทางการ

เกษตรในท้องถิ่น ปัจจุบันการผลิตของกลุ่มดังกล่าวได้รับมาตรฐานจากองค์การอาหาร

และยา (อย.) นอกจากนี้ยังมีการระดมเงินออมจากกลุ่มสมาชิก และจัดทำกิจกรรม/

โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก อาทิ กองทุนออมทรัพย์

เพื่อการผลิต กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การจัดตั้งร้านค้าชุมชน กิจกรรม  

ออมทรัพย์ของกลุ่มแม่บ้าน กองทุนข้าวสาร การจัดตั้งโรงผลิตน้ำดื่ม เป็นต้น  
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โครงการการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบต.บ้านกลาง ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.บ้านกลางได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านสันห่าวและบ้านใหม่สามหลังเข้าด้วยกัน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความ

โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยบริหารงานศูนย์ในรูปแบบของคณะกรรมการที่

เป็นตัวแทนจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ผู้แทนฝ่ายสงฆ์ ผู้บริหารขององค์การบริหาร  

ส่วนตำบล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาคม ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน พนักงานองค์การ

บริหารส่วนตำบล และครูผู้ดูแลเด็ก ทำหน้าที่บริหารจัดการและกำหนดแนวนโยบายใน

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกัน เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความ

คิดเห็น และร่วมตัดสินใจ ซึ่งจะมีการจัดประชุมปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง และในส่วนของ

ผู้ปกครองก็ได้มีการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น มีคณะกรรมการชมรมซึ่งมี

สมาชิกจากตัวแทนผู้ปกครองที่อาสาเข้ามาทำหน้าที่ แบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ เช่น เลขานุการ 

เหรัญญิก ปฏิคม และกรรมการสนับสนุน โดยคณะกรรมการชมรมผู ้ปกครองนี ้  

มีหน้าที ่ในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดมทรัพยากร   

เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์  

เด็กเล็กอีกด้วย 
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องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
อำเภอทุ่งศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอทุ่งศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมี  

ส่วนร่วมของประชาชนที่สามารถนำมาถอดบทเรียนความสำเร็จได ้เพราะจากการ

ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว ชุมชนในองค์การบริหารส่วนตำบล

โพธิ์ทองจึงรวมตัวกันผลักดันโครงการขึ้นมาด้วยวิธีการคิดริเริ่มของชุมชน ร่วมกัน

ดำเนินการ และร่วมกันตรวจสอบประเมินผลของโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่

จนกระทั่งนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในการทำงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล

โพธิ์ทอง 

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลโพธ์ิทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160  

                      โทรศัพท์/โทรสาร 075-521-761   

  ประชากร  8,226 คน (ชาย 4,116 คน หญิง 4,110 คน) 

  พื้นที่   22.99 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 7 หมู่บ้าน) 

  รายได้   10,193,000 บาท   

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 8,900,000 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายมะหมูดอาเราะบี   หล้าจิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 2.  นายดอรอหีม   มะหมัด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 3.  นางสาวิตรี   พรหมวี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	

  ชาย จำนวน   14 คน 

  หญิง จำนวน    -  คน 



1��

รางวัลพระปกเกล้า

สำหรับ	โครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง	

ได้แก่	

โครงการบุกเบิกถนนชุมชนบ้านโคก	หมู่ที่	1	จากความเดือดร้อนตามสภาพ

พื้นที่ของชุมชนบ้านโคก หมู่ที่ 1 มีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมขัง ประชาชนหลาย

ครัวเรือนมีอาชีพทำนา เป็นแหล่งผลิตข้าวของราษฎรตำบลโพธิ์ทองและพื้นที่ใกล้เคียง 

แต่ด้วยปัญหาความยากลำบากในการขนส่งและเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรอย่างมาก  

ทุกปี ทำให้เกิดข้อเรียกร้องจากประชาชนในชุมชนดังกล่าว โดยการยื่นหนังสือร้อง  

ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองก่อสร้างถนนเข้าหมู่บ้านชุมชนบ้านโคก โดย  

ข้อเรียกร้องดังกล่าวได้นำเข้าสู่วาระในการทำประชาคม แม้ว่าระหว่างการทำประชาคม

จะประสบปัญหาและอุปสรรคหลายเรื่อง แต่ในท้ายที่สุดประชาชนทุกคนในหมู่บ้านเล็ง

เห็นความเดือดร้อนของชุมชนบ้านโคกมาก่อนชุมชนอื่นๆ จึงร่วมกันคิดและวางแผน

การก่อสร้างถนนให้กับชุมชนบ้านโคก รวมทั้งการที่ประชาชนในชุมชนได้ร่วมเป็นคณะ

กรรมการเปิดซอง คณะกรรมการตรวจจัดจ้างจนทำให้เกิดโครงการบุกเบิกถนนชุมชน

บ้านโคก หมู่ที่ 1 ปัจจุบันก่อสร้างสำเร็จแล้วและเป็นที่ประจักษ์ในการทำงานเรื่องการมี

ส่วนร่วมจนสามารถสร้างประโยชน์กับประชาชนในหมู่ที่ 1 และหมู่บ้านใกล้เคียง 

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	(รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)	ประชาชนใน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการที่ถือว่าเป็นงานประเพณี

เฉลิมฉลองการรับปีใหม่ของไทยที่ได้ยึดถือปฏิบัติมานาน จนกลายเป็นวัฒนธรรม

ประจำชาติ ด้วยการมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะเป็นคณะกรรมการจัด

งานประเพณีวันสงกรานต์ (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) โดยใช้การประชุมประชาคม มีการ

แบ่งงานกันทำ และกำหนดหน้าที ่ความรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ ที ่สำคัญ คือ   

ให้ประชาชนร่วมกันดำเนินการประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านให้รับทราบถึงรายละเอียดการ

จัดงานและกิจกรรมในวันงาน โดยขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ การประกาศทางวิทยุชุมชน 

ทางหอกระจายข่าว หรือศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ร่วมกันคิดและทำ
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กิจกรรมทั้งภาคกลางวันและกลางคืน นอกจากนี้ ในด้านความโปร่งใสในการดำเนินงาน

จะให้ประชาชนเป็นผู้ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้ร่วม

โครงการ ท้ายที่สุดก็เพื ่อให้ชุมชนได้สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ให้เป็น

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นไทย และสร้างความสามัคคีในชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมให้

เยาวชนได้แสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุด้วยนั่นเอง 
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องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวนมากและ  

อยู่กันอย่างกระจัดกระจาย ซึ่งค่อนข้างลำบากในการติดต่อประสานระหว่างองค์การ

บริหารส่วนตำบลกับชุมชน อันเป็นแรงกระตุ้นสำคัญในการแสวงหาการมีส่วนร่วม

โดยตรงจากประชาชน ทั ้งนี ้ แนวคิดในการเสริมสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังได้ให้ความสำคัญกับผู้นำท้องถิ่น 

โดยได้บูรณาการการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

เพราะถือว่าเป็นกลไกในการบริหารงานท้องถิ่น และขับเน้นพลังการมีส่วนร่วมได้เป็น

อย่างดี   

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170 

      โทรศัพท์ 056-921-119  โทรสาร 056-921-118 

  ประชากร  13,545 คน   

  พื้นที่    177 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 18 หมู่บ้าน)  

  รายได้   19,768,562.44 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน  เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 20,278,976.90 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายสุพล  เกียมขุนทด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 2.  นายอำนาจ  พวงน้อย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 3.  ส.ต.ท.ประจักษ์  วงศ์ศรีรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	

  ชาย จำนวน    32 คน 

  หญิง จำนวน    4  คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

กระจัง	ได้แก่	

โครงการตลาดนัดสุขภาพ  สืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพไม่ดี โดย

จากการตรวจสุขภาพพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีสารพิษจากเคมีภัณฑ์การเกษตรใน

กระแสเลือด ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังจึงได้ร่วมมือกับสถานีอนามัย 

จัดงานตลาดนัดสุขภาพขึ้น โดยในงานจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ

ของประชาชน มีการตรวจสุขภาพ จัดนิทรรศการ จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดการรวมกลุ่มสร้าง

