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ประจำปี ๒๕๖๓

เทศบาล
๑  ตัวอย่างที่ดี





3ตำ�บล



ที่ปรึกษา
น�ยรัชฎ�   สุริยกุล ณ อยุธย�  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภ�พสิ่งแวดล้อม

น�งภ�วินี   ณ ส�ยบุรี  รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภ�พสิ่งแวดล้อม

น�ยวรพล   จันทร์ง�ม  รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภ�พสิ่งแวดล้อม

น�งส�วพรพิมล    วร�ทร   ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน

กองบรรณาธิการ
น�งสร้อยนภ�    ห�ญเมตต�  ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มส่งเสริมก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

น�งทองใบ    เวชพันธ์   ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มส่งเสริมก�รผลิตและก�รบริโภคที่ยั่งยืน

น�งผก�รัตน์    เพ็งสวัสดิ์  นักวิช�ก�รสิ่งแวดล้อมชำ�น�ญก�รพิเศษ

น�งส�วอัญชลี    มะลิวัลย์   นักวิช�ก�รสิ่งแวดล้อมชำ�น�ญก�ร

น�งส�วง�มนิจ    อนุศ�สนี   นักวิช�ก�รสิ่งแวดล้อมชำ�น�ญก�ร

น�งส�วสินีน�ฏ    อันบุรี   นักวิช�ก�รสิ่งแวดล้อมปฏิบัติก�ร

ประสานงานข้อมูล
น�ยพีรพงษ์   สุนทรเดชะ  น�งส�วสุด�ลักษณ์   บัวล่�

น�งซ�อ�ดะห์    ตู้เพชร   น�ยวิรัตน์    สงศรี 

น�ยสุธีระ    บุญญ�พิทักษ์  น�งกัลย�   วิมุติ

น�งส�วปรัชธนภรณ์   บัวเกษ   น�งส�วปุณยนุช    ชิณบุตร  

น�งก�ญจน�    ส�ยล�ม   น�งส�วสุขุม�ลย์    ธีระสมบูรณ์

น�งส�วกฤษฎ�พร   อ่อนม�ก   น�งส�วกฤตพร    ส่องแสง

น�งส�วปณิสร�    หนูเทศ   น�งส�วชน�ธิน�ถ   คุ้มรักษ์

น�ยอนุพล    ภู่แก้ว   น�ยสืบสกุล    ฉัตรทอง 

น�ยวริทธิ์ธนัตถ์    สุวรรณมณี   น�งส�วสุภ�ภรณ์   แซ่น้�

คณะผู้จัดทำา
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลและภาพ    เทศบ�ลที่ได้รับร�งวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ประจำ�ปี ๒๕๖๓
จัดทำาโดย    สำ�นักส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน กรมส่งเสริมคุณภ�พสิ่งแวดล้อม 
รวบรวมข้อมูลและประสานงาน สำ�นักบริก�รวิช�ก�ร มห�วิทย�ลัยบูรพ�
พิมพ์ครั้งที ่    ๑ 
จำานวน    ๑๐๐๐ เล่ม
พิมพ์เมื่อ    กันย�ยน พ.ศ. ๒๕๖๓
ออกแบบและจัดพิมพ์โดย  บริษัท เอ็ม มีเดีย ม�ร์เก็ตติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำ�กัด



 ก�รประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำ�ปี  ๒๕๖๓  เป็นก�รดำ�เนินง�นที่ต่อเนื่อง
ม�เป็นครั้งที่ ๘ จ�กก�รประเมินเทศบ�ลน่�อยู่อย่�งยั่งยืน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ โดยคว�มร่วมมือระหว่�ง
สำ�นักง�นส่ิงแวดล้อมภ�คท้ัง ๑๖ แห่ง และสำ�นักง�นทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดท่ัวประเทศ
และได้นำ�เทศบ�ลที่มีผลก�รประเมินในระดับดีเยี่ยมจ�กก�รประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับ
พื้นที่ ในปี ๒๕๖๒ ม�ต่อยอดในก�รประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ในปี ๒๕๖๓ 
 เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโคโรน่� ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อ
ก�รปรับตัวของมนุษย์ และนำ�ม�สู่ก�รปรับรูปแบบก�รประเมินในปีนี้ จ�ก “ก�รลงพื้นที่ประเมินผลง�น
เชิงประจักษ์” เป็น “ก�รประเมินผ่�นระบบออนไลน์ร่วมกับก�รลงพ้ืนท่ีประเมินผลง�นเชิงประจักษ์” ซึ่งนับ
เป็นคว�มท้�ท�ยของเมอืงที่แสดงให้เห็นถงึวสิัยทศันแ์ละคว�มมุ่งมั่นตัง้ใจ  ของแต่ละเทศบ�ลในก�รพัฒน�
สู่คว�มเป็นเมืองน่�อยู่ ควบคู่ไปกับก�รดูแลรักษ�ส่ิงแวดล้อมเมืองให้ย่ังยืน และต้องเตรียมพร้อมต้ังรับและ
ปรับตัวให้ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบันและอน�คต 
 ก�รประเมินเมอืงสิ่งแวดล้อมยัง่ยนื เปน็ก�รพัฒน�เมอืงภ�ยใตก้รอบแนวคดิ เมอืงสิ่งแวดล้อมยัง่ยืน 
๔ องค์ประกอบ ๓๔ ตัวช้ีวัด ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข ส่ิงแวดล้อมย่ังยืน และเทศบ�ลแห่งก�รเรียนรู้และ
ก�รบริห�รจัดก�รที่ดี เพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในก�รติดต�ม ประเมินผลระดับคว�มสำ�เร็จของ
ก�รพัฒน�เมืองที่คำ�นึงถึงคุณภ�พสิ่งแวดล้อมเป็นสำ�คัญ ในขณะเดียวกัน ก็เป็นก�รค้นห�เทศบ�ลที่มี
แนวคิดและผลก�รดำ�เนินง�น ที่สอดคล้องกับแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ม�เป็น “ตัวอย่�งที่ดี” ให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
 หนังสือ ๑ เทศบ�ล  ๑ ตัวอย่�งที่ดี ฉบับนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมผลผลิตที่คัดสรรตัวอย่�งผลง�นเด่น
ของเทศบ�ลจ�กก�รประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำ�ปี ๒๕๖๓ โดยเนื้อห�ของ
ผลง�นเด่นได้บรรย�ยถึงแนวคิด กิจกรรม ที่เป็นผลสำ�เร็จ นวัตกรรม แนวท�งก�รดำ�เนินง�น บทเรียน 
และปัจจัยที่มีผลต่อคว�มสำ�เร็จ เพื่อเป็นตัวอย่�งที่ดีให้แก่เทศบ�ลอื่นๆ ได้นำ�แนวคิด และแนวท�ง
ก�รดำ�เนินง�นม�เรียนรู ้และถอดแบบอย่�งที ่ดีม�สู ่ก�รปฏิบัติ เพื ่อให้เกิดคว�มน่�อยู ่อย่�งยั ่งยืน
อย่�งครบถ้วน
 หนังสือฉบับนี้สำ�เร็จได้ด้วยก�รสนับสนุนจ�กหน่วยง�น ภ�คีเครือข่�ย ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่�จะเป็น
สำ�นักง�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั่วประเทศ สำ�นักง�นสิ่งแวดล้อมภ�ค ทั้ง ๑๖ แห่ง
ผู้บริห�รและบุคล�กรของเทศบ�ล ที่เข้�ร่วมก�รประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำ�ปี ๒๕๖๓ ที่ช่วย
เติมเต็มข้อมูลในหนังสือ ๑ เทศบ�ล ๑ ตัวอย่�งที่ดี ฉบับนี้ เพื่อรวบรวมองค์คว�มรู้ที ่เป็นแบบอย่�ง
ที่ดีของแต่ละเทศบ�ลที่มีคว�มมุ่งมั่นตั้งใจ และเผยแพร่ผลง�นเด่นให้แก่ผู้ที่สนใจ จึงขอขอบคุณหน่วย
ง�นที่เกี่ยวข้องม� ณ โอก�สนี้ นอกจ�กนี้ ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมก�รประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืนทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศและคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ที่เสียสละเวล�อันมีค่�ม�ร่วมในก�รดำ�เนินง�นประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำ�ปี ๒๕๖๓  ให้สำ�เร็จ
ลุล่วงต�มวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คำานำา

ข้อมูลและภาพ    เทศบ�ลที่ได้รับร�งวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ประจำ�ปี ๒๕๖๓
จัดทำาโดย    สำ�นักส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน กรมส่งเสริมคุณภ�พสิ่งแวดล้อม 
รวบรวมข้อมูลและประสานงาน สำ�นักบริก�รวิช�ก�ร มห�วิทย�ลัยบูรพ�
พิมพ์ครั้งที ่    ๑ 
จำานวน    ๑๐๐๐ เล่ม
พิมพ์เมื่อ    กันย�ยน พ.ศ. ๒๕๖๓
ออกแบบและจัดพิมพ์โดย  บริษัท เอ็ม มีเดีย ม�ร์เก็ตติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำ�กัด



6 ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

๓. เทศบาลตำบล

เทศบาลตำบลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

เทศบาลตำบลควนโดน จังหวัดสตูล

เทศบาลตำบลฉลุง จังหวัดสตูล

เทศบาลตำบลเขาแกวศรีสมบูรณ

จังหวัดสุโขทัย

เทศบาลตำบลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ

เทศบาลตำบลพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลนาตาลวง จังหวัดตรัง

เทศบาลตำบลบานเหลา จังหวัดพะเยา

เทศบาลตำบลปาบอน จังหวัดพัทลุง

เทศบาลตำบลซับสมอทอด จังหวัดเพชรบูรณ

เทศบาลตำบลตาดทอง จังหวัดยโสธร

เทศบาลตำบลน้ำแพรพัฒนา จังหวัดเชียงใหม

เทศบาลตำบลนาวง จังหวัดตรัง

เทศบาลตำบลทายาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลหาดคำ จังหวัดหนองคาย

เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา

เทศบาลตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลชมภู จังหวัดเชียงใหม

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลปว จังหวัดนาน

เทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย

เทศบาลตำบลหัวเวียง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เทศบาลตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เทศบาลตำบลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จังหวัดยโสธร

เทศบาลตำบลชัยวารี จังหวัดรอยเอ็ด

เทศบาลตำบลทับมา จังหวัดระยอง

เทศบาลตำบลบานฉาง จังหวัดระยอง

เทศบาลตำบลแมมอก จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลบานกลาง จังหวัดลำพูน

เทศบาลตำบลศรีเตี้ย จังหวัดลำพูน

รางวัลเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน 

รางวัลชนะเลิศ
เทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

รางวัลชมเชย

รางวัลความมุงมั่นในการพัฒนาเมืองสูความเปนอยูที่ยั่งยืน

เทศบาล
นคร

เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา

เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

๑.

เทศบาล
เมือง

เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

เทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลเมืองสตูลจังหวัดสตูล

เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ

เทศบาลเมืองคอหงส จังหวัดสงขลา

เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

๒.

ประจำป ๒๕๖๓

เทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน เทศบาลดานสิ่งแวดลอมยั่งยืน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

รางวัลชนะเลิศ
เทศบาลดานสิ่งแวดลอมยั่งยืน
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๓. เทศบาลตำบล

เทศบาลตำบลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

เทศบาลตำบลควนโดน จังหวัดสตูล

เทศบาลตำบลฉลุง จังหวัดสตูล

เทศบาลตำบลเขาแกวศรีสมบูรณ

จังหวัดสุโขทัย

เทศบาลตำบลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ

เทศบาลตำบลพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลนาตาลวง จังหวัดตรัง

เทศบาลตำบลบานเหลา จังหวัดพะเยา

เทศบาลตำบลปาบอน จังหวัดพัทลุง

เทศบาลตำบลซับสมอทอด จังหวัดเพชรบูรณ

เทศบาลตำบลตาดทอง จังหวัดยโสธร

เทศบาลตำบลน้ำแพรพัฒนา จังหวัดเชียงใหม

เทศบาลตำบลนาวง จังหวัดตรัง

เทศบาลตำบลทายาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลหาดคำ จังหวัดหนองคาย

เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา

เทศบาลตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลชมภู จังหวัดเชียงใหม

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลปว จังหวัดนาน

เทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย

เทศบาลตำบลหัวเวียง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เทศบาลตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เทศบาลตำบลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จังหวัดยโสธร

เทศบาลตำบลชัยวารี จังหวัดรอยเอ็ด

เทศบาลตำบลทับมา จังหวัดระยอง

เทศบาลตำบลบานฉาง จังหวัดระยอง

เทศบาลตำบลแมมอก จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลบานกลาง จังหวัดลำพูน

เทศบาลตำบลศรีเตี้ย จังหวัดลำพูน

รางวัลเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน 

รางวัลชนะเลิศ
เทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

รางวัลชมเชย

รางวัลความมุงมั่นในการพัฒนาเมืองสูความเปนอยูที่ยั่งยืน

เทศบาล
นคร

เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา

เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

๑.

เทศบาล
เมือง

เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

เทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลเมืองสตูลจังหวัดสตูล

เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ

เทศบาลเมืองคอหงส จังหวัดสงขลา

เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

๒.

ประจำป ๒๕๖๓

เทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน เทศบาลดานสิ่งแวดลอมยั่งยืน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

รางวัลชนะเลิศ
เทศบาลดานสิ่งแวดลอมยั่งยืน
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ปจจุบัน กระแสโลกไดใหความสำคัญตอการพัฒนา
ที ่ยั ่งยืน ตามเปาหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืน ของ
องคการสหประชาชาติ (Sustainable Development
Goals : SDGs) ซึ ่งเปนเปาหมายในการพัฒนา
ชวง ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๗๓) และประเทศไทย
ไดมีการกำหนดเปาหมายและนโยบายการพัฒนา
ประเทศ ที่มีเนื้อหาสอดรับกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั ่งยืน โดยเฉพาะในการพัฒนาเมืองที่คำนึงถึง
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปน ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ในยุทธศาสตร
ดานที่ ๕ “การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ซึ่งมุงเนนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ที่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม และใหความสำคัญ
กับการพัฒนาเมืองเปนอยางมาก โดยเปาหมายสำคัญ
ประการหนึ่ง ที่สอดคลองกับเมืองส่ิงแวดลอมย่ังยืน คือ

ท้ังน้ี การประเมินเมืองส่ิงแวดลอมย่ังยืน มีเปาหมาย
ท่ีตองการใหเมืองทุกเมืองในประเทศไทยไดนำกรอบ
แนวคิดและตัวชี้วัดไปปรับใชในการกำหนดทิศทาง
การพัฒนาเมือง สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการเมือง
สูความนาอยู ควบคู ไปกับการมีสิ ่งแวดลอมที่ดี
อยางยั่งยืน รวมถึงประชาสัมพันธตัวอยางกิจกรรม
ท่ีดีไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน และกระตุนใหเกิดการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ถูกตองและเหมาะสมยิ่งขึ้น 

“๑ จังหวัด ๑ เมืองนาอยู”

“การประเมินเมืองสิ่งแวดลอม
ยั่งยืน” เปนแนวคิดการพัฒนาเมือง ที่ตอยอด
มาจาก “การประเมินเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน” 
ที่มีการดำเนินงานมาอยางตอเนื่องตั้งแตป ๒๕๔๗ 
จนปจจุบันมีการประเมินมาแลว ๘ คร้ัง โดยท่ีผานมา
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดรับความรวมมือ
จากภาคีหลัก อาทิ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย สถาบันสิ ่งแวดลอมไทย สำนักงาน
สิ่งแวดลอมภาค ทั้ง ๑๖ แหง สำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมจังหวัดทั ่วประเทศ 
หนวยงานภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน และ
ท่ีสำคัญคือเมืองตางๆ ในประเทศไทยท่ีมีความมุงม่ัน
ต้ังใจท่ีจะพัฒนาเมืองใหมีส่ิงแวดลอมท่ีดีอยางย่ังยืน

การประเมิน

(ซึ่งเมืองในที่นี่ หมายถึง เทศบาล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แบงออกเปน 
๓ ระดับ คือ เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และ
เทศบาลนคร)

เมือง
สิ่งแวดลอม
ยั่งยืน
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ปจจุบัน กระแสโลกไดใหความสำคัญตอการพัฒนา
ที ่ยั ่งยืน ตามเปาหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืน ของ
องคการสหประชาชาติ (Sustainable Development
Goals : SDGs) ซึ ่งเปนเปาหมายในการพัฒนา
ชวง ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๗๓) และประเทศไทย
ไดมีการกำหนดเปาหมายและนโยบายการพัฒนา
ประเทศ ที่มีเนื้อหาสอดรับกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั ่งยืน โดยเฉพาะในการพัฒนาเมืองที่คำนึงถึง
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปน ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ในยุทธศาสตร
ดานที่ ๕ “การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ซึ่งมุงเนนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ที่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม และใหความสำคัญ
กับการพัฒนาเมืองเปนอยางมาก โดยเปาหมายสำคัญ
ประการหนึ่ง ที่สอดคลองกับเมืองส่ิงแวดลอมย่ังยืน คือ

ท้ังน้ี การประเมินเมืองส่ิงแวดลอมย่ังยืน มีเปาหมาย
ท่ีตองการใหเมืองทุกเมืองในประเทศไทยไดนำกรอบ
แนวคิดและตัวชี้วัดไปปรับใชในการกำหนดทิศทาง
การพัฒนาเมือง สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการเมือง
สูความนาอยู ควบคู ไปกับการมีสิ ่งแวดลอมที่ดี
อยางยั่งยืน รวมถึงประชาสัมพันธตัวอยางกิจกรรม
ท่ีดีไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน และกระตุนใหเกิดการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ถูกตองและเหมาะสมยิ่งขึ้น 

“๑ จังหวัด ๑ เมืองนาอยู”

“การประเมินเมืองสิ่งแวดลอม
ยั่งยืน” เปนแนวคิดการพัฒนาเมือง ที่ตอยอด
มาจาก “การประเมินเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน” 
ที่มีการดำเนินงานมาอยางตอเนื่องตั้งแตป ๒๕๔๗ 
จนปจจุบันมีการประเมินมาแลว ๘ คร้ัง โดยท่ีผานมา
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดรับความรวมมือ
จากภาคีหลัก อาทิ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย สถาบันสิ ่งแวดลอมไทย สำนักงาน
สิ่งแวดลอมภาค ทั้ง ๑๖ แหง สำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมจังหวัดทั ่วประเทศ 
หนวยงานภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน และ
ท่ีสำคัญคือเมืองตางๆ ในประเทศไทยท่ีมีความมุงม่ัน
ต้ังใจท่ีจะพัฒนาเมืองใหมีส่ิงแวดลอมท่ีดีอยางย่ังยืน

การประเมิน

(ซึ่งเมืองในที่นี่ หมายถึง เทศบาล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แบงออกเปน 
๓ ระดับ คือ เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และ
เทศบาลนคร)

เมือง
สิ่งแวดลอม
ยั่งยืน
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เสนทางการขับเคลื่อน
เมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน

๒๕๔๐
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
สงเสริมเทศบาลนำรองดำเนินงาน
ตามแผน LA21 และพัฒนาเครือขาย 
LA21 มาจนถึงปจจุบัน

๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการแนวทาง
การขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน และให
กำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื ่อนเมือง
สิ่งแวดลอมยั่งยืนใหมีความชัดเจนเปนรูปธรรม
เพ่ือนำไปสูเปาหมายการพัฒนาเมืองส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืนใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมุงเนน
การสรางการรับรู ใหทุกภาคสวนทั ้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การดำเนินการดวย

๒๕๒๙
องคการอนามัยโลก ริเริ ่มแนวคิด 
Healthy Cities และรณรงคทั่วโลก

๒๕๓๕
การประชุมสหประชาชาติวาดวย
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาผลักดัน
ใหเกิดแผนปฏิบัติการทองถ่ิน LA21

๒๕๕๙
รัฐบาลไดใหความสำคัญตอการพัฒนาเทศบาล
ใหมีศักยภาพสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ในเมืองไดอยางยั ่งย ืน โดยมีข อสั ่งการของ
นายกรัฐมนตรี มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมจัดกิจกรรมประกวด
เมืองสิ่งแวดลอมที่มีการพัฒนาอยางสมดุลทุกมิติ

๒๕๔๒
คณะรัฐมนตรี ประกาศใหเมืองนาอยู
ชุมชนนาอยู เปนวาระแหงชาติ สำนัก
งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และส ังคมแหงชาต ิเสนอกรอบและ
แนวทาง การพัฒนาเมืองนาอยู

๒๕๕๘
ประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติ
รับรองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs)
รวมขับเคล่ือนเมืองท่ีปลอดภัยและย่ังยืน

๒๕๖๒
พัฒนาระบบการประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืนดวย
ตนเอง ผานระบบออนไลน (Self - Assessment
Report : SAR) เพื่อขยายผลพื้นที่การดำเนินงาน และ
เปนเครื่องมือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถ
ประเมินสถานะและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมือง
ตามเกณฑชี้วัดเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน 

๒๕๖๑
มีการบูรณาการตัวช้ีวัดเมืองส่ิงแวดลอมย่ังยืน
กับตัวชี้วัด LPA (Local Performance
Assessment) ของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ดานสิ ่งแวดลอมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยมีคณะทำงานรวมระหวาง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่น กับ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

๒๕๖๓
การดำเนินการเมืองนาอยูคู อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมกับมูลนิธิ
สถาบันส่ิงแวดลอมไทยพัฒนาเกณฑช้ีวัดเมืองส่ิงแวดลอม
ยั่งยืน ในพื้นที่เฉพาะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อ
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินยกระดับการพัฒนาเมือง
สูความนาอยูคูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยางยั่งยืน

๒๕๖๔
มีเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืนครอบคลุมทั่ว
ประเทศและยกระดับการพัฒนาเมือง
เพ่ือมุงสูเปาหมาย “เมืองทุกเมืองเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่ดี และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม”

๒๕๔๗
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย สถาบันสิ ่งแวดลอมไทย
พัฒนาเกณฑและตัวช้ีวัดมืองนาอยู พรอมจัดการประเมิน
และเชิดชูเกียรติเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืนมาอยาง
ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน

๒๕๕๕
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ใหความสำคัญตอการพัฒนา
เมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การประชุมสหประชาชาติ
วาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน ย้ำประเด็นการพัฒนาเมือง
ยั่งยืน
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เสนทางการขับเคลื่อน
เมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน

๒๕๔๐
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
สงเสริมเทศบาลนำรองดำเนินงาน
ตามแผน LA21 และพัฒนาเครือขาย 
LA21 มาจนถึงปจจุบัน

๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการแนวทาง
การขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน และให
กำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื ่อนเมือง
สิ่งแวดลอมยั่งยืนใหมีความชัดเจนเปนรูปธรรม
เพ่ือนำไปสูเปาหมายการพัฒนาเมืองส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืนใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมุงเนน
การสรางการรับรู ใหทุกภาคสวนทั ้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การดำเนินการดวย

๒๕๒๙
องคการอนามัยโลก ริเริ ่มแนวคิด 
Healthy Cities และรณรงคทั่วโลก

๒๕๓๕
การประชุมสหประชาชาติวาดวย
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาผลักดัน
ใหเกิดแผนปฏิบัติการทองถ่ิน LA21

๒๕๕๙
รัฐบาลไดใหความสำคัญตอการพัฒนาเทศบาล
ใหมีศักยภาพสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ในเมืองไดอยางยั ่งย ืน โดยมีข อสั ่งการของ
นายกรัฐมนตรี มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมจัดกิจกรรมประกวด
เมืองสิ่งแวดลอมที่มีการพัฒนาอยางสมดุลทุกมิติ

๒๕๔๒
คณะรัฐมนตรี ประกาศใหเมืองนาอยู
ชุมชนนาอยู เปนวาระแหงชาติ สำนัก
งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และส ังคมแหงชาต ิเสนอกรอบและ
แนวทาง การพัฒนาเมืองนาอยู

๒๕๕๘
ประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติ
รับรองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs)
รวมขับเคล่ือนเมืองท่ีปลอดภัยและย่ังยืน

๒๕๖๒
พัฒนาระบบการประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืนดวย
ตนเอง ผานระบบออนไลน (Self - Assessment
Report : SAR) เพื่อขยายผลพื้นที่การดำเนินงาน และ
เปนเครื่องมือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถ
ประเมินสถานะและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมือง
ตามเกณฑชี้วัดเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน 

๒๕๖๑
มีการบูรณาการตัวช้ีวัดเมืองส่ิงแวดลอมย่ังยืน
กับตัวชี้วัด LPA (Local Performance
Assessment) ของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ดานสิ ่งแวดลอมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยมีคณะทำงานรวมระหวาง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่น กับ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

๒๕๖๓
การดำเนินการเมืองนาอยูคู อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมกับมูลนิธิ
สถาบันส่ิงแวดลอมไทยพัฒนาเกณฑช้ีวัดเมืองส่ิงแวดลอม
ยั่งยืน ในพื้นที่เฉพาะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อ
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินยกระดับการพัฒนาเมือง
สูความนาอยูคูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยางยั่งยืน

๒๕๖๔
มีเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืนครอบคลุมทั่ว
ประเทศและยกระดับการพัฒนาเมือง
เพ่ือมุงสูเปาหมาย “เมืองทุกเมืองเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่ดี และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม”

๒๕๔๗
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย สถาบันสิ ่งแวดลอมไทย
พัฒนาเกณฑและตัวช้ีวัดมืองนาอยู พรอมจัดการประเมิน
และเชิดชูเกียรติเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืนมาอยาง
ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน

๒๕๕๕
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ใหความสำคัญตอการพัฒนา
เมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การประชุมสหประชาชาติ
วาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน ย้ำประเด็นการพัฒนาเมือง
ยั่งยืน
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การประเมิน

เมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน

การประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ประจำป ๒๕๖๓
ไดมีรูปแบบในการประเมินใหสอดรับกับสถานการณ ดังนี้ 

การชี้แจงทำความเขาใจกับเทศบาลที่จะเขารับการประเมินกอนการดำเนินงานประเมิน
เมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ประจำป ๒๕๖๓

การปรับรูปแบบการประเมิน โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลมารวมประเมินเปนรูปแบบ Online
รวมกับ Onsite เพื่อลดการระบาดของ COVID-19

พัฒนาและปรับปรุงตัวอยางกิจกรรม ในแตละตัวชี้วัดใหมีความเปนปจจุบัน เหมาะสม
สอดคลองกับภารกิจของเทศบาล เพื่อมุงเนนใหเทศบาลกำหนดทิศทางการพัฒนาเมือง
ที่คำนึงถึงการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในเมืองอยางรอบดาน และใหความสำคัญ
ตอการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

“การพัฒนาเมืองอยางมีสวนรวม
สูการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

ระดับประเทศ ประจำป ๒๕๖๓
เมืองอยู่ดี

(๗ ตัวชี้วัด)
มีการใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสม
โครงสรางพื้นฐานเพียงพอสำหรับคนทุกกลุม
มีความมั่นคงดานที่อยูอาศัย ปลอดภัย
และเศรษฐกิจมั่นคง

มีวิสัยทัศนและแผนงานชัดเจน
บุคลากรมีความรอบรูและเชี่ยวชาญ
ระบบการทำงานไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่องพรอมการบริหารจัดการที่ดี
และมีนวัตกรรมการพัฒนาเมือง

 คนมีสุข
(๙ ตัวชี้วัด)

คนมีสุขภาพดี ไดรับการศึกษา สวัสดิการ
และการพิทักษสิทธิที่เหมาะสมและเทาเทียม
ครอบครัวอบอุน  ชุมชนเอื้ออาทร มีกิจกรรม

สรางสรรคสังคม ดำรงประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

ทรัพยากรธรรมชาติ มีความสมบูรณ
มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอ ภูมิทัศนสวยงาม

ของเสียหรือมลพิษถูกจัดการอยางเหมาะสม
และประชาชนมีวิถีชีวิตที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมเทศบาลแห่งการเรียนรู้
และการบริหาร

จัดการที่ดี
(๑๑ ตัวชี้วัด)

สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน
(๗ ตัวชี้วัด)

๔ องค์ประกอบ ๓๔ ตัวชี้วัด

กร
อบ

แน
วคิดเมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืน
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การประเมิน

เมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน

การประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ประจำป ๒๕๖๓
ไดมีรูปแบบในการประเมินใหสอดรับกับสถานการณ ดังนี้ 

การชี้แจงทำความเขาใจกับเทศบาลที่จะเขารับการประเมินกอนการดำเนินงานประเมิน
เมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ประจำป ๒๕๖๓

การปรับรูปแบบการประเมิน โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลมารวมประเมินเปนรูปแบบ Online
รวมกับ Onsite เพื่อลดการระบาดของ COVID-19

พัฒนาและปรับปรุงตัวอยางกิจกรรม ในแตละตัวชี้วัดใหมีความเปนปจจุบัน เหมาะสม
สอดคลองกับภารกิจของเทศบาล เพื่อมุงเนนใหเทศบาลกำหนดทิศทางการพัฒนาเมือง
ที่คำนึงถึงการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในเมืองอยางรอบดาน และใหความสำคัญ
ตอการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

“การพัฒนาเมืองอยางมีสวนรวม
สูการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

ระดับประเทศ ประจำป ๒๕๖๓
เมืองอยู่ดี

(๗ ตัวชี้วัด)
มีการใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสม
โครงสรางพื้นฐานเพียงพอสำหรับคนทุกกลุม
มีความมั่นคงดานที่อยูอาศัย ปลอดภัย
และเศรษฐกิจมั่นคง

มีวิสัยทัศนและแผนงานชัดเจน
บุคลากรมีความรอบรูและเชี่ยวชาญ
ระบบการทำงานไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่องพรอมการบริหารจัดการที่ดี
และมีนวัตกรรมการพัฒนาเมือง

 คนมีสุข
(๙ ตัวชี้วัด)

คนมีสุขภาพดี ไดรับการศึกษา สวัสดิการ
และการพิทักษสิทธิที่เหมาะสมและเทาเทียม
ครอบครัวอบอุน  ชุมชนเอื้ออาทร มีกิจกรรม

สรางสรรคสังคม ดำรงประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

ทรัพยากรธรรมชาติ มีความสมบูรณ
มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอ ภูมิทัศนสวยงาม

ของเสียหรือมลพิษถูกจัดการอยางเหมาะสม
และประชาชนมีวิถีชีวิตที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมเทศบาลแห่งการเรียนรู้
และการบริหาร

จัดการที่ดี
(๑๑ ตัวชี้วัด)

สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน
(๗ ตัวชี้วัด)

๔ องค์ประกอบ ๓๔ ตัวชี้วัด

กร
อบ

แน
วคิดเมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืน
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เทศบาลนครนนทบุรี     จังหวัดนนทบุรี   ๓

เทศบาลนครปากเกร็ด    จังหวัดนนทบุรี   ๗

เทศบาลนครยะลา     จังหวัดยะลา   ๑๑

เทศบาลนครรังสิต     จังหวัดปทุมธานี   ๑๕

เทศบาลนครสงขลา     จังหวัดสงขลา   ๑๙

คำนำ            

รางวัลเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืนประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓

การประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน

เสนทางการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน

กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน

การประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำป ๒๕๖๓

เทศบาลนคร

สารบัญ

เทศบาลเมืองคอหงส     จังหวัดสงขลา   ๒๕

เทศบาลเมืองชัยภูมิ     จังหวัดชัยภูมิ   ๒๙

เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย   จังหวัดสมุทรปราการ  ๓๓

เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี    จังหวัดเพชรบูรณ   ๓๗

เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย    จังหวัดสุโขทัย   ๔๑

เทศบาลเมืองสตูล     จังหวัดสตูล    ๔๕

เทศบาลเมืองสวรรคโลก    จังหวัดสุโขทัย   ๔๙

เทศบาลเมืองสีคิ้ว     จังหวัดนครราชสีมา  ๕๓

เทศบาลเมืองแสนสุข     จังหวัดชลบุรี   ๕๗

เทศบาลเมืองหัวหิน     จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ๖๑

เทศบาลเมือง



15ตำ�บล

เทศบาลนครนนทบุรี     จังหวัดนนทบุรี   ๓

เทศบาลนครปากเกร็ด    จังหวัดนนทบุรี   ๗

เทศบาลนครยะลา     จังหวัดยะลา   ๑๑

เทศบาลนครรังสิต     จังหวัดปทุมธานี   ๑๕

เทศบาลนครสงขลา     จังหวัดสงขลา   ๑๙

คำนำ            

รางวัลเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืนประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓

การประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน

เสนทางการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน

กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน

การประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำป ๒๕๖๓

เทศบาลนคร

สารบัญ

เทศบาลเมืองคอหงส     จังหวัดสงขลา   ๒๕

เทศบาลเมืองชัยภูมิ     จังหวัดชัยภูมิ   ๒๙

เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย   จังหวัดสมุทรปราการ  ๓๓

เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี    จังหวัดเพชรบูรณ   ๓๗

เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย    จังหวัดสุโขทัย   ๔๑

เทศบาลเมืองสตูล     จังหวัดสตูล    ๔๕

เทศบาลเมืองสวรรคโลก    จังหวัดสุโขทัย   ๔๙

เทศบาลเมืองสีคิ้ว     จังหวัดนครราชสีมา  ๕๓

เทศบาลเมืองแสนสุข     จังหวัดชลบุรี   ๕๗

เทศบาลเมืองหัวหิน     จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ๖๑

เทศบาลเมือง



16 ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา    จังหวัดยโสธร   ๖๗

เทศบาลตำบลเกาะเพชร    จังหวัดนครศรีธรรมราช ๗๑  

เทศบาลตำบลขุนหาญ    จังหวัดศรีสะเกษ   ๗๕

เทศบาลตำบลเขาแกวศรีสมบูรณ   จังหวัดสุโขทัย   ๗๙

เทศบาลตำบลเขาชัยสน    จังหวัดพัทลุง   ๘๓

เทศบาลตำบลควนโดน    จังหวัดสตูล    ๘๗

เทศบาลตำบลฉลุง     จังหวัดสตูล    ๙๑

เทศบาลตำบลชมภู     จังหวัดเชียงใหม   ๙๕

เทศบาลตำบลชัยวารี     จังหวัดรอยเอ็ด   ๙๙

เทศบาลตำบลซับสมอทอด    จังหวัดเพชรบูรณ   ๑๐๓

เทศบาลตำบลตาดทอง    จังหวัดยโสธร   ๑๐๗

เทศบาลตำบลทับมา     จังหวัดระยอง   ๑๑๑

เทศบาลตำบลทายาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๑๕

เทศบาลตำบลนางแล   จังหวัดเชียงราย   ๑๑๙

เทศบาลตำบลนาเชือก    จังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๓

เทศบาลตำบลนาตาลวง   จังหวัดตรัง    ๑๒๗

เทศบาลตำบล
เทศบาลตำบลนาวง     จังหวัดตรัง    ๑๓๑

เทศบาลตำบลน้ำแพรพัฒนา  จังหวัดเชียงใหม   ๑๓๕

เทศบาลตำบลบานกลาง    จังหวัดลำพูน   ๑๓๙

เทศบาลตำบลบานฉาง    จังหวัดระยอง   ๑๔๓

เทศบาลตำบลบานเหลา    จังหวัดพะเยา   ๑๔๗

เทศบาลตำบลปริก     จังหวัดสงขลา   ๑๕๑

เทศบาลตำบลปว     จังหวัดนาน    ๑๕๕

เทศบาลตำบลปาบอน     จังหวัดพัทลุง   ๑๕๙

เทศบาลตำบลพนมสารคาม    จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖๓

เทศบาลตำบลแมมอก    จังหวัดลำปาง   ๑๖๗

เทศบาลตำบลศรีเตี้ย     จังหวัดลำพูน   ๑๗๑

เทศบาลตำบลศรีธาตุ     จังหวัดอุดรธานี   ๑๗๕

เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ    จังหวัดอุตรดิตถ   ๑๗๙

เทศบาลตำบลหัวเวียง    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๘๓

เทศบาลตำบลหาดคำ     จังหวัดหนองคาย   ๑๘๗

เทศบาลตำบลอิสาณ     จังหวัดบุรีรัมย   ๑๙๑



17ตำ�บล

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา    จังหวัดยโสธร   ๖๗

เทศบาลตำบลเกาะเพชร    จังหวัดนครศรีธรรมราช ๗๑  

เทศบาลตำบลขุนหาญ    จังหวัดศรีสะเกษ   ๗๕

เทศบาลตำบลเขาแกวศรีสมบูรณ   จังหวัดสุโขทัย   ๗๙

เทศบาลตำบลเขาชัยสน    จังหวัดพัทลุง   ๘๓

เทศบาลตำบลควนโดน    จังหวัดสตูล    ๘๗

เทศบาลตำบลฉลุง     จังหวัดสตูล    ๙๑

เทศบาลตำบลชมภู     จังหวัดเชียงใหม   ๙๕

เทศบาลตำบลชัยวารี     จังหวัดรอยเอ็ด   ๙๙

เทศบาลตำบลซับสมอทอด    จังหวัดเพชรบูรณ   ๑๐๓

เทศบาลตำบลตาดทอง    จังหวัดยโสธร   ๑๐๗

เทศบาลตำบลทับมา     จังหวัดระยอง   ๑๑๑

เทศบาลตำบลทายาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๑๕

เทศบาลตำบลนางแล   จังหวัดเชียงราย   ๑๑๙

เทศบาลตำบลนาเชือก    จังหวัดมหาสารคาม  ๑๒๓

เทศบาลตำบลนาตาลวง   จังหวัดตรัง    ๑๒๗

เทศบาลตำบล
เทศบาลตำบลนาวง     จังหวัดตรัง    ๑๓๑

เทศบาลตำบลน้ำแพรพัฒนา  จังหวัดเชียงใหม   ๑๓๕

เทศบาลตำบลบานกลาง    จังหวัดลำพูน   ๑๓๙

เทศบาลตำบลบานฉาง    จังหวัดระยอง   ๑๔๓

เทศบาลตำบลบานเหลา    จังหวัดพะเยา   ๑๔๗

เทศบาลตำบลปริก     จังหวัดสงขลา   ๑๕๑

เทศบาลตำบลปว     จังหวัดนาน    ๑๕๕

เทศบาลตำบลปาบอน     จังหวัดพัทลุง   ๑๕๙

เทศบาลตำบลพนมสารคาม    จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๖๓

เทศบาลตำบลแมมอก    จังหวัดลำปาง   ๑๖๗

เทศบาลตำบลศรีเตี้ย     จังหวัดลำพูน   ๑๗๑

เทศบาลตำบลศรีธาตุ     จังหวัดอุดรธานี   ๑๗๕

เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ    จังหวัดอุตรดิตถ   ๑๗๙

เทศบาลตำบลหัวเวียง    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๘๓

เทศบาลตำบลหาดคำ     จังหวัดหนองคาย   ๑๘๗

เทศบาลตำบลอิสาณ     จังหวัดบุรีรัมย   ๑๙๑



เทศบาลนคร

นครนนท
เมืองนาอยู
เทศบาลนครนนทบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