สุขภาพ นำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีก เช่น 

การออกร้านอาหารสุขภาพ  การแสดงของเด็ก และการสาธิตด้านการออกกำลังกาย 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบล

คลองกระจัง จากมุมมองของผู้บริหารเห็นว่าการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

คลองกระจังที่จะสำเร็จได้ต้องอาศัยประชาชน องค์กร กลุ่มชุมชนเข้ามีส่วนร่วม และ

ทำให้เกิดความรู้สึกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นของทุกคน เพราะทุกๆ คนมีส่วน

ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการปฏิบัติ ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับ

ประโยชน์ กระบวนการมีส่วนร่วมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

โดยในการดำเนินการ นอกจากจะทำแผนตามระเบียบแล้ว ก่อนการเสนอร่างแผน

พัฒนาที่ผ่านกระบวนการประชาคมตามระเบียบขั้นตอนเข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วน

ตำบล จะมีกระบวนการ มีการทำเวทีประชาคมระดับตำบลซึ่งอยู่นอกเหนือระเบียบ

ราชการอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลั่นกรองโดยให้ตัวแทนประชาชนทั้ง 18 หมู่บ้าน และผู้ที ่

เกี่ยวข้องในส่วนอื่นๆ ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เหมาะสม 

ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะได้แผนพัฒนาที่ผ่านกระบวนการการมี

ส่วนร่วมแล้ว ยังเป็นการทำงานเชิงบูรณาการโดยแสวงหาความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสะท้อนปัญหา สะท้อนความต้องการของชุมชนได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น 
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องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง
อำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งส่งเสริม

การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่  

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกิจการสาธารณะในรูปแบบประชาคม ตั้งแต่การ

ร่วมวางแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยเสนอความคิดเห็นโดยตรงในที่ประชุมประชาคม ร่วม

ปฏิบัติงานและร่วมตรวจสอบการทำงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการประชุมสภาท้องถิ่น จนเป็นแหล่งเรียนรู้ การศึกษาวิจัยของนิสิต นักศึกษา และ

คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ  

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลวังแสง อําเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 44190 

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

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

  พื้นที่   28.88 ตารางกิโลเมตร  (ครอบคลุมจำนวน 20 หมู่บ้าน) 

  รายได้     7,758,615.72 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)          

  เงินอุดหนุน 12,611,944.07 บาท  

คณะผู้บริหาร	

 1. นายสมนึก   ไชยสงค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 2. นายสมควร  รักภักดี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 3. นางสาวฐิตารีย์ โชติกันจานิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	

  ชาย จำนวน    36 คน 

  หญิง จำนวน    4 คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง	

ได้แก่	

โครงการก่อสร้างถนน	คสล.ลงแขกแรงงานอาสา เป็นการเปลี่ยนวิธีการดำเนิน

งานจากการจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน เช่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

มาเป็นโครงการที่ประชาชนร่วมแรงกันทำเองในลักษณะ “ลงแขก” โดยองค์การบริหาร

ส่วนตำบลวังแสงเป็นผู ้จัดหาวัสดุให้ แล้วประชาชนในชุมชนเป็นผู ้ดำเนินการเอง   

รับผิดชอบกันเอง ตรวจสอบกันเอง ทำให้ปริมาณงานที่คนในชุมชนทำได้มากกว่าเกิน

ครึ่งต่อครึ่งของการจ้างเหมา  ผลของโครงการแรงงานอาสานี้ นอกจากเป็นการกระจาย

อำนาจให้แก่ชุมชนและช่วยประหยัดงบประมาณแล้ว สิ่งที่สำคัญ คือ การคืนวิถีชีวิต

ดั้งเดิมให้ประชาชน เพราะการที่ประชาชนได้มามีส่วนร่วมทำงานให้กับชุมชน ทำให้

คนในชุมชนได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดกัน ตัดสินใจร่วมกัน เกิดความรักสามัคคี

ในชุมชน และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในงานที่ได้ทำ เกิดความหวงแหนและ

รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

โครงการกองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท)  เป็นโครงการที ่  

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านกองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชน ซึ ่งเป็นการ  

ออมทรัพย์วันละหนึ่งบาท สำหรับเป็นเงินสะสมของหมู่บ้านตามความสมัครใจของ

แต่ละคน เพื่อเป็นสวัสดิการเมื่อมีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ใน

ชุมชน การส่งเสริมอาชีพ ทุนการศึกษา การกู้ยืมเพื่อเป็นทุนทำกิจการ และกิจกรรมงาน

บุญประเพณีของชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงทำหน้าที ่เป็นพี ่เลี ้ยง 

สนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการ และสนับสนุนการบริหารจัดการ เช่น 

ประชาส ัมพันธ ์โครงการ จ ัดประชุมให ้ประชาชนมารวมตัวก ันจ ัดต ั ้งกองทุน   

จัดอบรมความรู้เกี ่ยวกับการบริหารกองทุนและการจัดทำบัญชี  นำคณะกรรมการ

กองทุนศึกษาดูงาน จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำให้ทุกหมู่บ้านภายในองค์การ

บริหารส่วนตำบลวังแสงมีกองทุนสวัสดิการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล  รู ้จ ักวิธีการบริหาร ทำให้

ประชาชนมีความซื ่อสัตย์ รู ้จ ักการเก็บออม การพึ ่งพาตนเอง และการช่วยเหลือ

สงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  





 

 

ใบประกาศเกียติคุณสถาบันพระปกเกล้าประจำปี2552

ประเภทที่2
ด้านการเสริมสร้างสันติสุข
และความสมานฉันท์
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับ
ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าประจำปี2552
ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่ถือเป็นจังหวัดที่มีลักษณะเป็น	“พหุสังคม” มีความหลากหลายทั้ง

ทางด้านศาสนา เชื้อชาติ และวัฒนธรรม แต่ลักษณะความแตกต่างหลากหลายดังกล่าว

มิได้เป็นอุปสรรคทำให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยกในสังคมแต่อย่างใด หากแต่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้มีแนวทางในการทำงานด้านการเสริมสร้างสันติสุข

และสมานฉันท์เชิงรุก เน้นการหาแนวทาง/กระบวนการจัดการความขัดแย้งเชิงป้องกัน 

และแนวทางในการเจรจาไกล่เกลี่ยจัดการความขัดแย้งในชุมชนด้วยกันเอง เนื่องด้วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ตระหนักดีว่าความสันติสุขและสมานฉันท์ในระดับ

พื้นที่จะกลายเป็นรากฐานสำคัญที่จะก่อให้เกิดความสันติสุขสมานฉันท์ในระดับชาติ  

ต่อไป 

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 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   260,956,714.88 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 84,959,905.08 บาท  

      (ไม่รวมภาษีที่รัฐจัดสรรให้จำนวน 196,808,412.81 บาท) 
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คณะผู้บริหาร	

 1. นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 2. นายธนากร  ขยันการ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 3. นางสาวอรนุช  หนูแดง  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	

  ชาย  จำนวน      24 คน 

  หญิง  จำนวน       - คน 

 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการเสริมสร้าง

สันติสุขและความสมานฉันท์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	ได้แก่	

โครงการอนุญาโตตุลาการหมู่บ้าน เป็นโครงการที่ดำเนินการเสริมสร้างสันติสุข

สมานฉันท์ตามกระบวนการที่เรียกว่า “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” เพื่อลด

ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชน สร้างความเข้มแข็งและทำให้คู่กรณีไม่รู้สึกว่าเป็น  

ผู้แพ้ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ โดยให้ผู้นำท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้อาวุโสที่  

ชาวบ้านศรัทธาและยอมรับเป็นผู ้ไกล่เกลี ่ยปัญหา ด้วยการแต่งตั ้งเป ็นคณะ

อนุญาโตตุลาการประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 7-12 คน ให้คนในชุมชนเป็นผู้แก้ปัญหา

ของคนในสังคมด้วยกันเอง เนื่องจากตำรวจในพื้นที่ไม่สามารถดูแลจัดการความไม่สงบ

ในพื้นที ่หมู ่บ้านได้อย่างทั ่วถึง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้สนับสนุน  

งบประมาณ จัดการฝึกอบรมและเชิญวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมาย และ

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ข้อขัดแย้งเล็กน้อยหรือคดีความที่ยอมรับกันได้ให้แก่คณะ