นครปากเกร็ด 
Change for Good
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผังเมืองสวย
กับการจัดการนครยะลา
เทศบาลนครยะลา 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นครรังสิต
นครแหงคุณภาพชีวิต
เทศบาลนครรังสิต 
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เปดเมืองเกานครสงขลา
สูเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
เทศบาลนครสงขลา 
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑ ๑ เทศบ�ล ๑ ตัวอย่�งที่ดี ประจำ�ปี ๒๕๖๓



เทศบาลนคร

นครนนท
เมืองนาอยู
เทศบาลนครนนทบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

นครปากเกร็ด 
Change for Good
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผังเมืองสวย
กับการจัดการนครยะลา
เทศบาลนครยะลา 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นครรังสิต
นครแหงคุณภาพชีวิต
เทศบาลนครรังสิต 
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เปดเมืองเกานครสงขลา
สูเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
เทศบาลนครสงขลา 
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๒เทศบ�ลนคร



Scan เพื่อเปิดดูแผนที่

60 PT
นครนนท์

เทศบาลนครนนทบุรี
อำาเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี

วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

นครนนท์เมืองน่�อยู่ ประช�ชนมีคุณภ�พชีวิตที่ดี
มีบริก�รเป็นเลิศ และบริห�รจัดก�รที่ดี
๓๘.๙ ต�ร�งกิโลเมตร
๒๕๔,๔๐๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขที่ ๑ ซอยรัตน�ธิเบศร์ ๖ ถนนรัตน�ธิเบศร์ 
ตำ�บลบ�งกระสอ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๐ ๒๕๘๙ ๐๕๐๐, ๐ ๒๕๘๙ ๒๐๘๕
www.nakornnont.go.th
น�ยสมนึก ธนเดช�กุล

 เทศบ�ลนครนนทบุรี ก่อกำ�เนิดม�กว่� ๘ 
ทศวรรษ นับต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๙ และภ�ยใต้คว�ม
หล�กหล�ยท�งก�ยภ�พ ก�รจัดทำ�ให้เป็นนครนนท์
เมืองน่�อยู่ ประช�ชนมีคุณภ�พชีวิตท่ีดี ก�รบริก�ร
เป็นเลิศ และก�รบริห�รจัดก�รชีวิตท่ีดี โดยแต่ละ
โครงก�รมีก�รดำ�เนินก�รอย่�งต่อเน่ือง โดยเฉพ�ะ
ท�งด้�นเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อ�ศัย 
และ คุณภ�พชีวิตของประช�ชน

ป้้องกัันปั้ญหานำ�าท่่วม

๓ ๑ เทศบ�ล ๑ ตัวอย่�งที่ดี ประจำ�ปี ๒๕๖๓

เมืองน่าอยู่

 ก�รบริก�รของเทศบ�ลน้ันเป็นส่วนหน่ึง
ในก�รดำ�เนินง�นในคว�มสะดวกให้กับประช�ชน
ท่ีม�ใช้บริก�รโดยเทศบ�ลได้เปิดให้บริก�รต้ังแต่
เวล� ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ซ่ึงเป็นก�รขย�ย

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล



นครนนท์

๔เทศบ�ลนครนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี

 ในก�รจัดก�รนำ�้เสียของเทศบ�ลนครนนทบุรี 
มีโรงง�นปรับปรุงคุณภ�พนำ้� พื้นที่ประช�นิเวศ
บำ�บัดนำ้�เสียชุมชนพื้นที่ประช�นิเวศ ด้วยระบบ
บำ�บัดนำ้�เสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 
ต้ังอยู่บนพ้ืนท่ี ขน�ด ๒๖ ไร่ เพ่ือบริก�รบำ�บัดนำ�้เสีย
จ�กพ้ืนท่ี ๑๐ ต�ร�งกิโลเมตร ส�ม�รถรองรับนำ�้เสีย
ได้สูงสุด เท่�กับ ๓๘,๕๐๐ ลูกบ�ศก์เมตรต่อวัน
นอกจ�กน้ีเพ่ือส่งเสริมให้ประช�ชนได้ตระหนักถึง
คว�มสำ�คัญของก�รเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รดูแล
คูคลองใน ชุมชนของตนเอง เทศบ�ลนครนนทบุรี 
จึงได้จัดโครงก�รคลองสวยนำ้�ใสอย่�งต่อเน่ืองเป็น
ปีที่ ๑๔ ในปัจจุบัน เพื่อให้ประช�ชนตระหนักถึง
คว�มสำ�คัญของก�รมีส่วนร่วมในก�รดูแลรักษ�
แม่นำ้�ลำ�คลองต่�งๆ โดยจัดกิจกรรม ให้คว�มรู้และ
ศึกษ�ดูง�น ลงพ้ืนท่ีติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น และ
ประกวดชุมชนท่ีมีกิจกรรมดีเด่นในก�รมีส่วนร่วม
อนุรักษ์คูคลอง จำ�นวน ๑๕ คลอง และจัดพิธีมอบ
ร�งวัลโครงก�รคลองสวย นำ้�ใส อีกท้ังส่งเสริมเครือ
ข่�ยคว�มร่วมมือในก�รเฝ้้�ระวังและติดต�มปัญห�
มลพิษท�งนำ�้ โดยก�รจัดต้ังศูนย์เฝ้้�ระวังและติดต�ม
ปัญห�มลพิษท�งนำ้� โครงก�รถังดักไขมันเพื่อคืน
คว�มใสให้คูคลอง กิจกรรม Big Cleaning Day 
กำ�จัดวัชพืชในคลอง และมีก�รประช�สัมพันธ์
ให้ประช�ชนได้มีส่วนร่วมในก�รไม่ท้ิงขยะและเศษ
สิ่งปฏิกูลลงในแม่นำ ้�ลำ�คลอง ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ทำ�ให้นครนนท์เป็นเมืองท่ีน่�อยู่

คลองสวยนำ�าใส

คลองนำ�าสวยใส

เวล�จ�กเดิม ท�งเทศบ�ลยังมีก�รบริห�รจัดก�ร
ระบบป้องกันนำ้�ท่วม โดยมีแนวปฎิบัติก�รป้องกัน
และแก้ไขปัญห�อุทกภัย ส�ม�รถลดผลกระทบที่
อ�จเกิดข้ึนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยเฉพ�ะก�ร
ป้องกันแก้ไขปัญห�นำ้�ท่วม มีก�รตรวจสอบซ่อม
บำ�รุงเคร่ืองจักร อุปกรณ์ให้อยู่ในสภ�พดี ช่วงฤดูฝ้น
มีก�รเตรียมคว�มพร้อม เจ้�หน้�ท่ีประจำ�ทุกสถ�นี
สูบนำ้� พร้อมเชื่อมต่อก�รทำ�ง�นด้�นระบบ GIS 
ส�ม�รถดูระดับนำ�้จ�กกล้อง CCTV ท่ีติดอยู่ทุกสถ�นี
เพ่ือประเมินแนวท�งก�รจัดก�รนำ�้ และแก้ไขปัญห�
นำ้�ท่วมถนน ภ�ยใน ๑ ช่ัวโมง หลังจ�กฝ้นหยุดตก



๕ ๑ เทศบ�ล ๑ ตัวอย่�งที่ดี ประจำ�ปี ๒๕๖๓

 เทศบ�ลยังได้จัดทำ�ศูนย์ส่งเสริมสุขภ�พ
ของผู้สูงอ�ยุ ถือเป็นอีกโครงก�รหนึ่งที่เทศบ�ลได้
จัดทำ�จนประสบคว�มสำ�เร็จ ทำ�ให้ประช�ชนม�ใช้
บริก�รอย่�งม�กม�ย มีจิตอ�ส�ที่มีคว�มรู้ท�ง
ด้�นภ�ษ�อังกฤษ มีคว�มรู้ท�งด้�นลีล�ศ ด้�น
ดนตรี ด้�นก�รขับร้อง ด้�นศิลปะ ม�ร่วมสอนและ
เผยแพร่คว�มรู้ให้แก่ผู้ท่ีสนใจ ในส่วนน้ีนอกจ�กจะ
ทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุได้มีโอก�สม�พบปะสังสรรค์แล้วยัง
ทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุน้ันมีช่องท�งก�รศึกษ�ส่ิงใหม่ๆ 
นอกจ�กนี้จะทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุมีจิตใจที่แข็งแรง 
ถือเป็นส่วนหน่ึงของก�รพัฒน�ผู้สูงอ�ยุให้ มี
สุขภ�พจิตที่ดี

 เทศบ�ลนครนนทบุรี มีก�รจัดทำ�พื ้นท่ี
สีเขียวต่�งๆ สวนส�ธ�รณะ เพื่อเป็นก�รอำ�นวย
คว�มสะดวกให้กับประช�ชนได้มีพ้ืนท่ีพักผ่อน 
ออกกำ�ลังก�ย สวนส�ธ�รณะศ�ล�กล�งจังหวัด
นนทบุรี หรือ อุทย�นมกุฎรมยสร�ญ สวนส�ธ�รณะ
ท่ีอยู่ในคว�มดูแลของเทศบ�ลนครนนทบุรี บริเวณ
ภ�ยในเต็มไปด้วยคว�มร่มร่ืนของต้นไม้น�น�พรรณ
ที่ปลูกไว้ ตรงกล�งมีสระนำ้�เลี้ยงปล�น�น�ชนิดให้
ช่ืนชม ช่วงเย็นจะเป็นศูนย์รวมของผู้คน ท้ังผู้สูงอ�ยุ 

อุท่ยานมกุัฎรมยสราญ
วัยรุ ่น กลุ ่มคนทำ�ง�น ม�ออกกำ�ลังก�ยและ
น่ังพักผ่อนต�มจุดต่�งๆเทศบ�ลนครนนทบุรี
ไ ด้ ดำ� เ นิ น ก � ร สำ� ร ว จ พ ร ร ณ ไ ม้ ใ น อุ ท ย � น
มกุฎรมยสร�ญ เพื ่อจัดทำ�ฐ�นข้อมูลพรรณไม้
เป็นแหล่งเรียนรู ้แก่ประช�ชนทั่วไป ตลอดจน
ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจและคว�มคิดเห็นของ
ประช�ชนต่อก�รใช้บริก�รอุทย�นมกุฎรมยสร�ญ 
เพ่ือเป็นข้อมูลสำ�หรับก�รว�งแผนปรับปรุงและ
พัฒน�พื้นที่สีเขียวแห่งนี้ต่อไป 

กิัจกัรรมผู้้�ส้งอายุ



๖เทศบ�ลนครนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี

 ก�รส่งเสริมก�รศึกษ�อย่�งหล�กหล�ยและ
เท่�เทียมของเทศบ�ลนครนนทบุรี อยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับ
ดูแลของสำ�นักก�รศึกษ� ในก�รบริห�รจัดก�รก�ร
ศึกษ�ในระบบ ก�รศึกษ�นอกระบบ และก�รศึกษ�
ต�มอัธย�ศัย ส่งเสริมก�รพัฒน�หลักสูตร และ
กระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้ โดยมีโรงเรียนในสังกัด
เทศบ�ลนครนนทบุรี ท้ังส้ิน จำ�นวน ๖ แห่ง จัดก�ร
ศึกษ�ต้ังแต่ระดับอนุบ�ล จนถึงระดับมัธยมศึกษ�
ตอนต้น รวมนักเรียน จำ�นวน ๒,๘๘๔ คน และศูนย์
พัฒน�เด็กเล็ก จัดก�รศึกษ�นักเรียนระดับอนุบ�ล 
อ�ยุ ๓ -๕ ขวบ จำ�นวน ๑๒ แห่ง จำ�นวน ๓๒ ห้องเรียน
มีนักเรียน จำ�นวน ๙๕๕ คน โดยมีแผนพัฒน�ก�ร
ศึกษ�เทศบ�ลนครนนทบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เป็นเคร่ืองมือในก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ในอน�คต 
ภ�ยใต้วิสัยทัศน์ก�รพัฒน�ด้�นก�รศึกษ�ของ
เทศบ�ลนครนนทบุรี “นครแห่งก�รเรียนรู้ จัดก�ร
ศึกษ�ตลอดชีวิตสู่คว�มเป็นเลิศโดยบริห�รง�น
บนพื้นฐ�นหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง” 
ซึ่งนอกจ�กจัดก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรภ�คบังคับ
ในโรงเรียนแล้ว เทศบ�ลนครนนทบุรี ได้ส่งเสริม
ก�รศึกษ�อย่�งหล�กหล�ยเท่�เทียม ผ่�นโครงก�ร
กิจกรรมต่�งๆ อ�ทิ โครงก�รห้องสมุดเคลื่อนที ่
เป็นก�รจัดกิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ีไปต�ม
โรงเรียนและชุมชนต่�งๆ เพ่ือให้เด็กและเย�วชนได้
รับคว�มรู้จ�กแหล่งต่�งๆ นอกเหนือจ�กก�รศึกษ�
ในโรงเรียนก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้ต�มอัธย�ศัย โดย
จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน จำ�นวน ๔ แห่ง เพ่ือให้
ประช�ชนในเขตเทศบ�ลมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหล�ก
หล�ยและสะดวกต่อก�รเข้�ถึง โครงก�รก�รสร้�ง
เครือข่�ยในก�รจัดก�รศึกษ�แก่เด็กด้อยโอก�ส 
เป็นก�รสร้�งเครือข่�ยสำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ�
ให้แก่เด็กด้อยโอก�สเพ่ือให้ได้รับก�รศึกษ�อย่�ง
เท่�เทียม

 ก�รจัดห้องเรียนพิเศษสำ�หรับก�รเรียนก�ร
สอนท่ีใช้ภ�ษ�อังกฤษหรือห้องเรียน Mini English 
Program : MEP สอนโดยครูเจ้�ของภ�ษ�เพ่ือให้
นักเรียนในโรงเรียนในสังกัดได้รับก�รเตรียมคว�มพร้อม 
และสร้�งต้นทุนท�งภ�ษ�และสังคมแห่งก�รเรียนรู้ 
โครงก�รแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและก�รจัดก�รศึกษ�
ทั้งในและนอกประเทศ เป็นก�รคัดเลือกนักเรียน 
และส่งนักเรียนเข้�ร่วมโครงก�รแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมกับประเทศม�เลเซีย และประเทศญ่ีปุ�น 
เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเพ่ิมพูนประสบก�รณ์
ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ และภ�ษ�ญี่ปุ�น สร้�งต้นทุน
ท�งภ�ษ�และสังคมแห่งก�รเรียนรู้ 

ห�องเรียน 
Mini English Program 
: MEP

 เทศบ�ลนครนนทบุ รี ไ ด้ ต ระหนั กถึ ง
คว�มสำ�คัญของก�รมีส่วนร่วมของก�รช่วยเหลือ
ดู แ ล รั ก ษ � ส่ิ ง แว ด ล้ อ ม ใ ห้ กั บ ช � ว น น ท บุ รี
นครนนทบุรีจ ึงเป็นเมืองท่ีน่�อยู่ สู ่คว�มยั่งยืน 
มีสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับผู้อยู่อ�ศัยทุกๆ คน เพื่อให้
เป็นเมืองน่�อยู่ ยั่งยืนตลอดไป

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
น�งส�วอินทิร�  อินทรัตน์
หัวหน้�ฝ้��ยวิช�ก�รและแผนง�นส�ธ�รณสุข
โทรศัพท์ : ๐๙ ๓๔๑๔ ๖๔๖๔



นครปากเกร็ด

เทศบาลนครปากเกร็ด
อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

แหล่งก�รศึกษ�ชั้นดี ที่อยู่อ�ศัยชั้นนำ� 
ถิ่นวัฒนธรรมดั้งเดิม ประช�ชนร่วมเสริมก�รพัฒน�
๓๖.๐๔ ต�ร�งกิโลเมตร
๑๙๐,๓๖๕ คน (ข้อมูล ณ เดือน มกร�คม พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขที่ ๑ หมู่ ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลป�กเกร็ด 
อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔-๑๔
www.pakkretcity.go.th
น�ยวิชัย บรรด�ศักดิ์

 เทศบ�ลนครป�กเกร็ด ต้ังอยู่ท�งฝั้�งตะวันออก
ของแม่นำ้�เจ้�พระย� ในอำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๕ ตำ�บล ๖๖  ชุมชน พ้ืนท่ี
กว่�ร้อยละ ๙๐ เป็นอ�ค�รพักอ�ศัย หมู่บ้�นจัดสรร 
และพ�ณิชยกรรม คว�มหน�แน่นของเมืองกระจ�ย
อยู่ต�มถนนส�ยหลัก ถนนติว�นนท์ ถนนแจ้งวัฒนะ
และแนวคูคลองส�ธ�รณะ กว่� ๓๐ ส�ย เช่ือมพ้ืนท่ี

๗ ๑ เทศบ�ล ๑ ตัวอย่�งที่ดี ประจำ�ปี ๒๕๖๓

Change for good

กรุงเทพมห�นคร ปทุมธ�นี เทศบ�ลนครนนทบุรี 
และริมแม่นำ�้เจ้�พระย� เทศบ�ลได้มุ่งม่ันพัฒน�เมือง
ต�มวิสัยทัศน์ ภ�ยใต้ก�รพัฒน�นครป�กเกร็ด 
Change for Good เปลี ่ยนเมืองสู ่คว�มยั ่งยืน 
ด้วยก�รพัฒน�ทุกมิติอย่�งสมดุล บนพื้นฐ�น
ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล



 เทศบ�ลได้พัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�นให้
เหม�ะสมกับผู้ใช้ประโยชน์ เนื่องจ�กพื้นที่นคร
ป�กเกร็ดมีหมู่บ้�นจัดสรรเป็นจำ�นวนม�ก มีถนน
โครงข่�ยเช่ือมโยงท่ีมีพ้ืนผิวจร�จรท่ีไม่กว้�งม�กนัก 
ก�รก่อสร้�งถนนจึงมุ่งเน้นก�รสร้�งถนนพร้อม
ออกแบบระบบระบ�ยนำ�้ท่ีเช่ือมโยงก�รระบ�ยนำ�้
ลงสู่คูคลองส�ธ�รณะ พร้อมไปกับก�รพัฒน�ภูมิทัศน์
คูคลองส�ธ�รณะ เป็นท�งเดิน ท�งจักรย�นเพ่ือให้
ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ นำ�แนวคิดอ�รยสถ�ปัตย์ ม�
กำ�หนดก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ที่พักอ�ศัย
ของกลุ่มคนเปร�ะบ�งเช่ือมโยงเส้นท�งท่องเท่ียว 
จัดทำ�ช่องท�งจักรย�น ช่องท�งสำ�หรับวีลแชร์ รวมท้ัง
ก�รจัดภูมิทัศน์ไปพร้อมกับก�รจัดระเบียบจร�จร 
ในถนนประช�บดี ถนนภูมิเวท บริเวณท่�นำ�้ป�กเกร็ด  เทศบ�ลนครป�กเกร็ด มีพื้นที่ติดริมแม่นำ้�

เจ้�พระย� ก�รจัดก�รเร่ืองภัยพิบัติและส�ธ�รณภัย
ถือเป็นเร่ืองท่ีสำ�คัญประช�ชนต้องรู้ข้อมูลท่ีเป็นจริง
และเช่ือถือได้ ทันต่อเหตุก�ณ์ จึงได้พัฒน�รูปแบบ
ก�รร�ยง�นสถ�นก�รณ์ระดับนำ้�ข้ึนนำ้�ลงผ่�น
กล้องวงจรปิด บริเวณท่�นำ้�ป�กเกร็ด ซึ่งเป็น
บริเวณท่ีสำ�คัญและเป็นตัวแปรท่ีส�ม�รถนำ�ม�
ใช้ง�นได้จริง และเป็นก�รร�ยง�นช่วงเวล�จริง 
(Real Time) และในพ้ืนท่ีท่ีมีก�รจร�จรคับค่ัง ได้มี
ก�รติดกล้องวงจรปิด CCTV และเปิดส�ยด่วนให้
กับประช�ชนได้แจ้งเหตุให้ทันท่วงที ผ่�นระบบ 
Call Center ส�ยด่วน ๑๑๓๒ ที ่ให้บริก�ร
รับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งปัญห�คว�มเดือดร้อน
แจ้งปัญห�ส�ธ�รณภัย สอบถ�มข้อมูลก�รขอรับ
บริก�ร สอบถ�มข้อมูลทั่วไป รวมถึงก�รรับฟััง
คว�มคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำ�ติชม เป็นต้น โดยให้
บริก�รตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเป็นก�รอำ�นวย
คว�มสะดวกและลดข้ันตอนก�รขอรับบริก�ร 
โดยประช�ชนไม่ต้องเดินท�งม�เทศบ�ลนคร
ป�กเกร็ดเพื ่อขอรับบริก�รต่�งๆ ซึ ่งช่องท�ง 
Call Center เป็นอีกช่องท�งหนึ ่งที ่ประช�ชน
ส�ม�รถติดต่ อกับ เทศบ�ลได้ อย่ � งสะดวก 
ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่จัดก�รปัญห�บนท้องถนน 
ผ่�นโครงก�รระบบวิเคร�ะห์ป้�ยทะเบียนรถยนต์ 
ผู้ประสบเหตุส�ม�รถเข้�ตรวจสอบข้อมูลได้ตลอด 
๒๔ ชั่วโมง

อารยสถาปั้ตย์

ศู้นย์ควบคุมกัล�อง
โท่รทั่ศูน์วงจรปิ้ด

๘เทศบ�ลนครป�กเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

ท่างสำาหรับวีลแชร์
และจักัรยาน



 ปัจจุบันศูนย์ฯ เปิดให้บริก�รเฉพ�ะก�รจัด
เก็บขยะจ�กครัวเรือน และก�รผลิตปุ�ยชีวภ�พ
เฉพ�ะหมู่บ้�นพบสุข มีบ้�นเรือนประม�ณ ๒๖๐ 
หลัง (ให้คว�มร่วมมือท้ังหมด) เจ้�หน้�ท่ีจะเข้�ไป
จัดเก็บขยะที่แต่ละครัวเรือนคัดแยกทุกวัน ตั้งแต่
เวล� ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. และจะนำ�ขยะที่ได้ไป
ทำ�ให้มีขน�ดเล็กลง นำ�ม�ผสมนำ�้ E.M. ก่อนแล้วนำ�
ไปผสมกับส่วนอื่นๆ ต�มอัตร�ส่วน ขยะชีวภ�พ 
ร้อยละ ๖๕ ปุ�ยอินทรีย์ร้อยละ ๒๕ ข้ีเล่ือยร้อยละ ๑๐ 
นำ�เข้�เคร่ืองผสมต�มกระบวนก�รเพ่ือให้ออกม�
เป็นปุ �ยและนำ�ไปใช้ง�นต�มสถ�นที่ต่�งๆ เช่น 
สวนอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ เก�ะกล�งถนนบริเวณ
หน้�หมู่บ้�น ทั้งนี้ยังมีก�รทำ�นำ้�ย�อเนกประสงค์ 
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมส�ม�รถใช้ นำ้�ย�ล้�งจ�น 
ถูพ้ืน และล้�งห้องนำ้� มีก�รประช�สัมพันธ์เผยแพร่
สู่ส�ธ�ณะชนและหน่วยง�นผ่�นภ�ยนอกทร�บ
ผ่�นท�ง website: pobsook.com facebook: 
ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ป้�ยประช�สัมพันธ์ 
วีดีทัศน์ โดยในปี ๒๕๖๒ ศูนย์ฯ มีผลก�รดำ�เนินง�น 
ดังน้ี

• ปริม�ณปุ�ยอินทรีย์ชีวภ�พ ๔๒,๐๔๕  กิโลกรัม
• นำ้�จุลินทรีย์ชีวภ�พ ๗,๙๕๘ กิโลกรัม
• จุลินทรีย์หัวเช้ือพบสุข ๕๐๗,๗๙๔ กิโลกรัม
• จำ�นวนผู้เข้�ศึกษ�ดูง�น จำ�นวน ๑,๖๕๙ คน   
• จำ�นวนคณะศึกษ�ดูง�น ๔๒ หน่วยง�น
• ปริม�ณค�ร์บอนท่ีลดลงจ�กกิจกรรม
  ก�รจัดก�รขยะ/นำ้�เสียท่ีต้นท�ง      
  ๓๑,๐๘๒.๐๒ Kg Co

2
eq

 ปัจจุบันเทศบ�ลได้มีก�รขย�ยองค์คว�มรู้
ไปยังท้องถิ่น โรงเรียน ภ�คเอกชน ซึ่งม�ศึกษ�
ดูง�นแล้วนำ�ไปปรับใช้ให้เข้�กับบริบทของแต่ละ
พ้ืนท่ีได้ต่อไป

 เป็นศูนย์ท่ีมีก�รบริห�รจัดก�รขยะจ�ก
ต้นท�งในชุมชนต�มหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้�ง
องค์คว�มรู ้ปลูกจิตสำ�นึก และมีก�รขย�ยผลสู ่
หน่วยง�นภ�ยในและภ�ยนอก โดยก�รเริ ่มต้น
ก�รมีส่วนร่วมระหว่�ง เทศบ�ลนครป�กเกร็ด 
มูลนิธิ JICA และชุมชน ให้ประช�ชนเข้�ม�มีบทบ�ท
ในก�รบริห�รจัดก�ร ตลอดจนก�รปลูกจิตสำ�นึก 
ปรับเพ่ิมกระบวนก�รให้องค์คว�มรู้ก�รคัดแยก
ขยะชุมชนเช่ือมโยงกับกระบวนก�รเดิม ขย�ยกลุ่ม
เป้�หม�ยในก�รนำ�ก�รจัดก�รขยะไปปรับใช้
หล�กหล�ยกลุ่ม เพิ่มเติมจ�กกลุ่มชุมชนในเขต
เทศบ�ลได้อย่�งเป็นรูปธรรม จนทำ�ให้เป็นที่รู้จัก
ภ�ยใต้ชื่อ “ศูนย์ก�รเรียนรู้คัดแยกขยะพบสุข” 

ศู้นย์รีไซเคิลขยะ
ชุมชนพบสุข

๙ ๑ เทศบ�ล ๑ ตัวอย่�งที่ดี ประจำ�ปี ๒๕๖๓

EM 62

กัารผู้ลิตปุ้�ย
ชีวภาพ



๑๐เทศบ�ลนครป�กเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

 ก � รอ นุ รั ก ษ์ และ พัฒน� พ้ื น ท่ี สี เ ขี ย ว 
เทศบ�ลนครป�กเกร็ดมีพื้นที่สีเขียวแห่งใหญ่ คือ 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี พ้ืนท่ี ๑๐๒ ไร่
มีก�รปรับภูมิทัศน์พื้นที่ ในสวนอย่�งต่อเนื่อง 
โดยสร้�งเส้นท�งเดินรอบสระนำ้� สน�มฟัุตซอล
ในสระนำ�้ล�นกีฬ� ล�นออกกำ�ลังก�ย พ้ืนท่ีพักผ่อน 
จัดให้มีพื ้นที่อนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ สร้�ง
ระบบนิ เวศในก�รอนุ รั กษ์ สวนทุ เรี ยนนนท์ 
เทศบ�ลได้ทำ�ก�รรวบรวมพันธ์ุทุเรียนนนท์ด้ังเดิม
ม�อนุรักษ์ไว้ในโครงก�รสวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ นนทบุรี สร้�งเป็นศูนย์ก�รเรียนรู้
สวนทุเรียนนนท์ ภูมิปัญญ�ของคำ�บอกเล่�ไว้
เพ่ือสืบส�นก�รปลูกทุเรียนนนท์สู่คนรุ่นหลัง ให้
หวงแหนทรัพย�กรพ้ืนถ่ินเกิดคว�มภ�คภูมิใจ
ร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญ�ไว้ต่อไป

 จ�กก�รดำ�เนินก�รเรียนรู้และก�รบริห�ร
ก�รจัดก�รที่ดี ของเทศบ�ลนครป�กเกร็ด ในก�ร
พัฒน�องค์คว�มรู้ในก�รจัดก�รคว�มพร้อมในก�ร
จัดก�รส่ิงแวดล้อมโดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รกำ�หนด
นโยบ�ย วิสัยทัศน์ แผนง�นด้�นสิ่งแวดล้อม
ก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กร ให้มีคว�มรู้ทักษะ
ในก�รดำ�เนินก�ร พัฒน�ระบบข้อมูลจัดก�ร
สภ�พแวดล้อมของเมืองให้มีคว�มเป็นเอกลักษณ์ 
สอดคล้องกับบริบทของเ มืองและก่อให้ เ กิด
ประโยชน์ต่อชุมชน รวมถึงก�รถ่�ยทอดภูมิปัญญ�
ท้องถ่ินสู่ส�ธ�รณะถือเป็นแนวท�งสำ�คัญให้เทศบ�ล

สวนสมเด็จพระ
ศูรีนครินท่ร์ นนท่บุรี

นครป�กเกร็ด เป็นเทศบ�ลท่ีดำ�รงค์ไว้ซ่ึงวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมต่อ
ก�รเปล่ียนเมืองสู่เมืองท่ีมีก�รจัดก�รส่ิงแวดล้อม
ท่ีดียั่งยืนสืบไป

เส�นท่างเดิน
รอบสระนำ�า

ทุ่เรียนนนท์่

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
น�งส�วธนพร  กองสัมฤทธ์ิ
นักวิช�ก�รส่ิงแวดล้อมปฏิบัติก�ร
โทรศัพท์ : ๐๘ ๒๕๒๕ ๑๒๕๑
Email : sanitaryworks.pk@gmail.com
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ผังเมืองสวย

เทศบาลนครยะลา
อำาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

นครยะล� เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม 
สร้�งสรรค์นวัตกรรม สู่คุณภ�พชีวิตที่ดี
๑๙.๔ ต�ร�งกิโลเมตร
๖๐,๕๖๑ คน (ข้อมูล ณ เดือน มกร�คม พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขที่ ๑๐ ถนนสุขย�งค์ ตำ�บลสะเตง 
อำ�เภอเมืองยะล� จังหวัดยะล� ๙๕๐๐๐
๐ ๗๓๒๒ ๓๖๖๖
www.yalacity.go.th
น�ยพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

 เทศบ�ลนครยะล�ใช้คว�มโดดเด่นและ
คว�มเฉพ�ะของพื ้นที่ ที่มีอัตลักษณ์เฉพ�ะตัว
เป็นต้นทุนในก�รบริห�รจัดก�ร ภ�ยใต้แนวท�ง 
“กตัญญููนิยม สร้�งจิตสำ�นึกรักบ้�นเกิด” ให้เป็น
พื้นฐ�นในก�รพัฒน�เมืองในอน�คต เมืองยะล�ได้
ช่ือว่�เป็นเมืองท่ีมีผังเมืองท่ีดีและสวยง�มเป็น
อันดับต้นของประเทศไทย เทศบ�ลมีก�รจัดทำ�
ผังเมืองรวมเมืองยะล� เพื่อต่อยอดผังเดิมโดยใช้
กระบวนก�รมีส่วนร่วมที่หล�กหล�ย ควบคุม
ก�รใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เป็นไปต�มทิศท�งท่ีกำ�หนด 
ลดปัญห�ก�รใช้ที่ด ินผิดประเภท ลดป ัญห�
คว�มหน�แน่น ส�ม�รถจัดโซนของก�รใช้ประโยชน์
อย่ �ง เหม�ะสมและแก้ไขปัญห�คุณภ�พและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่�งยั่งยืน

๑๑ ๑ เทศบ�ล ๑ ตัวอย่�งที่ดี ประจำ�ปี ๒๕๖๓

กับการจัดการนครยะลา

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล



ผังเมืองสวย
 กิจกรรมปลูกต้นไม้และก�รดูแลรักษ�
ทรัพย�กรธรรมช�ติภ�ยในเขตเทศบ�ลนครยะล� 
โดยสำ�รวจพื้นที่ปลูกต้นไม้ (Soil) ที่เป็นปัจจัยต่อ
ก�รเจริญเติบโตของต้นไม้ซ่ึงจ�กก�รลงสำ�รวจ
บริเวณสันเข่ือนแม่นำ้�ปัตต�นีทำ�ให้ทร�บว่�พ้ืนท่ี
ดังกล่�ว เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีแร่ธ�ตุเหม�ะแก่
ก�รปลูกต้นไม้ วิเคร�ะห์พันธุ์พืชที่เหม�ะสมกับ
พ้ืนท่ีซ่ึงเป็นไม้ยืนต้น อ�ทิ เช่น ย�งน� มะฮอกก�นี 
ตะเคียนพะยอม ร�ชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ พยุง เสล�
กฤษณ� ห�งนกยูง เป็นต้น จัดเก็บข้อมูลของ
พันธุ์ไม้ไว้อย่�งเป็นระบบ สร้�งคว�มตระหนักต่อ
คว�มสำ�คัญของต้นไม้โดยจัดอบรม พร้อมแจก
พันธุ์ไม้ให้ร่วมกันปลูกดูแลรักษ� ฟั้�นฟัูบำ�รุงรักษ�
ทรัพย�กรธรรมช�ติ เช่น ดิน ป��ไม้ ช�ยฝ้ั�ง พื้นที่
ชุ ่มนำ ้� พันธุ ์สัตว์ ส่งเสริมก�รปลูกพืชคลุมดิน 
เพื่อป้องกันดินพังทล�ย ตลิ่งทรุด พันธุ์ไม้ที่ใช้
ประโยชน์ได้ เช่น สมุนไพร ก็นำ�ม�แปรรูปใช้
ในครัวเรือน มีก�รอนุรักษ์สัตว์นำ�้โดยก�รปล่อยปล�
บริเวณแหล่งนำ�้ในพ้ืนท่ี เช่น บึงแบเม�ะ สวนขวัญเมือง
และแม่นำ ้�ปัตต�นี เพื ่อก�รบริโภคและรณรงค์

พ้�นที่�สีเขียว และ
กัารป้รับป้รุงภ้มิทั่ศูน์เม้อง

เส�นท่างจักัรยาน

๑๒เทศบ�ลนครยะล�  จังหวัดยะล�

ให้คว�มรู้แก่บุคล�กรและประช�ชนท่ัวไปตระหนัก
ถึ ง ค ว � ม สำ� คั ญ ข อ ง ท รั พ ย � ก ร ธ ร ร ม ช � ติ
รวมทั้งมีกิจกรรมที่ป้องกัน ฟั้�นฟัูและบำ�รุงรักษ�
ทรัพย�กรธรรมช�ติ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่�ง
ต่อเน่ือง ประช�สัมพันธ์ให้ภ�คเอกชน ประช�ชน
ทั่วไป และส่วนร�ชก�รอื ่นๆ เข้�ม�มีส่วนร่วม 
สร้�งเครือข่�ยในก�รอนุรักษ์ผ่�นกิจกรรมต่�งๆ 
ของเทศบ�ล ทำ�ให้เกิดแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นก�รอนุรักษ์
ท่ีศูนย์เพ�ะเล้ียงเน้ือเยื่อเทศบ�ลนครยะล� ซ่ึงเป็น
แหล่งฝึ้กอบรมของนักเรียนนักศึกษ�ประช�ชน
ท่ีสนใจ

พ้�นที่�สีเขียวสวนสาธารณะ



๑๓ ๑ เทศบ�ล ๑ ตัวอย่�งที่ดี ประจำ�ปี ๒๕๖๓

 เทศบ�ลนครยะล�ดูแลรักษ�พ้ืนท่ีสีเขียว
ในสวนส�ธ�รณะ ริมถนน เก�ะกล�งถนน จัดทำ�
แผนอนุรักษ์และพัฒน�พ้ืนท่ีสีเขียวโดยบรรจุเข้�ไป
ในแผนพัฒน�ท้องถ่ินของเทศบ�ล ร่วมกับอนุรักษ์
และพัฒน� พ้ืน ท่ี สี เขียวใ ห้ เ กิดประโยชน์ ต่อ
ก�รดำ�รงชีวิต เช่น อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิม 
ปลูกต้นไม้เพิ่ม จัดกิจกรรมในก�รใช้พื้นที่สีเขียว
อย่�งเต็มศักยภ�พ เช่น จัดง�นนกเข�ชว�เสียง
อ�เซียน ผลจ�กก�รอนุรักษ์และพัฒน�พ้ืนท่ีสีเขียว
ทำ�ให้สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึนอย่�งต่อเน่ือง 
นอกจ�กน้ี ยังมีก�รปลูกต้นไม้เพ่ิมเติมสวนส�ธ�รณะ
ท�งเท้� เก�ะกล�งถนนส�ยต่�งๆ จัดทำ�ข้อมูล
ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกทุกปี เกิดก�รรวมกลุ่ม
อนุรักษ์และพัฒน�พ้ืนท่ีสีเขียวขย�ยเพ่ิมม�กข้ึน
ทำ�ให้ มีก�รพัฒน�อย่ � งต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น 
มีคว�มสวยง�ม สะอ�ดร่มร่ืนต้นไม้มีคว�มอุดมสมบูรณ์
ประช�ชนใช้เป็นสถ�นที่พักผ่อนหย่อนใจ กิจกรรม
นันทน�ก�ร ออกกำ�ลังก�ย สร้�งคุณภ�พชีวิตที่ดี
ให้กับประช�ชน

 ก�รจัดก�รขยะต้นท�ง สร้�งก�รมีส่วนร่วม
ในก�รจัดก�รส่ิงแวดล้อมโดยจัดอบรมให้คว�มรู้
เรื่องจัดก�รขยะในครัวเรือน ชุมชน สถ�นศึกษ� 
หน่วยร�ชก�รและสถ�นประกอบก�ร เน้นจัดก�รขยะ 
ณ แหล่งกำ�เนิดโดยยึดหลัก “ไม่ท้ิงลงถัง อย่�หวัง
ท้ิงบ้�นคนอ่ืน” จัดก�รให้เสร็จภ�ยในบ้�นเรือนหรือ
แหล่งกำ�เนิด แบ่งขยะเป็น ๓ ประเภท คือ ใช้ไม่ได้ 
เป็นพิษ และติดเชื้อ เน้นให้เป็นชุมชนไร้ถังขยะ
หรือโรงเรียนไร้ถังขยะ เกิดก�รร่วมแรงร่วมใจพัฒน�
บ้�นเกิด Big Cleaning Day กิจกรรมรับซ้ือขยะ
โดยสำ� นักก�รส�ธ�รณะสุขและ ส่ิงแวดล้อม 
ก�รจัดก�รขยะกล�งท�ง ภ�ยใต้โครงก�ร “อรุณ
เบิกฟั้� ยะล�สะอ�ด” มีพนักง�นเก็บกว�ดขยะ
ตั ้งแต่เช้�มืด ใช้รถบรรทุกขยะจำ�นวน ๒๑ คัน
พนักง�นเก็บขนรวม ๑๔๔ คน แบ่งพื้นที่ก�รดูแล 
๖ เขต ส�ม�รถควบคุมให้มีคว�มสะอ�ดเรียบร้อย

กัารจัดกัารขยะ
อย่างครบวงจร และกำ�กับดูแลได้อย่�งท่ัวถึง ก�รจัดก�รขยะปล�ยท�ง

มีระบบก�รกำ�จัดขยะท่ีถูกหลักสุข�ภิบ�ลท่ีบ้�นปร�มะ 
เนื้อที่ ๑๑๑ ไร่ กำ�จัดโดยวิธีฝ้ังกลบ มีขยะวันละ 
๖๐.๑๖ ตันต่อวัน ขยะติดเช้ือมีเต�เผ�ขยะติดเช้ือ
เข้�ระบบวันละ ๗๙๓ กิโลกรัมต่อวัน ขยะอันตร�ย 
เช่น ส�รเคมี หลอดไฟั แบตเตอร่ี มีจุดรวบรวมและ
นำ�ไปให้องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดยะล�กำ�จัดส่ง
ต่อไป มีระบบเก็บรวบรวมข้อมูลก�รจัดก�รขยะ
ในร�ยง�นผลก�รบริห�รจัดขยะมูลฝ้อยประจำ�
เดือนซ่ึงร�ยง�นตรงต่อกรมส่งเสริมก�รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จ�กก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเน่ืองและ
ได้รับคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วนทำ�ให้ปริม�ณ
ขยะมูลฝ้อยของเทศบ�ลนครยะล�ลดลงวันละ ๘ ตัน
ต่อวัน เกิดเครือข่�ยจัดก�รขยะในสถ�นศึกษ�ใน
พ้ืนท่ีเทศบ�ลนครยะล� ๒๗ แห่ง และได้ขย�ยสู่
ครัวเรือนและชุมชน โดยชุมชนมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ
เร่ืองก�รจัดก�รขยะแต่ละประเภทและส�ม�รถ
จัดก�รได้อย่�งถูกต้องม�กยิ่งข้ึน

กัารจัดกัารขยะต�นท่าง



๑๔เทศบ�ลนครยะล�  จังหวัดยะล�

จัดกัารนำ�าเสีย
อย่างครบวงจร 

 เทศบ�ลดำ�เนินก�รวัดค่�คุณภ�พนำ้�และ
เก็บรวบรวมเพ่ือนำ�ม�วิเคร�ะห์และใช้เป็นข้อมูลใน
ก�รจัดก�รระบบบำ�บัดนำ้�เสียอย่�งสมำ่�เสมอโดย
ผลก�รวัดปริม�ณนำ้�เสียภ�ยในพ้ืนท่ีไม่เกิดค่�
ม�ตรฐ�น บังคับใช้เทศบัญญัติเทศบ�ลนครยะล� 
เร่ือง ก�รติดต้ังบ่อดักไขมันบำ�บัดนำ้�เสียในอ�ค�ร 
ประช�สัมพันธ์รณรงค์ให้ประช�ชนใช้นำ้�อย่�ง
ประหยัดถูกวิธี เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่�ของนำ้� 
ส่งเสริมให้เจ้�ของอ�ค�รติดต้ังบ่อดักไขมันโดย
จัดทำ�ประก�ศเทศบ�ลนครยะล� เร่ือง ม�ตรฐ�น
บ่อดักไขมันสำ�หรับบ้�นพักอ�ศัยและภัตต�ค�ร 
ระบบท่อรวบรวมนำ้�เสียครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและ
เหม�ะสมส�ม�รถนำ�นำ้�เสียท่ีผ่�นก�รบำ�บัดกลับ
ม�ใช้ใหม่ แผนง�นและกิจกรรมก�รป้องกัน ควบคุม
และติดต�มเฝ้้�ระวังทุกๆ ๖ เดือน จ�กสำ�นักง�น
ส่ิงแวดล้อม ภ�คท่ี ๑๖ จ�กก�รส่งเสริมให้มีก�รบำ�บัด
และจัดก�รนำ้�เสียอย่�งครบวงจรตั้งแต่ต้นท�ง 
ณ อ�ค�รบ้�นเรือนและสถ�นประกอบก�ร ก�รมี
ระบบก�รจัดก�รนำ้�เสียท่ีได้ม�ตรฐ�นก่อนปล่อยลง
สู่ธรรมช�ติ ทำ�ให้ไม่กระทบต่อสภ�พแวดล้อม 
ส่ งผลให้ประช�ชนมีคว�มตระหนักในก�รดูแล
รักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติม�ยิ่งขึ้น

 เทศบ�ลนครยะล�ยึดหลักก�รมีส่วนร่วม
กับทุกภ�คส่วน ในก�รช่วยกันพัฒน�เมือง เมือง
ยะล�เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มีพื้นที่สีเขียวม�ก 
มีแม่นำ้�โอบล้อม สิ่งเหล่�นี้เป็นต้นทุนที่ส�ม�รถ
นำ�ม�สร้�งเมืองให้เกิดคว�มยั่งยืน ให้ประช�ชนมี
คว�มตระหนัก รักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมและ
ส่งมอบมรดกท�งธรรมช�ติท่ีดีให้ลูกหล�นต่อไป

ระบบบำาบัดนำ�าเสีย

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
น�งวีร์ธิม�  ส่งแสง
ผู้อำ�นวยก�รกองวิช�ก�รและแผนง�น
โทรศัพท์ : ๐๙ ๐๒๒๔ ๒๓๑๕
Email : s_wetrima@hotmail.com



Scan เพื่อเปิดดูแผนที่

นครแห่งคุณภาพชีวิต

เทศบาลนครรังสิต
อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์
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นครรังสิต เป็นนครแห่งคุณภ�พชีวิตในปี ๒๕๖๕
๒๐.๘๐ ต�ร�งกิโลเมตร
๘๔,๙๓๘ คน (ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิก�ยน พ.ศ. ๒๕๖๒)
เลขที่ ๑๕๑ ถนนรังสิต – ปทุมธ�นี ตำ�บลประช�ธิปัตย์ 
อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธ�นี ๑๒๑๓๐
๐ ๒๕๗๖ ๖๐๐๐
www.rangsit.org
น�ยธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม

 เทศบ�ลนครร ั ง สิต หร ือ นครร ั ง สิต 
เป็นเมืองปริมณฑลท่ีรองรับก�รขย�ยตัวของ
กรุงเทพมห�นครในท�งตอนเหนือ ปัจจุบัน นครรังสิต
กล�ยเป็นจุดศูนย์กล�งในก�รเดินท�งต่อไปยัง
จังหวัดต่�งๆ เทศบ�ลนครรังสิต จึงมุ่งสู่ก�รเป็น 
“นครแห่งคุณภ�พชีวิต” โดยพัฒน�คว�มเป็นอยู่
ที ่ดีในสังคมให้มีคว�มสุข ท่�มกล�งสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน จ�กอดีต ถึง ปัจจุบัน เทศบ�ลนครรังสิต 
มีอัตลักษณ์ของเมือง ก�รจัดทำ�ป้�ยช่ือถนนท่ีบ่งบอก
ถึงภูมิสัญลักษณ์ (Land mark) ท่ีเป็นส่ิงก่อสร้�ง 
ท่ีสะดุดต� และบ่งบอกถึงคว�มเป็นเมือง ของนครรังสิต
อีกด้วย เช่น คลองรังสิตประยูรศักด์ิ

ศู้นย์ควบคุม
กัารสั�งกัารรังสิต

รังสิต

๑๕ ๑ เทศบ�ล ๑ ตัวอย่�งที่ดี ประจำ�ปี ๒๕๖๓

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล



นครแห่งคุณภาพชีวิต  เปรียบเสมือนส�ยโลหิตหล่อเล้ียงวิถีชีวิต 
ผู้คนในท้องถิ่นแห่งนี้ม�ช้�น�น จ�กบรรพบุรุษ 
ตกทอดถึงลูกหล�นรุ ่นแล้วรุ ่นเล่� ทั ้งเพื ่อก�ร
อุปโภคบริโภค ก�รเกษตรกรรม คมน�คมขนส่ง 
ค้�ข�ย และเก่ียวโยงถึงประเพณีวัฒนธรรมเทศบ�ล
นครรังสิตตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของส�ยนำ�้
อันทรงคุณค่�แห่งน้ีได้ริเร่ิมโครงก�รเก่ียวกับก�ร
ปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษ�คว�มสะอ�ดเสมอม� 
ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมอันเก่ียวกับส�ยนำ้� เช่น
ก�รแข่งขันเรือพ�ยประเพณีชิงถ้วยพระร�ชท�น
สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี นอกจ�กน้ันได้
ริเริ ่มโครงก�รตล�ดนำ้�ริมคลองรังสิต ซ่ึงเป็นก�ร
พัฒน�และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสำ�คัญ
ของช�วรังสิตตลอดจนผู้สัญจรไปม� เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น อ�ห�รพื้นบ้�น พัฒน�เศรษฐกิจ
ชุมชนให้เกิดก�รกระจ�ยร�ยได้ ส่งเสริมสินค้� 
OTOP ในชุมชน

 เทศบ�ลนครรังสิตได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�ร
พัฒน�เมือง โดยก�รอนุรักษ์คลองรังสิตประยูรศักด์ิ 
และก�รปรับภูมิทัศน์เมืองให้เป็นระเบียบ และ
สวยง�ม ประกอบกับให้ประช�ชนท่ีอยู่อ�ศัยบุกรุก
ริมคลองส�ธ�รณะ มีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ ้นและให้
เทศบ�ลนครรังสิตเป็นเมืองที่สวยง�ม มีสถ�นที่
พักผ่อนหย่อนใจม�กขึ้น เทศบ�ลนครรังสิตพัฒน�
สวนส�ธ�รณะ สวนสุขภ�พเฉลิมพระเกียรติ ๑ 
สวนสุขภ�พเฉลิมพระเกียรติ ๒ หมู่บ้�นรัตนโกสินทร์ 
๒๐๐ ปี และสวนส�ธ�รณะซอยรังสิต-ปทุมธ�นี ๘
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งนี้ก�รจะทำ�ให้มีพื้นที่สีเขียว
เพ่ิมข้ึน ต้องเริ่มจ�กพื้นที่สีเขียวส�ธ�รณะที่ดินที่
เป็นของเทศบ�ลก่อนทุกแห่ง จะต้องมีก�รปลูก
ต้นไม้ใหญ่ พ้ืนท่ีสีเขียวท�งสัญจร เก�ะกล�งถนน 
ริมท�งเท้� สถ�นที่ร�ชก�รทุกแห่งต้องประส�น
ขอคว�มร่วมมือในก�รปลูกและอนุรักษ์ เช่น สถ�บัน
ธัญรักษ์ โรงเรียนในสังกัดเทศบ�ลทุกแห่ง ส่งเสริม
ก�รปลูกไม้ใหญ่ในโรงเรียน ขอคว�มร่วมมือ
ภ�คเอกชน หมู่บ้�นจัดสรร ในชุมชนทุกชุมชนให้มี
ก�รปลูกต้นไม้ มีก�รลงทะเบียนต้นไม้ทุกต้นให้มี
ก�รดูแลโดยชุมชนในพื้นที่ พื้นที่สีเขียวเศรษฐกิจ
ชุมชนที่เป็นท่ีดินเอกชนทำ�สวนผลไม้ มีก�รส่งเสริม
ก�รทำ�สวนผลไม้

คลอง
รังสิตป้ระย้รศัูกัดิ� 

สวนสาธารณะซอย
รังสิต - ป้ทุ่มธานี ๘

รังสิต

๑๖เทศบ�ลนครรังสิต  จังหวัดปทุมธ�นี



๑๗ ๑ เทศบ�ล ๑ ตัวอย่�งที่ดี ประจำ�ปี ๒๕๖๓

 เทศบ�ลนครรังสิตส่งเสริมก�รเรียนในทุก
ระดับตลอดชีวิตแก่คนทุกกลุ่มวัยอย่�งเท่�เทียม
จัดให้มีโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ ปัจจุบันมีถึงรุ่นท่ี ๘ และมี
หลักสูตรที่เหม�ะสมต�มกลุ่มวัย และเตรียมคว�ม
พร้อมให้เป็นผู้สูงวัยท่ีมีคุณค่� มีก�รเรียนดนตรีไทย 
น�ฎศิลปะ ดนตรีส�กล ก�รเรียนร้องเพลง ให้กับ
เด็ก เย�วชน และผู ้ใหญ่ มีก�รเรียนด้�นก�ร
ส่งเสริมอ�ชีพ ก�รมีกิจกรรมก�รรวมกลุ่ม ชมรม 
เพื่อให้ประช�ชนทุกกลุ่มวัยได้มีโอก�สได้พบปะ 
มีก�รสันทน�ก�ร และใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์ 
เทศบ�ลนครรังสิต จัดให้มีสถ�นที่สำ�หรับบริก�ร
ประช�ชนทั้งในด้�นก�รเรียนก�รสอน สถ�นท่ี
ออกกำ�ลังก�ย สถ�นที่นันทน�ก�รเพื ่อบริก�ร
ประช�ชนท่ีม�ใช้สถ�นท่ีดังกล่�ว และจัดโครงก�ร
ต่�งๆ เพื่อทำ�กิจกรรมร่วมกัน 

 เทศบ�ลนครรังสิต ได้จัดตั้งศูนย์ควบคุม
และส่ังก�รนครรังสิต (RANGSIT CITY CONTROL 
AND COMMAND CENTER) หรือ (ศูนย์ RCC) เพ่ือ
รองรับบริบทของก�รพัฒน�เมือง ก�รบริก�ร
ประช�ชน ก�รอำ�นวยคว�มสะดวก ก�รรักษ�คว�ม
สงบเรียบร้อย คว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประช�ชนในภ�พองค์รวม (คว�มปลอดภัยเมือง) 
ตั้งอยู่ภ�ยในอ�ค�รสำ�นักง�นเทศบ�ลนครรังสิต 
ชั้น ๘ และจัดให้มีเจ้�หน้�ที่อยู่ปฏิบัติง�นประจำ�
ศู น ย์ เ พ่ื อ ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส � น ก � ร แ ก้ ไข ปัญ ห �
คว�มเดือดร้อนของประช�ชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
จึงเป็น “ศูนย์บริก�รที ่ไม่เคยหลับใหลตลอด
๒๔ ชั ่วโมง” ก�รบริห�รจัดก�รผ่�นอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
มีระบบรับ-ส่งสื่อส�ร เพื่อติดต่อประส�นง�นกับ
เจ้�หน้�ท่ี ภ�ยในหน่วยง�น และหน่วยง�นภ�ยนอก 
รวมท้ังก�รติดต่อประส�นง�นผ่�นท�ง Application 

ชมรมผู้้�ส้งอายุ
รัตนโกัสินท่ร์ ๒๐๐ ปี้ 
หม่้บ�านรัตนโกัสินท่ร์ 
๒๐๐ ปี้

ศู้นย์ควบคุมและ
สั�งกัารนครรังสิต

กิัจกัรรมรวม
กัลุ่มเยาวชน

กิัจกัรรมส่งเสริม
สุขภาพผู้้�ส้งอายุ



๑๘เทศบ�ลนครรังสิต  จังหวัดปทุมธ�นี

(Line และ Facebook) และ Traffy Fondue 
ศูนย์ควบคุมก�รสั่งก�ร เทศบ�ลนครรังสิต ได้นำ�
แอพพลิเคช่ันสำ�หรับรับแจ้งปัญห� Traffy Fondue 
เป็นข้อเสนอแนะจ�กผู้แจ้ง และ ระบบสนับสนุน
ก�รบริห�รจัดก�รปัญห�ให้มีประสิทธิภ�พสูงข้ึน 
ระบบได้ถูกออกแบบม�ให้ง่�ยต่อก�รใช้ง�น เพียงแค่
ผู้แจ้งทำ�ก�รถ่�ยรูปและระบุประเภทของปัญห� 
ระบบจะทำ�ก�รแจ้งปัญห�ดังกล่�วไปยังเจ้�หน้�ท่ี
และทีมง�นท่ีรับผิดชอบทันที ในด้�นของเจ้�หน้�ท่ี 
ระบบจะช่วยคัดแยกประเภทของปัญห�และแจ้ง
ปัญห�ต่อเจ้�หน้�ท่ี ผู้ท่ีมีหน้�ท่ีดูแลและรับผิดชอบ
โดยตรง ระบบส�ม�รถให้ข้อมูลคว�มก้�วหน้�
ในก�รดำ�เนินก�รและติดต�มสถ�นะของปัญห�ได้
ผ่�นโทรศัพท์มือถือ ระบบน้ีช่วยให้ผู้แจ้งมีส่วนร่วม
ในก�รดูแลสภ�พแวดล้อมของชุมชนของตนเอง 
และยังเปิดโอก�สให้ผู้แจ้งส�ม�รถให้กำ�ลังใจ ติชม 
ก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ได้อีกด้วย ผู้แจ้งและ
เจ้�หน้�ท่ีส�ม�รถส่ือส�รและช่วยกันแก้ไขปัญห�
ชุมชนร่วมกัน

 เทศบ�ลนครรังสิตก้�วทันก�รเปล่ียนแปลง 
ให้คว�มสำ�คัญกับประช�ชนเป็นหลัก ให้ประช�ชน
มีส่วนร่วม โดยน้อมนำ�หลักเศรษฐกิจพอเพียงม�เป็น
แนวท�งในก�รบริห�รจัดก�ร ท่ีผ่�นม�มุ่งม่ันแก้ไข
ปัญห�และมุ ่งมั ่นอย่�งไม่หยุดยั ้งในทุกๆ ด้�น 
เพ่ือรองรับก�รขย�ยตัวของชุมชนเมือง โครงสร้�ง
พ้ืนฐ�นและเป็นศูนย์กล�งของก�รคมน�คม 
ซ่ึงส่งเสริมต่อก�รเติบโตของเศรษฐกิจ โดยจะพัฒน�
เมืองให้เป็นเมืองท่ีครบวงจรในทุกๆ ด้�น สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตสังคมเมืองในยุคดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ก�รเป็น
นครแห่งคุณภ�พชีวิต

ศู้นย์ควบคุม
กัารสั�งกัารนครรังสิต

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
น�งทิพวัลย์  เทพธัญญะ
หัวหน้�ฝ้��ยบริห�รง�นส�ธ�รณสุข
โทรศัพท์ : ๐๘ ๒๗๗๕ ๘๙๖๘
Email : tipawan_t@hotmail.co.th



Scan เพื่อเปิดดูแผนที่

เปิดเมืองเก่านครสงขลา

เทศบาลนครสงขลา
อำาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

เมืองแห่งก�รเรียนรู้ เศรษฐกิจชุมชนมั่นคง 
คุณภ�พชีวิตที่ดีด้วยก�รบริก�รใหม่ที่ยั่งยืน
๙.๒๗ ต�ร�งกิโลเมตร
๖๑,๕๙๓ คน (ข้อมูล ณ เดือน กุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ถนนร�ชดำ�เนิน ตำ�บลบ่อย�ง อำ�เภอเมืองสงขล� 
จังหวัดสงขล� ๙๐๐๐๐
๐ ๗๔๓๑ ๑๐๑๕
www.songkhlacity.go.th
น�ยสมศักดิ์ ตันติเศรณี

 เทศบ�ลนครสงขล�มีสภ�พแวดล้อมท่ี
แวดล้อมด้วย ต้นไม้ พันธ์ุพืชต่�งๆท่ีมีคว�มจำ�เป็น
ต่อก�รดำ�รงชีวิตของมนุษย์และส่ิงมีชีวิตเล็กๆ 
ก�รอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่เพ่ือส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้
อย่�งมีประสิทธิภ�พและย�วน�น พ้ืนท่ีภ�ยในเขต
เทศบ�ลนครสงขล�เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีคว�มหล�กหล�ย
ท�งชีวภ�พท่ีควรค่�แก่ก�รอนุรักษ์ไว้ เช่น บริเวณ
เข�น้อย เข�ตังกวน ป��สน และพื้นที่ส�ธ�รณะ
อ่ืนๆ ร�ยรอบเมือง

แหลมสนอ่อน

สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๑๙ ๑ เทศบ�ล ๑ ตัวอย่�งที่ดี ประจำ�ปี ๒๕๖๓

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล



เปิดเมืองเก่านครสงขลา

 เป็นสถ�นท่ีท่องเท่ียวท่ีสำ�คัญแห่งหน่ึงใน 
อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขล� เป็นเนินเข�สูง จ�ก
ระดับนำ้�ทะเลประม�ณ ๒,๐๐๐ ฟุัต จ�กยอดเข�
ตังกวนน้ีส�ม�รถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขล�
ได้โดยรอบ บนยอดเข�ตังกวนเป็นที่ประดิษฐ�น
เจดีย์พระคู่เมืองสงขล�ซ่ึงสร้�งในสมัยอ�ณ�จักร
นครศรีธรรมร�ช เป็นศิลปะสมัยทว�รวดี โดย
พระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว (รัชก�ลท่ี ๔) 
ได้พระร�ชท�นเงินหลวงให้เป็นทุนในก�รบูรณะ
ปฏิสังขรณ์ และในเดือนธันว�คม พ.ศ. ๒๕๓๙ 
พระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศรมห�ภูมิพล
อดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร (รัชก�ลที่ ๙) 
ได้ทรงพระร�ชท�นพระบรมส�รีริกธ�ตุให้ม�บรรจุ
ในองค์พระเจดีย ์ในทุกๆ ปี  ในเดือนตุล�คม 
จะมีง�นพิธีห่มผ้�องค์พระเจดีย์ และประเพณี
ตักบ�ตรเทโวและล�กพระของสงขล� เจดีย์พระธ�ตุ 
พระเจดีย์หลวง ซึ่งพระเจดีย์หลวงเป็นอีกหนึ่งใน
โบร�ณสถ�นท่ีสำ�คัญของเข�ตังกวน พระเจดีย์ก่อ
อิฐถือปูนทรงระฆััง สันนิษฐ�นว่�เป็น พระเจดีย์
โบร�ณท่ีมีม�น�น แต่ไม่ปร�กฎหลักฐ�นคว�มเป็นม�
ที่ชัดเจน  ประภ�ค�ร  เป็นอ�ค�รที่สำ�คัญอย่�ง
หน่ึงของเข�ตังกวน สร้�งในรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว (รัชก�ลที่ ๕) ศ�ล�
พระวิห�รแดง จ�กล�นพระเจดีย์หลวงมีท�งเดินลง
บันไดม�ยังศ�ล�พระวิห�รแดง วิวสวยหน้�ศ�ล�
พระวิห�รแดง พลับพล�ท่ีสร้�งข้ึนต้ังแต่ในรัชสมัย
พระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว หันหน้�
พลับพล�ไปด้�นเชิงเข�ด้�นหน่ึงของเข�ตังกวน 
เป็นบริเวณท่ีวิวเปิดเห็นทิวทัศน์ได้ไกล และสวยง�ม
ม�กภ�ยในศ�ล�พระวิห�รแดงลักษณะก�รก่อสร้�ง
ภ�ยในเป็นเส� มีช่องท�งเดินทะลุถึงกันแต่ละช่อง
มีขน�ดเท่�กัน และเป็นแบบเดียวกันทั ้งหมด 
ท้ังบ�นประตูและบ�นหน้�ต่�ง ด้�นหลังเป็นท�งไป
บันไดน�คข้ึนยอดเข�ตังกวนและพระเจดีย์หลวง 

จุดชมวิวเขาตังกัวน

จุดชมวิวเขาตังกัวน

ภาพมุมส้งนครสงขลา

๒๐เทศบ�ลนครสงขล�  จังหวัดสงขล�

ช่องด้�นหน้�เป็นท�งเดินลงไป เชิงเข�ท�งบันได 
ล�นชมวิวเข�ตังกวน จ�กยอดเข�ตังกวนก็จะมอง
เห็นวิวของเมืองสงขล�ได้แบบ ๓๖๐ องศ� มีท่ีน่ัง
ให้นั่งชมวิว ล�นชมวิวแห่งนี้มีรูปหลวงปู�ทวดอยู่
กล�งล�น บนฐ�นที่ยกสูงขึ้นไป ล�นชมวิวหน้�
พระ เจ ดีย์หลวงจะมอง เห็น ตัว เ มืองสงขล�
ได้กว้�งไกลม�กๆ ทั ้งวิวตัวเมืองและทะเลส�บ
สงขล� รวมทั้งห�ดสมิหล�



 เทศบ�ลนครสงขล� มีสวนส�ธ�รณะ
ในพ้ืนท่ีกระจ�ยอยูต่�มชุมชนต่�งๆ เพ่ือรองรับก�ร
พักผ่อนหย่อนใจของประช�ชนและนักท่องเท่ียว
ที่เข้�ม� เช่น สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษ� 
อีกท้ังพ้ืนท่ีสีเขียวต�มธรรมช�ติ สวนเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษ� สวนญี่ปุ�น สวนเสรี สระบัว และ
มีสวนหย่อมต�มท�งแยกต่�งๆ รวมถึงเก�ะกล�งถนน 
แหลมสนอ่อน ป��สนตลอดแนวช�ยห�ดชล�ทัศน์ 
ห�ดสมิหล� ประช�ชนในพื้นที่ช่วยกันรักษ�คว�ม
สะอ�ดบริเวณช�ยห�ดเพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียว
พักผ่อนหย่อนใจ และทำ�กิจกรรมของคนในชุมชน 
รวมทั้งใช้เป็นสถ�นที่ออกกำ�ลังก�ย โดยมีก�รจัด
พ้ืนท่ีสำ�หรับร้�นค้�ในก�รค้�ข�ยเพ่ือไม่ให้รุกลำ้�
เข้�ไปในพื้นที่บริเวณช�ยห�ด

 โครงก�รพัฒน�ย่�นเมืองเก่�สงขล� “เปิด
เมืองเก่�สงขล� สู่เมืองน่�อยู่อย่�งยั่งยืน” เกิดข้ึน
ด้วยก�รบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือของทุกภ�คส่วน 
อันนำ�ม�ซ่ึงก�รเปล่ียนแปลงเชิงพ้ืนท่ี เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม โดยก�รเชื ่อมโยงคนและชุมชน 
ไม่เพียงในเชิงพลวัตท�งก�ยภ�พของพ้ืนท่ีเท่�น้ัน 
ห�กแต่ในเชิงคว�มคิดและก�รรับรู้ของผู้คน
ในเมือง ก�รใช้สถ�ปัตยกรรมและคว�มรู้เร่ืองวิถีชีวิต
ของคนเมืองเป็นเคร่ืองมือในก�รพัฒน� “เมืองเก่�
สงขล�” เมื ่อปี พ.ศ. ๒๔๕๗ รองอำ�ม�ตย์ตรี
ขุนร�ชกิจก�ร (จุ่น เล่ียง ล้ิมเส�วพฤกษ์) เปิดกิจก�ร
โรงสีข้�ว ท่ีบ้�นเลขท่ี ๑๓ ถนนนครนอก ริมทะเลส�บ
สงขล�ช่ือโรงสี “หับ โห้ ห้ิน”  ผู้คนเรียกว่� โรงสีแดง 
เพร�ะอ�ค�รทั้งหลังท�ด้วยสีแดง ช่วงเริ่มกิจก�ร
เป็นโรงสีข้�วขน�ดเล็ก ส่ังเคร่ืองจักรมอเตอร์ในก�ร
สีข้�วม�จ�กปีนัง ต่อม�เปล่ียนม�ใช้แกลบเป็นเช้ือเพลิง
ทำ�ให้โรงสีเดินด้วยกำ�ลังไอนำ้�โดยส่ังเคร่ืองจักรม�
จ�กอังกฤษ มีคนง�น ๓๐-๕๐ คน ทำ�ง�นตลอด 
๒๔ ช่ัวโมง มีก�รทำ�ง�นเป็นกะเป็นโรงสีขน�ดใหญ่ 
และทันสมัยที่สุดในยุคนั ้น รับสีข้�วจ�กพื้นที ่
ปลูกข้�วรอบทะเลส�บสงขล� ส�ม�รถผลิตข้�วส�ร 
จำ�หน่�ยแก่ประช�ชนในสงขล�และจังหวัด
ใกล้เคียง รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้�น อ�ทิ เปรัค และ
อีโป ในประเทศม�เลเซีย เป็นต้น ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐

ชายหาดสมิหลา
ชายหาดชลาทั่ศูน์  

โรงสีแดง ย่านเม้องเก่ัา

๒๑ ๑ เทศบ�ล ๑ ตัวอย่�งที่ดี ประจำ�ปี ๒๕๖๓

แหลมสมิหลา



 เทศบ�ลนครสงขล� มีระบบบำ�บัดนำ�้เสียรวม 
มีเน้ือท่ี ๑๗๖ ไร่ ซ่ึงได้ทำ�ก�รก่อสร้�งต�มโครงก�ร
ท่ีว�งแผนง�นไว้ ๔ ระยะ ได้ดำ�เนินก�รก่อสร้�ง
และใช้ง�นไปแล้ว ๒ ระยะ คือ ก่อสร้�งระบบรวบรวม
นำ้�เสียและโรงปรับปรุงคุณภ�พนำ้� และ ก่อสร้�ง
ระบบรวบรวมนำ้�เสียเพิ่มต่อจ�กระยะที่ ๑ และ
ก่อสร้�งสถ�นีสูบนำ้�เสียเพิ่ม ระบบบำ�บัดนำ้�เสีย
เทศบ�ลนครสงขล� ซึ่งมีก�รลำ�เลียงนำ้�เสียผ่�น
ระบบรวบรวมนำ้�เสียจ�กเมืองสงขล�ท่ีดักเก็บได้
ท้ังหมดเข้�สู่ระบบปรับปรุงคุณภ�พนำ้�แห่งน้ี 
ทำ�ก�รปรับปรุงคุณภ�พนำ้�ด้วยวิธีสระเติมอ�ก�ศ 
(Aerated Lagoon) จนนำ ้�เส ียที่ผ ่�นระบบ
ก�รปรับปรุงคุณภ�พมีคุณภ�พดี ส�ม�รถนำ�ไปใช้
ประโยชน์ได้ ท้ังน้ี ต้ังแต่มีก�รเปิดใช้ระบบเป็นต้นม� 
นำ้� ท่ี ผ่�นก�รปรับปรุงคุณภ�พแล้วถูกลำ�เลียง
ปล่อยออกสู่ทะเลอ่�วไทยเกือบท้ังหมด 

 เทศบ�ลนครสงขล�ได้ร่วมกับภ�คีเครือข่�ย
และภ�คประช�ชนในก�รพัฒน�ย่�นเมืองเก่�
นครสงขล� เพื่อขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�น อนุรักษ์
พัฒน�ขย�ยเขตเมืองเก่�สู่ก�รเป็นเมืองมรดกโลก 
เพื่อสร้�งคว�มตระหนักในคุณค่� คว�มสำ�คัญของ
มรดกท�งวัฒนธรรม และประวัติศ�สตร์ของจังหวัด
สงขล� เทศบ�ลนครสงขล�ได้ม ุ ่งม ั ่นบริห�ร
บ้�นเมือง เพื่อให้นครสงขล�เป็นเมืองน่�อยู่ เป็น
เมืองแห่งก�รเรียนรู้ เมืองแห่งคว�มสุข และสร้�งให้
ทุกคนตระหนักถึงอัตลักษณ์ ศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและประเพณีที่งดง�ม เมืองมีสิ่งแวดล้อม
และภูมิทัศน์ที่สวยง�ม ประช�ชนมีคุณภ�พชีวิต
ที่ดีอย่�งยั ่งยืน

ระบบบำาบัดนำ�าเสีย
เท่ศูบาลนครสงขลา 

๒๒เทศบ�ลนครสงขล�  จังหวัดสงขล�

พื้นที่รอบนอกสงขล� มีก�รสร้�งโรงสีขน�ดเล็ก 
ทำ�ให้ข้�วเปลือกท่ีจะป้อนโรงสีลดลงจึงต้องยุติ
กิจก�รโรงสีข้�วม�ทำ�กิจก�รโรงนำ้�แข็งขน�ดเล็ก
จำ�หน่�ยในชุมชน และเปล่ียนเป็นโกดังเก็บย�งพ�ร�
สำ�หรับลำ�เลียงขนถ่�ยไปยังเรือเดินสมุทร ซ่ึงจอดอยู่
ที่เก�ะหนู เพื่อขนส่งไปยังต่�งประเทศ และเมื่อ
มีท่�เรือนำ ้�ลึกสงขล� ก�รขนส่งย�งพ�ร�ด้วย
เรือลำ�เลียงจึงต้องหยุดกิจก�รม�เป็นท่�เทียบเรือ
ประมงขน�ดเล็กแทน วันเวล�ล่วงผ่�นม�กกว่� 
๑๐๐ ปี โรงสีแดงยังคงยืนเด่นเป็นสัญลักษณ์ของ
ถนนนครนอกและเป็นเอกลักษณ์ของเมืองสงขล�
ไว้เฉกเช่นในอดีต เพร�ะท�ย�ทรุ่นหลังของตระกูล
ได้ช่วยกันทำ�นุบำ�รุงอ�ค�รโรงสี ทำ�ก�รซ่อมแซม
โครงสร้�ง ส่วนประกอบอ�ค�ร ตลอดจนท�สีภ�ยนอก
อ�ค�รอย่�งสมำ�่เสมอ ทำ�ให้สภ�พอ�ค�รและปล่องไฟั
โรงสีแดง ยังคงคว�มสมบูรณ์อยู ่ในสภ�พเดิม 
ส�ม�รถรักษ�คุณค่�ท�งสถ�ปัตยกรรม เอ�ไว้ได้
เป็นอย่�งดี จนได้รับร�งวัลอนุรักษ์ศิลปะสถ�ปัตยกรรม
ดีเด่นประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเภทอ�ค�รพ�ณิชย์
จ�กสม�คมสถ�ปนิกสย�มในพระบรมร�ชูปถัมภ์ 
ปั จ จุ บัน โร ง สี แดง เ ป็นแห ล่ ง เ รี ยน รู้ ท่ี มี ชี วิ ต 
เป็นอุทย�นก�รเรียนรู้นครสงขล� เป็นศูนย์กล�ง
ในก�รจัดกิจกรรมของชุมชนม�กม�ย

ระบบบำาบัดนำ�าเสีย

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
น�ยสุนทร ทองสม
นักวิช�ก�รสุข�ภิบ�ลชำ�น�ญก�ร
โทรศัพท์ : ๐๘ ๙๐๔๖ ๑๙๘๐
Email : pakapao_2520@hotmail.com



เทศบาลเมือง
คอหงสโมเดล แกปญหาพิษสุนัขบา
เทศบาลเมืองคอหงส อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

คลองสวย น้ำใส ชัยภูมิ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปูเจาสมิงพราย เมืองนาอยู
เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ

สุขภาพดี ที่วิเชียรบุรี
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ

ตลาดโบราณ ใครใครคา คา
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓๒๓

Satun Sport Complex
เทศบาลเมืองสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แปลงขยะอินทรีย เปนแกสชีวภาพ
เทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

เทคโนโลยีการฝงกลบขยะมูลฝอย
แบบกึ่งใชอากาศ
(Semi-Aerobic Landfill)
เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เมืองแหงสุขภาวะ Healthy city
เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

รักหัวหิน รักษสวน รักสุข
เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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เทศบาลเมือง ๒๔



วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

คอหงส์ จะเป็นเมืองสำาคัญ ชั้นนำาของหาดใหญ่ 
ที่เพียบพร้อมเรื่องคุณภาพชีวิต มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 
เป็นฐานผลิตทางวิชาการ เมืองธรรมมาภิบาลการพัฒนา
๓๔.๕๗ ตารางกิโลเมตร 
๔๖,๑๐๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขที่ ๕๙ ซอย ๕ บ้านทุ่งรี ตำาบลคอหงส์ 
อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
๐ ๗๔๒๘ ๐๐๐๐
www.khohongcity.go.th
นายพยงค์ อรัญดร

 เทศบาลเมืองคอหงส์ ช่ือน้ีมาจากเขาคอหงส์
พ้ืนท่ีสีเขียวต้ังตระหง่านในอำาเภอหาดใหญ่ อากาศ
บริสุทธิ� มีความสมบูรณ์ของต้นไม้ และสัตว์ป่า
ท่ีเป็นจุดเด่นของความเป็นธรรมชาติ และสังคมเมือง
บรรจบพบกันผสานความสัมพันธ์อันเป็นธรรมชาติ 
สู่เทศบาลเมืองคอหงส์พื้นที่ชุมชนโดยรอบ พื้นที่
เทศบาลเมืองคอหงส์มีลักษณะการตั้งถิ่ิ่นฐาน

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

คอหงส์โมเดล

เทศบาลเมืองคอหงส์
อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แกป้ญัหาพษิสนุขับ้า

๒๕ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

ชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีอยู่ระหว่างท่ีราบลุ่ม (ทางนำ้าหลาก) 
กับพื้นที่ภูเขาสูงด้านทิศตะวันออกของชุมชน เช่น 
ถิ่นนสายปุณณกัณฑ์์ ซ่่งเป็นลักษณะของการพัก
อาศัยรองรับกลุ่มนักเรียน นักศ่กษา เนื ่องจาก
พ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่เคียงข้าง
จ่งถิ่ือเป็นชุมชนที่มีอายุการตั้งถิ่ิ่นฐานไม่นานมาก