กรรมการอนุญาโตตุลาการหมู่บ้าน 

นอกจากนี้ โครงการอนุญาโตตุลาการยังได้ดำเนินการจัดตั้งอย่างเป็นรูปธรรม   

มีการออกบัตรสมาชิกและติดตั้งป้ายที่ทำการอนุญาโตตุลาการประจำหมู่บ้าน รวมทั้ง  

มีการกำหนดวิธีปฏิบัติ กระบวนการของคณะอนุญาโตตุลาการหมู่บ้านไว้อย่างชัดเจน   
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มีการรายงาน/เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติอย่างเป็นระบบ และที่สำคัญมีการบูรณาการร่วม

กับสถานีตำรวจภูธรชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ อัยการ ศาลและสภา

ทนายความ ภายหลังจากการดำเนินโครงการสามารถลดปัญหา/ลดสถิติของคดีอาญา

ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชุมชน ถือเป็นการระงับคดีในเบื้องต้น เพราะเป็นการนำคดีอันยอม

ความได้มาไกล่เกลี่ย เพื่อลดภาระของกระบวนการยุติธรรมและการนำคดีสู่ศาล โดย

อาศัยพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 และเกิดผลทางอ้อม เช่น เครือข่าย

เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ทั้งยังส่งผลให้จังหวัดกระบี่เป็น

จังหวัดนำร่องในการดำเนินโครงการนี้ 

โครงการเหลืองทั่วกระบี่สดุดีองค์ภูมินทร์	สืบเนื่องจากความขัดแย้งในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเหตุการณ์ได้ขยายตัวลุกลามมายังจังหวัดกระบี่ มีกลุ่ม

บุคคลจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาขยายแนวคิดปลุกระดมให้เกิดการ

แตกแยก โครงการเหลืองทั่วกระบี่สดุดีองค์ภูมินทร์จึงเกิดขึ้นโดยนำการแสดงออกซึ่ง

ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุก

เชื้อชาติ ทุกศาสนามาช่วยเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระบี่ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง

แนวความคิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การรู้รักสามัคคี ความสมานฉันท์เอื้ออาทร

กันในสังคมแก่บุคคลทุกสาขาอาชีพ ทุกหมู่บ้าน ทั้งกลุ่มแม่บ้าน อบจ.กระบี่ กลุ่มผู้สูง

อายุ กลุ่มผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และนักศึกษาและมอบ

ธงตราสัญลักษณ์เจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่

ผู้ผ่านฝึกอบรมนำไปประดับ ณ บ้านเรือนของตน ส่งผลให้มีธงตราสัญลักษณ์ปรากฏ

ในทุกเขตพื้นที่ทั่วจังหวัดกระบี่ ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมและความจงรักภักดี อันนำมา

ซึ่งการสร้างความสันติสุขในหมู่ประชาชนในจังหวัดกระบี่ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสันติสุข

และความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม เพราะได้ตระหนักว่าเป็นรากฐานอันสำคัญที่ก่อ

ให้เกิดความสันติสุขสมานฉันท์ในระดับชาติ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ใน

ฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองให้มี

ความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างสังคมท้องถิ่นให้มีสันติสุขและความสมานฉันท์ใน

ภาพรวม จึงได้ประยุกต์ใช้ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นในการเสริม

สร้างสันติสุขและสมานฉันท์ และมีกลไกรูปแบบต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้าง

สันติสุขและความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 

      โทรศัพท์ 054-532-485-8 โทรสาร 054-511-229 

  ประชากร  463,477 คน (ชาย 226,466 คน หญิง 237,011 คน) 

  พื้นที่   6538.6 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 8 อำเภอ) 

  รายได้   201,460,000 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 108,540,000 บาท 

		คณะผู้บริหาร	

 1. นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 2. นายพิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 3. นายปรีชา  สุขรอด           ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	

  ชาย  จำนวน   20 คน 

  หญิง  จำนวน    4 คน    
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการเสริมสร้าง

สันติสุขและความสมานฉันท์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	ได้แก่	

การจัดพิธีหงายเมือง พิธีหงายเมืองหรือพิธีฟูเมือง เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่า

สามารถทำให้เรื่องร้าย หรือเหตุการณ์ร้ายๆ ให้กลับกลายเป็นดี  ซึ่งในสมัยก่อนที่ตำบล

สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ เมื ่อเกิดเหตุการณ์ข้าวยากหมากแพง มีเหตุการณ์ร ้าย   

บ้านเมืองวุ ่นวาย ผู ้นำชุมชนได้จัดพิธีหงายเมืองขึ ้น เมื ่อได้ทำพิธีหงายเมืองแล้ว  

บ้านเมืองได้กลับสู่สภาพดี ประชาชนมีความร่มเย็นเป็นสุขกันถ้วนหนา้กัน   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญความศักดิ์สิทธิ์ของ

พิธีหงายเมืองดังกล่าว ที่จะมีส่วนช่วยคลี่คลายสถานการณ์บ้านเมืองที่มีการแบ่งฝัก

แบ่งฝ่าย ไม่มีความสงบสุข ผู้คนในสังคมดำรงชีวิตอยู่อย่างหวาดระแวงต่อกัน มีความ

รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้จัดพิธีหงายเมืองขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้าง

สันติสุขและสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ พิธีหงายเมือง ได้จัดขึ้นเป็นครั้ง

แรก เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2552 ณ บริเวณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แพร่ 

ทั ้งนี ้ ถือได้ว่าการจัดงานพิธีหงายเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

เป็นการประยุกต์ใช้ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาช้านาน โดยมี

พระมหาโพธิวงศาจารย ์ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่ผู ้เข้าร่วมพิธีเคารพนับถือเชื่อฟัง เป็น  

ผู้เทศนาสั่งสอนและขอให้ประชาชนมีความรักสมัครสมานสามัคคีเอื้ออารีเอื้ออาทร  

ต่อกันเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวบ้านและประเทศชาติต่อไป นอกจากนั้น เป็นการ

เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นท่ามกลางสังคมที่แบ่งเป็นฝักฝ่าย   

ให้กลับมามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักใคร่กลมเกลียวกัน อันเกิดจากการได้ร่วม

กันทำงานร่วมกันรับผิดชอบงานตลอดถึงร่วมกันแสดงถึงความเชื ่ออันเป็นเครื ่อง  

ยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งการดำเนินการก่อนการจัดงาน ระหว่างการจัดงาน  และหลังการ  

จัดงาน ได้ทำให้เกิดความสุขใจขึ้นแก่ผู้ร่วมงานและผู้จัดงาน และสร้างความสมานฉันท์

ให้เกิดขึ ้นกับทุกฝ่าย  ซึ ่งผลดีดังกล่าวที ่เกิดขึ ้นจากการจัดพิธีหงายเมือง ทำให้  
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ชาวจังหวัดแพร่ได้เล็งเห็นประโยชน์ในการจัดงาน และมีความเห็นพ้องต้องกันว่าจะให้มี

การจัดพิธีนี ้ขึ ้นทุกปีและจัดให้มีความยิ่งใหญ่มากขึ ้น นอกจากนี้ องค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดแพร่ ยังได้มีแนวคิดที่จะขยายการจัดพิธีหงายเมืองไปสู่พื้นที่อื่นๆ ในระดับ

อำเภอต่างๆ ของจังหวัดแพร่ด้วย เพื่อให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้เข้าร่วมพิธี และ

ตระหนักถึงความสำคัญของการอยู ่ร ่วมกันในสังคมโดยยึดถือความสันติสุขและ

สมานฉันท์เป็นหลัก 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นเทศบาลที่ใช้ชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมและ

โครงการต่างๆ เนื่องจากชุมชนมีความเข้มแข็งมาก และเป็นตัวจักรสำคัญที่ก่อให้เกิด

ความสันติสุขและสมานฉันท์ในท้องถิ ่น ทั ้งนี ้เทศบาลให้ชุมชนเลือกตั ้งผู ้นำและ  

คณะกรรมการชุมชนโดยตรง แล้วนำผู ้นำและคณะกรรมการชุมชนทั้งหมดมาเข้า

โรงเรียนผู้นำที่เทศบาลจัด เพื่ออบรมเตรียมความพร้อม อีกทั้งมีการคัดเลือกผู้นำและ

ชุมชนดีเด่น รวมทั ้งปลูกฝังจิตสำนึกและความรู ้ด้านประชาธิปไตยให้แก่เยาวชน   

ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักแก้ปัญหาด้วย

ตนเองก่อนที่จะพึ่งเทศบาลเพียงอย่างเดียว 

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 

      โทรศัพท์ 043-821-354-6 โทรสาร 043-811-233 

  ประชากร  36,881 คน   

  พื้นที่    16.96 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 38 ชุมชน)  