การจััดการฐานทรัพยากรท้องถ่ิ่�น

๒๖เทศบาลเมืองคอหงส์  จังหวัดสงขลา

 เทศบาลเมืองคอหงส์มีการส่งเสริมการเรียนรู้
นอกระบบให้แก่บุคลากร โดยมีศูนย์ถ่ิ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรตำาบลคอหงส์ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่
ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีให้มี
ความม่ันคงและยั่ งยืนตามแนวพระราชดำา ริ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกร 
องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง
ทางการเกษตรตามความต้องการของตลาด ให้บริการ
ด้านเกษตรตามสภาพแวดล้อมสภาพปัญหา และ
ความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนท่ี และศ่กษาวิจัย 
พัฒนางานด้านเกษตร และส่งเสริมการเกษตร

ใน พ้ืน ท่ี ติด ต่อประสานงานและ บูรณาการ 
การทำางานกับองค์กรเกษตรและหน่วยงานเกษตร
ทุกภาคส่วน ในส่วนการบริหารจัดการภายในองค์กร 
มีการนำาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ โดยมี
การใช้เครือข่ายออนไลน์ในการติดต่อส่ือสารข้อมูล 
เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของเทศบาลเมืองคอหงส์ ซ่่งเป็นแหล่งรวบรวม
ความรู้ที่บุคลากรทุกคนสามารถิ่สืบค้นได้ มีระบบ
การจัดเ ก็บเอกสารอิ เ ล็กทรอนิกส์ในองค์กร 
(E-Document) ไลน์กลุ่มงานบริหารบุคคลของ
เทศบาลเมืองคอหงส์ เป็นต้น

ก่จักรรมเก็บเมล็็ดพันธ์์ไม้

ศููนย์ข้้อมูล็ข่้าวสาร
ให้้บร่การประชาชน



๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

 คอหงส์โมเดลการจัดการสุนัขจรจัด สู่สุนัข
ชุมชนแบบบูรณาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า
เกิดข้่นหลังจากโรคพิษสุนัขบ้าเร่ิมระบาดในพ้ืนท่ี
เมืองคอหงส์ สถิ่านการณ์ล่าสุดพบว่ามีผู้ป่วยใน
ชุมชนบ้านคลองหวะเสียชีวิต ไป ๑ รายในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขณะที ่การสุ่มตรวจ
หัวสัตว์ที่สงสัยในจังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พบเชื้อโรคถิ่่ง ๔๕ หัว คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๕ 
ซ่่งถิ่ือว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง จะเห็นได้ว่าในพื ้นที ่
เ มืองคอหงส์โอกาสเ ส่ียงการระบาดของโรค
ดังกล่าวเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุผลของความเป็น
ชุมชนเมืองและเหตุผลอ่ืนตามมาคือการเคล่ือนย้าย
ของประชากรสูงมาก โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว
ท่ีนำาสุนัขมาเล้ียงและท้ิงไว้หลังเสร็จส้ินการทำางาน
ท่ีแคมป์ บวกกับเทศบาลท่ีขาดงบประมาณในการ
จัดการและขาดบุคลากรที่สำาคัญ ชาวคอหงษ์ขาด
องค์ความรู้ในเร่ืองการดูแลและป้องกันด้วยเหตุน้ี
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ่งมีการหารือ
อย่างจริงจังภายใต้การดำาเนินงานของเทศบาล

คอห้งส์โมเดล็ แก้ปัญห้าพ่ษสุนัข้บ้า 

๒๗ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

แม้จะมีบางประเด็นท่ีไม่เข้าใจกันแต่ก็ได้ผลสรุป
ในเร่ืองคอหงส์โมเดลอย่างชัดเจนภายใต้การมี
ส่วนร่วมของหลายฝ่่ายท้ังกลุ่มคนรักสัตว์ กลุ่มองค์กร
เอกชนกลุ่มผู้นำาชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี
เป้าหมายร่วมกันก็คือเพ่ือดูแลป้องกันอันตรายท่ีอาจ
เกิดข่้นในอนาคต เพื่อแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า 
เทศบาลเมืองคอหงส์ มีการดำาเนินงานป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า โดยนำาแนวคิดด้านการมีส่วนร่วม
ของโคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff) 
ซ่่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ๔ ด้าน 
ได้แก่ 



 ด้ วยความตระหนั กความสำา คัญของ
ประชาชนชาวคอหงส์ ท ุกคน ทุกชุมชนเป็น
ทรัพยากรท่ีสำาคัญท่ีสุดท่ีจะมีส่วนในการพัฒนา
เทศบาลเมืองคอหงส์ ให้เจริญก้าวหน้าพร้อมกับ
การพัฒนาเมืองแบบมีส่วนร่วมสู่การเติบโตท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยมุ่งหมายให้คอหงส์เป็นนครแห่งปัญญาสีเขียว 
น่าอยู่สู ่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

๒๘เทศบาลเมืองคอหงส์  จังหวัดสงขลา

 • การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
 • การมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน
 • การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
 • การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

เช่น การตรวจสอบสุนัขจรจัดจากพ่ีน้องประชาชน 
การจัดทำาทะเบียนสุนัข การประชาสัมพันธ์และ
การให้ความรู้เก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ้าน้ี การประสาน
ในกรณีพบผู้ป่วยหรือสงสัยการบริการฉีดวัคซีน 
และจัดทำาการทำาหมันสุนัข ภายใต้โมเดลน้ีจ่งน่าจะ
เป็นต้นแบบการจัดการโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต้ังใจ
จริงจังภายใต้การมีส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชน
ชาวคอหงส์ 

บร่การฉีีดวัคซีีน
แล็ะทำาห้มันสุนัข้

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นางสาวจรัญยา  เสลา
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
โทรศัพท์ : ๐๘ ๘๗๘๕ ๔๐๔๐
Email : charanya_sela@hotmail.com

เทศบาลเมืองคอหงส์  จังหวัดสงขลา



วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

คุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 
สร้างเสริมรายได้ มั่งสู่บริการที่เป็นเลิศ
๓๐.๗๘ ตารางกิโลเมตร
๓๖,๐๖๑ คน (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖)
เลขที่ ๓๗๕ ถิ่นนบรรณาการ ตำาบลในเมือง 
อำาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
๐๔ ๔๘๑๗ ๖๔๒๓
www.chaiyaphummunicipality.com
บรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

เทศบาลเมืองชัยภูมิ  
อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

๒๙ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

คลองสวย นำ้าใส 
ชัยภูมิ

 ศาลเจ้าพ่อพญาแล เป็นสถิ่านที่พระยา
ภักดีชุมพล (แล)  ผู้ก่อต้ังเมืองคนแรกได้เสียชีวิตในปี  
พ.ศ. ๒๓๖๙ ณ บริเวณต้นมะขามหนองปลาเฒ่า 
อยู่ ห่ า งจาก ตัว เ มือง ไปตาม เ ส้นทาง จั งห วัด
ชัยภูมิ-บ้านเขว้า ๓ กิโลเมตร ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อ
มีศาลาบวงสรวงไว้เป็นท่ีสักการะบูชา เป็นท่ีพักผ่อน
หย่อนใจของประชาชน งานบวงสรวงดวงวิญญาณ

เจ้าพ่อพญาแล เรียกว่า งานประเพณีบุญเดือนหก 
ซ่่งจัดข้่นเป็นประจำาทุกปี อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล
ประดิษฐานตรงวงเวียน ถิ่นนบรรณาการ ปากทางเข้า
เมืองชัยภูมิ ชาวชัยภูมิได้ก่อสร้างเม่ือปี  พ.ศ. ๒๕๐๘ 
เพ่ือเป็นท่ีระล่กถ่ิ่งพระยาภักดีชุมพล (แล) เจ้าเมือง
คนแรก



 เทศบาลเมืองชัยภูมิยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท่ีโดดเด่นไว้ ส่งเสริมงานบุญเดือนหก ทุกหน่วยงาน
ในจ ังหว ัดชัยภูม ิมาร ่วมกิจกรรม โดยมีการ
รำาบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแล (พ่อเมือง
ชัยภูมิคนแรก)  จะมีประชาชนทั้งจังหวัดชัยภูมิ
มาร่วมรำาบวงสรวงด้วยจิตศรัทธาในองค์เจ้าพญาแล 
จัดข้่นบริเวณรอบวงเวียนอนุเสาวรีย์เจ้าพญาแล
ซ่่งตั้งตระหง่านใจกลางเมือง ทั้งนี้ ประชาชนที่มี
มาหลายกลุ่มวัยมีจิตใจแน่วแน่ท่ีจะมาร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว ทุกคนซาบซ่้งและสืบทอดกันต่อมาบอก
เล่าถิ่่งความเป็นนำ้าหน่่งใจเดียวของคนชัยภูมิ ใส่ผ้า
พ้ืนเมืองนุ่งผ้าซ่ินประจำา ถ่ิิ่นบอกถ่ิ่งความเป็น
อัตลักษณ์ของเมืองชัยภูมิ ท่ีลูกหลานต่างภูมิใจท่ีได้
เกิดบนผืนแผ่นดินเมืองชัยภูมิ โดยได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในจังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ชาวชัยภูมิ
ถิ่ือเป็นมหาบุญประเพณีอันยิ่งใหญ่ท่ีมีประชาชน
ทุกห มู่ เหล่ ามารวมตั ว กันแสดง ถ่ิ่ งประเพณี 
วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถ่ิิ่น ที่ทรงคุณค่า
แก่การอนุรักษ์ และสืบสานคงอยู่สืบไป

 ท่ีต้ังของพ้ืนท่ีเป็นท่ีรับนำ้าทำาให้เกิดปัญหา
อุทกภัยเป็นประจำา ดังนั้นในการปรับปรุงผังเมือง
รวมใหม่ จ่งพิจารณาในเรื่องของการกำาหนดพื้นที่
เปิดโล่งเพื่อการระบายนำ้า การพัฒนาสิ่งก่อสร้าง
ที ่ไม่กีดขวางทางไหลของนำ ้า การพัฒนาระบบ
ป้องกันนำ้าท่วม การระบายนำ้าท่ีมีประสิทธิภาพ การ
ซ่อมแซมท่อระบายนำ้า การลอกท่อระบายนำ้า ระบบ
ป้องกันนำ้าท่วม เนื่องจากเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เป็นพ้ืนท่ีรับนำา้จากเทือกเขาภูแลนคาผ่านใจกลางเมือง 
ฤดูนำ้าหลากเกิดปัญหานำ้าท่วมพ้ืนท่ีความเสียหาย
ประมาณ ๑๔.๖๓ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม ๑๔ 
ชุมชน ดังนั้นจ่งได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อป้องกัน 
ลดผลกระทบ ตลอดจนแผนการฟ้�นฟูที่ให้กลับสู่
สภาพเดิมได้โดยเร็ว รวมถิ่่งการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ ประสานความร่วมมือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ร่วมบูรณาการทั้งด้านกำาลังคน งบประมาณและ
การจัดการ เช่น โครงการกำาจัดผักตกชวา และ
วัชพืชในลำาห้วยเสว การขุดลอกคูคลองที่ตื ้นเขิน
ปัจจุบัน ความเจริญของชุมชนประกอบการลุกลำ้า
ลำาห้วยเสว ส่งผลให้มีนำ้าเน่าเสีย วัชพืชกีดขวาง
ทางนำา้ มีการลุกลำ้าพ้ืนท่ี ประกอบกับฤดูนำ้าหลาก
ได้พัดพาเอาซากวัชพืชมาสะสมทำาให้ ต้ืนเขิน 
เม่ือฝ่นตกหนักหรือนำ้าหลากมาส่งผลให้เกิดนำ้าท่วม
หนัก ประชาชนในเขตเมืองกว่า ๑๔ ชุมชน ได้รับ

คล็องสวย นำ�าใส

การระบายนำ�า

๓๐เทศบาลเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

คลองสวย นำ้าใส 
ชัยภูมิ



การระบายนำ�า

๓๑ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

 สถิ่านการณ์ผู้ป่วยโรคเร้ือรังและโรคไตวาย
เร้ือรังรายใหม่ ในเทศบาลชัยภูมิ มีแนวโน้มเพ่ิมข้่น
ทุกปี สอดคล้องกับสถิ่านการณ์ทั ่วโลก ระดับ
ประเทศ และระดับจังหวัดเช่นกัน จากการคัดกรอง
ประชาชนท่ีเข้าสู่การบำาบัดทดแทนไตเพ่ิมมากข้่น 
หน่วยไตเทียมท่ีให้บริการประชาชนในเขตจังหวัด
ชัยภูมิมีไม่เพียงพอ ประกอบกับผู ้ป ่วยในเขต
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ท่ีไปรักษาด้วยการฟอกไตเทียม
ท่ีโรงพยาบาลเอกชน ได้สะท้อนปัญหาความลำาบาก
ในการไปรักษา เช่น ปัญหาการเดินทาง ภาวะ
แทรกซ้อนหลังฟอกเลือดแล้วต้องมารับการดูแล
ท่ีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ จ่งได้
ร้องขอให้เทศบาลเมืองชัยภูมิมีบริการศูนย์ไตเทียม 
เทศบาลเมืองชัยภูมิมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา คือ 
“คุณภาพชีวิตท่ีดี ส่ิงแวดล้อมน่าอยู่ สร้างเสริมราย
ได้ มุ ่งสู่บริการเป็นเลิศ” โดยให้ความสำาค ัญ
ในการพัฒนาเ พ่ือสอดรับกรอบแนวคิดเมือง
ส่ิงแวดล้อมยั่งยืน การพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วม 
สู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี จ่งได้จัดบริการศูนย์ฟอกเลือด
ด้วยเคร่ืองไตเทียม เทศบาลเมืองชัยภูมิ เพ่ือรองรับ
และให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาล
เมืองชัยภูมิและพื้นที่ใกล้เคียง 

คนชัยภููม่
ไตวาย ไม่ตายไว

ความเดือดร้อน ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสภาพจิตใจของประชาชน
ผู้ได้รับผลกระทบ เทศบาลเมืองชัยภูมิ จ่งได้เล็งเห็น
ถ่ิ่งความสำาคัญของการดูแลและรักษาแหล่งนำ้า
ให้คงอยู่กับชาวชัยภูมิสืบไป จ่งได้มีการจัดโครงการ
คลองสวยนำ้าใส ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิที่ร ่วมกัน
ทุกภาคส่วน ขุดลอกบริเวณที ่ต ื ้นเขิน รณรงค์
ให้ประชาชน สถิ่านประกอบการท่ีติดกับแหล่งนำา้
ให้รักและหวงแหน มีการตรวจวัดคุณภาพนำ้า
บริเวณจุดรับนำ้าที่ผ่านเข้าสู่ห้วยเสว เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานกำาหนด กำาจัดผักตบชวาที่กีดขวาง
ทางนำ้าร่วมกับหลายภาคส่วน ประชาชนจิตอาสา
พัฒนาท่ีใกล้กับลำาห้วยเสวให้สวยงาม เป็นท่ีพักผ่อน
หย่อนใจและเป็นแหล่งขยายพันธ์ุของสัตว์นำ้าต่างๆ 
ทำาให้แก้ไขปัญหานำ้าท่วมเมืองชัยภูมิ พัฒนาคูคลอง
เดิมและสร้างแหล่งนำ้าใหม่เพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายนำา้ในฤดูฝ่น เกิดศูนย์บริหารจัดการนำา้
เมืองชัยภูมิ และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการบริหาร
จัดการนำ้าตามโครงการคลองสวย นำ้าใส ต้นแบบ
จังหวัดชัยภูมิ โดยการประสานความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ิ่น ๑๔ แห่ง และภาค
ประชาชนในพื้นที่
 เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้จัดทำาโครงการ “รู้นำา้ 
รู้ชีวิต คลองสวย นำา้ใส ชัยภูมิ”ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ซ่่งเป็นการบริหารจัดการนำ้า เพิ่มประสิทธิภาพใน
การกักเก็บนำ้าอุปโภคบริโภคและนำ้าเพ่ือการเกษตร
ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
และมีการนำานำา้ท่ีผ่านการบำาบัดนำา้เสียมาหมุนเวียน
กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น นำานำ้าไปรดนำ้าต้นไม้ 
ล้างถิ่นน ราดถิ่นนเพ่ือลดฝุ่่น และล้างทำาความสะอาด
เคร่ืองจักร ซ่่งทำาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้นำ้า
ประปาของเทศบาลเมืองชัยภูมิได้



ศููนย์ไตเทียม

๓๒เทศบาลเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

 ในการดูแลประชาชนให้สุขภาพดี มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี และมีความเท่าเทียม เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
ได้มีการสำารวจปัญหาความต้องการของประชาชน
พบว่า มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน
ทางไต ต้องฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม แต่ไม่สามารถิ่
เข้ารับบริการตามแผนการรักษาของแพทย์ได้ 
อันเน่ืองมาจากจำานวนผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรัง
เพิ่มข่้นอย่างรวดเร็ว และหน่วยฟอกเลือดที่มีอยู่
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ไม่เพียวพอกับความต้องการ 
เทศบาลเมืองชัยภูมิจ่งได้ใช้หลากหลายวิธีการใน
การท่ีจะตอบสนองความต้องการท่ีจำาเป็นของ
ผู้ป่วย และแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ
ให้บริการฟอกเลือกด้วยเคร่ืองไตเทียมในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสามารถิ่เปิดให้
บริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยไตเทียมได้ในเดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ทำา
โครงการคนชัยภูมิ ไตวาย ไม่ตายไว ศูนย์ฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม โดยมีวัตถิุ่ประสงค์เพื่อ จัดให้
บริการและอำานวยความสะดวกผู้ป่วยโรคไตวาย
เรื้อรัง ในการเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม ให้เป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์ 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตวายเร้ือรัง ให้สามารถิ่
ดำาเนินอยูอ่ย่างปกติ และยังทำาโครงการลดรายจ่าย 
เพ่ิมรายได้ เปิดพ้ืนท่ีให้กับญาติท่ีพาผู้ป่วยมาฟอกไต 
ณ ศูนย์ฟอกไตของเทศบาลเมืองชัยภูมิ นำาสินค้า
พืชผักอินทรีย์มาจำาหน่ายสร้างรายได้ระหว่าง
รอผู้ป่วยฟอกไตอีกด้วย 

 ปัจจุบันมีเครื่องฟอกไตเทียม จำานวน ๑๗ 
เคร่ือง สามารถิ่ให้บริการผู้ป่วยได้รอบละ ๑๗ ราย 
วันละ ๓ รอบ รวมให้บริการได้เต็มท่ี ๕๑ รายต่อวัน
มีผู้ป่วยท่ีเข้าเกณฑ์์ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมมา
รับบริการ ท้ังหมด ๑๐๐ คน ระดับความพ่งพอใจ
ของผู้ป่วยที่เข้ารับการฟอกเลือด มีความพ่งพอใจ
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และยังเป็นต้นแบบ
ในการศ่กษาดูงานของหน่วยงานอื ่นๆ ที ่สนใจ 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาร่วมกันในทุกมิติ การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิิ่น การส่งเสริมให้
มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า คุ้มทุน เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาระบบบริการ เช่น ระบบการรับส่ง
ผู้ป่วย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีศักยภาพ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเผยแพร่
ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างเป็นแหล่งการเรียนรู้ต่อไป
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 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นเทศบาล
เมืองขนาดใหญ่ประเภทพิเศษ ลักษณะการใช้ท่ีดิน
ส่วนใหญ่กำาหนดให้เป็นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและคลัง
สินค้า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง 
ส่งผลให้มีแรงงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ
เข้ามาในพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบอาชีพเป็นจำานวนมาก 
และมีแรงงานต่างด้าวเป็นจำานวนมาก เนื่องจาก
แรงงานต่างด้าวส่งผลกระทบต่อประเทศด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ ่งแวดล้อม ทำาให้เก ิดปัญหา
การลักลอบเข้าเมือง ปัญหาด้านสาธารณสุข
เนื่ องจากแรงงานต่างด้าวมีปัญหาการเข้าถ่ิ่ง
ด้านสาธารณสุข การรับรู้ข่าวสาร เกิดโรคติดต่อ
จากแรงงานเถ่ืิ่อนซ่่งเป็นแรงงานท่ีไม่ข้่นทะเบียน 

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

เมืองน่าอยู่
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 
อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ปู่เจ้าสมิงพราย

๓๓ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

ไม่ผ่านการตรวจร่างกายทำาให้การควบคุมโรคเป็น
ไปด้วยความลำาบาก การอยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าว
ซ่่งอยู่กันอย่างแออัด ปัญหาสภาวะสิ่งแวดล้อม 
ส่งผลให้มีการกระจายของโรคอย่างรวดเร็ว 
 ดังน้ันเทศบาลปู่เจ้าสมิงพรายจ่งมุ่งเน้น
ให้ความรู ้กับแรงงานต่างดาว จัดทำากิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ เฝ้่าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค 
เพื่อประสานองค์กรภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่และ
กลุ่มชุมชนแรงงานต่างด้าวไปในทิศทางเดียวกัน 
เพ่ือให้เป็นตัวแทนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถ่ิ่ายทอด
ความรู้ด้านสาธารณสุขให้แก่แรงงานต่างด้าว
ในพื้นที่ เช่น การเข้าถิ่่งบริการด้านสาธารณสุข 
การนัดหมายการบริการด้านสุขภาพ การป้องกัน



๓๔เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  จังหวัดสมุทรปราการ

 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายจ่งได้มีการ
พัฒนาแกนนำาด้านสุขภาพต่างด้าว การดูแลสุขภาพ
แรงงานต่างด้าวในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุข
ต่างด้าว (อสต.) เพื ่อทำาหน้าที ่อาสาสมัคร
สาธารณสุขแรงงานต่างด้าวในเขตเทศบาล โดย
ทำาการสรรหาคัดเลือกจากชุมชนแรงงานต่างด้าว
หรือนายจ้าง โดยต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร
ที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด และเทศบาลได้มี
การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยการขยาย
เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวแบบเชิงรุก 
เข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรม ทำาหน้าที่เป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวในโรงงาน เพ่ือร่วม
สร้างสรรค์และเป็นแกนนำาในด้านสุขภาพ แก่แรงงาน
ต่างด้าวให้ครอบคลุมทุกมิติมากข่ ้น ส่งผลให้
แรงงานต่างด้าวในเขตเทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย
มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ีดีข้่น เม่ือแรงงานต่างด้าว
มีองค์ความรู้และสามารถิ่ดูแลสุขภาพของตนเอง

และการเฝ่้าระวังโรคติดต่อในชุมชน การเตรียม
ความพร้อมรับมือในการจัดการภัยพิบัติต่างๆ 
มีความรู้ด้านสาธารณสุขเบ้ืองต้นในการดูแล
สุขภาพของแรงงานต่างด้าวด้วยกัน รวมถ่ิ่งทำาหน้าท่ี
คัดกรองโรคของแรงงานต่างด้าวในพ้ืนท่ี และแจ้ง
ประสานงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการลงพ้ืนท่ี
เข้าช่วยเหลือผู ้ป่วย และการส่งต่อผู ้ป่วยเพื ่อ
รับการรักษาต่อไป

ถ่ิ่ายทอดความรู้
ด้านสาธ์ารณะสุข้

และคนในครอบครัวให้ดีข้่น จ่งลดโอกาสการเจ็บป่วย 
ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่อสถิ่านพยาบาล
ในการแบกรับดูแลแรงงานต่างด้าวลง เป็นการลด
ปัญหาด้านเศรษฐกิจและปัญหาทางสังคม รวมถิ่่ง
เป็นการเพิ่มความสำาคัญของแรงงานต่างด้าว
อีกด้วย เกิดภาคีเครือข่ายการทำางานในทุกภาคส่วน
ร่วมกับเทศบาลอย่างเข้มแข็ง ทั ้งในระดับภาค
ประชาชน ช ุมชน หน่วยงานทั ้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เกิดการบูรณาการการดูแลสุขภาพของ
แรงงานต่างด้าวให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างเข้มแข็ง
เพ่ิมมากข้่นอย่างต่อเน่ือง เกิดการพัฒนาท้องถ่ิิ่นให้
เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นพ้ืนท่ีต้นแบบการสร้าง
ศูนย์วัฒนธรรมทางสุขภาพตามบริบทของท้องถ่ิิ่น 
ทำาให้ประชาชนชาวไทย และแรงงานต่างด้าวในเขต
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
อย่างยั่งยืนต่อไป



๓๕ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

 ปัจจุบันประเทศไทยกำาลังเผชิญกับความ
ท้าทายท่ีสำาคัญคือ การพัฒนาเยาวชนให้กลายเป็น
ผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพและเป็นผู้นำาพาประเทศไปสู่
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเม่ือประเทศกำาลังเผชิญกับอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ในการเข้าสู่
การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น จ่งมีความจำาเป็น
เร่งด่วนท่ีต้องพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้และมี
ทักษะที่จำาเป็นต่ออนาคตของชาติ และสามารถิ่มี
ส่วนร่วมเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี และวิสัยทัศน์อาเซียน ๒๕๖๘ เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในทุกภาคส่วน 
เพ่ือให้บริการข้ันพ้ืนฐานและโอกาสในการพัฒนา
ตนเองสำาหรับเยาวชน มุ่งส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมี
คุณภาพและการสร้างทักษะท่ีจำาเป็นเพ่ือการดำาเนิน
ชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ให้แก่เยาวชน รวมท้ังเสริม
สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการจ้างงานเพ่ือ
เป็นการต่อยอดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศต่อไป

 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายจ่งได้จัดต้ัง
ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายข้่น โดย
ใช้อักษรย่อว่า “ศยช.ทม.ปู ่เจ้าฯ” ใช้ชื ่อภาษา
อังกฤษ “Poochaosamingprai Municipality 
Youth Center” และ อักษรย่อว่า “P.M.Y.C.” 
วัตถุิ่ประสงค์ เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ใช้
เวลาว่างทำากิจกรรมที ่เป็นประโยชน์ เพื ่อเป็น
ศูนย์กลางในการพักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการแก่ เด็ก 
เยาวชนและประชาชน เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้มีโอกาสพัฒนาความรู ้ ทักษะและ

โครงการเยาวชนอาสา
เพ่�อพัฒนาท้องถ่ิ่�น

ร่วมก่จักรรม
ข้องเยาวชน



๓๖เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  จังหวัดสมุทรปราการ

ค ว ามสามา รถิ่ที่ เ หม าะสมกั บ เพศและวั ย 
เพื่อสนับสนุนเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้มี
โอกาสฝึ่กฝ่นอาชีพเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานการประกอบ
อาชีพในอนาคตตามความเหมาะสมของท้องถ่ิิ่น
และตลาดแรงงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาเด็ก 
เยาวชนและประชาชนให้เป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพ 
มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือ
บำาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชน รู้และ
ประพฤติตนตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข เพื ่อให้เด็ก
เยาวชนและประชาชน ได้รู้จักการทำานุบำารุง ศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิิ่นวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่ิ่นและสิ่งแวดล้อม บทบาทหน้าที่ของ
สภาเด็กและเยาวชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับการศ่กษา กีฬา 
และวัฒนธรรมในเขตเทศบาล เป็นผู้นำาด้านจิตอาสา 

ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนร่วมกับทุกภาคส่วน 
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนเป็นคนดี มีความ
รับผิดชอบ เอื ้อเฟ้ �อแบ่งปัน รู ้จ ักเสียสละ 
มีคุณธรรมจริยธรรมประสานการดำาเนินกิจกรรม
ของสภาเด็กและเยาวชนให้มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนซ่่งกันและกัน และสอดคล้องกับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ในท้องถ่ิิ่น
โดยคำาน่งถิ่่งประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน เสนอแนะ และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาในเขตเทศบาลต่อเทศบาลเ มือง
ปู่เจ้าสมิงพราย หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน 
เพ่ือจัดทำาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ประสาน
การทำากิจกรรมร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนระดับ
อำาเภอ/จังหวัด

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นางสาวภรณ์ภัทร  เสาคำา
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : ๐๘ ๕๗๒๑ ๒๗๐๕
Email : pornpat.sk@gmail.com



วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

วิเชียรบุรีเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเพณีงดงาม น้อมนำาเศรษฐกิจพอเพียง
๒๖.๕๔ ตารางกิโลเมตร
๒๒,๗๙๔ คน (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๑๖ ถิ่นนบวงสรวง ตำาบลท่าโรง 
อำาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๓๐
๐ ๕๖๗๙ ๑๓๘๘ ต่อ ๒๑๒, ๒๑๔
www.wichainburee.go.th
ดาบตำารวจวัฒนพงษ์ เกิดพูล

 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี มีสถิ่านท่ีท่องเท่ียว
ที่ข่้นชื่อ คือศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ
อาหารที่ข่้นชื่อคือไก่ย่างวิเชียรบุรี เทศบาลเมือง
วิเชียรบุรี ได้ตระหนักถิ่่งความสำาคัญของงานด้าน
สุขาภิบาลอาหารในแหล่งท่องเท่ียว เพราะนอกจาก
ผู้บริโภคจะได้รับบริโภคอาหารท่ีอร่อยแล้ว อาหาร
ต้องสะอาดปลอดภัย จ่งมีความจำาเป็นต้องพัฒนา
ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากปัจจัยคุกคามด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อมและการควบคุมร้านจำาหน่าย
อาหารแผงลอย ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

ที่วิเชียรบุรี
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
อำาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

สุขภาพดี

๓๗ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓



 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ได้ให้ความสำาคัญใน
การดูแลสุขภาพของประชาชนในทุกกลุ่มวัย จ่งได้
พัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : 
GIS) มาประยุกต์ใช้ในงานท่ีเก่ียวข้อง โดยสามารถิ่
นำามาใช้หาตำาแหน่ง พิกัด การบันท่กข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ สามารถิ่วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำามาใช้
ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ การระบุ
ตำาแหน่งจุดเส่ียงภัยและการดูแลกลุ่มวัยต่างๆ
ในชุมชน เช่น การบันท่กข้อมูลของผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่่งพิง ในพื้นที่ได้ และปัจจุบันกำาลังอยู่ใน
ช่วงของการพัฒนาเพื่อนำาเอาไปประยุกต์ ใช้
ในงานต่างๆ ได้ เช่น งานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก
หลังคลอด งานหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน งาน
สังคมสงเคราะห์ ซ่่งสามารถิ่อ้างอิงได้ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ได้แก่ ข้อมูลของบ้าน (รวมถิ่่งบ้าน
เลขที่ ซอย เขต แขวง จังหวัด และรหัสไปรษณีย์) 
โดยจากข้อมูลที่อยู่ สามารถิ่ทราบได้ว่าบ้านหลังน้ี
มีตำาแหน่งอยู่ ณ ที่ใด เนื่องจากบ้านทุกหลังจะมี
ที ่อยู ่ไม่ซำ ้ากัน เพื ่อให้เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 
เป็นเมืองที่น่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณี
งดงาม น้อมนำาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

GIS ด้านสุข้ภูาพ

๓๘เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์



 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี มีการดำาเนินงาน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่
 ๑. การป้องกันโรค ได้แก่ มาตรการลดความ
เสี ่ยงในการเกิดโรค รวมทั ้งการสร้างภูมิคุ ้มกัน
เฉพาะโรค ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือมิให้เกิดโรคกาย 
โรคจิต โรคสังคม และโรคจิตวิญญาณ
 ๒. การส่งเสริมสุขภาพ เป็นกลไกการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพ
สังคมและสุขภาพจิตวิญญาณ
 ๓. การรักษาโรค เมื่อเกิดโรคข่้นแล้ว ต้อง
เร่งวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคอะไร แล้วรีบให้การรักษา
ด้วยวิธีท่ีได้ผลดีท่ีสุดและปลอดภัยท่ีสุดเท่าท่ีมนุษย์
จะรู้และสามารถิ่ให้การบริการรักษาได้ เพื่อลด
ความเสียหายแก่สุขภาพ หรือแม้แต่เพื่อป้องกัน
มิให้เสียชีวิต

๓๙ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

 ๔. การฟ้�นฟูสภาพ หลายโรคเม่ือเป็นแล้วก็
อาจเกิดความเสียหายต่อการทำางานของระบบ
อวัยวะหรือทำาให้พิการ จ่งต้องเริ่มมาตรการฟ้�นฟู
ให้กลับมามีสภาพใกล้เคียงปกติท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ได้ดำาเนิน
โครงการเดิน-วิ ่ง เพื ่อสุขภาพและพัฒนาศาล
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพ่ือส่งเสริมให้พ่อค้า 
ประชาชน นักเรียน นักศ่กษา ส่วนราชการหรือ
ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาล มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงห่างไกลจากแหล่งอบายมุข ช่วยลดการ
ใช้พลังงานท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-ว่ิง จากศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชไปยังจุดกลับตัวตามระยะท่ีกำาหนดไว้
ทั ้ง ๕ กิโลเมตร และ ๑๐ กิโลเมตร จุดสิ ้นสุด 
ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช



 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ได้สร้างชุมชน
ต้นแบบ คือ ชุมชนจินดารัตน์ก้าวหน้า โดยการ
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน 
มีการดำาเนินงานการรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณ
ขยะ โดยใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซำ้า นำากลับมาใช้ใหม่ 
(๓Rs : Reduce Reuse Recycle) เพื่อสร้าง
จิตสำาน่กและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทาง
ของประชาชน ตามหลักการ “ประชารัฐ” เพื่อ
เสริมสร้างวินัยในการรักษาความสะอาด การจัดการ
ขยะต้นทาง ช่วยการลดปริมาณขยะ การนำาขยะมา
ใช้ใหม่ การแยกขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ การ
แยกขยะรีไซเคิลไปจำาหน่าย การแยกขยะอันตรายไป
จุดรวบรวม เพ่ือส่งกำาจัดล้วนทำาให้เกิดการจัดการ
ขยะท่ีเหมาะสมช่วยลดปัญหาขยะท่ีมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจ่งได้จัดต้ัง ตลาดนัด
ขยะ ชุมชนจินดารัตน์ก้าวหน้า เพ่ือให้ประชาชนนำา
ขยะรีไซเคิล ท่ีคัดแยกจากครัวเรือนนำามาขาย ส่ง
เสริมให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะตามประเภท 
โดยมีร้านรับซ้ือของเก่ามารับซ้ือทุกวันอาทิตย์ท่ี
สองของทุกเดือน 

 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี มุ่งมั่นสร้างความ
เจริญ และตรงตามความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่โดยย่ดหลักวิสัยทัศน์ของเมืองวิเชียรบุรี 
ท่ีกล่าวไว้ว่า วิเชียรบุรีเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิต
ที่ดี ประเพณีงดงาม น้อมนำาเศรษฐกิจพอเพียง

ตล็าดนัดข้ยะ
ชุมชนจ่ันดารัตน์ก้าวห้น้า

๔๐เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นายรถิ่ ศรีสุราช
หัวหน้าฝ่่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทรศัพท์ : ๐๖ ๑๐๘๓ ๗๐๒๘
Email : sasuk_108@hotmail.com



วิสัยทัศน์
ขนาดพื้นที่

จำานวนประชากร
ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส
๑๕๙.๑๙๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๙๙,๓๗๕ ไร่
๑๕,๓๐๔ คน (ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขทีี่ ๓๓๓ หมู่ ๓ ตำาบลท่าชัย 
อำาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๙๐
๐๕ ๕๖๗๙ ๑๙๘๙
www.sisatcity.go.th
นายวิเชียร พรมพิราม

 กิจกรรมลดละเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุ
อาหาร ในสำานักงานเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย และ
ตลาดโบราณ ใครใคร่ค้า ค้า เทศบาลเมือง
ศรีสัชนาลัยได้จัดทำาโครงการลดละเลิกการใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในสำานักงานเทศบาลและ
ตลาดโบราณใครใคร่ค้า ค้า เพ่ือลดปัญหาขยะ และ
สุขภาพท่ีดีข้่น เพ่ือให้ผู้ประกอบการจำาหน่ายอาหาร 
มีความรู้ตระหนักถ่ิ่งความปลอดภัยของผู้บริโภค 
การไม่บรรจุอาหารลงในกล่องโฟม และปัญหาขยะ
ประเภทโฟม จากภาชนะบรรจุอาหาร 

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

ใครใคร่ค้า ค้า
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย  
อำาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ตลาดโบราณ

๔๑ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓



 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยได้เล็งเห็นถ่ิ่งจุดแข็ง
คือต้นทุนทางด้านการท่องเที ่ยว เช่น อุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ประเพณีวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน ตำานาน เรื่องเล่าสิ่งศักดิ�สิทธิ�
ก า รแสดงการละ เ ล่น พ้ืน บ้านภู มิ ปัญญา ท่ี มี
ความหลากหลาย จ่งใช้จุดแข็งท่ีมีอยู่สร้างกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพ 
อันจะนำามาซ่่งการสร้างรายได้ นอกเหนือจาก
อาชีพรับจ้างและเกษตรกรรม ประกอบกับการจัด
กิจกรรมจะเป็นการสร้างความร่วมมือของภาคส่วน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน 
ร่วมกันไปในคราวเดียวกัน อันจะนำามาสู่ชื่อเสียง
ของศรีสัชนาลัยจ่งได้ริเร่ิมจากตลาดโบราณโดยใช้
ชื่อว่า ตลาดโบราณใครใคร่ค้า ค้า มีวัตถิุ่ประสงค์
สำาคัญประกอบด้วย
 ๑. เพ่ือสร้างอาชีพสร้างรายได้เพ่ิมให้คนใน
ชุมชนศรีสัชนาลัยรวมถ่ิ่งพ้ืนท่ีใกล้เคียงมีพ้ืนท่ี
ในการจำาหน่ายสินค้าชุมชนเพ่ิมข้่นอย่างน้อยได้
ขายเพ่ิมเดือนละ ๒ วัน กลุ่มคนขายเป็นคนในชุมชน 
รวมถ่ิ่งพ้ืนท่ีโดยรอบของเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 

 ๒. เพื่อสร้างกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการ
ด่งดูดนักท่องเท่ียวให้มาเยือนศรีสัชนาลัยมากข้่น 
สร้างจุดขายทางการท่องเท่ียวโดยจัดตลาดโบราณ
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนศรีสัชนาลัย 
ที ่ผนวกความสวยงามของโบราณสถิ่าน เข้ากับ
งานตลาดโบราณได้อย่างลงตัว ภาพที่ถิู่กเผยแพร่
ออกไปจ่งเน้นจุดขายซ่่งเป็นจุดแข็งคือ ความเป็น
โบราณสถิ่านที่ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดก
ของชาติ

ตล็าดโบราณ ใครใคร่ค้า ค้า 

๔๒เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย



 ๓. เพ่ือส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์วิถีิ่ถ่ิิ่น
ของศรีสัชนาลัยให้คงอยู่คู ่ชุมชนสืบไป ส่งเสริม
เอกลักษณ์ทางการแต่งกาย วิธีการอยู ่ การกิน 
ภูมิปัญญา การแสดง การละเล่นพ้ืนบ้านท่ีมีเฉพาะ
ศรีสัชนาลัย และส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกัน
ตระหนักถ่ิ่งความสำาคัญ และร่วมกันอนุรักษ์ ให้คงอยู่
สืบไป 

 ๔. เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดง 
การละเล่นพ้ืนบ้านภูมิปัญญาท้องถ่ิิ่นให้คงอยู่ต่อไป 
การมีพื้นที่ในการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดง
พ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถ่ิิ่นทำาให้กลุ่มต่างๆ มีความ
รู้ส่กภูมิ ใจและต้ังใจฝึ่กฝ่นฝึ่กซ้อมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการแสดงให้ดียิ ่งข่้นทุกเดือน 

 ๕. เพื ่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคี
เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของศรีสัชนาลัย
ผู้มีส่วนร่วมในการจัดตลาดโบราณใครใคร่ค้า ค้า 
ประกอบด้วย ชมรมท่องเที่ยวท่าชัยศรีสัชนาลัย 
วัด โรงเรียน ร้านทอง กลุ่มภูมิปัญญา กลุ่มศิลปิน
พื้นบ้าน กลุ ่มอาสาสมัครดูแลความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ลดความขัดแย้ง หรือความเห็นต่าง
ในชุมชนและสังคม และหันมาให้ความร่วมมือ
ร่วมใจกันทำางานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน 
และท้องถิ่ิ่น

 ๖. เพื่อสร้างชื่อเสียง การรับรู้ เข้าถิ่่งของ
นักท่องเที ่ยวทั ้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพิ ่ม
ปริมาณนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือนศรีสัชนาลัย 
สร้างการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 
ส่ือโทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ ให้เข้าถ่ิ่งกลุ่มนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การประชาสัมพันธ์
ที่ไม่ต้องใช้เม็ดเงินในการลงทุนเพียงแค่สร้างความ
ประทับใจให้กับผู้มาเยือน

๔๓ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓



 ๗. เพื่อสร้างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดตลาดที่ปลอดโฟม 
ทั ้งหมด และส่งเสริมให้ใช้ว ัสดุที ่เป็นมิตรกับ
สิ ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง ชานอ้อย ไม้ไผ่ และ
ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะกรณีท่ีงดใช้พลาสติก
ไม่ได้ ให้มีใบตองรองหรือพัน เช่น เน้นใช้กระบอก
ไม้ไผ่ ดินเผาใส่นำ้าสมุนไพร หรือแก้วกระดาษ แต่
กรณีที่ จำาเป็นต้องใช้แก้วพลาสติกให้มีใบตอง
พันรอบแก้วมัดด้วยตอก 

 ๘. กระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน 
ด้วยคนในชุมชน เพื่อชุมชนของคนในชุมชน และ
ยกระดับความสุขมวลรวมของคนในชุมชนอย่าง
ยั ่งยืน

 ตลาดโบราณใครใคร่ค้า ค้า เทศบาลเมือง
ศรีสัชนาลัย ได้จัดข่ ้นเป็นประจำาทุกเดือนจ่งได้
จัดประชุมแม่ค้าผู้จำาหน่ายอาหารในตลาดโบราณ
ใครใคร่ค้า ค้า เพื่อชี้แจงข้อกำาหนดในการไม่ใช้
ภาชนะโฟมในการใส่อาหาร และใช้ภาชนะท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมแทน เพ่ือให้ผู้ประกอบการจำาหน่าย
อาหารตระหนักถิ่่งความปลอดภัย ลดการใช้โฟม 
ท้ังหมด ไม่บรรจุอาหารลงในกล่องโฟม และยังช่วย
ลดปัญหาขยะที่ เกิดจากภาชนะโฟมใส่อาหาร 
ทั้งนี้มีการลงพื้นที่ตรวจเฝ่้าระวังร้านค้าไม่ให้ใช้
ภาชนะโฟม โดยเจ้าหน้าท่ีเทศบาลและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ตลาดโบราณใครใคร่ค้า ค้า เปิดทุกวันศุกร์
และวันเสาร์ สัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน ณ 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์)

๔๔เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นางสาวปริศนา  พลเหิม
นักพัฒนาการท่องเท่ียวชำานาญการ
โทรศัพท์ : ๐๖ ๔๓๕๖ ๓๑๔๓
Email : prissana.kai@hotmail.com



วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

เมืองสตูลน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ก้าวนำาการศ่กษา
ปวงประชาเป็นมิตร เศรษฐกิจรุ่งเรือง ประตูเมืองชายแดน
๖.๘ ตารางกิโลเมตร
๒๓,๔๑๙ คน (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขที่ ๙ ถิ่นนสฤษภูมินารถิ่ ตำาบลพิมาน 
อำาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐
๐ ๗๔๗๑ ๑๐๑๒
www.stm.go.th
นายประสิทธิ� แบ้สกุล

 เมืองสตูลน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ก้าวนำา
การศ่กษา ปวงประชาเป็นมิตร เศรษฐกิจรุ่งเรือง 
ประตูเมืองชายแดน เป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาล
เมืองสตูล ซ่ ่งเป็นเมืองแห่งความสงบ สะอาด 
มีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติสวยงาม มีป่าไม้และ
ป่าชายเลน มีลำาคลองล้อมรอบ เป็นเมืองแห่ง
พหุวัฒนธรรม ประชาชนในท้องถิ่ิ่นมีอัธยาศัยดี 
บ้านเมืองสะอาด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แต่จากการขยายตัวของสังคมเมือง การเปล่ียนแปลง
ท้ังทางด้านสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ และความเร่งรีบ
ทำาให้ครอบครัวมีความห่างเหิน เก ิดปัญหา
ในครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาการต้ังครรภ์
ไม่พร้อมของวัยรุ่น รวมถิ่่งปัจจัยต่างๆ ที่ซับซ้อน

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

เทศบาลเมืองสตูล
อำาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

Satun
Sport Complex

๔๕ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

ทำาให้ส่งผลกระทบกับสุขภาพ โดยเฉพาะพฤติกรรม
สุขภาพท่ีเปล่ียนไป และการเปล่ียนผ่านเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ทำาให้คุณภาพชีวิตและสุขภาพประชาชน
ทุกกลุ่มวัยต้องเผชิญหน้ากับความเสื่อมถิ่อยของ
สุขภาพกาย จิตใจ และสังคม จ่งจำาเป็นต้องสร้าง
ความตระหนักในพันธะ รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
ด้วยการเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่างๆ รวมถิ่่งครอบครัว ชุมชน เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค และปกป้องคุ ้มครองด้าน
สุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมเพ่ือมุ่งให้ประชาชน
มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไป เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุต่อไป 



Satun
Sport Complex

๔๖เทศบาลเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

 เทศบาลเมืองสตูล ได้ตระหนักถิ่่งความ
สำาคัญและความจำาเป็นของการสร้างสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของประชาชนทุกเพศทุกวัย จ่งได้มี
การจัดต้ังชมรมเพ่ือสุขภาพข้่น ตามความต้องการ
ของประชาชนท่ีรวมกลุ่มกัน เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ
ด้วยการตั้งชมรมออกกำาลังกายต่างๆ ข่้นมากกว่า 
๒๐ ชมรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
ดังน้ี

• ชมรมแอโรบิค
  เพ่ือสุขภาพ
• ชมรมว่ายนำ้า
• ชมรมลีลาศ
• ชมรมโยคะ
• ชมรมแบดมินตัน
• ชมรมวู�ดบอล
• ชมรมเปตอง
• ชมรมไทเก�ก
• ชมรมบาสเก็ตบอล
• ชมรมตะกร้อลอดห่วง
• ชมรมเซปักตะกร้อ
• ชมรมฟุตซอล
• ชมรมตะบองชีวจิต 

• ชมรมจักรยาน
  รักสุขภาพ 
• ชมรมวอลเลย์บอล 
• ชมรมฟุตบอล 
• ชมรมแอโรบิคผสม 
• ชมรมเทเบิลเทนนิส 
• ชมรมโรลเลอร์เบรด 
• ชมรมเดินว่ิง
  เพ่ือสุขภาพสโตย ๕๕ 
• ชมรมแอโรบิค
  ผสมไม้พลอง 
• ชมรมเทนนิส 
• ชมรมออกกำาลังกาย
  สไตล์รองเง็ง

ก่จักรรมใน
Sport Complex 



 เป็นมากกว่าสนามกีฬา เป็นความปรารถิ่นา
ของประชาชนทุกกลุ่มวัย รวมถิ่่งกลุ่มประชาชนผู้
ด้อยโอกาสท่ีจะได้เข้าถ่ิ่งบริการอย่างเท่าเทียมและ
มีคุณภาพ เทศบาลเมืองสตูล ได้ตระหนักถิ่่งความ
สำาคัญ และความจำาเป็นของการส่งเสริมสุขภาพ
และสร้างภูมิต้านทานโรคด้วยการออกกำาลังกาย 
การสนับสนุนการจัดต้ังชมรมออกกำาลังกายเพ่ือ
เป็นแกนหลักในการสร้างสุขภาพ และขยายเครือข่าย
การออกกำาลังกายในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล นับเป็นวิธีหน่่ง
ในรวมกลุ่มของประชาชนในการดูแลสุขภาพ
ในรูปแบบท่ีต้องการ และการให้บริการตรวจสุขภาพ

 เน้นการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพ 
และพัฒนาระบบสุขภาพของบุคคลในชุมชน 
เป็น กิจกรรมท่ี เ อ้ืออำานวยให้ ผู้คนในชุมชนมี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี และเป็นอำานาจหน้าท่ี
ของเทศบาลในการส่งเสริมและจัดกิจกรรม กีฬา 
นันทนาการท่ีเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนทุกเพศ
ทุกวัยในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จ่งได้เล็งเห็นความสำาคัญ
ของการสร้างเสริมสุขภาพท่ีดีของคนในชุมชน 
จ่งได้จัดสร้าง “Sa tun  Spor t  Complex 
(ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา)” สนามกีฬารัชกิจประการ
และสนามกีฬาฟุตซอล รวมท้ังลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 
ออกกำาลังกาย ครบถ้ิ่วนทุกชนิดทุกมุมเมืองในเขต
พื้นที่เทศบาล ทั้ง ๓ เขต ๓ มุมเมือง เพื่อไว้บริการ
แก่ประชาชนในชุมชนไว้เป็นสถิ่านท่ีออกกำาลังกาย 
และเป็นสื่อกลางให้คำาปร่กษา ส่งเสริมสนับสนุน 
อันจะนำาพาไปสู่การเป็นเมืองแห่งการออกกำาลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทั้งยังสร้าง
ความสามัคคี ความอบอุ่นของครอบครัว และ
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

Satun Sport Complex 

๔๗ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

ก่จักรรมใน
Sport Complex 

เพื่อการเฝ่้าระวังโรค และแนะนำาความระมัดระวัง
ในการออกกำาลังกาย โดยการตรวจสุขภาพเบื ้องต้น
จากพยาบาลวิชาชีพ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
 



 สตูลเมืองคนร ักสุขภาพ เป็นสถิ่านท่ีท่ี
สามารถิ่ตอบสนองคนรักสุขภาพ ตอบสนองต่อ
ความต้องการของครอบครัวท่ีสามารถิ่มาได้ท้ังพ่อ 
แม่ ลูก เนื่องจากมีโซนที่ตอบสนอง ครอบครัว
รักสุขภาพอย่างครบวงจร และมีคุณภาพอย่างดี
เยี่ยม ซ่่งมีโซนต่าง ๆ อาทิเช่น

• โซนฟิตเนส ให้บริการเคร่ืองออกกำาลังกาย
หลากหลายรูปแบบ แก่ทุกเพศทุกวัย 
• โซนแบดมินตัน ให้บริการแก่สมาชิกในชมรม 
และประชาชนท่ัวไป 
• โซนว่ายนำา้ ให้บริการแก่นักเรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองสตูล ที่มาเรียนว่ายนำ้า
สัปดาห์ละ ๑ ช่ัวโมง และให้บริการแก่ประชาชน
ทุกเพศทุกวัย โดยผู้สูงอายุ จะเปิดบริการให้
สัปดาห์ละ ๒ วัน ได้มาว่ายนำ้าเพื่อสุขภาพ
ท่ีดีข้่น 
• โซนนันทนาการ มีห้องให้บริการ ชมรมลีลาศ
เพื่อสุขภาพ ชมรมโยคะ และชมรมแอโรบิค 
• โซนศูนย์ส่ือและเทคโนโลยี (Kids Station) 
ให้บริการเด็กเล็ก ท่ีจะเข้ามาเรียนรู้ทักษะต่างๆ 
เช่น การฝึ่กวาดภาพ ระบายสี ฝึ่กต่อจิ�กซอว์ 
เลโก้ มุมนิทานและความรู้อื่นๆ ทุกรูปแบบ
เพ่ือสร้างเสริมพัฒนาการ ระหว่างรอผู้ปกครอง
ออกกำาลังกาย

 อีกท้ังได้จัดระบบการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
ลดโลกร้อน และการสร้างพื้นที่สีเขียว โดยจัดให้
มีระบบการถ่ิ่ายเทนำา้เสีย มีการจัดระบบการประหยัด
ไฟฟ้าเปล่ียนหลอดไฟเป็นหลอด LED ปรับภูมิทัศน์
ให้ร่มรื่น ด้วยการปลูกหญ้า และต้นไม้ล้อมรอบ 
อีกท้ังยังส่งเสริมให้ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ได้ร่วมกัน
ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมโดยมีระบบการคัดแยกขยะ
ครบวงจร และการอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน
โดยบริการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีผู้เช่ียวชาญและครูฝึ่กคอยดูแล
ความปลอดภัย รวมถ่ิ่งมีเครือข่ายของชมรมต่างๆ มี
เครือข่ายสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การงดใช้โฟมทั้งหมด 
ร้านขายเคร่ืองด่ืมมีส่วนร่วมโดยถ้ิ่าผู้ซ้ือนำาแก้วนำา้
ส่วนตัวมาซ้ือร้านค้าจะลดให้ ๕ บาท เป็นต้น
 จ่งนับได้ว่า “Satun Sport Complex” 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาลเมืองสตูล เป็น
นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัด
ท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ “เมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืน”

๔๘เทศบาลเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นางวรนุช  ศรีสุวรรณ
ผู้อำานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
โทรศัพท์ : ๐๘ ๑๒๗๖ ๖๕๗๐
Email : nut20001@hotmail.com

ภูาพก่จักรรม
Sport Complex 



วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองสวรรคโลกน่าอยู่ เปิดประตูเป็นเมืองท่องเที่ยว 
บริหารจัดการตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๐๕๓ ตารางกิโลเมตร
๑๖,๑๒๕ คน (ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒)
เลขที่ ๑๖๙ ถิ่นนหน้าเมือง ตำาบลเมืองสวรรคโลก 
อำาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๑๐
๐ ๕๕๖๔ ๑๓๗๔
www.sawankhalokcity.go.th
นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์

 เมืองสวรรคโลก เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม มีแม่นำา้ยม
ไหลผ่านใจกลางเมืองจากเหนือลงใต้ เป็นระยะทาง
รวม ๔ กิโลเมตร ด้วยเทศบาลเมืองสวรรคโลกเป็น
เมืองเก่า ย่านธุรกิจ การค้า สถิ่านที ่ราชการ
สถิ่านศ่กษา ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และความเจริญ
ในด้านต่างๆ มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขาย 
ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก มีสถิ่านท่ีท่องเท่ียว
สำาคัญ ท่ีน่าสนใจ เช่น ศาลหลักเมือง วัดสว่างอารมณ์
วรวิหาร พิพิธภัณฑ์สถิ่านแห่งชาติ สวรรควรนายก

วัดสว่างอารมณ์
วรว่ห้าร

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

แปลงขยะอินทรีย์ 

เทศบาลเมืองสวรรคโลก
อำาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

เป็นแก๊สชีวภาพ

๔๙ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓



 เทศบาลเมืองสวรรคโลกได้มีการจัดการ
นำ้าเสียโดยการบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมือง
สวรรคโลก เร่ือง การติดต้ังบ่อดักไขมันบำาบัดนำา้เสีย
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารท่ีมีการปลูกสร้างใหม่และมีการระบายนำา้ท้ิงลง
หรือไหลสู่แหล่งระบายนำ้าดำาเนินการติดต้ังบ่อดัก
ไขมันให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู ่อาศัย เทศบาล
เมืองสวรรคโลกได้ดำาเนินการตรวจสอบการจัดการ
นำา้เสีย โดยดำาเนินการจัดทำารางระบายนำา้สาธารณะ
และตรวจสอบทำาความสะอาดท่อระบายนำ้า

๕๐เทศบาลเมืองสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย

สาธารณะและตามบ้านเรือนประชาชน อยู่เสมอ
เพื่อป้องกันผลกระทบด้านการจัดการนำ้าเสีย และ
เทศบาลเมืองสวรรคโลกยังจัดทำาโครงการจัดการขยะ
แบบชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำาน่ก 
ความเข้าใจการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ
จากครัวเรือนจากแหล่ง กำาเนิดอ่ืนๆ ก่อนนำาไปกำาจัด
อย่างถิู่กวิธี และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้่นแต่ละวันภายใน
ชุมชน การจัดการ ขยะในชุมชนร่วมกับท้องถิ่ิ่น

แม่นำ�ายม



 จ่งเกิดกิจกรรม บ่อหมักชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์ ณ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
 ตามที่จังหวัดสุโขทัย ได้มีโครงการจังหวัดสุโขทัย
ปลอดขยะเปียก และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิิ่น
ดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการและตัวช้ีวัดผล
สัมฤทธิ�ของโครงการ ทางเทศบาลเมืองสวรรคโลก
ได้เล็งเห็นความสำาคัญของการกำาจัดขยะเปียก
ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก ซ่่งมีชุมชน 
สถิ่านศ่กษา สถิ่านประกอบการ และโรงงาน
อุตสาหกรรม จ่งได้กำาหนดนโยบายให้จัดดำาเนิน
การตามโครงการ “เทศบาลเมืองสวรรคโลกปลอด
ขยะเปียก” 

๕๑ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

การจััดเก็บ
ข้ยะอ่นทรีย์

การจััดเก็บ
ข้ยะอ่นทรีย์



มอบหมายให้โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 
จัดทำาโครงการผลิตแก�สชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสวรรคโลก ซ่่งทาง
เทศบาลเมืองสวรรคโลก จะนำารถิ่เก็บขยะอินทรีย์
โดยเฉพาะ ออกเก็บขยะอินทรีย์ตามชุมชน วัด 
สถิ่านศ่กษา สถิ่านประกอบการต่างๆ นำาไปท่ีบ่อหมัก
แก�สชีวภาพจากขยะอินทรีย์ โรงเรียนเทศบาล
สวรรคโลกประชาสรรค์ เพื่อผลิตเป็นแก�สชีวภาพ 
จากนั้น เมื่ อหมักขยะอินทรีย์ จนได้ เป็นแก�ส
ชีวภาพ  ทางโรงเรียนก็จะนำาแก�สชีวภาพมาใช้
ประโยชน์ 

โดยจะใช้ในการจุดเตาเพ่ือประกอบอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียน และยังใช้จุดเตาน่่งเชื้อเห็ดเพื่อ
ทำาเป็นเชื้อเห็ดก้อนในโรงเห็ดของโรงเรียน ส่วนปุ�ย
และนำ ้าหมั กชี วภาพที ่ ไ ด้ จ ากบ่ อหมั กแก� ส 
ยังสามารถิ่นำามาใช้ใส่แปลงนา รดนำ้าผัก รดนำ้า
ต้นไม้ในโรงเรียน และเด็กนักเรียนยังได้เร ียน
รู ้จากประสบการณ์ตรง สามารถิ่นำาไปต่อยอด
และประกอบอาชีพได้อีกด้วย

๕๒เทศบาลเมืองสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นางพเยาว์  วงศ์วิเศษ
ผู้อำานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
โทรศัพท์ : ๐๘ ๘๘๑๕ ๖๖๕๖
Email : payaowongvised@gmail.com

เช่�อเพล่็ง
จัากแก๊สชีวภูาพ

บ่อห้มักแก็สชีวภูาพ
จัากข้ยะเปียก
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นายกเทศมนตรี

สีคิ้วเมืองน่าอยู่ ควบคู่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม นำาด้านสิ่งแวดล้อม 
พร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๑๑.๖๓ ตารางกิโลเมตร
๑๗,๕๕๓ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถิุ่นายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขที่ ๘๘๘ หมู่ ๒ ตำาบลมิตรภาพ 
อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐
๐ ๔๔๙๘ ๖๐๔๑
www.sikhiotown.go.th
นายปรีชา จันทรรวงทอง

นวัตกรรมการบร่ห้าร
จััดการข้ยะมูล็ฝอยชุมชน
แบบครบวงจัร โดยใช้
เทคโนโล็ยีการฝังกล็บ
ข้ยะมูล็ฝอยแบบ
ก่�งใช้อากาศู (Semi-
Aerobic Landfill) 

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

เทคโนโลยีการฝังกลบขยะมูลฝอย

เทศบาลเมืองสีคิ้ว
อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

แบบกึ่งใช้อากาศ
(Semi-Aerobic Landfill)

๕๓ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓



 เทศบาลเมืองสีค้ิว มีการบริหารจัดการขยะ 
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง อย่างต่อเน่ือง การคัดแยก
ขยะต้นทางมีแหล่งเรียนรู้ ณ ชุมชนโนนกุ่มใต้ ส่วน
กลางทางมีระบบเก็บขนที่มีประสิทธิภาพและ 
ปลายทางมีการกำาจัดมูลฝ่อย ๒ ระบบ ระบบที่
เป็นนวัตกรรมด้านการกำาจัดขยะ คือ การบริหาร
จัดการขยะมูลฝ่อยชุมชนแบบครบวงจร โดยใช้
เทคโนโลยีการฝ่ังกลบขยะมูลฝ่อยแบบก่่ งใช้
อากาศ (Semi - Aerobic Landfill) เป็นโครงการ
ความร่วมมือทางเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น ซ่่งได้รับ
การยอมรับจากอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation 
Framework Convention on Climate Change 
: UNFCCC) ว่าสามารถิ่ลดก�าซเรือนกระจกได้ มากกว่า
ระบบฝ่ังกลบทั่วไป ร้อยละ ๔๐

๕๔เทศบาลเมืองสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

การกำาจััดข้ยะ
แบบก่�งใช้อากาศู

ข้ยะปล็ายทาง



 บุคลากรของทางเทศบาล เก็บข้อมูลทาง
ธรณีวิทยา ลักษณะความสูงตำ่าของสถิ่านกำาจัดขยะ 
ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมในพื้นที่ ความล่กของนำ้า
ใต้ดิน ภาพตัดของช้ันดิน ศ่กษาความเหมาะสมและ
ออกแบบสำาหรับการก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณ
ของตนเองในการก่อสร้างและเดินระบบ ตาม
มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น เริ่มนำาขยะมูลฝ่อยจาก 
๓ ชุมชนและ ๖ โรงเรียน เป็นเครือข่ายที่เข้าร่วม
โครงการชุมชนและโรงเรียนต้นแบบในการคัดแยก
ขยะมูลฝ่อยท่ีต้นทางก่อนนำาไปกำาจัดในบ่อฝั่งกลบ
มูลฝ่อยแบบก่่งใช้อากาศ เร่ิมนำาขยะมูลฝ่อยฝั่งกลบ
ในบ่อฝั่งกลบแบบก่่งใช้อากาศ ต้ังแต่วันท่ี ๑ กันยายน 
๒๕๕๙ จนถ่ิ่งปัจจุบัน ซ่่งมีการเฝ้่าระวังเร่ืองนำา้ชะขยะ
นำา้ใต้ดิน ปริมาณก�าซมีเทน โดยสำานักงานส่ิงแวดล้อม
ภาคท่ี ๑๑ และกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้เข้ามาเก็บ
ตัวอย่างไปตรวจสอบ ศูนย์สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม
ประเทศญ่ีปุ่นได้นำาเครื่องมือเข้ามาตรวจสอบใน
พ้ืนท่ี และจากการดำาเนินการที่ผ่านมา ค่า BOD 
ของนำ้าชะขยะ มีค่าตำ ่ากว่า ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
อยู่ในเกณฑ์์มาตรฐาน 

๕๕ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

การกำาจััดข้ยะแบบชีวภูาพ

ข้ยะรีไซีเค่ล็



 นอกจากน้ีมีการตรวจสอบวัดปริมาณก�าซ
และออกซิเจนในอากาศในท่อระบายก�าซ และตรวจวัด
ความร้อนภายในกองขยะด้วยกล้องอินฟาเรด 
ผลการตรวจสอบฯ บ่อฝ่ังกลบขยะมูลฝ่อยแบบ
ก่่งใช้อากาศของเทศบาลเมืองสีค้ิว ไม่มีความเส่ียง 
ท่ีจะเกิดเพลิงไหม้ข้่นเองได้เลย ยกเว้นจากการกระทำา
ของมนุษย์ จากการทำางานร่วมกันของเครือข่าย 
ทำาให้เทศบาลเมืองสีคิ้วมีสถิ่านที่กำาจัดขยะที่ถิู่ก
หลักสุขาภิบาล ประชากรภายในเขตเทศบาล
เมืองสีค้ิว และพื ้นที ่ใกล้เคียงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
จากคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีข่้น มีความคุ้มค่าจาก
การประยุกต์ ใช้ วั สดุ ในประเทศไทยก่อสร้าง
ตามมาตรฐานของประเทศญ่ีปุ่น เป็นการกำาจัดขยะ
และเป็นแหล่งเรียนรู้ ศ่กษาดูงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

๕๖เทศบาลเมืองสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นายวรัท  มาดีประเสริฐ
หัวหน้าฝ่่ายการโยธา
โทรศัพท์ : ๐๘ ๓๗๔๔ ๗๗๕๕
Email : w.madeeprasert@gmail.com
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เทศบาลเมืองแสนสุข เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาการเรียนรู้ คู่คุณธรรม 
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามและยั่งยืน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจรุ่งเรืองประชาชนอยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง 
ดำารงประชาธิปไตย ภายใต้ระบบการบริการที่ทันสมัย 
โดยย่ดหลักธรรมมาภิบาล
๒๐.๒๖๘ ตารางกิโลเมตร
๔๖,๒๕๓ คน (ข้อมูล ณ เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
เลขที่ ๑ ถิ่นนบางแสนสาย ๒ ตำาบลแสนสุข 
อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๐
๐ ๓๘๑๙ ๓๕๑๒
www.saensukcity.go.th
นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม

 บางแสนวันนี้เกิดจากความรัก และความ
พยายามของชาวตำาบลแสนสุข ที่จะรักษามรดก
ทางธรรมชาติให้คงอยู่และก้าวไปสู้การพัฒนา
ท่ีเจริญรุ่งเรือง ในปัจจุบันเมืองบางแสนมีการขยายตัว
อย่างรวดเร็ว ท้ังในด้านการท่องเท่ียว ด้านเศรษฐกิจ 
การค้าการลงทุนต่างๆ โดยเทศบาลเมืองแสนสุข  

บางแสนก้าวไกล็
 จัากวันวานจันถ่ิ่งวันนี�

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

Healthy city

เทศบาลเมืองแสนสุข
อำาเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี

เมืองแห่งสุขภาวะ

๕๗ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

ย่ดหลักให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง หัวใจหลัก
ของการบริหารเมืองแสนสุข ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานกับเทศบาล ควบคู่ไปกับการรักษา
ธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ซ่ ่งเป็นส่วนสำาคัญ
เมืองแสนสุขเป็นเมืองท่องเที่ยว มีการพัฒนา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้มีความม่ันคง รวมถ่ิ่งได้เปิดโอกาสการใช้เทคโนโลยี
และเ พ่ิมความเ ป็นสากลให้ กับเ มืองแสนสุข
ในอนาคต 



Healthy city
เมืองแห่งสุขภาวะ

ก่จักรรมส่งเสร่ม
การออกกำาลั็งกาย

สรงนำ�าพระพุทธ์รูป

๕๘เทศบาลเมืองแสนสุข  จังหวัดชลบุรี

 บางแสนยังมีประเพณีที่โดดเด่นคือ “งาน
ก่อพระทราย วันไหลบางแสน” เป็นวันทำาบุญ
ข้่นปี ใหม่ ของชาวบางแสนในช่ ว ง เทศกาล
สงกรานต์ ที่มักจะมีกำาหนดหลังวันมหาสงกรานต์ 
ระหว่างวันท่ี ๑๗-๑๘ เมษายน ของทุกปี มีพิธีทำาบุญ
ตักบาตรสรงนำ ้าพระพุทธรูป และรดนำ ้าขอพร
ผู้สูงอายุ อีกท้ังมีการประกวดก่อพระทรายวันไหล
บางแสน การแข่งขันกีฬาพื ้นบ้าน บรรยากาศ
ในงานยังส่งเสริมให้อนุรักษ์การแต่งกายแบบไทย 
และรณรงค์ให้สำาน่กในคุณค่าของทรัพยากรนำ้า

 เทศบาลแสนสุข ได้มีการส่งเสริมการ
ออกกำาลังกาย โดยกิจกรรมต่างๆ จะกระจายใน
พื้นที่เหมาะสมระดับชุมชน อาทิ ชมรมแอร์โรบิค 
ชมรมไม้พลอง ชมรมเต้าเต๋อ ชมรมตาราง ๙ ช่อง 
ชมรมยางยืด ชมรมไทชิหรือมวยจีนไทเก�ก กิจกรรม
การทำาสิ่งประดิษฐ์ และนันทนาการ ตลอดจน
การให้บริการสถิ่านท่ี ได้แก่ สนามฟุตซอล สนาม
ฟุตบอล ลู่ว่ิง ทางเดิน-ว่ิง ทางจักรยาน สระว่ายนำ้า 
ฟิตเนส สวนสาธารณะ 



 ใช้รูปแบบการทำางานแบบเครือข่ายและ
การส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชนเป็นฐานในรูปแบบ 
“การทำางานเป็นทีม” โดยเฉพาะการพัฒนา
ศักยภาพประชาชนให้มีฐานะเป็น “ผู้ดูแล หรือ 
Care giver” ที ่มีหน่วยงานในประเทศและต่าง
ประเทศร่วมดำาเนินการ (ทุนสนับสนุนจากรัฐบาล
ญี่ปุ ่นผ่านทาง JICA และมหาวิทยาลัยซากุ)

 เทศบาลแสนสุข ยังให้ความสำาคัญกับการ
บริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต และการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อ
สร้างสรรค์ไม่ก่อภาระให้กับสังคม โดยจัดระบบการ
ดูแลในบ้าน (Personal Care Plan) สถิ่านพักฟ้�น 
และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชนและครอบครัว ตลอดจนองค์การ
ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan
International Cooperation Agency - JICA)  
ผู้สูงอายุนอกจากมีปัญหาสุขภาพโรคเร้ือรังต่างๆ 
ยังพบว่าปัญหาสำาคัญของผู้สูงอายุ และผู้พิการ  คือ
ถิู่กทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียว ขาดผู้ดูแลด้วยสาเหตุ
หลายประการ ซ่่งกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการเหล่านี้ 
ไม่ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเน่ือง การเย่ียมบ้าน
จ่งเป็นส่วนหน่่งที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ แต่ก็ยังคง
ดูแลไม่ท่ัวถ่ิ่ง เน่ืองจากจำานวนบุคลากรท่ีมีอย่างจำากัด
ไม่สามารถิ่ตอบสนองงานเย่ียมบริการสาธารณสุข
ในชุมชนได้อย่างทั ่วถิ่่ง และเมื ่อเกิดอุบัติเหตุ
หรือภาวะป่วยฉุกเฉินในผู้สูงอายุ และผู้พิการกลุ่มน้ี 
ต้องการความช่วยเหลือดูแลที่เร่งด่วนไม่สามารถิ่
เข้าถิ่่งบริการสุขภาพได้ 

๕๙ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

การบร่การจััดการ
สังคมผูู้้สูงอายุ

การช่วยเห้ล่็อ
ดูแล็ผูู้้ป่วย



 การพัฒนาน้ีใช้สำาหรับเฝ้่าระวังอุบัติเหตุ
และเจ็บป่วยฉุกเฉินสำาหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้
สามารถิ่ติดต่อกับหน่วยบริการฉุกเฉินของเทศบาลได้ 
ซ่่ งระบบจะระบุตำาแหน่งสถิ่านที่อยู่ปัจจุบัน 
สามารถิ่กำาหนดแผนที่การเดินทางไว้ยัง Google 
map และระบบยังสามารถิ่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ส่งสัญญาณเสียงการแจ้งเตือนกรณี
เกิดเหตุการณ์ รองรับบริหารจัดการแจ้งเหตุได้
หลายหน่วยฉุกเฉิน เมื่อตอบรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
หน้าจอส่วนกลางจะแสดงข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการเหตุฉุกเฉิน ระบบบริหารจัดการ และฐาน
ข้อมูลมีระบบคลาวด์รองรับเก็บรักษาข้อมูล 
สำารองข้อมูลทุกวัน

๖๐เทศบาลเมืองแสนสุข  จังหวัดชลบุรี

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นางนิสากร วิเวกวินย์
นักวิชาการสุขาภิบาล ชำานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : ๐๘ ๑๓๕๗ ๑๙๙๕
Email : nisakorn.w@hotmail.com

 เทศบาลแสนสุขจ่งได้จัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ
ด้วย SMART TECHNOLOGY เป็นนวัตกรรมท่ีถูิ่ก
นำาไปขยายผลและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับ
การยอมรับจากชุมชนและสังคม เป็นการจัดให้
มีระบบเทคโนโลยีเฝ้่าระวังภาวะฉุกเฉินแก่ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการท่ีมีภาวะเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือ
เจ็บป่วยจำาเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน ให้สามารถิ่เข้าถิ่่ง
บริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถิ่่ง โดยการพัฒนา
และดูแลโปรแกรมฐานข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ
มีดังน้ี

• ฐานข้อมูลท่ัวไปของผู้สูงอายุ
• ฐานข้อมูลสภาวะสุขภาพพ้ืนฐานของผู้สูงอายุ
• ฐานข้อมูลสำาหรับการบริการศูนย์ผู้สูงอายุ
• พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เช่ือมโยงรองรับการ
เข้าถ่ิ่งข้อมูลของหน่วยบริการสาธารณสุขเครือข่าย 
• Web services ศูนย์กลางการเชื่อมต่อข้อมูล
ระหว่าง Web Application และฐานข้อมูลต่างๆ 
ในระบบ
• Web Application Server บันท่กและแสดง
ข้อมูลต่างๆ ให้กับผู้ใช้งาน
• การจัดการฐานข้อมูลเพื่อระบบสืบค้นและ
รายงาน และวิเคราะห์ฐานข้อมูลสุขภาพ
สามารถิ่รองรับการสืบค้นข้อมูล ได้ดังนี้ คือ 
สืบค้นและพิมพ์รายงานโดยข้อมูลท่ัวไปของ
ผู้สูงอายุ จำาแนกผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ

จำาแนกผู้สูงอายุตามภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 
CMT จำาแนกผู้สูงอายุตามภาวะซ่มเศร้าในผู้สูงอายุ 
๒Q และ ๙Q จำาแนกผู้สูงอายุตามข้อมูลสุขภาพ
ช่องปากและฟัน จำาแนกผู้สูงอายุตามทะเบียนสมาชิก
ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ รองรับการนำาเข้า
และส่งออกข้อมูลจากไฟล์ Excel
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วิสัยทัศน์
ขนาดพื้นที่

จำานวนประชากร
ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

หัวหินเมืองแห่งความสุข
๘๖.๓๖ ตารางกิโลเมตร
๖๕,๙๗๗ คน (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขที่ ๑๔๔ ถิ่นนเพชรเกษม ตำาบลหัวหิน 
อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
๐ ๓๒๕๑ ๑๐๔๗
www.huahin.go.th
นายนพพร  วุฒิกุล

 โครงการวิ’ลัย วัยหวาน (การเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย) เป็นรูปแบบหน่่งของการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะและ
การศ่กษาตามอัธยาศัยของผู ้ส ูงอายุ โดยเน้น
กิจกรรมที่ มี ความสำาคัญต่อการดำา เนินชี วิ ต 
ช่วยเพิ ่มพูนความรู ้ ทักษะชีวิตที ่จำาเป็น โดย
วิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และช่วยให้ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพของ
ตนเอง โดยการถ่ิ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ท่ี
ส่ั ง ส ม แ ก่ บุ ค ค ล อ่ื น เ พ่ื อ สื บ ส า น ภู มิ ปั ญ ญ า
ให้อยู่คู่กับชุมชน 

ว่วเม่องหั้วห่้น

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

รักหัวหิน

เทศบาลเมืองหัวหิน
อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รักษ์สวน รักสุข
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 โครงการวิ’ลัย วัยหวาน เป็นโครงการ
ส่งเสริมผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ สุขภาพจิต และการสร้างความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในวัยเดียวกันให้มาทำากิจกรรมร่วมกัน 
ทำาให้เกิดความสามัคคี และสามารถิ่นำาความรู้ท่ีมี
จากการส่ังสมประสบการณ์ชีวิตมาถ่ิ่ายทอดจาก
รุ่นไปสู่อีกรุ่นได้ โดยปัจจุบันได้มีการขยายกลุ่ม
ผู้สูงอายุท่ีสนใจมาสมัครร่วมกิจกรรมตามโครงการ
รวมทั้งให้มีการร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในพื้นที่และท้องที่ใกล้เคียง เช่น 
อำาเภอชะอำา อำาเภอปราณบุรี และมีการขยายกลุ่ม
สมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรมไปถ่ิ่งกลุ่มประชาชน

๖๒เทศบาลเมืองหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่เตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุด้วย รวมทั้งมีการดำาเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื ่อง เกิดเป็นกลุ ่มเครือข่าย
เช่ือมโยงองค์ความรู้แก่กันและกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างชุมชนในด้านต่างๆ และได้รับการยอมรับ 
พัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านโรงเรียน
ผู้สูงอายุ โดยรับการศ่กษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
เพ่ือนำาไปเป็นแบบอย่างในการจัดสวัสดิการ ท่ีตอบ
สนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน 