  รายได้   96,991,206.69 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน  เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 111,705,922.74 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายภิญโญ  รัตนศาสตร์  นายกเทศมนตรี 

 2.  นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล 

 3.  นายธงชัย  แก้วเจริญ  ปลัดเทศบาล 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	

  ชาย จำนวน    17 คน 

  หญิง จำนวน     1 คน    
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการเสริมสร้าง

สันติสุขและความสมานฉันท์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ได้แก่	

การบริหารจัดการความขัดแย้งในกรณีโครงการบ้านมั ่นคง เนื ่องจากมี

ประชาชนจำนวนหนึ่งได้บุกรุกพื้นที่ตั้งบ้านเรือนในเขตพื้นที่ราชพัสดุ ซึ่งต่อมาเทศบาล

ได้ทำข้อตกลงร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรเอกชนในการจัดหาที ่อยู ่อาศัยให้กับ

ประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย และเทศบาลได้ติดต่อขอเช่าที่บริเวณดังกล่าวเพื่อปรับปรุง

เป็นบ้านมั่นคงโดยมีนโยบายจัดสร้างใหม่ทั้งหมด  จึงได้รับการต่อต้านจากประชาชนที่

อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ด้วยเกรงว่าจะไม่มีที่อยู่และบ้านเรือนที่สร้างไว้แล้วก็ต้อง  

รื้อถอนซึ่งบางครอบครัวก็ได้ลงทุนก่อสร้างที่พักดังกล่าวไปพอสมควร จึงไม่ยอมออก

จากพื้นที่ ดังนั้น เทศบาลจึงมีแนวคิดในการจัดสร้างโครงการบ้านมั่นคงโดยยังคงให้

สิทธิผู้อยู่อาศัยเดิมเช่าอาศัยอยู่ได้ต่อไปโดยไม่มีการรื้อถอน แต่จะต้องจำกัดเนื้อที่

บริเวณบ้านตามความเหมาะสมจำเป็น ส่งผลให้ชาวบ้านมีความพอใจและเริ ่มเข้าสู ่

กระบวนการของโครงการบ้านมั่นคง 

ทั้งนี้ การดำเนินการบริหารจัดการความขัดแย้งดังกล่าว เทศบาลได้ทำการจัดตั้ง

คณะกรรมการชุมชนระดมทุน เป็นผู้ดูแลและประสานงานในประเด็นความขัดแย้ง โดย

มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ได้มีการพูดจาประสานงานกันเองในกลุ่มครอบครัวที่

อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น มีการกำหนดพื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัยเดิมกันเองตามความเหมาะ

สม ส่วนพื้นที่ที่เหลือก็จะถูกจัดให้เป็นบ้านมั่นคง  นอกจากนี้แล้วยังมีพื้นที่บางส่วนที่

ถูกจับจองไว้ก่อนแล้วโดยมีการดำเนินการครอบครองอย่างเห็นได้ชัด เช่น มีการเริ่ม

ปลูกสร้าง  มีการถมดิน แต่ยังมิได้เข้ามาอยู่อาศัย  ก็ยังให้สิทธิกับครอบครัวเหล่านี้อยู่ 

และพื้นที่ส่วนที่เหลือก็จะถูกจัดสรรให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้เช่าปลูกบ้านเรือน

ตามแบบโครงการบ้านมั่นคงซึ่งคณะกรรมการฯ ได้วัดระวางที่ดินเป็นแปลง  แต่ทั้งนี้

พื้นที่จัดสรรดังกล่าวก็จะให้สิทธิกับครอบครัวเดิมที่มีสมาชิกจำนวนมากได้สิทธิจับจอง

พื้นที่ดังกล่าวก่อนบุคคลภายนอก โดยมีการกำหนดเงื่อนไขจากคณะกรรมการหมู่บ้าน 

ซึ่งผลจากการดำเนินการทำให้ชาวบ้านมีความรู้สึกได้รับความเป็นธรรม และมีความ  
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อุ่นใจในความมั่นคงในการมีที่อยู่อาศัยมากขึ้นและให้ความร่วมมือกับการดำเนินงาน

ตามโครงการบ้านมั่นคงด้วยดี 

ประเด็นของการเสร ิมสร ้างส ันติสุขและสมานฉันท์ ในกรณีน ี ้ ค ือ การ

ประนีประนอมและมองถึงความจำเป็น ความต้องการ ข้อจำกัด ของผู้ที่เกี่ยวข้อง การ

เปลี่ยนแนวทางของเทศบาลจากการสร้างบ้านมั่นคงใหม่ทั้งพื้นที่เป็นการสร้างบ้านมั่นคง

ตามสภาพที่เอื้ออำนวยและไม่ทำให้เกิดข้อขัดแย้งกับประชาชนผู้มีผลได้ผลเสีย  ตลอด

จนการใช้วิธีการต่อรอง การเจรจา เป็นเครื ่องมือลดความขัดแย้งและสร้างความ

สมานฉันท์ 
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เทศบาลตำบลสะบ้าย้อยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา

เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย เป็นเทศบาลขนาดเล็กมาก ประชาชนในเขตเทศบาล

นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ในสัดส่วนร้อยละ 70 ต่อ 30 และพื้นที่ล้อมรอบ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสะบ้าย้อย นอกจากนี้เทศบาลตำบลสะบ้าย้อยยังตั้งอยู่ใน

เขตพื้นที่สีแดง ซึ่งมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในขณะนี้ แต่อย่างไรก็ตามเทศบาล

ได้พยายามคิดค้นรูปแบบการดำเนินงานหลายๆ อย่างมาปรับใช้ในพื ้นที ่เพื ่อให้

ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสันติสุข 

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210 

      โทรศัพท์ 074-377-199 โทรสาร 074-306-247 

  ประชากร  1,541 คน   

  พื้นที่    0.576 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 3 ชุมชน)  

  รายได้   13,629,468.34 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน  เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน  16,174,976.96 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นางชลลดา  นิวาสวุฒิกิจ  นายกเทศมนตรี 

 2.  นายสุขสันต์  ชาตะพล  ประธานสภาเทศบาล 

 3.  นายณัฐวุฒิ  พุฒิพงศ์กวิน ปลัดเทศบาล 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	

  ชาย จำนวน    10 คน 

  หญิง จำนวน     2  คน    
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการเสริมสร้าง

สันติสุขและความสมานฉันท์ของเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย	ได้แก่	

นวัตกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติสุข เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มี

ความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ความไม่สงบ เทศบาลจึงได้นำโครงการต่างๆ มาปรับใช้ในพื้นที่

เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และสันติสุข โดยโครงการต่างๆ ที่ต่อยอดจากแนวคิด

ดังกล่าว ได้แก่ 

  โครงการมหกรรมกีฬาชุมชน 

  โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 

  โครงการประเพณีลากพระ 

  โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 

  โครงการวันสงกรานต์บ้านเรา 

  โครงการศึกษาเพื่อค้นหาแนวทางวิธีป้องกัน ขจัดความขัดแย้ง และสร้าง  

สันติสุขในเขตอำเภอสะบ้าย้อย 

  โครงการส่งเสริมจริยธรรมและครอบครัวอบอุ่น 

  โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มเยาวชนค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด 

โครงการที่กล่าวมากว่าร้อยละ 70 เป็นโครงการเดิมที่ทำเป็นประจำ จนถือเป็น

ประเพณีของพื้นที่เทศบาล อีกส่วนหนึ่งเป็นโครงการที่เทศบาลประยุกต์และนำมาใช้

เพิ่มเติมอันถือว่าเป็นการแสดงผลลัพธ์สำคัญของการเสริมสร้างสมานฉันท์และสันติสุข 

ซึ่งจากโครงการต่างๆ เห็นได้ว่าไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นอีกเลยจากที่เคยเกิดขึ้นใน

อดีตที่ผ่านมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการป้องกันปัญหาที่ได้ผลดีและสะท้อนให้เห็นรูปแบบ  

วิธีการจัดการ ตลอดจนแนวคิดที่ชัดเจน และเชื่อมั่นได้ว่าเป็นมาตรการที่จะป้องกัน 

แก้ไข และเยียวยาที่เป็นมาตรฐาน 
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เทศบาลตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูล

เทศบาลตำบลกำแพงเป็นเทศบาลขนาดกลางที่มีสภาพสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท   

มีความหลากหลายทั ้งทางด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื ่อ โดยมี

ประชากรประมาณร้อยละ 78 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 20 นับถือศาสนาพุทธ และ

ร้อยละ 2 นับถือศาสนาอื่นๆ จากลักษณะทางสังคมที่มีความหลายหลายดังกล่าวได้  

ส่งผลให้เทศบาลตำบลกำแพงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสามัคคี ความ  

ร ่วมแรงร่วมใจ และการเช ื ่อมร้อยผู ้คนกลุ ่มต่างๆ ในเขตเทศบาลเข้าด้วยกัน   

โดยเทศบาลได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้คนกลุ่มต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม

พบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือและเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกัน อันเป็นการสร้างความ

สัมพันธ์อันดี เพื่อให้สภาพสังคมของเทศบาลตำบลกำแพงเกิดความสงบเรียบร้อยและ

ป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น 

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110  

                       โทรศัพท์ 074-781-382  โทรสาร 074-734-382 

  ประชากร   4,997 คน  (ชาย 2,412 คน  หญิง 2,585 คน) 

  พื้นที่    2.61 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 8 ชุมชน) 

  รายได้   17,124,294.66 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 21,990,850.45  บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1. นายวิชิต  แซ่ลิ่ม  นายกเทศมนตรี 

 2. นายฮาเสส  หนูวงศ์ ประธานสภาเทศบาล 

 3. นายนันต์  ปิริยะ  ปลัดเทศบาล 
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สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	

  ชาย  จำนวน    11 คน  

  หญิง  จำนวน     1 คน 

 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการเสริมสร้าง

สันติสุขและความสมานฉันท์ของเทศบาลตำบลกำแพง	ได้แก่		

โครงการตลาดนัดธรรมะ เป็นโครงการที ่จัดขึ ้นเพื ่อเปิดโอกาสให้เยาวชน 

ประชาชน ผู้นับถือศาสนาที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลามหรือศาสนา

คริสต์มาทำกิจกรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนาที่ตนนับถือร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรู้

ความเข้าใจในหลักคำสอนของแต่ละศาสนาที่ตนนับถือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลัก  

คำสอนระหว่างศาสนาซึ่งกันและกัน ทำให้เห็นว่าการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันไม่ได้

เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมแต่อย่างใด หากแต่สามารถใช้ชีวิตร่วมกัน

ได้อย่างมีความสุขและสมานฉันท์ด้วยการเคารพในวิถีวัฒนธรรมทางศาสนาซึ่งกัน  

และกัน กิจกรรมของตลาดนัดธรรมะที่เทศบาลตำบลกำแพงจัดขึ้น ได้แก่  

 1)  การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับหลักคำสอน วิธีปฏิบัติศาสนกิจ และความรู้อื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิธีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนของแต่ละศาสนา ทั้ง

ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ โดยโรงเรียนในเครือข่าย อาทิ 

โรงเรียนอนุบาลละงู โรงเรียนสายเพชรศึกษา โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์ 

โรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนละงูพิทยาคม วิทยาลัยการอาชีพละงู สถาน

ธรรมแสงสว่างแห่งปัญญา คริสตจักรอำเภอละงู  

 2)  การจัดเวทีเสวนา “แนวทางแห่งสันติวิธ ี” โดยผู ้นำศาสนาได้นำเสนอ

แนวทางแห่งสันติวิธีของแต่ละศาสนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาสามารถนำ  

หลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างสงบสุข เพื ่อป้องกันปัญหาความ  

ขัดแย้งทางสังคม และ  
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 3)  การตอบปัญหาธรรมะของนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายดังกล่าว โดย

คณะครูของแต่ละโรงเรียน คณะกรรมการมัสยิด คณะกรรมการวัด และ

คณะกรรมการคริสตจักรร่วมกันออกข้อสอบให้มีเนื ้อหาครอบคลุมทั ้ง   

3 ศาสนาในอัตราส่วนเท่าๆกัน และโรงเรียนที่จะส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันนั้นใน

ทีมจะต้องมีนักเรียนที่นับถือศาสนาทั้ง 3 ศาสนารวมอยู่ในทีมเดียวกัน 

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์	เป็นโครงการที่เทศบาลจัดขึ้นเพื่อ

เชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชน และบรรเทาปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

สังคม จากสังคมดั้งเดิมที่มีความเอื้ออาทร กลายเป็นสังคมที่มีการแข่งขันกันสูง เห็น

แก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดสายใยสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือน ชุมชน ไม่มีการเคารพ  

กฎเกณฑ์กติกาสังคม  อันจะนำไปสู่ความแตกแยก โดยเทศบาลตำบลกำแพงได้ใช้

กิจกรรมการแข่งขันกีฬามาเป็นตัวประสานให้คนในชุมชนทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนทุกชุมชน ทุกกลุ ่ม ทุกเพศ ทุกวัยให้ร่วมทำ

กิจกรรม ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาและร่วมดำเนินการร่วมกันในทุกๆด้าน ด้วยการจัด

ประชุมระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนในรูปแบบเวทีประชาคมเพื่อกำหนด

ประเภทกีฬาในการแข่งขั้นทั้งประเภทกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ระยะเวลาการแข่งขัน 

ระเบียบกติกา สถานที่ และรูปแบบการดำเนินกิจกรรม ซึ่งในการจัดการแข่งขั้นนั้น

เทศบาลตำบลกำแพงมีบทบาทเป็นพี่เลี้ยง คอยให้คำปรึกษา สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา

และงบประมาณการแข่งขัน โดยได้จัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2544 ผลของการจัดกิจกรรมนี้ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและเกิด

ความสมานฉันท์ในชุมชน ทำให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนทั้งในระดับระหว่าง

บุคคล ระดับครอบครัวและระดับชุมชนมีความแนบแน่นมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้เล่น

กีฬาและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งประชาชน

ยังให้ความร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆ ที่เทศบาลดำเนินการมากขึ้นด้วย 
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เทศบาลตำบลนาเยียอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาเยีย เป็นเทศบาลที่ประสบปัญหาวัยรุ่นยกพวกตีกันอย่างมาก 

ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนในเขตเทศบาลเป็นอย่างยิ่ง ด้วยความตระหนักในปัญหาที่จะทวีความ

รุนแรงเพิ่มขึ้น เทศบาลจึงนำแนวคิดการเจรจาไกล่เกลี่ย เข้ามาใช้ในการจัดการความ

ขัดแย้ง และได้สร้างสำนึกความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นที่มีปัญหา จนทำให้

สังคมในเขตเทศบาลกลับไปสู่ความสงบสุขอีกครั้ง 

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  34160 

        โทรศัพท์ 045-306-112 โทรสาร 045-306-140 

  ประชากร  6,806 คน   

  พื้นที่    10.15 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 5 ชุมชน)  

  รายได้   15,452,469.90 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน  เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน  16,576,070.20 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นางอุทัย  วงศ์งาม นายกเทศมนตรี 

 2.  นายทวี  สร้อยฟ้า ประธานสภาเทศบาล 

 3.  นายมงคล  เทศนา ปลัดเทศบาล 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	

  ชาย จำนวน    12 คน 

  หญิง จำนวน     -  คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการเสริมสร้าง

สันติสุขและความสมานฉันท์ของเทศบาลตำบลนาเยีย	ได้แก่	

โครงการสมานฉันท์	อ้ายน้องเหนือ-ใต้ไทนาเยีย	ต้านยาเสพติด จากความ  

ขัดแย้งระหว่างกลุ่มวัยรุ่นภายในเขตเทศบาลตำบลนาเยียเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2547- 