ก่จักรรมรำาไทย



 ปัจจุบันน้ีเมืองหัวหินได้มีการเจริญเติบโต
ด้านการท่องเที ่ยว เป็นไปอย่างรวดเร็วแบบ
ก้าวกระโดด ในแต่ละปีมีนักท่องเท่ียวเข้ามาเยือน
เมืองหัวหินประมาณหกล้านคน ซ่่งก่อให้เกิดปัญหา
ต่างๆ กับสถิ่านท่ีท่องเท่ียวและท่ีสาธารณะภายใน
เขตเทศบาลเมืองหัวหินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

โครงการ
“รักหั้วห่้น 
รักษ์สวน รักสุข้”

๖๓ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

โดยเฉพาะปัญหาเร่ืองการรักษาส่ิงแวดล้อมของ
สถิ่านท่ีสาธารณะต่างๆ ตามแหล่งท่องเท่ียวในเมือง
หัวหินท่ีนักท่องเท่ียวได้เข้ามาท่องเท่ียว เช่น ชายหาด
สวนสาธารณะ เป็นต้น เทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมด้วย
ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้เล็งเห็นถ่ิ่งปัญหา
ท่ีเกิดข้่นเหล่าน้ี จ่งได้ร่วมกันจัดทำาโครงการภายใต้
การมีส่วนร่วมของทั้งสามภาคส่วน ที่จะกระตุ้น
และสร้างการต่ืนตัวให้กับผู้เข้า ร่วมโครงการ
ทุกภาคส่วน ให้มีความตระหนักในการมีจิตสำาน่ก
ในการพัฒนาพื้นที่ภายในชุมชน ของตนเอง เพื่อ
ให้ถิ่ิ ่นฐานของตนเองมีความสะอาด เป็ระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม พร้อมกับกระตุ้นการสร้างเสริม
สุขภาพให้ประชาชนเห็นความสำาคัญของการ
ออกกำาลังกาย เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และยังช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลาย
อารมณ์ เสริมสร้างความสามัคคี และที่สำาคัญ
การออกกำาลังกายยังลดความเส่ียงต่อการเกิดโรค
ต่างๆ อีกด้วย นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมของทั้งสาม
ภาคส่วนในโครงการครั้งนี้ ยังเป็นปัจจัยที่สำาคัญ
ท่ีจะทำาให้เกิดการพัฒนาในชุมชนอย่างย่ังยืน ซ่่งเป็น
ความหวังของสังคมสมัยใหม่ว่าจะเป็นประตูสู่การมี
ชุมชนสามัคคี สุขภาพดี และชีวิตท่ียืนยาว ผลสำาเร็จ
ของโครงการ “รักหัวหิน รักษ์สวน รักสุข”



 ประชาชนในก ลุ่มอง ค์กรห รือชมรม 
สามารถิ่ทำางานร่วมกัน เกิดความสามัคคี และ
มีความเข้มแข็ง และดำาเนินกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเน่ือง 
มีการจัดกิจกรรมออกกำาลังกายในแต่ละชุมชน 
เช่น การเต้นแอโรบิค การเล่นโยคะ การเดิน การว่ิง
และเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่่ง
ในการพัฒนาท้องถ่ิิ่น และได้มีการกำาหนดโครงการ
ต่อเนื ่อง ซ่ ่งส่งผลให้ทั ้งสามภาคส่วนได้มีการ
ทำาบันท่กข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการดำาเนิน

๖๔เทศบาลเมืองหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
ดร.ศิวัช  บุญเกิด
รองปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : ๐๘ ๙๐๑๙ ๑๔๖๐
Email : sieatthai1460@gmail.com

โครงการ “รักหัวหิน รักษ์ส่ิงแวดล้อม รักสุข” ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพท่ีดี ส่งเสริมให้หัวหินเป็นเมือง Green & Clean 
และเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวใน
เร่ืองของความสะอาด และส่ิงแวดล้อมท่ีดีซ่่งมีผู้ร่วม
ลงนามบันท่กข้อตกลง (MOU) จำานวน ๑๐ หน่วยงาน 
ได้แก่ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัิ่มภ์ 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด โรงพยาบาล
ซานเปาโล หัวหิน ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน 
โรงแรม Sheraton Hua Hin Resort and spa 
บริษัท ตรี เศรษฐ์ จำากัด (โรงแรมทิพย์อุไร ซิต้ี) 
โรงแรม จี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ มอลล์โรงแรม Hua 
Hin Mariott Resort & Spa โรงแรมวรบุระ หัวหิน
รีสอร์ทแอนด์ สปา และ สโมสรโรตารี รอยัล หัวหิน



เทศบาลตำบล
ตนแบบบอบำบัดสิ่งปฏิกูล
เพื่อการจัดทำปุยชีวภาพ
แบบครบวงจร
เทศบาลตำบลชัยวารี 
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด

โครงการพัฒนากีฬา
และออกกำลังกาย
เทศบาลตำบลซับสมอทอด
อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ

ธาตุกองขาวนอย
เทศบาลตำบลตาดทอง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

จัดการขยะมูลฝอยชุมชน
โดยใชกระบวนการ 
“ROSES”
เทศบาลตำบลทับมา 
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ทายางเมืองนาอยู
ชุมชนเขมแข็ง
เทศบาลตำบลทายาง อำเภอทุงใหญ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนยเรียนรูวิสาหกิจชุมชน
เกษตรวิถีพุทธตําบลนางแล
เทศบาลตำบลนางแล 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ดอนปูตากับปาในเมือง
เทศบาลตำบลนาเชือก 
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลนาตาลวง
เทศบาลตำบลนาตาลวง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

บริหารจัดการขยะชุมชน
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

กลุมเลี้ยงปูมา (ปูดำ) 
บานในทอน
เทศบาลตำบลเกาะเพชร 
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

การจัดการขยะที่ตนทาง
หนองแลงโมเดล
เทศบาลตำบลขุนหาญ 
อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

วิถีชีวิตของคน
เขาแกวศรีสมบูรณ
เทศบาลตำบลเขาแกวศรีสมบูรณ 
อำเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

เขาชัยสน
บานเมืองสะอาด นาอยู
เทศบาลตำบลเขาชัยสน 
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ขยะคือคุณคา ของชีวิต
เทศบาลตำบลควนโดน 
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

สมุนไพรสรางสุข
เทศบาลตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
และผูพิการตำบลชมภู
เทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

วัดเขาปนะ
เทศบาลตำบลนาวง 
อำเภอหวยยอด จังหวัดตรัง

กองบุุญจากตนทุุนขยะ
ตําบลน้ําแพร
เทศบาลตำบลน้ำแพรพัฒนา
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

ศูนยกีฬาและ
นันทนาการจามเทวี
เทศบาลตำบลบานกลาง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ชุมชนนาอยู
ฟนฟูสิ่งแวดลอม
เทศบาลตำบลบานฉาง 
อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง

นวัตกรรม ๓Rs 
พิชิตปญหาขยะชุมชน
เทศบาลตำบลบานเหลา
อำเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 

ปริก สโลไลฟ ซิตี้
ปริกเมืองสบายๆ
เทศบาลตำบลปริก 
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

การบริหารจัดการขยะ
เทศบาลตําบลปว
เทศบาลตำบลปว อำเภอปว จังหวัดนาน

ขยะสรางสุข
เทศบาลตำบลปาบอน 
อำเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง

พนมสารคามเมืองนาอยู
เทศบาลตำบลพนมสารคาม 
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชมรมแมมอก
หลั่นลาอีโคโนมี
เทศบาลตำบลแมมอก 
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

บานพญาเมือง
อยูเย็นเปนสุข
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 
อำเภอบานโฮง จังหวัดลำพูน 

ศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงบึงคําศรี
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลศรีธาตุ 
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

เยือนเมืองลับแล
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

หัวเวียงชุมชนนาอยู
เทศบาลตำบลหัวเวียง
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขยะคือทองคํา
เทศบาลตำบลหาดคำ 
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

อิสาณ อคาเดมี่ 
(Isan Academy)
เทศบาลตำบลอิสาณ 
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย

๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓๖๕
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เทศบาลตำาบล ๖๖



วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

คมนาคมสะดวก การศึกษาเข้มแข็ง 
ชุมชนร่วมพัฒนา ประชาชนเป็นสุข
๙.๒๕ ตารางกิโลเมตร
๕,๐๒๕ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขที่ ๕๙๙ หมู่ ๘ ถนนวารีราชเดช ตำาบลกุดชุม 
อำาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐
๐ ๔๕๗๘ ๙๑๕๘
www.kutchumpattana.go.th
นายศรีเชียร วิกรัยพัฒน์

 ส่งเสริมกิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” 
การปลูกพืชผัักสวนครัวปลอดสารพิษกินเอง
ในครัวเรือน และจำาหน่ายให้แก่ประชาชนในชุมชน
การควบคุมความปลอดภัย ณ จุดรวบรวม (กลางนำ�า) 
จัดทำาโครงการพัฒนาตลาดสดน่าซืื้�อ โดยจัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้ผัู้ประกอบการ ปีละ ๑ ครั�ง ตรวจ
สารปนเป้�อนในอาหาร ปีละ ๑ ครั�งการควบคุม
ความปลอดภัย ณ จุดจำาหน่าย (ปลายนำ�า)

การควบคุมความปลอดภััย 
ณ จุุดผลิต (ต้นนำ�า)

การดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

บริหารจัดการ

เทศบาลตำาบลกุดชุมพัฒนา 
อำาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ขยะชุมชน

๖๗ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓



 ๑. ตรวจประเมินเพื่อรับรองป้ายอาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) 
จำานวน ๒๔ ร้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  แผังลอย 
จำานวน ๒ ร้าน
 ๒. แผันการอบรมให้ความรู้ และแนะนำา
ผู้ัประกอบการ ในตลาดนัด ตลาดคลองถม จำานวน 
๒๕ ราย และโรงอาหารในโรงเรียน จำานวน ๔ แห่ง 
มีผัู้ประกอบการจำาหน่ายอาหาร จำานวน ๖ ราย 
ผั่านเกณฑ์์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 

๖๘เทศบาลตำาบลกุดชุมพัฒนา  จังหวัดยโสธร

(Clean Food Good Taste) จำานวน ๕ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓
 ๓. เฝ้้าระวังความปลอดภัยด้านสุขาภิบาล
อาหารและตรวจทางด้านแบคทีเรียในร้านอาหาร 
ตลาดนัด ตลาดคลองถม และโรงอาหารในโรงเรียน 
ปีละ ๑ ครั�ง
 ๔. บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการรณรงค์
การเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ร้านอาหารเข้าร่วม
จำานวน ๓๘ ร้าน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๘



 ต้นทาง เน้นการมีส่วนร่วมของครัวเรือน
ให้คัดแยกขยะครบ ๔ ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์
ขยะรีไซื้เคิล ขยะท่ัวไปและขยะอันตราย ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมธนาคารขยะในชุมชน 
กิจกรรมเดินรณรงค์การจัดการขยะในชุมชน 
ทำาให้เกิดชุมชนปลอดถังขยะ จำานวน ๔ ชุมชน
ถนนปลอดถังขยะ จำานวน ๓ ชุมชน จนมีชุมชน
ปลอดขยะต้นแบบ จำานวน ๓ ชุมชน ได้แก่ ชุมชน
บ้านเหล่าใหญ่่ ชุมชนบ้านสองคร และชุมชน
กุดชุมพัฒนา หมู่ท่ี ๑๔ 

 กลางทาง เทศบาลตำาบลกุดชุมพัฒนา 
มีการจัดเก็บขยะแต่ละประเภท ดังนี�
 ๑. ขยะทั่วไป จัดเก็บเวลา 
๐๔.๐๐-๐๙.๐๐ น. ทุกวัน
 ๒. ขยะอินทรีย์ จัดเก็บเวลา
๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น. วันจันทร์ พุธ ศุกร์
 ๓. ขยะอันตราย จัดเก็บ ๓ เดือนต่อครั�ง
 ปลายทาง เทศบาลตำาบลกุดชุมพัฒนา
มีศูนย์กำาจัดขยะแบบครบวงจร

๖๙ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

โครงการ
บริหารจัุดการขยะชุมชน

บ่อนำ�าหมัก



๗๐เทศบาลตำาบลกุดชุมพัฒนา  จังหวัดยโสธร

ความโดดเด่น
ของโครงการ

ประโยชน์ท่�ได้รับ

ผลลัพธ์ในการดำาเนินการ 

 เป็นชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการขยะแบบ
ครบวงจร โดยมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญ่หาขยะท่ีเกิด
ในชุมชน ซื้ึ่งเป็นวิถีชีวิตชุมชนให้เชื่อมโยงกับการ
บริหารจัดการขยะตามหลัก ๓R โดยมีการรณรงค์ 
สาธิต และอบรมเชิงปฏิบัติเก่ียวกับการคัดแยกขยะ
แต่ละประเภท การใช้ไส้เดือนกำาจัดขยะอินทรีย์ 
การจัดตั�งธนาคารขยะ และการจัดการขยะพลาสติก
โดยไม่เผัา อีกทั�งยังมีแหล่งรับซืื้�อพลาสติกประจำาเดือน
ซื้ึ่ งช่วยให้ตอนนี�สิ ่ งแวดล้อมในชุมชนสะอาด 
เป็นระเบียบ และน่าอยู่มากยิ่งขึ�น จนทำาให้ชุมชน
บ้านเหล่าใหญ่่ หมู่ท่ี ๕ ตำาบลโนนเป้อย ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ชุมชนขนาดเล็ก ระดับ
ประเทศ ปี ๒๕๖๑ และชุมชนบ้านสองคร หมู่ท่ี ๕ 
ตำาบลกุดชุม ได้รับรางวัลชมเชย ชุมชนขนาดกลาง
ระดับประเทศ ประจำาปี ๒๕๖๒

 ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติว่าการคัดแยกขยะเป็นหน้าที่ของทุก
ครัวเรือน รู ้ส ึกเป็นเจ้าของและวางแนวทาง
การพัฒนาโดยชุมชนเอง
 ๒. เกิดมาตรการทางสังคม มีกฎ กติกา
ของชุมชน ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและ
นำาไปปฏิบัติ
 ๓. ชุมชนมีความสะอาด ลดปริมาณขยะ
มูลฝ้อยปลายทาง ประหยัดงบประมาณ กำาจัด
ขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ๔. มีระบบการคัดแยก รวบรวม และนำาส่ง
ขยะอันตรายไปกำาจัด
 ๕. ขยายผัลการดำาเนินงานจากชุมชนสู่
สถานศึกษา
 ๖. มีรายได้เพิ่มขึ�น มีชื่อเสียงและเป็น
แหล่งศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็น
วิทยากรให้แก่หน่วยงานอื่น

 จากการดำาเนินงานการจัดการขยะของ
เทศบาลส่งผัลให้ชุมชนได้รับรางวัลชุมชนปลอดขยะ
๒ ชุมชน สามารถเป็นวิทยากรและแหล่งศึกษา
ดูงานปริมาณขยะลดลง ประหยัดค่าใช้จ่ายประชาชน
ปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมการทิ�งขยะ
ประชาชนมีส่วนร่วมและมีรายได้ อัตราการป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นางโสภิญ่าดา  อุ่นตา
ผู้ัอำานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
โทรศัพท์ : ๐๙ ๓๓๒๖ ๖๓๖๙
Email : sopiyadajaja@hotmail.com

ธนาคารขยะ



วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

วิสัยทัศน์ บริหารจัดการดี มีหลักธรรมาภิบาล 
โครงสร้างพื�นฐานเพียบพร้อม เกิดสังคมล้อมรัก 
ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจยั่งยืน สิ่งแวดล้อมคืนสู่ธรรมชาติ
๒๖.๗๒ ตารางกิโลเมตร
๖,๘๔๕ คน (ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขที่ ๖๘/๓ หมู่ ๒ ตำาบลเกาะเพชร 
อำาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๗๐
๐ ๗๕๓๖ ๖๙๒๖
www.kohpetcity.go.th
นายเดชา แก้วเจริญ่

 เทศบาลตำาบลเกาะเพชร ได้พัฒนาบนรากเหง้า
และความเป็นอัตลักษณ์ของพื�นท่ี โดยใช้ผัังเมืองรวม
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเครื่องมือ พื�นที่
ตำาบลเกาะเพชร ทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทย 
ทิศตะวันตกติดกับคลองหัวไทร มีพื�นท่ีรวม ๒๖.๗๒
ตารางกิโลเมตร  เทศบาลตำาบลเมืองเกาะเพชรมีการ
พัฒนาพื�นท่ีชายฝั้�งทะเลอ่าวไทย โดยร่วมกับสมาคม
ประมงพื�นบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั้�งให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ โดยวางแผันห้ามจับสัตว์นำ�าชายฝั้�ง
ทำาบ้านปลา ปะการังเทียม ธนาคารปูม้า ธนาคาร
ปลาหมึก บริเวณชายฝ้ั�ง และปล่อยตัวอ่อนลงสู่
ทะเล ทำาให้ความสมบูรณ์ และรอยยิ�มของชาวประมง
ชายฝั้�งกลับมาอีกครั�ง

ความอุดสมบูรณ์
ของท้องทะเล

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

เทศบาลตำาบลเกาะเพชร
อำาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มเลี้ยงปูม้า (ปูดำา)

บ้านในทอน

๗๑ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓



 เทศบาลตำาบลเกาะเพชร ร่วมกับสมาคม
ประมงพื �นบ้านหัวไทรตำาบลเกาะเพชร และ
กรมประมง ได้มีแนวทางร่วมกันในการดูแลรักษา
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั้�ง ผ่ัานกิจกรรม
ต่างๆ คือ กิจกรรมสร้างบ้านปลา รักษ์ทะเลบ้าน
เกาะเพชร กิจกรรมวางแนวเขตอนุรักษ์ กิจกรรม
ธนาคารปูม้า กิจกรรมธนาคารปลาหมึก กิจกรรม
การปล่อยพันธ์ุสัตว์นำ�าลงสู่ทะเลผัลท่ีได้จากการจัด
กิจกรรมต่างๆ ทำาให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของตน 
มีระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ สัตว์นำ�าเพ่ิมปริมาณมากขึ�น 

กลุ่มเล่�ยงปูม้า (ปูดำา) 
บ้านในทอนกลุ่มเลี้ยงปูม้า (ปูดำา)

บ้านในทอน

๗๒เทศบาลตำาบลเกาะเพชร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เห็นได้จากการปริมาณสัตว์นำ�าท่ีชาวประมงหามาได้ 
ผัลจากการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั้�ง ทำาให้เทศบาล
ตำาบลเกาะเพชร ได้รับรางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีผัลงานดีเด่นด้านส่ิงแวดล้อม ภายใต้
โครงการธนาคารปูและการอนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝ้ั�ง โดยนายกเทศมนตรีตำาบลเกาะเพชรเป็น
ผู้ัรับมอบรางวัล จากนายกรัฐมนตรี และนายวิรชัช
เจะเหล็ม หรือ บังหมาน ประธานสมาคมประมง
พื�นบ้านหัวไทรตำาบลเกาะเพชร ได้รับรางวัลผัู้ที่มี
ผัลงานช่วยเหลืองานด้านอนุรักษ์

คลองหัวไทร



๗๓ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

 ปูดำาหรือปูทะเลจึงเ ป็นสัตว์ เศรษฐกิจ
ที่สำาคัญ่ เพราะเกษตรกรผัู้เลี �ยงสามารถนำามา
ทำาตลาดได้ทั�งจำาหน่ายเป็นปูไข่และปูเนื�อ ทำาให้
อาหารท่ีทำาขึ�นจากปูดำาจึงได้รับความนิยมและ
ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเน่ือง ทำาให้เกษตรกร
เกิดรายได้และผัลิตสินค้าท่ีตรงตามความต้องการ
ของตลาดมากขึ�น เช่น การเลี�ยงปูดำา

 ในการทำาตลาดเพ่ือจำาหน่ายปูดำานั�น ปูชนิดนี�
เป็นท่ีต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก พ่อค้าแม่ค้า
จึงเข้ามาติดต่อซืื้�อถึงหน้าฟาร์ม ซ่ึื้งตัวเมียท่ีโตเต็มท่ี
และมีไข่จะต้องจับส่งจำาหน่ายทันทีเป็นปูไข่ โดยปูดำา
ท่ีอยู่ภายในบ่อจะจับขึ�นมาจำาหน่ายทุกสัปดาห์ เพื่อนำา
เงินมาใช้จ่ายหมุนเวียนภายในฟาร์ม ปูดำาเม่ือได้รอบ
ที่จับขายได้ต้องขายทันที จะรอจับขายในช่วงราคา

ขึ�นไม่ได้ เพราะช่วงนั�นอาจไม่ทราบว่าจะมีโรคอะไรมา
ทำาให้ปูดำาภายในบ่อตายบ้าง ดังนั�น เม่ือมีโอกาส
ต้อง จับขายทันที เ ห็นปูดำา ในบ่อเร่ิม มีจำานวน
ที่ลดน้อยลงแล้วก็จะมีลูกปูดำาชุดใหม่ๆ มาปล่อย
ลงเลี�ยงหมุนเวียนภายในบ่ออยู่เสมอ ก็จะทำาให้
การค้าขายของไม่ขาดช่วง และมีปูดำาส่งให้พ่อค้า
แม่ค้าอย่างต่อเน่ืองและรายได้ก็ไม่ขาดช่วงอีกด้วย

เพาะพันธ์ุ
ปูทะเลในบ่อซ่ีเมนต์



๗๔เทศบาลตำาบลเกาะเพชร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 เทศบาลตำาบลเกาะเพชรได้สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของตำาบลเกาะเพชร 
โดยคิดค้นนวัตกรรมขุนปูทะเล (ปูดำา) ในบ่อ
คอนกร ีต ได ้ เป ็นผัลส ำาเร ็จ ท ำาให ้สามารถ
เปล่ียนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจของประชาชน
ในพื�นท่ี จากเดิมท่ีต้องประสบปัญ่หาขาดทุนจาก
การเลี�ยงกุ้ง และปล่อยให้บ่อกุ้งรกร้างว่างเปล่า 
จึงมีความพยายามท่ีจะปรับเปล่ียนอาชีพให้แก่
เกษตรกร โดยใช้บ่อกุ้งร้างมาเลี�ยงปูทะเล (ปูดำา) 
แต่ก็ยังประสบปัญ่หาผัลผัลิตไม่ได้คุณภาพ ทำาให้
ราคาผัลผัลิตท่ีได้ถูกกำาหนดโดยพ่อค้าคนกลาง 
จนได้คิดค้นนวัตกรรมการเลี�ยงปูดำาแนวใหม่ ที่นำา
ปูทะเลจากบ่อดินมาขุนในบ่อคอนกรีต ใช้องค์
ความรู ้ต ่างๆ พัฒนา จนทำาให้ผัลผัลิตปูด ำา 
มีคุณภาพดี รสชาติอร่อย สามารถกำาหนดราคา
ผัลผัลิตเองได้ และสามารถสร้างรายได้ให้แก่
ผัู ้ประกอบอาชีพ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๕,๐๐๐ 

ธนาคารปูม้า

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นายณรงค์  ยิ�มสุด
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : ๐๘ ๑๗๖๗ ๕๒๑๐
Email : tonklafuture@gmail.com

บาท ซื้ึ่งนวัตกรรมดังกล่าว เกิดมาจากความ
ต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื�นท่ี
อย่างแท้จริง ทำาให้โครงการนี�เกิดความยั่งยืนและ
สามารถขยายผัลไปยังเกษตรกรกลุ่มอื ่นๆ และ
พื�นที่ใกล้เคียง ตลอดจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และศึกษาดูงานจากกลุ่มอาชีพอื่นๆ และสถาบัน
การศึกษาทุกระดับนอกจากนี� การท่ีเทศบาลตำาบล
เกาะเพชร สามารถสร้างนวัตกรรมจนกลายเป็น
ผัลงานท่ีประจักษ์ทำาให้เทศบาลได้รับรางวัลเชิดชู
เกียรติมากมาย เช่น โล่เกียรติยศจากพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีผัลการปฎิบัติ งานดี เด่นด้าน
สิ่งแวดล้อม ประจำาปี ๒๕๖๑ เกียรติบัตรรับรองจาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีผัลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ ประจำาปี ๒๕๖๒ และเป็นโครงการ
นวัตกรรมในการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ประจำาปี ๒๕๖๒ ผ่ัาน
การประเมินของสถาบันการศึกษา ได้รับเงินรางวัล
เพ่ือนำามาพัฒนาพื�นที่ต่อไป

ลูกปูม้า
ความสมบูรณ์ของท้องทะเล



วิสัยทัศน์
ขนาดพื้นที่

จำานวนประชากร
ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

เมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ อู่การค้า พัฒนายั่งยืน
๑๔ ตารางกิโลเมตร
๑๐,๙๘๘ คน (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
หมู่ ๑๒ ตำาบลสิ อำาเภอขุนหาญ่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
๐ ๔๕๖๗ ๙๐๙๙
www.tessabankhunhan.go.th
นายสิริดนย์ น้าวิไลเจริญ่

 เกิดจากความเข้มแข็งของคณะทำางานท่ีมี
การบูรณาการระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ท่ีนำาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยยึดหลักปรัชญ่า
เศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ ชาวบ้านหนองแล้ง
ได้ร่วมกันทำาผั้าป่าขยะ แล้วนำาเงินที่ได้แบ่งเป็น 
๒ กอง กองท่ี ๑ นำาไปดูแลสุขภาพผู้ัสูงอายุ ผู้ัพิการ
ผู้ัป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ผู้ัยากไร้ในชุมชน จำานวน
๑๔ ราย กองที ่ ๒ นำาไปจัดกิจกรรมส่งเสริม
การคัดแยกขยะในครัวเรือน จัดตั�งธนาคารขยะ

การจัุดการขยะท่�ต้นทาง
“หนองแล้ง โมเดล”

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

หนองแล้งโมเดล

เทศบาลตำาบลขุนหาญ
อำาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

การจัดการขยะที่ต้นทาง

๗๕ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

รีไซื้เคิลชุมชนเพ่ือรับซืื้�อขยะสมาชิกและส่งเสริม
การออม จัดตั�งร้านศูนย์บาทเพ่ือส่งเสริมการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน และสร้างการรับรู้ที่ดีว่าขยะมีค่า
มีราคา จัดทำาธนาคารนำ �าหมักชีวภาพไว้บริการ
ประชาชนในชุมชนและส่งเสริมครัวเรือนปลูกผััก
ปลอดสารพิษไว้รับประทานในครัวเรือน และ
จำาหน่ายในตลาดสีเขียวของชุมชนด้วย ยกระดับ
หมู่บ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชน
ในระดับจังหวัดศรีสะเกษ จากการดำาเนินกิจกรรม
อย่างจริงจัง ส่งผัลให้ชุมชนบ้านหนองแล้งสามารถ
ลดขยะชุมชนก่อนนำาไปกำาจัดได้มากถึงร้อยละ ๙๒



 คือ เกิดจากการท่ีชุมชนบ้านโนนสูงประสบ
ปัญ่หาขยะฝ้ากจากหมู่บ้านอ่ืนค่อนข้างเยอะและ
หลายจุดมีสุนัขไปคุ้ยเข่ียอาหาร ทำาให้ส่งกล่ินเหม็น 
แมลงวันตอม ภูมิทัศน์ชุมชนไม่สวยงาม ชุมชนจึงจัด
ประชาคมและเปล่ียนรูปแบบการรวบรวมขยะราย
ครัวเรือน เป็นตั�งจุด Drop off ท่ีถังรองรับขยะ
จุดละ ๔ ใบ จำานวน ๑๙ จุด แต่ยังประสบปัญ่หา
ขยะทิ�งไม่เป็นเวลา และยังมีขยะจากภายนอกมาทิ�ง
เหมือนเดิม จึงได้ประชาคมใหม่อีกรอบ ได้ข้อสรุปว่า
ให้ยกเลิกถังขยะทั�งหมด และกำาหนดระยะเวลา
นัดหมายการจัดเก็บชัดเจน ไม่มีถังขยะหน้าบ้าน 

งดถััง ตั�งจุุด Drop off 
ลดขยะชุมชน
บ้านโนนสูง 

หนองแล้งโมเดล
การจัดการขยะที่ต้นทาง

๗๖เทศบาลตำาบลขุนหาญ่  จังหวัดศรีสะเกษ

แต่มีป้ายจุด Drop off เพ่ือรวบรวมขยะรอกำาจัด
จากครัวเรือนในวันอังคารและวันเสาร์ ทำาให้ปริมาณ
ขยะในครัวเรือนและชุมชนลดลงหลังดำาเนินการ
ภายใต้ข้อจำากัดชุมชนขนาดใหญ่่และมีความแออัด 
ท่ีกำาหนดเวลาจัดเก็บชัดเจน ไม่มีขยะตกค้างภายใต้
ข้อตกลงธรรมนูญ่หมู่บ้านด้านการจัดการขยะ
ชุมชน ชุมชนสะอาดเป็นระเบียบ ขยะชุมชนลดลง
หลังดำาเนินการร้อยละ ๕๒.๕๓



 คือ การจัดการขยะท่ีปลายทาง โดยการนำา
ขยะมาผัลิตเป็นเชื�อเพลิง (RDF) และปุ�ยอินทรีย์ 
ทำาให้เทศบาลตำาบลขุนหาญ่สามารถแก้ปัญ่หาบ่อ
ขยะแบบเทกอง

 • ประชาชนเข้าใจปัญ่หาท่ีเกิดขึ �น และ
ตระหนักว่าตนเองมีส่วนในการสร้างปัญ่หาขยะ 
จึงต้องร่วมมือการแก้ไขปัญ่หาขยะ
 • ประชาชนมีรายได้ หรือเงินช่วยเหลือ 
จากการเก็บขยะรีไซื้เคิลมาฝ้ากไว้ท่ีกองทุนธนาคาร
ขยะรีไซื้เคิล ถึงแม้จะไม่มากนักแต่ก็สามารถนำามา
ใช้ในยามจำาเป็น เช่น กรณีสงเคราะห์ศพ รายละ 
๒,๐๐๐ บาท หรือบางหมู่บ้านกำาหนดให้มีการนำา
มาเยี่ยมผัู้ป่วย หรือช่วยเหลือผู้ัป่วยติดเตียง เป็นต้น 
 • ประชาชนได้อยู่อาศัยในเมืองท่ีมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
สะอาด ทัศนียภาพท่ีสวยงาม ปลอดถังขยะเรียงราย
ริมถนน หรือหน้าบ้านพักอาศัย และปลอดแหล่ง
เพาะเชื�อโรคที่มากับขยะ

การจัุดการขยะ (RDF)
เทศบาลตำาบลขุนหาญ 

ประโยชน์
ท่�ประชาชนได้รับ 

๗๗ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓



 การจัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาล
ตำาบลขุนหาญ่ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน เน่ืองจากขยะถูกสร้างจากประชาชนทุก
คน ทุกคนจึงต้องร่วมกันแก้ไขปัญ่หา การจัดการ
ขยะท่ีต้นทาง ถ้าคิดในทางเศรษฐศาสตร์แล้วจะใช้
งบประมาณในการลงทุนน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกับ
ระบบการจัดการขยะโดยใช้เทคโนโลยีที่ซื้ับซื้้อน 
แต่จำาเป็นจะต้องต่อสู้กับทัศนคติมุมมองของคน
ท่ียังไม่เข้าใจ ซ่ึื้งอาจจะมองว่าภาครัฐเองมีหน้าท่ีต้อง
แก้ไขปัญ่หาขยะมูลฝ้อย งบประมาณก็มีจำานวนมาก 
เหตุใดจึงต้องให้ประชาชนท่ีเสียภาษีไปแล้วต้องมา
คัดแยกขยะให้ยุ่งยากอีก หลายคนมีความคิดแบบนี�
ไม่ได้คิดว่าตนเองก็เป็นสาเหตุหน่ึงของปัญ่หาขยะ
ท่ีเกิดขึ�น ในการทำางานกับชุมชนหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ี
จะต้องเจอคนกลุ่มนี�อยู่ วิธีท่ีจะทำาให้โครงการเดิน
ต่อไปได้คือ ต้องหาคนในชุมชนท่ีเข้าใจและต้องการ
ท่ีจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญ่หาขยะมูลฝ้อย 
และส่งเสริมให้คนเหล่านี�คัดแยกขยะและสร้างรายได้
จากขยะ ทำาเป็นแบบอย่างให้คนในชุมชนเห็นว่า
ท่ีต้องคัดแยกขยะเพราะเราต้องการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ไม่ให้เกิดการสูญ่เปล่า เพราะขยะคือ
ทรัพยากร หรือเงินที่สูญ่เสียไป เราคัดแยกขยะได้
มากเท่าไหร่ เราก็ได้เงินคืนมามากเท่านั�น แต่ส่ิงท่ีได้
เพิ ่มขึ �นมานอกจากเรื ่องเงิน คือการมีชีวิตใน
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีขึ�น สะอาดขึ�น มีสุขภาพท่ีดีขึ�น เพราะ
อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี อยูอ่ย่างรู้คุณค่าของทุกส่ิง

 ดังนั�นเม่ือประชาชนเกิดความตระหนักรู้
ร่วมมือคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง เทศบาล
ก็จัดระบบการเก็บขนขยะตามประเภท โดยนัด
วันเวลา เพ่ือให้ประชาชนนำาขยะท่ีจำาเป็นต้องทิ�งมา
ทิ�งให้ถูกประเภทที่ทำาการเก็บขน และสุดท้าย
ที่ปลายทางก็นำาเทคโนโลยีการคัดแยกขยะท่ีมี
ประสิทธิภาพมาใช้คัดแยกขยะเพ่ือให้เหลือกำาจัด
น้อยท่ีสุด จึงจะเกิดการจัดการขยะท่ีครบวงจรและ
ยั่งยืน

๗๘เทศบาลตำาบลขุนหาญ่  จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นายต่อสกุล  ไชยสุวรรณ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : ๐๖ ๑๙๖๑ ๔๒๕๒
Email : torsuwan1@hotmail.com

รอบตัว เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนเพราะได้
มาทำางานด้านการจัดการขยะร่วมกัน และท่ีสำาคัญ่
ท่ีสุดคือการได้เป็นคนท่ีมีความรับผิัดชอบในส่ิงท่ี
ตนเองก่อขึ�น ไม่ปล่อยให้เป็นภาระของผู้ัอ่ืน หาก
คนในชุมชนคิดได้แบบนี�ปัญ่หาขยะของประเทศ
ไทยก็จะลดลงจนไม่เรียกว่าปัญ่หาอย่างในหลายๆ 
ประเทศ เช่น ญ่ี่ปุ่น สวีเดน เป็นต้น ท่ีสามารถใช้
ประโยชน์จากขยะได้อย่างคุ้มค่า เพราะขยะคือ
ทรัพยากร แต่ปัญ่หาท่ีแท้จริงคือ คนไม่รู้วิธีที่จะใช้
ทรัพยากรเหล่านี�อย่างคุ้มค่าต่างหาก

คัดแยกขยะ

ตนทาง กลางทาง ปลายทาง
งดใชถังขยะ

นัดวันเวลาเก็บขยะ

ขยะถูกนำกลับมาใชใหม
ปริมาณขยะลดลง

ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ใชเทคโนโลยี
คัดแยกขยะ



Scan เพื่อเปิดดูแผนที่

วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ชุมชนมั่นคง ดำารงวัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจมั่งมี 
คุณภาพชีวิตดี มีประชาธิปไตย
๔๘ ตารางกิโลเมตร 
๗,๗๓๙ คน (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
เลขที่ ๑๒๑ หมู่ ๒ ตำาบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
อำาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ๖๔๒๓๐
๐ ๕๕๖๒ ๔๒๔๗ 
www.khaokawcity.go.th 
นายพิทักษ์ อุตบัววงศ์ 

 วิถีชีวิตของคนเขาแก้วศรีสมบูรณ์เป็นแบบ
วัฒนธรรมของชาวเหนือ ที่มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง
มีการดำาเนินชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 
การทำาเคร่ืองจักรสาน ทำากล่องข้าว ทอเส่ือกก ทอผ้ัา 
เป็นภูมิปัญ่ญ่าท้องถ่ิน เป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้
ให้กับคนในชุมชน เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และสืบทอด
ภูมิปัญ่ญ่าทั�งหลายเหล่านี�ให้คงอยู่กับลูกหลาน
ต่อไป จึงได้จัดกิจกรรมถ่ายทอด ส่งสู่ เรียนรู ้

๗๙ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

ภูมิปัญ่ญ่าท้องถิ่นขึ�น เพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชน
ในตำาบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้
และลงมือปฏิบัติจริง ทำาให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู ้และทักษะในการประกอบอาชีพ โดยมี
ผัู้เฒ่าผัู้แก่ในท้องถิ่นเป็นครูผัู้ให้ความรู้ ทำาให้เด็ก
เยาวชน ประชาชน พึงพอใจ มีช่องทางเพิ่มราย
ได้ให้กับครอบครัวมากขึ�น และยังต่อยอดภูมิปัญ่ญ่า
จากรุ ่นสู่รุ ่นต่อไป

วิถีชีวิตของคน
เขาแก้วศรีสมบูรณ์

เทศบาลตำาบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ 
อำาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล



๘๐เทศบาลตำาบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  จังหวัดสุโขทัย

 เป็นนวัตกรรมพัฒนาเมืองของคนเขาแก้ว
ศรีสมบูรณ์ เป็นภาษาพื�นเมืองชาวเหนือ แปลว่า 
ผู้ัสูงอายุท่ีมีอายุยืนยาว จากการวิเคราะห์สภาพสังคม
ในปัจ จุ บัน วิ ถี ชี วิตและความเป็นอยู่ ของคน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ความก้าวหน้าทางการ
แพทย์และสาธารณสุขทำาให้คนเรามีอายุยืนยาวขึ�น 
สัดส่วนของผัู้สูงอายุในตำาบลเพิ่มมากขึ�น ปัญ่หา
ด้านสุขภาพพบโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ
ไม่เหมาะสมจำานวนเพิ่มขึ�นอย่างมีนัยสำาคัญ่ และ
พบว่าส่วนใหญ่่เป็นผัู้สูงอายุ ดังนั�น เทศบาลตำาบล
เขาแก้วศรีสมบูรณ์จึงร่วมกับผู้ันำาชุมชน กลุ่มชมรม
ผัู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลทั�ง ๒ 
แห่ง อาสาสมัครดูแลผัู้สูงอายุ และหน่วยงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกแบบการดูแลผัู้สูงอายุ โดย
ใช้ภูมิปัญ่ญ่าท้องถ่ินและการแพทย์แผันไทยมาเป็น
แนวทางในการดำาเนินการดูแลผู้ัสูงอายุในตำาบล 
ได้แก่ การจัดตั �งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้ัสูงอายุตำาบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ขึ�น 
เพ่ือเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมให้กับผู้ัสูงอายุกลุ่ม
ติดสังคม ได้มีกิจกรรมทำาร่วมกัน พบปะพูดคุยกัน
ให้คลายเหงา เปิดเป็น “โรงเรียนสร้างสุขกายใจ
เพ่ิมรายได้ผู้ัสูงอายุ” ที่ดำาเนินกิจกรรมเป็นประจำา
ทุกวันพฤหัสบดี โดยจัดกิจกรรมอบรมฝ้ึกอาชีพ 
จากวัตถุดิบท่ีหาได้ในชุมชนหรือวัสดุเหลือใช้ สร้าง