2549 จนถึงต้นปี พ.ศ. 2550 มีความรุนแรงถึงขีดสุด โดยมีการทะเลาะถึงขั้นยกพวก  

ตีกันบ่อยครั้งโดยเฉพาะเมื่อมีการจัดงานที่มีหมอลำซิ่ง   ทำให้เป็นที่หวั่นเกรงของ

ประชาชนและผู้จัดงานรื่นเริง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตโดยธรรมชาติของชาวอีสาน ทำให้ไม่มีใคร

กล้าจัดงานในลักษณะดังกล่าวแม้กระทั่งการการจัดงานในวัดก็ตาม เพราะจัดไปแล้วใน

ที่สุดงานก็ไม่สามารถจัดไปได้ตลอดรอดฝั่งเพราะจะมีกลุ่มวัยรุ่นมายกพวกตีกันในวัน

จัดงาน ซึ่งการไม่มีการจัดงานบันเทิงในลักษณะเช่นนี้เลย ส่งผลให้ประชาชนขาดการ

เข้าสังคม ซึ่งถือว่าเป็นวิถีชีวิตของสังคมอีสาน 

ดังนั้น เทศบาลจึงได้หาแนวทางแก้ปัญหา โดยเชิญแกนนำวัยรุ่นแต่ละกลุ่มมา

ไกล่เกลี่ยให้เกิดความสามัคคีขึ้นโดยเน้นความปรองดอง และดึงเอาความเคารพกัน

ฉันท์พี่น้องมาเป็นเครื่องมือโดยใช้การพูดจาทำความเข้าใจ ให้เห็นประโยชน์และโทษ

ของการกระทำ จากนั้นได้ให้แกนนำแต่ละกลุ่มรวมทั้งผู้แทนแต่ละกลุ่มมาร่วมเป็น  

คณะทำงานในการจัดงานต่างๆ และ อีกทั้งยังให้บทบาทในการเป็นเจ้าภาพในการจัด

งานอย่างเท่าเทียมกันของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้การจัดงานนอกจากงานบันเทิงแล้ว ยังให้มี

การทอดผ้าป่าร่วมด้วย โดยผลจากการดำเนินงานในการจัดงานสมานฉันท์ที่ผ่านมาถึง 

2 ครั้ง ปรากฏว่ากลุ่มเด็กวัยรุ่นมีการปรับพฤติกรรมในเชิงที่ดีมีไม่มีการทะเลาะวิวาทใน

ลักษณะที่เป็นกลุ่มอีก  

สืบเนื่องจากความสำเร็จในการจัดงานสมานฉันท์ครั้งแรก  เทศบาลจึงให้ความ

สำคัญกับกิจกรรมและเห็นว่าเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาได้จริง จึงได้จัดสรรงบประมาณให้

มีการจัดงานในปี 2551 โดยการจัดงานก็เป็นระบบมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังให้ความสำคัญกับ

กลุ่มวัยรุ่นในการดำเนินงานกันเองภายใต้การดูแลของเทศบาล และด้วยความสำเร็จ
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ของกิจกรรมนี้ ยังขยายผลของโครงการให้มีกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น 

เช่น โครงการชีวิตแบบพอเพียง โครงการครอบครัวสัมพันธ์เด็กและเยาวชน เป็นต้น 



 

 

ใบประกาศเกียติคุณสถาบันพระปกเกล้าประจำปี2552

ประเภทที่�
ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย
รัฐเอกชนและประชาสังคม
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับ
ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าประจำปี2552
ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคม
 

เทศบาลนครพิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

เทศบาลนครพิษณุโลก ได้นำ Community Based Approach มาใช้ในการ

เสริมสร้างเครือข่าย และมีรูปแบบของการสร้างเครือข่ายแบบเดียวกันหมดทุกชุมชน 

ซึ่งเรียกว่า “พิษณุโลกโมเดล” อันเป็นการใช้วิธีการสร้างกลุ่มและชุมชนให้เข้มแข็งและ

มีบทบาทแล้วขยายเครือข่ายออกไปทำให้มีเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น โดยการสร้างเครือข่ายจะ

มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านชุมชนมาทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบในแต่ละด้าน ทั้งนี้ 

ระหว่างที่ชุมชนทำกิจกรรม เทศบาลจะเข้าไปทำกิจกรรมสร้างความรู้ให้กับคนในชุมชน 

เช่น การแลกเปลี่ยนปัญหาในการดำเนินกิจกรรมของคนในชุมชน การพาคนในชุมชน

ไปดูงานศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความสำเร็จ และการปลูกจิตสำนึกให้กับคนใน

ชุมชน เป็นต้น อีกทั้งเทศบาลและชุมชนที่ประสบความสำเร็จร่วมกันขยายผลการทำ

กิจกรรมสู่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป 

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

        โทรศัพท์/โทรสาร 055-231-400-9 

  ประชากร  76,546 คน   

  พื้นที่    18.26 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 54 ชุมชน)  

  รายได้   263,976,620.07 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน  เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)   

  เงินอุดหนุน  160,815,951.40 บาท 
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คณะผู้บริหาร	

 1.  นางเปรมฤดี  ชามพูนท   นายกเทศมนตรี 

 2.  นายวิชัย  ศรีวันทนียกุล   ประธานสภาเทศบาล 

 3.  นายไพฑูรย์  คล้ายอ่อง   ปลัดเทศบาล 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	

  ชาย จำนวน    20 คน 

  หญิง จำนวน     4 คน 

 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการเสริมสร้าง		

เครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคมของเทศบาลนครพิษณุโลก	ได้แก่	

กลุ่มเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม	 ชุมชนสระสองพี่น้องเป็นชุมชนที่ทำกิจกรรม

จัดการขยะแบบเชิงกลชีวภาพ หลักการจัดการขยะแบบเชิงกลชีวภาพ คือ ชุมชนเป็น

ผู้รับซื้อขยะที่คัดแยกขยะแต่ละประเภทแล้ว  และนำมาขายเพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้

เพิ ่มให้กับครอบครัว และขยะบางส่วนสามารถนำไปทำปุ ๋ยชีวภาพได้และนำมาใช้

ประโยชน์กับพืชผัก ต้นไม้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี โดยมีร้านรับซื้อ

และฝากขยะของคนในชุมชนที่บริหารจัดการโดยคณะกรรมการชุมชนสระสองพี่น้อง  

ในการจัดการหรือวิธีการทางชุมชนจะมีราคาของขยะแต่ละชนิดเพื่อแสดงให้เห็นว่าขยะ

เหล่านั้นมีคุณค่าและสามารถเพิ่มรายได้จริงๆ ให้กับครอบครัวได้ และเป็นการสร้าง

ความปลูกฝังให้กับเด็ก 

กลุ่มเครือข่ายด้านอาหารปลอดภัย กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารและกลุ่ม

เจ้าของตลาดเป็นกลุ่มเครือข่ายภาคเอกชน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหาร 

และเจ้าของตลาดที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตเทศบาล กลุ่มเครือข่ายทั้ง 2 กลุ่มนี้ทำ

กิจกรรมโครงการอาหารปลอดภัยร่วมกับเทศบาล โดยเป็นการจัดการด้านสุขลักษณะ

ของบุคคลและสิ่งแวดล้อมของที่ทำการผลิต รวมถึงสถานที่ วิธีการผลิต เครื่องมือที่ใช้
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ในการผลิต เพื่อที่จะทำให้ขั้นตอนการผลิตอาหารมีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค  

มากขึ้นตามหลัก GMP : Good Manufacturing Practice รวมทั้งมีเครือข่ายเวลาที่

จังหวัดมีงานหรือขอความร่วมมือทางร้านอาหารจะนำอาหารแต่ละร้านที่มีชื ่อออก  

ร้านค้าให้ผู้สนใจได้ชิมและเป็นการแนะนำสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดไปด้วย ซึ่งการนำ

อาหารมาจัดเป็นร้านจำหน่ายถือว่าประสบผลสำเร็จมากและส่งผลให้ผู้ประกอบการค้า

รวมตัวกันได้  ปัจจุบันเทศบาลให้คำปรึกษาเท่านั ้นเพราะกลุ่มอาหารสามารถรวม  

กลุ่มกันและสร้างเครือข่ายจนเข้มแข็งต่อไป  

กลุ่มเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ชุมชนร่วมใจไมตรี และชุมชนวัดจันทร์ตะวันออก 

เป็นชุมชนที่ทำกิจกรรมด้านวัฒนธรรมร่วมกับเทศบาล โดยชุมชนร่วมใจไมตรีมีการรำ

และตีกลองยาวพื้นบ้านเป็นเอกลักษณะของชุมชน ส่วนชุมชนวัดจันทร์ตะวันออก   

มีการตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เพื่ออนุรักษ์ และเผยแพร่ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้แก่ผู้สนใจ

ทั่วไป และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจจะศึกษาของโบราณซึ่งมี

หลากหลายชนิด โดยมีภูมิปัญญาชาวบ้านไว้คอยให้คำแนะนำ และสาธิตวิธีการใช้

สิ่งของต่างๆ เหล่านั้น  
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เทศบาลเมืองเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี

เทศบาลเมืองเขาสามยอด เป็นเทศบาลที่อยู่ในเขตเมือง ประกอบด้วยชุมชน

หลายรูปแบบทั้งที่เป็นชุมชนดั้งเดิม ชุมชนข้าราชการเกษียณอายุ  ทั้งนี้ แกนนำของ

ชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการทหารที่เกษียณอายุทำให้มีศักยภาพในการดำเนินงาน

โดยไม่เดือดร้อนต่อความเป็นอยู่ของตนเอง ส่งผลต่อการทำงานในเชิงอาสาเป็นไปได้

ด้วยดี  โดยในปัจจุบันเทศบาลได้พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายต่างๆ ให้เกิดขึ้นใน

พื้นที่เพื่อต่อยอดการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 

      โทรศัพท์/โทรสาร 036-627-377  

  ประชากร  28,201 คน   

  พื้นที่    32.50 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 34 ชุมชน)  

  รายได้   30,521,560.30 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน  เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน  30,224,162 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายนางสายใจ  เลิศวิริยะประภา  นายกเทศมนตรี 

 2.  นายสีทอง  วงษ์ธรรมศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 

 3.  นายณรงค์  ศรีธรรมา   ปลัดเทศบาล 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	

  ชาย จำนวน    13 คน 

  หญิง จำนวน     5 คน 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการเสริมสร้าง		

เครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคมของเทศบาลเมืองเขาสามยอด	ได้แก่	

เครือข่ายการกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ นโยบายด้านหนึ่งของเทศบาลเมือง  

เขาสามยอดคือ การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นชุมชนเมือง ซึ่งมีปัญหา

สำคัญคือปัญหาขยะในชุมชน ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการจัดเก็บเป็นจำนวนมาก 

และไม่สามารถจัดเก็บได้อย่างเรียบร้อย เพราะการเก็บขยะเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีปลายเหต ุ

ทั้งนี้ เทศบาลจึงได้นำแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างเป็นระบบมาใช้ในการจัดการ

ขยะ โดยจัดโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะทั้งภาคเอกชนที่รับซื้อขยะและ

ภาครัฐที่ประสบความสำเร็จ เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการขยะ  

จากการศึกษาดูงานนำไปสู่ชุมชนนำร่องในการจัดการขยะ โดยวิธีการแลกขยะ

คือการคัดแยกขยะเพื่อการขาย นอกจากนั้นแล้วยังมีการต่อยอดกิจกรรมสู่การกำจัด

ขยะอินทรีย์ นำไปทำน้ำสกัดชีวภาพ เพื ่อลดขยะในส่วนที่ไม่สามารถขายได้ ทั ้งนี ้   

ตัวชี้วัดในการจัดการเพื่อลดขยะในชุมชน  เทศบาลและเครือข่ายชุมชนมีความเห็นร่วม

กันว่าจะใช้ปริมาณจำนวนถังขยะของเทศบาลจะต้องลดลง ซึ่งในปัจจุบันมีหลายชุมชน  

เริ ่มทยอยคืนถังขยะให้กับเทศบาล โดยสรุปโครงการนี้บทบาทของเทศบาลจะเป็น  

ผู้ประสานงานเครือข่ายและให้การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เช่น วิทยากร 

ถังขยะสำหรับทำน้ำสกัดชีวภาพ การศึกษาดูงาน นอกจากนี้ เทศบาลยังจัดโครงการ

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย เช่น โครงการทอดผ้าป่าขยะรีโซเคิล โครงการธนาคาร

ขยะ เป็นต้น 

เครือข่ายวัฒนธรรม เป็นกลุ ่มที ่เกิดจากการสนับสนุนจากสภาวัฒนธรรม  

ของจังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมกับประชาชนในพื้นที่ กลุ่ม

วัฒนธรรมเป็นการรวมกลุ่มเพื่อการจัดการงานพิธีต่าง ๆ ตามคำร้องขอของประชาชน

หรือหน่วยงาน  โดยจะมีการจัดการให้ทั ้งอุปกรณ์และบุคลากรด้านพิธีการหรือ

พิธีกรรม เช่น งานแต่งงาน งานพิธีของหน่วยราชการ  ซึ่งทำให้ลดภาระในการจัดหา

บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ในพิธีการต่างๆ ทั้งนี ้ กลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมดังกล่าว 
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เป็นการทำงานเชิงอาสาสมัครโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่วนบทบาทของเทศบาลก็ให้การ

สนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับงานพิธี โดยผลการ

ดำเนินงานของกลุ่มวัฒนธรรมนั้น นอกจากจะให้บริการในพื้นที่แล้วในปัจจุบันยังมี  

ผู้ร้องขอจากนอกพื้นที่อีกด้วย เพราะมีความชำนาญในด้านพิธีการและพิธีกรรมเป็น

อย่างดี และมีการจัดการให้เป็นที่พอใจของเจ้าภาพ 
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เทศบาลตำบลนามะเฟืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู

เทศบาลตำบลนามะเฟือง เป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็กที่ให้ความสำคัญกับการ

เสริมสร้างเครือข่ายการดำเนินงานผ่านกลุ่ม ชมรม ต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ ส่งผลให้การ

บริหารงานท้องถิ่นของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองปัญหาความ

ต้องการของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัด หนองบัวลำภู 39000 

      โทรศัพท์/โทรสาร 042-000-492  

  ประชากร  4,059 คน   

  พื้นที่    5.27 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 3 ชุมชน)  

  รายได้   11,414,449.75 บาท  

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน  14,847,693.59 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 1.  นายคำกอง  อามาตย์มนตรี นายกเทศมนตรี 

 2.  นายพนม  พรมุอุตร  ประธานสภาเทศบาล 

 3.  นายณัฏฐพัชร  ดงผดุง  ปลัดเทศบาล 

สัดส่วนสมาชิกสภาเทศบาล	

  ชาย จำนวน    11 คน 

  หญิง จำนวน     1 คน 

    

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการเสริมสร้าง		

เครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคมของเทศบาลตำบลนามะเฟือง	ได้แก่	
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เครือข่ายศูนย์สุขภาพชุมชน เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายเชิงบูรณาการ ที่อาศัย   

อสม.เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจในการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของ

ประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี และเป็นชุมชนห่างไกลโรค ตลอดจนเป็นกลไกในการสะท้อน

สภาพปัญหาจากประชาชนสู ่ท้องถิ ่น ทั ้งนี ้ การดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชน 

เป็นการทำงานในลักษณะการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ซึ่งจะทำการ

เชื่อมโยงเครือข่ายของกลุ่ม อสม.ไม่เฉพาะในพื้นที่เทศบาลเท่านั้น แต่เชื่อมโยงทั้งตำบล 

เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เพราะการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาควรร่วมกันใน

เชิงบูรณาการในพื้นที่ที่ติดต่อกัน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนมีความ

เข้มแข็งเพราะเกิดจากการรวมกลุ่มของ อสม.ซึ่งมีพื้นฐานของความเข้มแข็งอยู่ก่อนแล้ว 

สมาชิกของศูนย์จึงมีศักยภาพในการดำเนินงานอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น