เฒ่่าเมิน

ทอเส่�อกก

รายได้ให้แก่ผู้ัสูงอายุ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุข 
เพ่ือลดการอักเสบของข้อเข่าในผู้ัสูงวัย ส่งเสริมการ
ออกกำาลังกายด้วยกิจกรรมเต้น ๙ ช่อง และกิจกรรม
เข้าจังหวะแบบผัสมผัสานวัฒนธรรมทางเหนือ 
ดูแลผู้ัสูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงด้วยการจัด
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบล อสม. อผัส. และเจ้าอาวาส
วัดเขาแก้วชัยมงคล เพื่อพูดคุยให้กำาลังใจและ
ตรวจสุขภาพเบื�องต้น จัดสภาพแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม
ให้เหมาะสม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตดีขึ�น กลุ่มติดบ้าน
ติดเตียงลดลง ทำาให้เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อม
ย่ังยืน บริหารจัดการท่ีดี ประชาชนพึงพอใจ



๘๑ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

 จากการสำารวจปริมาณขยะพบว่า ภายใน
ตำาบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์มีปริมาณขยะเกิดขึ�นเฉล่ีย 
๘ ตันต่อวัน (ประมาณ ๑๖๐ ตันต่อเดือน) กว่า 
ร้อยละ ๖๐ เป็นขยะอินทรีย์ท่ีถูกทิ�งรวมมากับขยะ
ประเภทอื่นๆ ซื้ึ่งเทศบาลออกให้บริการเก็บนำาไป
กำาจ ัดที ่  อ ำาเภอสวรรคโลก โดยจะต้องจ่าย
ค่าจัดการขยะ ตันละ ๗๐๐ บาท จึงมีการประชุม
และประชาคมชุมชนค้นหาปัญ่หา และวางแผันงาน 
เพื่อกำาหนดมาตรการชุมชนร่วมกัน ในการบริหาร
จัดการขยะ ประชาสัมพันธ ์ให ้ความรู ้ เร ื ่อง
การคัดแยกขยะในครัวเรือนในการประชุมประจำา
เดือนของหมู่บ้าน ส่งเสริมการทำาถังขยะเปียกครัว
เรือนและการกำาจัดขยะเปียกได้ด้วยตัวเองครบ
ทุกครัวเรือน ดำาเนินกิจกรรมถนนปลอดถังขยะ
ครอบคลุมทั�งตำาบล จัดตั�งจุดรวบรวมขยะอันตรายไว้
ท่ีศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน (SML) ครบทุกชุมชน
ส่งเสริมการนำาขยะกลับมาใช้ใหม่ด้วยการทำา
สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จำาหน่ายในชุมชน จัดกิจกรรม

ผ้ัาป่าขยะรีไซื้เคิลเพ่ือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้ัสูงอายุ กิจกรรมธนาคารขยะรีไซื้เคิล 
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ด ย เทศบาลตำาบล เขาแ ก้ ว
ศรีสมบูรณ์ ประชาชน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทำาให้
ปริมาณขยะลดลง ปัจจุบันเหลือเพียง ๔๕-๕๐ ตัน 
ต่อเดือนเท่านั�น ค่าใช้จ่ายนำ�ามันลดลง ค่ากำาจัดขยะ
ลดลง ทำาให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ ถนนสะอาด
สวยงามไม่มีขยะตกค้าง ประชาชนพึงพอใจ

โครงการปฏิิบัติการเพ่�อขับเคล่�อน
การบริหารจัุดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จัุงหวัดสะอาด  ๓Rs ประชารัฐ” 

ผลิตภััณฑ์์
ชุมชน

การต่ม่ด



๘๒เทศบาลตำาบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  จังหวัดสุโขทัย

 ได้มีการประชุมร่วมกันของผู้ันำาชุมชน 

หน่วยงานราชการ และผู้ัมีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน
ในตำาบลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื�นที่ ประเมินปัญ่หา
และความต้องการ ตลอดจนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของชุมชน ร่วมกันกำาหนดพื�นท่ีสาธารณะ
เพ่ือทำาเป็นธนาคารอาหารชุมชน ทำาการปลูกไม้ผัล 
พืชสมุนไพรท้องถ่ินในรูปแบบของการปลูกร่วมกับป่า 
โดยเลือกไม้ผัล พืชสมุนไพรที่ใช้อยู ่เป็นประจำา
ในชุมชน ขยายพันธ์ุไม้ให้เพียงพอเพ่ือลดการตัดไม้
ทำาลายป่า จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ
เน่ืองในวันสำาคัญ่ต่างๆ ในพื�นท่ีธนาคารอาหารชุมชน 
โดยชุมชนมีส่วนร่วมและเกื�อกูลกันในการเข้าใช้

โครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน
ตามหลัก
เศรษฐกิจุพอเพ่ยง

ประโยชน์และดูแลบำารุงรักษา เป็นแหล่งรวบรวม
และพัฒนาพืชสมุนไพรสำาหรับใช้ในชุมชน พัฒนา
ระบบนิเวศของป่าไม้ ให้มีความหลากหลายทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งผัลิตอาหารธรรมชาติ
ให้กับคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
เกิดการผัลิตทดแทนหมุนเวียนอย่างยั่งยืน 

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นางสาวปาณัท  แสงศร
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ : ๐๘ ๔๓๖๙ ๕๔๘๘
Email : panutchocolate@gmail.com

การปลูกผัก
สวนครัวในชุมชน



วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ชุมชนน่าอยู่ คู่การศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตท่ีดี ประเพณีรุ่งเรือง
บ้านเมืองสะอาด ธรรมชาติสดใส ใส่ใจประชาชน บนพื�นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๕ ตารางกิโลเมตร 
๓,๕๙๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขที่ ๑๐๑ หมู่ ๓ ตำาบลเขาชัยสน 
อำาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๓๐
๐ ๗๔๖๙ ๑๑๘๑
เทศบาลตำาบลเขาชัยสน.com
นายสมบูรณ์ เหล่าทอง 

 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลเขาชัยสน เพื่อเป็น
ศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย เทศบาล
ตำาบลเขาชัยสนมีพื�นท่ีรับผิัดชอบต่อการจัดระบบ
บริการสาธารณะ ๑.๕ ตารางกิโลเมตร ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตั�งอยู่ในชุมชนท่ีมีลักษณะของชุมชนเมือง 
ประชากรส่วนใหญ่่นับถือศาสนาพุทธ อาชีพหลัก
ของคนในชุมชน ทำาสวนยางพาราและค้าขาย 
สภาพชุมชนปลอดจากการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด ประชาชนปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

ศูนย์พัฒ่นาเด็กเล็ก
เทศบาลตำาบลเขาชัยสน 

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

บ้านเมืองสะอาด น่าอยู่

เทศบาลตำาบลเขาชัยสน
อำาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เขาชัยสน

๘๓ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

อยู่ในศีลธรรมและสืบทอดวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 
อยู่ร่วมกันอย่างสงบมีความสัมพันธ์และมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาโดยตลอด ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำาบลเขาชัยสนได้จัดการศึกษาท่ี
หลากหลายและเท่าเทียมตามความพร้อมและ
ความต้องการของท้องถิ่น โดยจัดการศึกษาให้
แก่เด็กอายุ ๒-๔ ปี เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติ
ปัญ่ญ่ามีความพร้อมในการเข้า รับการศึกษา
ในระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน สอดคล้องกับบริบท
ของของสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญ่ญ่าท้องถิ่น และ
หลักสูตรปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย เน้นการ



กิจุกรรม
ศูนย์พัฒ่นาเด็กเล็ก

บ้านเมืองสะอาด น่าอยู่

เขาชัยสน

๘๔เทศบาลตำาบลเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง

อบรมเลี�ยงดู จัดประสบการณ์เรียนรู้และส่งเสริม
พัฒนาการด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับ
ผัู ้ใกล้ชิด ครูผัู ้ดูแลเด็ก ผัู ้ปกครองชุมชน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย เทศบาล
ตำาบลเขาชัยสนจึงสมัครและได้รับการคัดเลือกเป็น 
ศูนย์ต้นแบบโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลเขาชัยสน เพ่ือเป็น
ศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นโครงการ
ท่ีร่วมกับ สำานักสนับสนุนเด็ก เยาวชนและครอบครัว
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น ห ล า ย แ ห่ ง ท่ั ว ป ร ะ เ ท ศ ส มั ค ร
เข้าร่วมโครงการ 

 เกิดประโยชน์ต่อเด็กและครู จากเดิมครู
ผู้ัดูแลเด็กเป็นเพียงพ่ีเลี�ยงเด็ก ครูไม่กล้าพูด ไม่กล้า
แสดงออก ไม่อาจถ่ายทอดหรือเป็นวิทยากรให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นได้ และครูยังไม่รู้จักระบบ 
กระบวนการ ตัวชี�วัดต่างๆ ส่งผัลให้ผัู้ที ่จะได้รับ
ประโยชน์โดยตรงเสียโอกาส แต่ปัจจุบันเม่ือดำาเนิน
โครงการแล้วจะเห็นความแตกต่างในด้านวิทยาการ
ใหม่ๆ อย่างเห็นได้ชัด มีการจัดทำาแผันพัฒนา
ที่สอดคล้องกับปรัชญ่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสอดคล้อง
กับนโยบายต้นสังกัด สามารถส่งเสริมศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลเขาชัยสน ให้เป็น
ศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและจาก
การเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ทำาให้ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตำาบลเขาชัยสนสามารถสร้าง
เครือข่ายศูนย์เรียนรู้จำานวน ๑๐ แห่ง ในจังหวัดพัทลุง
มีการทำาบันทึกข้อตกลงร่วมกันเ พ่ือถ่ายทอด
กระบวนการด้านการ พัฒนา เ ด็กปฐม วัย ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย เป็นศูนย์เรียนรู้ด้าน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างย่ังยืน โดยเฉพาะสถาบัน
พัฒนาบุคลาการท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กำาหนดให้ผัู้บริหารท้องถิ่นและนักบริหาร
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้ารับ
การศึกษาอบรมที่สถาบัน ให้ศึกษาดูงานในเรื่อง 
การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบมืออาชีพ 
ซ่ึื้งผู้ับริหารท้องถ่ินและนักบริหารท้องถ่ินหลายรุ่น 
ได้มาศึกษา ดูงานอย่างต่อเน่ือง ทั�งในจังหวัดพัทลุง
และต่างจังหวัด รวมไปถึงชาวต่างชาติ



 ปัจจุบันความปลอดภัยด้านอาหารนับเป็น
เรื่องที่สำาคัญ่ เน่ืองจากผัู ้บริโภคมีความตื ่นตัว
ในเร่ืองมาตรฐานสินค้าและสุขภาพอนามัย 
เทศบาลตำาบลเขาชัยสนได้ร่วมมือกับปศุสัตว์
อำาเภอเขาชัยสน และสถานีตำารวจภูธรเขาชัยสน 
ควบคุม ตรวจสอบ ผัู้ประกอบการให้นำาสุกรเข้า
ชำาแหละในโรงฆ่่าสัตว์ท่ีได้มาตรฐาน และดำาเนินการ
จ้างพนักงานตรวจโรคสัตว์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
เนื�อสุกร ก่อนออกจำาหน่าย นอกจากนี�เทศบาล
ยังได้ดำาเนินการพัฒนาเครือข่ายร้านจำาหน่ายเนื�อสุกร
ให้ถูกสุขอนามัยแก่ประชาชน มีการตรวจสุขภาพสัตว์
ก่อนจะเข้าฆ่่าท่ีโรงฆ่่าสัตว์ และตรวจเนื�อสัตว์ภายหลัง
กระบวนการฆ่่าสัตว์ เพื่อให้ได้เนื�อสัตว์ที่สะอาด
และปลอดภัยต่อการบริโภคด้วย

 เพ่ือพัฒนาโรงฆ่่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามท่ี
กำาหนด มีระบบการผัลิตเนื�อสัตว์ท่ีมีความปลอดภัย
ได้มาตรฐาน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับเนื�อ
สัตว์ที่จำาหน่ายในร้านจำาหน่ายเนื�อสัตว์ เพื่อสร้าง
ความเช่ือม่ันให้กับผู้ับริโภคเนื�อสัตว์และคุ้มครอง
ผัู้บริโภคให้มีความปลอดภัยด้านอาหาร และลด
ค่าใช้จ่ายของรัฐจากการรักษาผัู้เจ็บป่วย เน่ืองจาก
การบริโภคเนื�อสัตว์ที่ไม่สะอาด ประชาชนในเขต
เทศบาลและจังหวัดใกล้เคียง ได้บริโภคเนื�อสุกรท่ีมี
คุณภาพ ปลอดภัย ไม่มีการปนเป้ �อนเชื �อโรค 
สร้างโอกาสทางการค้าขยายเครือข่ายการให้
บริการเชิงพาณิชย์ ทำาให้เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ�น
สามารถจัดบริการสาธารณะด้านอ่ืนๆ ให้แก่ประชาชน
ในเขตต่อไปได้

โรงฆ่่าสัตว์
เทศบาลตำาบลเขาชัยสน 
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 การบริหารจัดการขยะ เทศบาลได้มีการ
บริหารจัดการขยะตั�งแต่ต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง ดังนี�

 ต้นทาง มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
ส่งเสริมการคัดแยกขยะจากแหล่งกำาเนิดหรือ
ต้นทางอย่างถูกวิธี ไม่ทิ �งขยะอันตรายรวมกับ
มูลฝ้อยทั่วไป มีการกำาหนดจุดทิ�งขยะอันตรายที่
ชัดเจน สร้างการมีส่วนร่วมโดยส่งเสริมให้ชุมชน
นำาขยะอินทรีย์เศษอาหารจากครัวเรือน และจากงาน
ประเพณีต่างๆ ไปทำานำ�าหมักชีวภาพ มีการรับซื้ื�อ
ขยะรีไซื้เคิลทุกวันจันทร์และอังคารท่ี ๔ ของเดือน
 กลางทาง เทศบาลมีการจัดเก็บขยะอย่าง
เป็นระบบ มีการกำาหนดเส้นทางและวันเวลาในการ
จัดเก็บ ที ่ชัดเจน เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการขยะตกค้าง มีบริการสายด่วนกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม และ หน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว เพ่ือรับแจ้ง 
เรื ่องขยะตกค้าง ประชาชนสามารถโทรแจ้งได้
ตลอดเวลา เม่ือรับแจ้งแล้ว จะส่งรถเก็บขยะออกไป
จัดเก็บให้ทันที

 ปลายทาง เทศบาลได้ส่งขยะไปกำาจัดแบบ
ฝั้งกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

การบริหารจัุดการขยะ

๘๖เทศบาลตำาบลเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นางธัญ่ญ่ณันท์  ไหมทิพย์
หัวหน้าฝ่้ายบริหารงานสาธารณสุข
โทรศัพท์ : ๐๙ ๘๐๕๘ ๘๑๖๘
Email : tanyanant2086@gmail.com

การทำาปุ�ยอินทร่ย์

การทำานำ�าหมักช่วภัาพ



วิสัยทัศน์
ขนาดพื้นที่

จำานวนประชากร
ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ควนโดนเมืองน่าอยู่ ประชาชนยึดม่ันคุณธรรม ชุมชนเข้มแข็ง ส่ิงแวดล้อมย่ังยืน
๖.๒ ตารางกิโลเมตร
๕,๔๑๒ คน (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขที่ ๔๗๙ หมู่่ ๑ ตำาบลควนโดน 
อำาเภอควนโดน จังหวัดสตูล ๙๑๑๖๐
๐ ๗๔๗๙ ๕๐๑๓
www.Khuandoncity.go.th
นายมำาสอด มะสะกา

 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการ
ขยะมูลฝ้อยในชุมชน จุดเริ่มต้นจากข้อมูลปริมาณ
ขยะมูลฝ้อยท่ีเกิดขึ�นในพื�นท่ีในเขตเทศบาลตำาบล
ควนโดน เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ประมาณ ๑๐ ตันต่อวัน
ไม่มีสถานที่กำาจัดขยะมูลฝ้อยเป็นของตนเอง
และการมีค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึ�น จึงได้มีการเร่ิมต้นของ
การขับเคล่ือนการจัดการขยะมูลฝ้อยในชุมชน โดยมี
การจัดเวทีระดมความคิดเห็นขึ�นในพื�นท่ีชุมชน
นำาร่องคือชุมชนควนโดนใน เพื่อที่จะร่วมกันที่จะ
หารูปแบบจัดการขยะขยะมูลฝ้อยท่ีเกิดขึ�นใน
ชุมชนควนโดนใน และชุมชนอื่นๆ ในเขตเทศบาล
ตำาบลควนโดนต่อไป 

“ขยะค่อคุณค่า
ของช่วิต”
( Garbage is 
Value of living )

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

ของชีวิต
เทศบาลตำาบลควนโดน 
อำาเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ขยะคือคุณค่า 
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 มีฐานคิดคือ การนำาเร่ืองของการจัดการขยะ
ในครัวเรือน และชุมชน ไปเช่ือมโยงกับกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ�นในชุมชน นำาความคิดที่สร้างสรรค์
ไปกลมกลืนกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน เพ่ือให้
เกิดกิจกรรมการลดปริมาณขยะในชุมชน โดย
ประชาชน และภาคีมีส่วนร่วม เริ ่มต้นตั �งแต่ 
การประชาสัมพันธ์ พบว่า ร้านนำ�าชามีความสำาคัญ่
ร้านนำ�าชาเป็นสถานที่พบปะพูดคุยของชาวบ้าน 
ทุกๆ เช้าจะไปน่ังด่ืมนำ�าชา จึงได้นำาเร่ืองราวข่าวสาร
เร่ืองการจัดการขยะ ความรู้เก่ียวกับประเภทของขยะ
มาประชาสัมพันธ์ทำาเป็นผั้าปูโต๊ะที่ร้านนำ�าชา เมื่อ
ประชาชนมานั่งดื่มนำ�าชา ชาวบ้านนอกจากพูดคุย
กันเร่ืองอ่ืนๆ ก็จะมีการหันมาพูดคุยในเร่ืองของการ
จัดการขยะ และได้รับความรู้เรื่องการจัดการขยะ
ไปในตัว จึงเกิดผั้าปูโต๊ะร้านนำ�าชาขึ�น หลังจากนั�น
ไม่นาน ได้ต่อยอดการประชาสัมพันธ์ผั่านเพลง
รณรงค์ มีการ “จัดทำาเพลงการจัดการขยะ” ขึ�น 
โดยมีการแต่งเนื�อร้อง แล้วทำานองโดยคนในชุมชน 
ร้องโดยคนในชุมชน และนำามาเปิดผ่ัานเสียงตามสาย
ของชุมชน และเปิดในกิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาล
จัดขึ�น หรือในงานต่างๆ ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 โดยแบ่งกิจกรรมไปตามประเภทของขยะ 
ได้แก่ 
 ขยะรีไซเคิล เริ ่มต้นด้วยกิจกรรมที่ง่ายๆ 
“ขยะแลกไข่” ต่อมาได้ต่อยอดมาสู ่ “กิจกรรม
ธนาคารขยะรีไซื้เคิล” เพ่ือส่งเสริมการออมเงินให้กับ
ชาวบ้านในชุมชน มีการนำารายได้ท่ีเกิดจากกิจกรรม
มาจัดสวัสดิการให้กับคนในชุมชน ได้แก่ เงินสบทบ
เข้าร่วมงานประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 
เ งิ นสมทบเข้ า ร่ วมกิ จกรรมพัฒนากิ จกรรม
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เงินสมทบเข้าร่วม 
พัฒนากิจกรรมด้านสาธารณสุข ได้แก่ การส่งเสริม 
สุขภาพป้องกันโรคของชุมชน พัฒนากิจกรรม
มาสู่ “ร้านค้าศูนย์บาท” เป็นแนวคิดของการนำา
ขยะรีไซื้เคิลมาใช้แทนเงินสด โดยสมาชิกจะได้คูปอง
ตามมูลค่าของเงินท่ีนำาขยะรีไซื้เคิลไปฝ้าก สามารถ
นำาคูปองไปซื้ื�อสินค้า อุปโภค บริโภคในร้านค้า
ในชุมชนได้ โดยคณะทำางานจะนำาเงินไปจ่ายให้
ร้านค้าตามมูลค่าของคูปองท่ีร้านค้าเก็บไว้จากลูกค้า

จุุดเริ�มต้น
ของการดำาเนินการ 

การคัดแยกขยะร่ไซีเคิล

ของชีวิต
ขยะคือคุณค่า 

๘๘เทศบาลตำาบลควนโดน  จังหวัดสตูล
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 มีการพัฒนากระบวนงาน จาก “กิจกรรม
ส่งเสริมการทำานำ�าหมักชีวภาพ” จากเศษผััก เศษอาหาร
ในครัวเรือน นำานำ�าหมักชีวภาพมาใช้เพ่ิมธาตุอาหาร
ให้กับต้นไม้ นำาปุ �ยหมักมาใช้ในการปลูกผััก
ปลอดสารพิษ ต่อยอดสู่ “กิจกรรมแก๊สชีวภาพ” 
จากเศษอาหารในครัวเรือน นำาแก๊สชีวภาพที่มาจาก
เศษอาหารในครัวเรือนมาปรุงอาหารในครัวเรือน

 จากการดำาเนินงานอย่างต่อเ น่ืองของ
เทศบาลในด้านต่างๆ นำามาซื้ึ่งความสำาเร็จที่เป็นที่
ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ในหลากหลายด้าน อาทิ 
 • ได้รับรางวัล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัล
ชนะเลิศ (ระดับประเทศ) โครงการจัดตั�งธนาคาร
วัสดุรีไซื้เคิล ๔๐๐ ชุมชน ประเภท ผัู้สนับสนุนการ
จัดตั�ง (พ่ีเลี�ยง) ประจำาปี ๒๕๕๓ โดยกรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมร่วมกับ สถาบันการจัดการบรรจุ
ภัณฑ์์และรีไซื้เคิลเพ่ือส่ิงแวดล้อม สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 
 • ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ� 
พระบรมราชินีนารถ รางวัลชนะเลิศ (ระดับประเทศ) 
โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ๘๐ ชุมชน ประจำาปี ๒๕๕๕ โดย
กรมส่งเสร ิมคุณภาพสิ ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 • รางว ัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับ
ประเทศ ประเภทชุมชน ในโครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา ปีท่ี ๘ โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จำากัด ร่วมกับ สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย
และปี ๒๕๕๖ จากผัลการดำาเนินงานทำาให้ชุมชน
และเทศบาล ได้รับการคัดเลือกไปนำาเสนอผัลการ
ดำาเนินงานและศึกษาดูงานด้านสิ ่ งแวดล้อม 
ณ ประเทศญ่ี่ปุุน และในปี ๒๕๕๖ สถาบันการ
จัดการบรรจุภัณฑ์์และรีไซื้เคิลเพ่ือส่ิงแวดล้อม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือก
เทศบาลตำาบลควนโดน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สังคม
รีไซื้เคิลแห่งแรกของภาคใต้ ปัจจุบันก็จะมีคณะ
ศึกษาดูงานเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษา
ดูงานอย่างต่อเนื่อง 
 • โล่เชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม (ด้านการจัดการ
ขยะ) ประจำาปี ๒๕๕๘ โดย กรมควบคุมมลพิษ
 • เกียรติบัตรรับรองการมาตรฐานคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมองค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถ่ิน (Envionment Health Accredition 

 ส่งเสริมให้ครัวเรือนคัดแยกขยะอันตราย
ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป�องสเปรย์ เป็นต้น
 พัฒนาต่อยอดสู่ กิจกรรมขยะอันตรายแลกของใช้ 
กิจกรรมขยะอันตรายแลกเมล็ดพันธ์ุผัักสวนครัว 
เพ่ือนำาเมล็ดพันธ์ุผัักไปปลูก ไปกินในครัวเรือนต่อไป

 ส่งเสริมครัวเรือนลดการใช้ถุงพลาสติก
ส ่ ง เสร ิมการใช ้ ใช ้ถ ุ งผั ้ า  พ ัฒนาก ิจกรรมสู่ 
“ร้านค้าร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก” สร้างมาตรการ
ข้อตกลงร่วมกันในการจัดกิจกรรมจะไม่ใช้ภาชนะ
โฟมในการบรรจุอาหาร 

ขยะอินทร่ย์ ผลของนวัตกรรม
สู่ความสำาเร็จุ 

ขยะอันตราย 

ขยะทั�วไป 

ร้านค้า ๑ บาท



๙๐เทศบาลตำาบลควนโดน  จังหวัดสตูล

 • ขยายเครือข่าย สู่สถานศึกษาในเขต
เทศบาล ได้ขยายขยายกิจกรรมจากชุมชนไปสู ่
โรงเรียน นำาความรู้จากชุมชนไปสอนเด็กๆ นักเรียน
ในโรงเรียน ทำาให้เกิดภาพที่มีกิจกรรมทั�งในชุมชน
และในโรงเรียน และได้นำาเรื่องของขยะไปบรรจุ
เป็นหลักสูตรในการเรียนของนักเรียน โดยมีเป้าหมาย
เพื่ อผัลิต เยาวชนให้มี จิตสานึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม ผั่านกิจกรรมที่ทำาได้จริง ชุมชนมีการ

 • ขยายเครือข่ายจากชุมชนต้นแบบ จาก
ชุมชนควนโดนใน สู่ชุมชนอ่ืนๆ ในเขตเทศบาลในเขต
รับผิัดชอบของเทศบาลตำาบลควนโดน ได้แก่ ชุมชน
ปันจอร์ ชุมชนสะพานโยง ชุมชนดูสนตะวันตก 
ชุมชนดูสนตะวันออก ชุมชนตลาดควนโดน ชุมชน
ควนดินแดง ชุมชนดินทรุด-เบาะเต ชุมชนหลวงนา
และชุมชนควนสตอ  

 เทศบาลได้ขยายกิจกรรมจากชุมชนไปสู่
โรงเรียน โดยนำาความรู้จากชุมชนไปสอนเด็กๆ 
นักเรียนในโรงเรียน ทำาให้เกิดกิจกรรมทั�งในชุมชนและ
โรงเรียน และได้นำาเรื ่องของขยะไปบรรจุเป็น
หลักสูตรในการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมาย
เพื ่ อ สร้ า ง เยาวชนให้ มี จิตสำานึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม ผั่านกิจกรรมที่ทำาได้จริง ชุมชนมีการ
พัฒนากิจกรรมจากกิจกรรมของครัวเรือนมาสู่
กิจกรรมชุมชน และพัฒนามาเป็นศูนย์เรียนรู้ ปัจจุบัน
ชุมชนได้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ดูงานของคนในชุมชน
และบุคคลภายนอกท่ีสนใจศึกษาเร่ืองการจัดการขยะ 
และมีคณะเข้ามาศึกษาดูงานนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง 

พัฒนาจากกิจกรรมของครัวเรือนมาสู่กิจกรรม
ชุมชน และพัฒนามาเป็นศูนย์เรียนรู ้ ปัจจุบัน
ชุมชนได้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ดูงานของคนในชุมชน
และบุคคลภายนอกท่ีสนใจศึกษาเร่ืองการจัดการขยะ 
และมีคณะเข้ามาศึกษาดูงานนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง 

 • ขยายเครือข่าย สู่ชุมชนภายนอกเขต
เทศบาลตำาบลควนโดน นอกจากการขยายเครือข่าย
สู่ชุมชนอ่ืนๆ และสถานศึกษาในเขตรับผิัดชอบของ
เทศบาลตำาบลควนโดน แล้วยังได้มีกิจกรรมขยาย
เครือข่าย สู่ชุมชนภายนอกเขตเทศบาลตำาบลควนโดน
อีกด้วย โดยได้ต้อนรับการเข้าการศึกษาดูงาน
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝ้อย
ชุมชน แก่ชุมชนและหน่วยงานภายนอก เทศบาล
ตำาบลควนโดน ได้มีวิทยากรซื้ึ่งเป็นบุคลากรของ
เทศบาลตำาบลควนโดน และของชุมชนควนโดนใน 
ซ่ึื้งเป็นชุมชนต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยมีกิจกรรม
การขยายเครือข่าย แก่ชุมชนและหน่วยงานภายนอก
ท่ีสนใจ ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้ การแบ่งกลุ่ม
เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ัเข้าร่วมศึกษาดูงาน
กับเจ้าหน้าท่ีจากเทศบาลตำาบลควนโดน และคณะ
กรรมการของชุมชน การศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้
ต่างๆ ในชุมชน 

ความยั�งย่นของนวัตกรรม
ขยะ ค่อคุณค่า ของช่วิต 

การเผยแพร่นวัตกรรม 

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นายวุฑ์ฒิเวช  เจียระนัย
ผู้ัอำานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
โทรศัพท์ : ๐๘ ๙๔๕๕ ๕๓๘๙
Email : wuttivej-j@hotmail.com

: EHA) ประเด็น การจัดการมูลฝ้อยทั่วไป รหัส
รับรอง EHA : ๔๐๐๑ ประจาปี ๒๕๖๐ โดย 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 • โล่ห์ประกาศเกียรติคุณองค์กรต้นแบบ
ดีเด่นด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ประจำาปี ๒๕๖๑ โดย 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่
โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

มุ่งเน้นการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมภายใต้การตรวจสอบ
ซื้ึ่งกันและกัน สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สังคมสมานฉันท์ และมีองค์ความรู้
ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๑.๒๕ ตารางกิโลเมตร
๒,๓๕๘ คน (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 
เลขที่ ๔๕ หมู่ ๒ ตำาบลฉลุง อำาเภอเมือง จังหวัดสตูล ๙๑๑๔๐
๐ ๗๔๗๙ ๙๒๙๙ 
www.chalungcity.go.th 
นายนุกูล สุยวานิช

 เทศบาลตำาบลฉลุง ได้ดำาเนินการให้ประชาชน
มีส่วนร่วมอนุรักษ์ ไว้ซื้ึ่ ง เอกลักษณ์ของเมือง 
ให้เป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวเชิงพหุวัฒนธรรม 
การเปิดเส้นทางท่องเที่ยงในชุมชน โดยประชุม
หารือ ค้นหาเอกลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยว
เชิงพหุวัฒนธรรม ของภาคีเครือข่าย สถานศึกษา 
วิทยาลัยชุมชน องค์กรต่างๆ ในชุมชน สถานที่ตั �ง
ของเทศบาลตำาบลฉลุงเป็นสถานที่พักช้างของ
พระมหากษัตริย์ การปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านสถานที่
จึงใช้ช้างเป็นสัญ่ลักษณ์ ในการดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตเทศบาลจะคำานึงถึงอัตลักษณ์ ท่ีเป็นดินแดน
ของที ่พักช้าง มีช้างเป็นสัญ่ลักษณ์ของเทศบาล
ตำาบลฉลุง ในบริเวณพื�นที่สีเขียวจะมีการจัดพุ่ม

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

สร้างสุข
เทศบาลตำาบลฉลุง 
อำาเภอเมือง จังหวัดสตูล

สมุนไพร

๙๑ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓



สมุนไพรสร้างสุข

เม่องพหุวัฒ่นธรรม

สร้างสุข
สมุนไพร

๙๒เทศบาลตำาบลฉลุง  จังหวัดสตูล

ไม้ชาดัดเป็นรูปช้าง มีรูปปั�นช้างจัดสวนบริเวณ
สามแยกฉลุง ซื้ึ่งเป็นสัญ่ลักษณ์ของพื�นท่ี และการมี
บริบทท่ีมีวัฒนธรรมท่ีหลากหลายทั�ง พุทธ จีน อิสลาม
อยู่รวมกันอย่างสันติมีความสมัครสมานสามัคคี 
ทำาให้เทศบาลตำาบลฉลุงดำาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตเทศบาลตามวาระ วันสำาคัญ่ต่างๆ ของทุก
วัฒนธรรม เพ่ือเป็นการดูแลรักษาไว้ซ่ึื้งอัตลักษณ์ของ
พื�นที่ เช่น การสร้างซืุ้้มประตูมังกร ทางเข้าสุสาน
บ้านจีน และเม่ือถึงงานประเพณีตรุษจีน จะมีการจัด
แต่งภูมิทัศน์บริเวณสามแยกฉลุงสอดคล้องกับ
บรรยากาศบ้านจีนสมัยโบราณ การจัดภูมิทัศน์
ในงานประเพณีสงกรานต์ งานขนมพื�นบ้าน

 นวัตกรรม “สมุนไพรสร้างสุข” คือ การนำา
เอาพืชสมุนไพรทำาเป็นเคร่ืองยามาใช้ในการส่งเสริม
สุขภาพป้องกัน รักษา ฟ้ �นฟูสุขภาพ และนำาเอา
มาทำาอาหาร สร้างรายได้ ลดรายจ่าย แก่ครัวเรือน 
ทำาให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญ่หา 
และสนองความต้องการได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
ขยายผัลนำา ไป ใช้ในการดำารงชีวิตด้านต่างๆ 
ได้อย่างมากมาย

 เอกลักษณ์การเป็นเมืองพักช้าง เป็นเมือง
พหุวัฒนธรรม ที่นำามาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้มีความสอดคล้องกับสภาพเมือง ในเทศกาล
ประเพณีต่างๆ รวมถึงสวนหย่อม และจุดเช็คอิน
ต่างๆ ของพื�นที่ ทำาให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว
ในเขตพื�นท่ีเพ่ิมมากขึ�นทุกปี ทำาให้ประชาชนในพื�นท่ี
มีรายได้เพิ ่ม เศรษฐกิจชุมชนดีมากขึ �นเรื ่อยๆ
ตัวอย่างเช่น งานสงกรานต์บ้านจีน มีนักท่องเท่ียว
เข้ามาเที ่ยวชมงาน และนมัสการหลวงพ่อแก่
พระคู่บ้านคู่เมือง ปีละ มากกว่า ๑,๐๐๐ คน

 ด้วยสภาพแวดล้อมในพื�นท่ีชุมชนท้องถ่ิน
ท่ีกำาลังพัฒนาไปสู่ความเจริญ่ทางด้านสถาปัตยกรรม
และสิ ่งปลูกสร้างอื ่นๆ เพื ่อตอบสนองต่อความ
ต้องการและยังคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชน อีกทั�ง
ยังเป็นการสร้างการเติบโตให้กับชุมชนเพ่ือรองรับ
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชน ดังนั�นการจัด
ภูมิทัศน์ชุมชนซื้ึ่งจะครอบคลุม พื�นที่สาธารณะ
ที่สำาคัญ่ของชุมชน เช่น สวนหย่อม ฟุตบาทริมถนน 
เกาะกลางถนน ลานกีฬา และลานชุมชนท่ีควรต้อง
ถูกปกคลุมด้วยร่มเงาของต้นไม้ เป็นต้น จะเอื�อ
ประโยชน์อย่างสูงทั�งสำาหรับคนในชุมชนเองและ
ผู้ัท่ีย้ายถ่ินฐานเข้ามาอยู่ใหม่หรือประชาชนท่ัวไป 



 จากการดำาเน ินงาน พบว่า ประชาชน
มีความพึงพอใจในโครงการ นวัตกรรม สมุนไพร
สร้างสุข ในระดับมากท่ีสุด และมีความต้องการให้
ขยายผัลลงไปสู่ชุมชนให้ครอบคลุมทุกชุมชน 
ซื้ึ่งขณะนี�ดำาเนินการไปแล้ว จำานวน ๒ ชุมชน คือ
ชุมชนวัดดุลยาราม และชุมชนโรงเรียนอนุบาล
เมืองสตูล ยังคงเหลืออีก ๒ ชุมชน คือ ชุมชนตลาดสด
และชุมชนชุมสายโทรศัพท์ ถึงแม้ว่า ๒ ชุมชน
หลังนี� ยังไม่ได้จัดอบรมอย่างเป็นทางการ แต่ประชาชน
ในชุมชนท่ีสนใจได้มาเข้ารับการอบรมในโครงการ
ของศูนย์พ ัฒนาฝ้ีม ือแรงงาน และ โครงการ
วัดส่งเสริมสุขภาพ
 ศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกสมุนไพร/ธนาคาร
สมุนไพรที่ปลูกในวัดดุลยาราม ได้รับการขยายผัล 
โดยเอาพันธ์ุสมุนไพรไปปลูกท่ีบ้านเรือนในชุมชน
เพ่ิมมากขึ�น เพราะในการผัลิตผัลิตภัณฑ์์ สมุนไพร
สร้างสุข ชนิดต่างๆ มีความจำาเป็นต้องใช้สมุนไพร
จำานวนมาก และได้มีการรณรงค์ปลูกในพื �นที ่
สาธารณะเพิ่มเติมอีกด้วย
 การนำาผัลิตภัณฑ์์ สเปรย์ไล่ยุง กระปุกหอม
ไล่ยุง และตุ๊กตาหอมไล่ยุง ไปใช้ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคที ่เกิดจากแมลง เป็นพาหะ สามารถ
ใช้ได้ผัลเป็นอย่างดี มียุงลดน้อยลง การนำาผัลิตภัณฑ์์ 
ยาหม่อง ยานวด สเปรย์นวด ไปใช้ในการรักษาผ่ืัน 
ท่ี เ กิดจากยุงกัดสามารถใช้ไ ด้ผัลเป็นอย่ า งดี 
เนื ่องจากสมุนไพรที ่เป็นส่วนประกอบสามารถ
รักษาอาการที ่เกิดจากมดแมลงกัดต่อย การนำา
ผัลิตภัณฑ์์ ยาหม่อง ยานวด สเปรย์นวด ไปใช้ รักษา 
และบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื �อหรือปวดข้อ 
สามารถใช้ได้ผัลเป็นอย่างดี เนื่องจากสมุนไพรท่ี
เป็นส่วนประกอบสามารถรักษาอาการปวดเม่ือย 
เมื ่อสามารถป้องกัน รักษา และบรรเทาอาการ
ต่างๆ ได้ จึงลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ของผู้ัป่วยโรคชิคุนกุนยา และโรคไข้เลือดออก และ
ประชาชนที่มีอาการปวดกล้ามเนื �อหรือปวดข้อ 
ผัลิตภัณฑ์์ท่ีจัดทำาขึ�นเม่ือเหลือจากการจัดสรรแล้ว 
นำาวางขายสร้างรายได้และนำามาหมุนเวียน
ผัลิตจำาหน่าย