การที ่เทศบาลเป็นเครือข่ายกับ อสม.ในพื ้นที ่เท่ากับมีเครือข่ายช่วยเหลือด้าน

สาธารณสุขเป็นอย่างดี 

เครือข่ายตลาดสดน่าซื ้อ	ตลาดสดที่กล่าวนี ้เป็นตลาดสดในความดูแลของ

เทศบาลตำบลนามะเฟือง  ก่อนจะมาเป็นตลาดเหมือนในปัจจุบันนี้  การบริหารจัดการ

ตลาดจะให้เอกชนประมูล  สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบริหารจัดการของเอกชน คือ 

ไม่มีการทำความสะอาดเท่าที่ควร พื้นที่ในการขายของพ่อค้าแม่ค้ามีจำนวนจำกัด ส่วน

หนึ่งจะต้องตั้งแผงขายบนพื้นดินโดยมีหลังคาชั่วคราวซึ่งไม่สามารถกันแดดกันฝนได้

อย่างดี สุขอนามัย อาหารก็ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้เมื่อเทศบาลได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ

ตลาดสด จึงเกิดการประชุมร่วมกันของหลายภาคส่วนเพื่อหาแนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุด

สัญญาให้เอกชนดำเนินงาน จึงเกิดแนวคิดใหม่โดยให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการ

กันเอง โดยในเบื้องต้นเทศบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อทำการปรับปรุงตลาด และได้

มีข้อตกลงกันว่าเมื่อมีการพัฒนาตลาดให้มีการจัดตั้งกรรมการตลาดเพื่อดูแลทั้งระบบ

ของตลาด และยังคงจ่ายค่าเช่าให้กับเทศบาลเช่นเดิม ส่งผลให้ในปัจจุบัน บทบาทของ

เครือข่ายตลาด (กรรมการตลาดสด) จะเป็นผู้จัดการตลาดเองเกือบทั้งหมดมีการจัดตั้ง

กติกาสำหรับผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ เช่น การเก็บค่าเช่าตลาด การห้ามสูบบุหรี่

ในตลาด เป็นต้น   
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องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครือข่าย โดย

มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มและชุมชน ซึ่งกลุ่มส่วนใหญ่เกิดจากการรวมตัว

กันของคนในหมู่บ้านหรือชุมชน โดยมีความต้องการและความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน  

ทั้งนี้ กลุ่มเครือข่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง มีหลายกลุ่มด้วยกัน อาทิ 

กลุ่มแม่บ้าน(มุสลิมะฮ์) กลุ่ม อสม. กลุ่มเยาวชน กลุ่มอปพร. และกลุ่มอาชีพต่างๆ 

เป็นต้น 

ข้อมูลพื้นฐาน	

  สถานที่ตั้ง  ตำบลโพธ์ิทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160  

                      โทรศัพท์/โทรสาร 075-521-761  

  ประชากร  8,226 คน (ชาย 4,116 คน  หญิง 4,110 คน) 

  พื้นที่   22.99 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 7 หมู่บ้าน) 

  รายได้   10,193,000 บาท   

      (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) 

  เงินอุดหนุน 8,900,000 บาท 

คณะผู้บริหาร	

 4. นายมะหมูดอาเราะบี   หล้าจิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 5. นายดอรอหีม   มะหมัด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 6. นางสาวิตรี   พรหมวี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	

  ชาย จำนวน   14 คน 

  หญิง จำนวน    -  คน 
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สำหรับ	โครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการเสริมสร้าง		

เครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล

โพธิ์ทอง	ได้แก่	

เครือข่ายกลุ่มแม่บ้านมุสลิมะฮ์	กลุ่มแม่บ้านมุสลิมะฮ์ เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นมา

นานแล้ว และสมาชิกกว่าร้อยละ 80 นับถือศาสนาอิสลาม ทั้งนี ้เครือข่ายกลุ่มแม่บ้าน

มุสลิมะฮ์ เป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและร่วมดำเนินกิจกรรมในพื้นที่กับองค์การ

บริหารส่วนตำบลมาโดยตลอด อีกทั้งยังได้ตั้งเป้าหมายของเครือข่ายในการพัฒนาการ

ดำเนินงานไว้หลายประการ ได้แก่ 

  เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ ด้วยวิธีถือหุ้น มีหุ้นแรกเข้า รับฝาก-ถอน ฝาก  

ออมทรัพย์ 

  เพื่อบริการสินค้าเกษตร 

  เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน 

  เพื่อให้สมาชิกมีคุณธรรม 4 ประการ คือ ซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่มั่วใน  

สิ่งอบายมุข รู้รักสามัคคีเพื่อให้สมาชิกเป็นคนมีคุณภาพ 4 ประการ คือ เป็น

คนเก่งเรียนใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เป็นคนเก่งคิด  คิดสร้างสรรค์  คิดแก้ปัญหา 

เป็นคนเก่งงาน มุมานะ รับผิดชอบงาน เป็นคนเก่งดี มีมนุษย์สัมพนัธ์ดี 

เครือข่าย	อสม.องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สืบเนื่องจากภาวการณ์ขาด

บุคลากรทางด้านสาธารณสุขในการดูแลเฝ้าระวังด้านสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองจึงมีนโยบายในการคัดเลือกอาสาสมัครที่มีใจรักงาน

ด้านสาธารณสุขในระดับชุมชนเพื่อทำหน้าที่ดูแลเฝ้าระวังด้านสุขภาพแทนเจ้าหน้าที่ด้าน

สาธารณสุข ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่ตำบลโพธิ์ทอง ที่มีใจรักใน

งานด้านสาธารณสุขและมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมในการทำกิจกรรมด้านต่างๆ   

ร่วมกัน เช่น กิจกรรมด้านสาธารณสุข กิจกรรมด้านส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมด้าน

นันทนาการ เป็นต้น ปัจจุบันมีสมาชิก อสม. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จำนวน 

89 คน ครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้านของตำบลโพธิ์ทองและถือได้ว่าเป็นเครือข่ายที่มี

ความเข้มแข็ง  



รางวัลพระปกเกล้า

176

อย่างไรก็ตาม  นอกเหนือจากเครือข่ายดังกล่าวแล้วเบื้องต้น ยังมีเครือข่ายที่

เข้มแข็งอื่นๆ เช่น เครือข่ายเยาวชน ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจของเครือข่าย เช่น กิจกรรม

การออมเพื่อการสงเคราะห์ (ออมเพื่อผู้อื ่น) ซึ่งจะมีการจัดงานทุบกระปุกทุกปี โดย

เยาวชนจะนำเงินออมของตนเองบริจาคให้กับหน่วยงานที่กลุ่มเห็นว่าเป็นประโยชน์ เช่น 

โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น  
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รายชื่อคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
เพื่อรับ“รางวัลพระปกเกล้า”ประจำปี2552

 

 1. เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ที่ปรึกษา 

 2. รองศาสตราจารย์นรนิติ  เศรษฐบุตร ประธานกรรมการ 

 3. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย รองประธานกรรมการคนที่ 1 

 4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม  รัฐอมฤต รองประธานกรรมการคนที่ 2 

 5. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน กรรมการ 

 6. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้แทน กรรมการ 

 7. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ กรรมการ 

  ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือผู้แทน 

 8. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ กรรมการ 

  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้แทน 

 9. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือผู้แทน กรรมการ 

 10. ศาสตราจารย์ ดร.จรัส  สุวรรณมาลา กรรมการ 

 11. ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ กรรมการ 

 12. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พวงงาม กรรมการ 

 13. รองศาสตราจารย์ตระกูล  มีชัย กรรมการ 

 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์ กรรมการ 

 15. พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ กรรมการ 

 16. ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล กรรมการ 

 17. ดร.ไพบูลย์  โพธิ์สุวรรณ กรรมการ 

 18. ดร.วิชัย  รูปขำดี กรรมการ 

 19. นายเธียรชัย ณ นคร กรรมการ 

 20. ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน กรรมการ 

 21. บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มติชน หรือผู้แทน กรรมการ 

 22. บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์สยามรัฐ หรือผู้แทน กรรมการ 

 23. บรรณาธิการบริหารหนังสือประชาคมท้องถิ่น หรือผู้แทน กรรมการ 

 24. บรรณาธิการบริหารหนังสือผู้นำท้องถิ่น หรือผู้แทน กรรมการ 

 25. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ 

 26. นายภควัต  อัจฉริยปัญญา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 27. นางสาวสุมามาลย์  ชาวนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะผู้จัดงานของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
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