๙๓ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

 • เพ่ือป้องกัน ควบคุม และรักษาโรค การ
เกิดโรคท่ีมียุงเป็นพาหะนำาโรค เช่น โรคชิคุนกุนยา 
และโรคไข้เลือดออก โรคหวัด ปวดเม่ือยกล้ามเนื�อ
และปวดข้อ
 • เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

 • เพ่ือสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน
 • เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้สมุนไพรในการ
รักษาโรค
 • เพื่อจัดทำาธนาคารสมุนไพรท้องถิ่น และ
ขยายผัลไปสู่ครัวเรือน

 • เพ่ือต่อยอดผัลผัลิตจากสมุนไพรให้สามารถ
นำามาใช้ในชีวิตประจำาวัน สร้างรายได้ให้กับคน
ในชุมชน เช ่น การนำามาปรุงเป ็นอาหารขนม 
เคร่ืองด่ืม ซ่ึื้งปัจจุบันประชาชนชาวฉลุงมีภูมิปัญ่ญ่า
ในด้านการทำาอาหาร เป็นที่กล่าวขาน ประชาชน
จากต่างพื�นท่ีมักจะมารับประทานอาหารในเขต
เทศบาล จำานวนมาก อีกทั�งเทศบาลยังส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการถ่ายทอด สืบทอดภูมิปัญ่ญ่าด้าน
การทำาอาหารและขนมไปสู่คนรุ่นหลัง ในงานเปิด
ตำานานขนมพื�นบ้าน อาหารบ้านจีน การนำาสมุนไพร
แปรรูปใช้ในการเกษตร การทำาปุ�ย การทำายาฆ่่าหญ้่า 
การนำาสมุนไพรแปรรูปใช้ในการอุปโภคในชีวิต
ประจำาวัน เช่น การทำานำ�ายาล้างจาน สบู่ นำ�ายา
เอนกประสงค์สำาหรับซัื้กล้าง เป็นต้น

ระยะท่ี ๓

ระยะท่ี ๒

ระยะท่ี ๑



 สมุนไพรท่ีใช้ในการทำาผัลิตภัณฑ์์สมุนไพร
สร้างสุขบางตัวมีไม่เพียงพอ จึงควรมีแหล่งปลูก
สมุนไพรมากขึ�น และสร้างเครือข่ายไปในพื�นที่
ใกล้เคียงที่มีสมุนไพรที่ต้องการ จะได้มีสมุนไพร
หมุนเวียนใช้ตลอด สร้างรายได้โดยการรับซื้ื �อ
วัตถุดิบสมุนไพรจากชาวบ้าน เพ่ือกระตุ้นในการปลูก
มากขึ �น เทศบาลตำาบลฉลุงได ้ม ีการปรับปรุง
รูปแบบการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นการรับซืื้�อ
วัตถุดิบจากประชาชนในชุมชนเพ่ือเป็นการกระตุ้น
ให้มีการปลูกสมุนไพร และสำาหรับผู้ัท่ีนำาวัตถุดิบมา
สมทบหรือมาร่วมในการผัลิต จะได้รับส่วนแบ่งเป็น
ผัลิตภัณฑ์์กลับไปใช้ และในส่วนรูปแบบของตุ๊กตาหอม
ไล่ยุง ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมถึงรูปแบบวิธีการทา
ท่ีง่ายขึ�น ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถทำาได้ จึงได้
จัดอบรมเพิ่มเติมในโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ 
๒ ครั�ง 

 สามารถสรุปได้ว่า ครัวเรือนสามารถสร้าง
รายได้การจำาหน่ายวัตถุดิบสมุนไพร และลดรายจ่าย
จากการไปซื้ื�อสมุนไพรมาประกอบปรุงอาหารใน
ชีวิตประจำาวัน ชมรมผัู้สูงอายุสามารถสร้างรายได้
จากการจำาหน่ายผัลิตภัณฑ์์แปรรูปสมุนไพร  
ประเภท เครื ่องหอม นำ �ามันนวด สเปรย์ไล่ยุง 
ประชาชนลดรายจ่ายจากการซืื้�อยาในกลุ่มผู้ัสูงอายุ 
กลุ่มเกษตรกร และประชาชนสามารถลดรายจ่าย
จากการซืื้�อปุ�ย ครัวเรือนสามารถลดรายจ่ายจากการ
ซืื้�อผัลิตภัณฑ์์อุปโภค เช่น นำ�ายาล้างจาน นำ�ายาล้าง
ห้องนำ�า สบู่ การสร้างรายได้และลดรายจ่ายจาก
นวัตกรรมสมุนไพรนี� ทำาให้ประชาชนมีความสุข
ในการดำารงชีวิตประจำาวันมากยิ่งขึ�น อีกทั�งการ
รวมกลุ่มในการทำากิจกรรม สามารถสร้างความสามัคคี 
เกิดการเรียนรู้การการถ่ายทอดสืบสานภูมิปัญ่ญ่า และ
การปลูกสมุนไพร ใช้ผัลิตภัณฑ์์จากสมุนไพรที่เป็น
วัตถุดิบตามธรรมชาติไม่ทำาให้ส่ิงแวดล้อมถูกทำาลาย
และเป็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอีกด้วย 

ผลสำาเร็จุนวัตกรรม
สมุนไพรสร้างสุข 

๙๔เทศบาลตำาบลฉลุง  จังหวัดสตูล

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นางศุภัศร์มา  ยี่สุ่นศรี
ผู้ัอำานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
โทรศัพท์ : ๐๘ ๑๘๙๖ ๑๑๑๔
Email : few.ple@gmail.com

ผลิตภััณฑ์์ชุมชน

ตุ�กตาหอมไล่ยุง



วิสัยทัศน์
ขนาดพื้นที่

จำานวนประชากร
ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ชมภูเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน
๑๓.๓๒ ตารางกิโลเมตร
๗,๓๙๒ คน (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ตำาบลชมภู 
อำาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๔๐
๐ ๕๓๔๒ ๐๗๗๙
www.chompoo.go.th
นายธวัช ชัยแก้ว

 กระบวนการวิเคราะห์ สภาพปัญ่หาบริบท
และความต้องการของเทศบาล ที่แสดงถึงลักษณะ
เฉพาะของพื �นที ่เทศบาลตำาบลชมภู มีจ ำานวน
ประชากร ๙,๓๙๒ คน มีผัู้สูงอายุ ๑, ๕๙๓ คน
ผัู้พิการ จำานวน ๒๙๑ คน จำาแนกตามความพิการ 
การมองเห ็น ๑๕ คน การได ้ย ิน ๒๑ คน 
การเคล่ือนไหว ๒๐๗ คน จิตใจ ๑๙ คน สติปัญ่ญ่า 
๒๒ คน ออทิสติก ๑ คน และพิการซื้ำ�าซ้ื้อน ๔ คน 

โครงการพัฒ่นา
ศักยภัาพผู้สูงอายุและ
ผู้พิการตำาบลชมภูั

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

ตำาบลชมภู
เทศบาลตำาบลชมภู
อำาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

๙๕ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

ซ่ึื้งจากข้อมูลดังกล่าวทำาให้เห็นว่าเทศบาลตำาบล
ชมภูเป็นสังคมผู้ัสูงอายุร้อยละ ๑๐๐ และเป็นภาวะ
พึ่งพิง คนพิการส่วนใหญ่่ อยู่แต่ในบ้านไม่มีอาชีพ
และไม่มีโอกาสออกมาร่วมกิจกรรมในชุมชน 
ส่ิงแวดล้อมในบ้านไม่มีความปลอดภัย มีความเส่ียง
ต่ออุบัติเหตุ หกล้ม ตกบันได ญ่าติไปทำางานเช้า
กลับเย็นกลางวันผู้ัพิการต้องอยู่บ้านโดยลำาพัง 



ศูนย์บริการคนพิการ
ตำาบลชมภูั

ตำาบลชมภู

๙๖เทศบาลตำาบลชมภู  จังหวัดเชียงใหม่

 จากปัญ่หาดั งกล่ าวนี � ทางตำาบลชมภู 
ได้ประสานเครือข่าย จากมูลนิธิสร้างสรรค์สังคม
และสุขภาวะ (มสส.) สำานักงานคณะกรรมการแห่งชาติ 
(สช.) สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) 
และนักสานพลังขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะอย่างมี
ส่วนร่วม (นนส.) ได้อบรมสุนทรียสนทนาเครือข่าย
คณะทำางานทำางานเกี่ยวกับคนพิการขึ�น จำานวน 
๕๐ คน ซื้ึ่งสุนทรียสนทนาตามแนวคิดของ David 
Bohm หมายถึง การสนทนาท่ีมีกระบวนการท่ีทำาให้
เกิดการแลกเปล่ียนความคิดของกลุ่มผู้ัร่วมสนทนา
โดยมีขั�นตอนในการรับฟังความคิดเห็นของผัู้อื่น
อย่างลึกซื้ึ�ง (Deep Listening) โดยไม่มีการตัดสิน
ว่าความเห็นของใครถูกหรือผิัด ห้อยแขวนคำาตัดสิน
ของตน (Suspending) ในขณะฟังความคิดเห็น
ของผัู้อื ่น อยู่กับปัจจุบันขณะ(Presencing) และ
เคารพผู้ัอ่ืน (Respecting) จนทำาให้เกิดการคิดและ
การเรียนรู้ร่วมกันโดยผ่ัานกระบวนการสุนทรียสนทนา 
และเม่ือนำากระบวนการนี�มาใช้ในกระบวนการสร้าง
เครือข่ายคนทำางานด้านคนพิการ ทำาให้เกิดการ
เรียนรู้ในตัวผู้ัเข้าร่วมกระบวนการ นำาไปสู่การเข้าใจ
ในความรู้สึกของคนพิการ จนเกิดการดำาเนินงาน
ร่วมกันแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ โดยหวังว่าคนพิการจะมีส่วนร่วมด้วย
ในทุกขั�นตอน

 หลังจากนั�นเครือข่ายคณะทำางานคนพิการ 
ได้ประสานงานกับหน่วยงาน ผู้ันำาชุมชน จิตอาสา 
ญ่าติและคนพิการ ได้จัดทำาโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคนพิการตำาบลสารภีขึ�น เพ่ือสร้างความ
เข้าใจในพระราชบัญ่ญั่ติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีทักษะในการ
สร้างเสริมสุขภาพ และสอบถามความต้องการ
เพ่ือรับการช่วยเหลือของครอบครัวคนพิการ 
จากการประชุมดังกล่าวทำาให้ทราบว่าญ่าติและ
คนพิการมีความทุกข์ใจ ทุกข์กายท่ีแตกต่างกัน และ
ความต้องการความช่วยเหลือในเร่ืองอาชีพ 
รายได้ มาเป็นอันดับแรก
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 กระบวนการพัฒนาแนวความคิด หรือ
นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ไขปัญ่หา หรือการพัฒนา
พื�นที่ใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูลคนพิการโดยใช้
แบบประเมิน ICF ทำาให้เห็นถึงความจำาเป็น ความ
ต้องการ ข้อจำากัด ศักยภาพ ของคนพิการเอง การมี
ศูนย์บร ิการคนพิการตำาบลชมภู (ป ันด้วยใจ 
ให้ด้วยรัก) ที่นำากระบวนการ CBR (Community 
Based Rehabilitation) มาเป็นแนวทางในการ
ดูแลคนพิการโดยชุมชน นับเป็นปรากฎการณ์
สร้างกระแสตื่นตัวในชุมชนเป็นอย่างมากทำาให้
ชุมชน ญ่าติ และคนพิการ เข้าใจเห็นคุณค่าของคน
พิการ และคนพิการก็จะสามารถเข้าถึงและก้าวผ่ัาน
ความพิการนั�นไปได้ ซื้ึ่งการที่จะทำาให้คนพิการ
รู ้สึกมีคุณค่าและมองตนเองไม่ต่างจากบุคคล
ท่ัวไปนั�น องค์ประกอบท่ีสำาคัญ่ท่ีคนทำางานควรจะมี
ให้คนพิการนั�นคือการเข้าใจในความพิการ การไม่
แบ่งแยก และการพร้อมที่จะช่วยเหลือ จะทำาให้
เกิดการช่วยเหลือคนพิการอย่างเข้าใจ และจะช่วยให้
ลดการ เหลื่ อ มลำ�า ที่ เ กิ ด ขึ� น กั บคนพิ ก า ร ได้ 
เพราะคนพิการไม่ใช่ภาระ แต่คนพิการคือทรัพยากร
ที่มีค่าไม่แตกต่าง อะไรจากบุคคลปกติในชุมชน
ตำาบลชมภู

 กระบวนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ ได้จัดทำาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ัสูงอายุ
และผัู้พิการตำาบลชมภู โรงเรียนผัู้สูงอายุ (โรงเรียน
ชราบาลเทศบาลตำาบลชมภู) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ได้จัดทำาโครงการการฟ้�นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
แบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น 
ชุมชนและคนพิการ CBR (Community Based 
Rehabilitation Program) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ได้ขยายการทำางาน Node คนพิการ ๕ จังหวัด 
๑๗  พื �นท่ี จังหวัดเชียงราย ๒ พื �นที่ จ ังหวัด
แม่ฮ่่องสอน ๒ พื�นที่ จังหวัดลำาปาง ๒ พื�นที่ 
จังหวัดลำาพูน ๒ พื�นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ๙ พื�นที่
และปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ต่อยอดโครงการ
การฟ้�นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วม 
โครงการธนาคารเวลา โครงการชุมชนกรุณา 
(สมุดเบาใจ) โครงการสมุดบันทึกสุขภาพโดย
แอฟพิเคชั่น
 กระบวนการประเมินผลนวัตกรรมและ
แนวทางการเผยแพร่นวัตกรรม เก ิดการทำางาน
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยได้รับการช่วยเหลือ
สนับสนุนเป็นอย่างดี โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา
สนับสนุนทรัพยากรบุคคลและวิชาการ ได้แก่ 
นักกายภาพบำาบัด นักกิจกรรมบำาบัด ทีมแพทย์
และพยาบาลลงเยี่ยมบ้านด้วย ส่วนเทศบาล
สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และยานพาหนะ 
ผู้ันำาชุมชนให้การสนับสนุนภารกิจงานและกำาลังคน
ในการก่อสร้างบ้านคนพิการ และซื้่อมแซื้มบ้าน
คนพิการ

application
แทนสมุดผู้พิการ/ผู้สูงอายุ
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 ๑. การทำางานแบบเชิงรุกของศูนย์บริการ
คนพิการ ทำาให้พบผัู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่ได้รับ
บัตรคนพิการ จึงมีการดำาเนินการเพื ่อขอบัตร
คนพิการ รวมถึงการลงพื�นที่เพื่อให้ความรู้เรื ่อง
สิทธิต่างๆ ท่ีคนพิการควรได้รับ เช่น สิทธิทางด้าน
สาธารณสุข สิทธิในการเข้าถึง มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ 
เป็นต้น ทำาให้จำานวนคนพิการมีจำานวนเพิ่มขึ�น 
จากเดิม ปี ๒๕๕๙ เทศบาลตำาบลชมภู มีคนพิการ
จำานวน ๑๗๙ คน ในปี ๒๕๖๐ มีคนพิการ  
จำานวน ๒๒๑ คน
 ๒. การร่วมมือกับเครือข่าย เช่น เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข อสม. จิตอาสา ผัู้นำาชุมชน ในพื�นที ่
เพื่อทำางานร่วมกันโดยการลงพื�นที่เชิงรุก เพื่อการ
เยี่ยมบ้านคนพิการ ทำาให้คนพิการและครอบครัว
ได้รับความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
เพิ่มมากขึ�น และเครือข่ายการทำางานมองเห็นและ
เข้าใจคนพิการมากขึ�น
 ๓. การประสานงานกับเทศบาลตำาบลชมภู
ในการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านคนพิการ 
ทำาให้คนพิการมีความสะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ�น 
และควรมีการจัดหางบประมาณในการปรับสภาพ

ผลสำาเร็จุ
ของการดำาเนินงาน

บ้านคนพิการอย่างต่อเนื่องทุกปี
 ๔. ศูนย์บริการคนพิการ ปันด้วยใจ ให้ด้วยรัก
มีกิจกรรมอย่างต่อเนื ่อง และส่งผัลให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนให้พิการและ
ญ่าติ จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
อย่างต่อเนื่อง
 ๕. การนำาคนพิการและญ่าติคนพิการมาทำา
กิจกรรมร่วมกับบุคคลท่ัวไป ทำาให้เกิดคุณค่าภายใน
ของคนพิการเอง และช่วยลดทัศนคติเชิงลบที่เกิด
ขึ�นกับคนพิการ ทำาให้คนพิการกล้าที่จะออกมามี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกเพิ่มมากขึ�น
 “ถ้าสามารถทำาให้ผัู้คนในชุมชนอ่อนน้อม
ต่อผัู้อ่อนด้อย เปราะบาง  ด้อยโอกาสกว่าตนได้  
ย่อมสามารถอ่อนน้อมต่อธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
โดยรวม”

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นางสาวกฤติมา  ชัยชนันท์
นักบริหารงานท่ัวไป
โทรศัพท์ : ๐๘ ๖๑๑๘ ๓๗๗๑
Email : krittima_mam@outlook.co.th



วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

แสงสว่างถึงไร่นา นำาพากลุ่มอาชีพ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
บ้านเมืองน่าอยู่ ฉลาดการศึกษา ก้าวหน้าสู่อาเซื้ียน
๖.๖ ตารางกิโลเมตร
๕,๓๕๓ คน (ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
เลขที่ ๔๕๙ ถนนจรจำารูญ่ บ้านชัยวารี 
ตำาบลขามเปี�ย อำาเภอโพธิ�ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๒๓๐
๐ ๔๓๕๖ ๗๑๐๑
www.chaivaree.go.th
นายรัศมี สังวิเศษ

 เทศบาลตำาบลชัยวารี ดำาเนินงานด้านการ
อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญ่ญ่าท้องถ่ิน 
มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวิถีของคนอีสาน ที่มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
ตามหลักคำากล่าวที ่ว่า “ฮ่ีตสิบสอง คองสิบสี ่” 
ซ่ึื้ง ฮี่ต คือคำาว่า จารีต ซ่ึื้งหมายถึง ความประพฤติ 
ธรรมเนียม ประเพณี ความประพฤติที ่ดี และ 
สิบสอง หมายถึง สิบสองเดือน ดังนั�นฮ่ีตสิบสอง 
จึงหมายถึงประเพณีที่ชาวลาวในภาคอีสาน และ
ประเทศลาว ปฏิบัติกันมาในโอกาสต่างๆ ทั�งสิบสอง 
เดือนของแต่ละปี เป็นการผัสมผัสานพิธีกรรมท่ี
เก่ียวกับเร่ืองผีัและพิธีกรรมทางการเกษตร เข้ากับ
พิธีกรรมทางพุทธศาสนานักปราชญ์่ โบราณได้วาง

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

เพื่อการจัดทำาปุ๋ยชีวภาพแบบครบวงจร
เทศบาลตำาบลชัยวารี
อำาเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ต้นแบบบ่อบำาบัดสิ่งปฏิกูล 
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เพื่อการจัดทำาปุ๋ยชีวภาพแบบครบวงจร
ต้นแบบบ่อบำาบัดสิ่งปฏิกูล 

๑๐๐เทศบาลตำาบลชัยวารี  จังหวัดร้อยเอ็ด

ฮี่ตสิบสองไว้ ซ่ึื้งกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
กิจกรรมการทำาบุญ่ตักบาตรวันขึ�นปีใหม่ โครงการ
ประเพณีบุญ่ข้าวจ่ี ของดีเมืองโพธิ�ชัย (ข้าวจ่ีใหญ่่
ที่สุดในโลก) โครงการประเพณีวันสงกรานต์และ
วันผัู ้สูงอายุ ประเพณีเลี �ยงบ้าน สักการะเจ้าปู ่
ขามเปี �ย (ปู ่เทพ) โครงการประเพณีบุญ่บั �งไฟ
โครงการอุดหนุนศูนย์วัฒนธรรมประจำาหมู่บ้าน 
กิจกรรมเข้าพรรษา โครงการ ประเพณีลอยกระทง 
เป็นต้น

ผ้าลายตาค่บ

ประเพณ่บุญข้าวจุ่�
ของด่เม่องโพธิ�ชัย



 เทศบาลตำาบลชัยวารี ได้มีการจัดกิจกรรม
คัดขยะท่ีต้นทาง จัดตั�งกองทุนฝ้ากขยะฌาปนกิจโดย
ขยะอินทรีย์ ดำาเนินการให้ชุมชนจัดทำาถังขยะเปียก
ครัวเรือน ครบทุกครัวเรือน ขยะอันตรายแลกไข่ 
รวบรวมส่ง อบจ.ร้อยเอ็ด และขยะรีไซื้เคิล ดำาเนิน
การให้มีการจัดตั �ง “กองทุนฝ้ากขยะฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ชัยวารีไม่ทิ�งกัน” โดย การดำาเนินงาน 
เริ่มรับสมาชิกเมื่อ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ปัจจุบัน
มีประชาชนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนแล้ว จำานวน 
๘๐๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๓ มีเงินหมุนเวียน
ในกองทุนฯ ๑,๘๕๐,๑๑๔.๙๘ บาท จัดการขยะ
รีไซื้เคิล รวม ๔๖๐,๐๙๐ กิโลกรัม(๔๖๐ ตัน)

 ระยะเวลาในการดำาเนินงาน ตั�งแต่ปีงบ
ประมาณ ๒๕๕๕ ถึง ปัจจุบัน (ระยะเวลารวม ๘ ปี) 
ปี ๒๕๕๕ ได้ดำาเนินการก่อสร้างระบบบำาบัด
สิ่งปฏิกูลต้นแบบ (แบบลานทรายกรอง) จำานวน 
๔ บ่อ ด้วยงบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท ซ่ึื้งเป็น
ระบบการบำาบัดส่ิงปฏิกูลแห่งแรกของจังหวัด
ร้อยเอ็ด มีการจัดเก็บและนำาปุ�ยสิ่งปฏิกูลที่แห้ง
แล้ว โดยผั่านการหมักอย่างน้อย ๒๘ วัน เพ่ือให้
สามารถฆ่่าเชื�อโรคพยาธิต่างๆ และมีความเป็นปุ�ย
มาใช้ประโยชน์ โดยผัสมกับแกลบเผัาจากโรงฆ่่าสัตว์ 
และมูลสัตว์ ในอัตราส่วน ๑:๑:๑ นำาไปใช้ประโยชน์
โดยใส่ในต้นไม้ในเขตเทศบาล และจำาหน่ายให้
เกษตรกรบางส่วน ปี ๒๕๕๙ ได้ดำาเนินการ
ก่อสร้างระบบบำาบัดสิ ่งปฏิกูลต้นแบบแห่งใหม่ 
จำานวน ๒๘ บ่อ ด้วยงบประมาณในการก่อสร้าง 
๕๙๓,๖๐๐ บาท และดำาเนินการก่อสร้างส่วนต่างๆ
เพ่ิมเติม เช่น โรงผัลิตปุ�ยชีวภาพ บ่อบำาบัดนำ�าเสีย 

โครงการนวัตกรรม
ต้นแบบบ่อบำาบัดสิ�งปฏิิกูล 
เพ่�อการจัุดทำาปุ�ยช่วภัาพ
แบบครบวงจุร 

๑๐๑ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

ขยะร่ไซีเคิล



๑๐๒เทศบาลตำาบลชัยวารี  จังหวัดร้อยเอ็ด

พื�นคอนกรีต ถนนทางเข้าบ่อบำาบัดส่ิงปฏิกูล เป็นต้น 
มีการพัฒนาระบบ แก้ไขปัญ่หาระบบ มาอย่าง
ต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน สามารถเป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ของหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานราชการ
ต่างๆ มาอย่างต่อเน่ือง สามารถให้ความรู้ขยายการ
บริหารจัดการไปได้ทั�งในระดับจังหวัดและต่างจังหวัด
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการศึกษาวิจัยคุณภาพ
ของกากและนำ�าของส่ิงปฏิกูลหลังผั่านระบบบำาบัด 
เพื่อให้สามารถนำาสิ่งปฏิกูลกลับมาใช้ประโยชน์ได้

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นายพีระพงษ์  แดนประกรณ์ 
ผู้ัอำานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
โทรศัพท์ : ๐๙ ๑๘๖๒ ๘๒๒๗
Email : peerapong1621@hotmail.com

อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผัล ตาม
หลักวิชาการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมถึง
เป็นประโยชน์อย่างมากในการตัดวงจรปัญ่หาโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ�าดี ซ่ึื้งจังหวัดร้อยเอ็ด
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำาลังประสบปัญ่หา 
โดยสถิติพบคนไทยอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ หรือ
ประมาณ ๖ ล้านคนเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ทำาให้
เสี่ยงเป็นมะเร็งท่อนำ�าดีในอนาคต โดยเฉพาะใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางส่วนของภาคเหนือ 
ภาคกลางที่มีประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง

การบำาบัดสิ�งปฏิิกูล



วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำาบลซื้ับสมอทอด สวยงามน่าอยู่ พัฒนาสู่หลักธรรมาภิบาล 
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม น้อมนำาปรัชญ่าของเศรษฐกิจพอเพียง
๗.๖๘ ตารางกิโลเมตร
๘,๗๗๘ คน (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขที่ ๙ หมู่ ๙ ตำาบลซื้ับสมอทอด 
อำาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๖๐
๐ ๕๖๗๓ ๑๗๔๒
www.subsamotod.go.th
นายทวีศักดิ� อินทรานุกูล

 เทศบาลตำาบลซัื้บสมอทอด ได้นำากีฬามาใช้
เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพให้สมบูรณ์ แข็งแรง
และ เ ป็นการส ร้างความ สัม พัน ธ์ อัน ดี ใ ห้ กับ
ประชาชนในเขตเทศบาล โดยดำาเนินการสร้าง
อาคารศูนย์ฟิตเนส ลานกีฬา ๓ แห่ง การจัดตั�ง
เคร่ืองออกกำาลังกายกลางแจ้งให้ครอบคลุมทุก
ชุมชนและสวนสาธารณะ การจัดตั �งชมรมต่างๆ
เช่น ชมรมฟุตบอล ชมรมโยคะ ชมรมผัู ้สูงอายุ
ชมรมวิ่ง ซื้ึ่งการจัดตั�งชมรมต่างๆ สามารถรองรับ
การเข้าถึงการออกกำาลังกายได้ทุกช่วงกลุ่มวัย 

โครงการพัฒ่นาก่ฬาและ
ออกกำาลังกาย

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

และออกกำาลังกาย
เทศบาลตำาบลซับสมอทอด
อำาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการพัฒนากีฬา

๑๐๓ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

ตลาดย้อยยุค
บึงสามพัน



และออกกำาลังกาย
โครงการพัฒนากีฬา

๑๐๔เทศบาลตำาบลซื้ับสมอทอด  จังหวัดเพชรบูรณ์

การดำาเนินการดังกล่าวสามารถทำาให้เยาวชน
มีความสามารถที่โดดเด่นด้านกีฬา ได้รับโควต้า
ทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และผัู ้ท่ี
ออกกำาลังกายเป็นประจำาทำาให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั�งกาย และใจ การเจ็บป่วย
ลดลง ซื้ึ่งดูสถิติได้จากการเข้ารับการรักษาจาก
สถานพยาบาล



 เทศบาลตำาบลซัื้บสมอทอดได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาอย่างหลากหลาย เพ่ือให้ทุกกลุ่มวัย
ไ ด้ รับการ เรียน รู้อย่ า ง เ ท่ า เ ทียม ซ่ึื้ ง ปัจ จุ บัน
ประเทศไทยกำาลังก้าวสู่สังคมผู้ัสูงอายุ กลุ่มผู้ัสูงอายุ
ท่ีเกษียณอายุจากการทำางาน กลายเป็นกลุ่มผู้ัสูงอายุ
ที่มีเวลาว่างทำาให้เกิดความเหงา ความวิตกกังวล
ในเรื่องสุขภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป เทศบาล
ตำาบลซัื้บสมอทอดจึงเล็งเห็นถึงความสำาคัญ่จึงได้
ดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ัสูงอายุโดยใช้กระบวนการการจัดตั�งโรงเรียน
ผัู้สูงอายุ ซื้ึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมสุขภาพผู้ัสูงอายุ เพ่ือพัฒนาทักษะตลอดจน
การจัดกิจกรรมที่หลากหลายไว ้บริการ เช่น 
การดูแลสุขภาพทั่วไป การตรวจร่างกาย การฝึ้ก
กล้ามเนื�อ การฝ้ึกสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์

การจัุดการการศึกษา
อย่างหลากหลายและเท่าเท่ยม

๑๐๕ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

ทำากิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิด ความรัก ความสามัคคี
การพ ัฒนาความค ิด รู ้จ ักบทบาทหน้าที ่และ
การดูแลตนเอง รวมถึงสร้างกระบวนการเรียนรู้
ถึงการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับร่างกายและจิตใจ
ให้เข้มแข็งรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และ
เป็นที่ยึดเหนี่ยวของครอบครัว

กิจุกรรมแอโรบิก



 เทศบาลตำาบลซัื้บสมอทอด ในฐานะหน่วยงาน
ท่ีรับผิัดชอบด้านการจัดกาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในพื�นท่ี ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญ่ในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน จึงดำาเนินโครงการรณรงค์
สร้างจิตสำานึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความสำาคัญ่
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โดยในกิจกรรมจัดให้มีการปลูกต้นไม้และสำารวจ
ต้นไม้ในพื�นท่ี เพ่ือทำาการขึ�นทะเบียนต้นไม้ให้คงไว้

การเพิ�มพ่�นท่�ส่เข่ยวและ
ภูัมิทัศน์สวยงาม

๑๐๖เทศบาลตำาบลซื้ับสมอทอด  จังหวัดเพชรบูรณ์

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นางไลยเนตร  ผู้ัภักดี
ผู้ัอำานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
โทรศัพท์ : ๐๖ ๔๕๒๙ ๖๑๕๔
Email : phupee@hotmail.com

แก่การอนุรักษ์พันธ์ุไม้เดิมและให้เยาวชนรุ่นต่อไป
ได้เรียนรู้และเพ่ือเป็นการเพ่ิมพื�นท่ีสีเขียวให้กับเมือง
 เทศบาลตำาบลซัื้บสมอทอด ดำาเนินการเพ่ิม
พื�นท่ีสีเขียวจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ใส่ปุ�ย พรวนดิน
ในวันสำาคัญ่ต่างๆ เพื่อให้สถานที่ดังกล่าวสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้โดยดำาเนินการสำารวจต้นไม้และ
ขึ�นทะเบียนในระบบเพ่ิมพื�นท่ีสีเขียวในเขตเมือง
และชุมชน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการคำานวณพื�นท่ี
สีเขียว/จำานวนประชากรว่ามีความเพียงพอหรือไม่
และเป็นการอนุรักษ์พันธ์ุไม้เดิมให้คงอยู่อย่างย่ังยืน

กิจุกรรมการเพิ�ม
พ่�นท่�ส่เข่ยว



วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำาบลตาดทอง เป็นแหล่งชุมชนประวัติศาสตร์ 
ตลาดสดน่าซื้อ เลื่องลือการบริหาร ประสานงานการศึกษา ศาสนา 
สาธารณสุข บำาบัดทุกข์บำารุงสุขแก่ประชาชน
๔๑ ตารางกิโลเมตร
๙,๖๓๕ คน (ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐)
หมู่ ๑๒ ถนนแจ้งสนิท ตำาบลตาดทอง 
อำาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
๐ ๔๕๗๕ ๖๖๑๐
www.thadthong.go.th
นายพิบูล ฝ่ายดี

 ต้ังอยู่ ในกลางทุ่งนาของบ้านตาดทอง 
ตำาบลตาดทอง อำาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๙ กิโลเมตร ไปตาม
ทางหลวงแผ่่นดินหมายเลข ๒๓ สายยโสธร- 
อุบลราชธานี กิโลเมตรที่ ๑๙๔ เลี้ยวซ้ายไปอีก 
๑ กิโลเมตร ธาตุก่องข้าวน้อยเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน 
รูปทรงแปลกไปจากเจดีย์โดยทั่วไป คือมีลักษณะ
เป็นก่องข้าว องค์ธาตุเป็นเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้
สามฐานส่ีเหล่ียมจัตุรัส กว้างด้านละ ๒ เมตร ก่อสูงข้ึน

ธาตุุก่่องข้้าวน้้อย 

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

เทศบาลตำาบลตาดทอง
อำาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ธาตุก่องข้าวน้อย

๑๐๗ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓



๑๐๘เทศบาลตำาบลตาดทอง  จังหวัดยโสธร

ไปประมาณ ๑ เมตร ช่วงกลางขององค์ธาตุ
มีลวดลายทำาเป็นซุ้มประตูท้ังส่ีด้าน ถัดจากช่วงน้ีไป
เป็นส่วนยอดของเจดีย์ที่ค่อยๆ สอบเข้าหากัน 
ส่วนยอดรอบนอกของธาตุก่องข้าวน้อยมีกำาแพงอิฐ
ล้อมรอบขนาด ๕x๕ เมตร นอกจากนี้บริเวณด้าน
หลังองค์ธาตุมีพระพุทธรูปอยู่องค์หน่ึงก่อด้วยอิฐ 
นับว่าศักดิ �สิทธิ �มาก และในเดือนห้า หรือเดือน
เมษายนจะมีการประเพณีสรงนำ้าพระและปิดทอง 
เช่ือกันว่าถ้าไม่ทำาเช่นนี้ฝนจะแล้งในปีนั้น มีอายุ
อยู ่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ถึง ๒๕ ในสมัย
กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซ่ึงประวัติของการสร้างธาตุ
แห่งนี ้แตกต่างไปจากธาตุอื่นๆ ที่มักเกี่ยวข้องกับ
พุทธศาสนา

พิิธีสรงน้ำ�าพิระและปิิดทอง

 โดยธาตุก่องข้าวน้อย กลับกลายเป็นนิทาน
พื้นบ้านเล่าว่า มีชายหนุ่มชาวนา บ้างว่าชื่อ ทอง 
ที่ได้ทำานาทั้งชีวิต วันหนึ่งเขาออกไปไถนา ในเวลา
เท่ียงเขาเหน่ือยล้า รู้สึกเกิดอาการร้อนรนและหิวโซ
มารดาของหนุ่มชาวนามาส่งข้าว แต่มาช้ากว่าเวลา
ปกติ ชายหนุ่มเห็นว่าก่องข้าวท่ีมารดาถือมาให้น้ัน
ก่องเล็กมาก เขาโกรธมารดามาก จึงทำาร้ายมารดา
ด้วยความโมโหหิว เอาคันไถนาฟาดไปที ่มารดา
จนมารดาล้มและเสียชีวิต หลังจากนั้นเขากินข้าว

 โดยพื้นถิ่นบ้างก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง บ้างก็
เชื่อว่าเป็นนิทานพื้นบ้าน ปัจจุบันธาตุก่องข้าวน้อย
จึงเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวมาศึกษาประวัติศาสตร์ 
และศิลปกรรมของธาตุก่องข้าวน้อย

ที่มารดานำามาให้ แต่ก็กินเท่าไรข้าวก่องน้อยนั้น
ก็ไม่หมดก่อง ลูกชายเริ่มได้สติ หันมาเห็นมารดา
นอนเสียชีวิตบนพ้ืน จึงรู้สึกเสียใจมากท่ีได้ทำาผิ่ดไป 
จึงได้สร้างธาตุก่องข้าวน้อยแห่งน้ีข้ึนมาด้วยมือ
เพ่ือชดใช้บาปกรรม



 นอกจากนี ้แล้วบริเวณรอบๆ องค์ธาตุ 
กรมศิลปากรได้ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆ 
เกี ่ยวกับการอยู ่อาศัย ณ ที ่แห่งนี ้ ของมนุษย์
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของไทย และภาพเขียนสี
ยุคเดียวกับโบราณสถานบ้านเชียงด้วย อนึ่งชื่อที่
ถูกต้องของธาตุองค์น้ี ควรจะเรียกว่า ธาตุก่องข้าวน้อย
มากกว่า พระธาตุก่องข้าวน้อย เพราะภายในบรรจุ
อัฐิบุคคลธรรมดา มิใช่เป็นอัฐิพระบรมสารีริกธาตุ
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหมือนเช่นพระธาตุ 
หรือพระบรมธาตุทั่วไป

๑๐๙ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

ก่ลุ่มแม่บ้้าน้
ปิลาส้มทรัพิย์ตุาดทอง



 ซ่ึงเป็นศักยภาพของชุมชนตำาบลตาดทอง 
เป็นแหล่งเรียนรู้และมีการพัฒนาและเช่ือมโยงกับ
กลุ่มหรือแหล่งปฏิิบัติการอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน
ปลาส้มทรัพย์ตาดทอง ตั้งอยู่ที ่ตลาดสดตาดทอง
เป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านตาดทอง ที่ใช้วิธีการ
ถนอมอาหาร ด้วยวิธีการหมักท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต่ 
สมัยโบราณ เรียกว่า ปลาส้ม ซ่ึงเป็นอาหารอันลือช่ือ
ของจังหวัดยโสธร ปลาส้ม มีคุณค่าทางโปรตีนสูง 

แหล่งเรียน้ร้้ชุุมชุน้
ก่ลุ่มแม่บ้้าน้ปิลาส้มทรัพิย์
ตุาดทอง

๑๑๐เทศบาลตำาบลตาดทอง  จังหวัดยโสธร

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นางสาวอุสุมา  เวชกามา
ผู้่อำานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
โทรศัพท์ : ๐๘ ๗๔๔๖ ๕๗๘๘
Email : u.usuma@hotmail.com

สามารถนำาามาประกอบอาหารได้หลากหลาย เช่น 
ทอด น่ึง ลาบ ตามความชอบของแต่ละคน ปลาส้ม
แห่งลุ่มนำ้าชีที่จังหวัดยโสธร อร่อยสะอาดถูกหลัก
อนามัย  การดำาเนินงานของกลุ่มนอกจากจะผ่ลิต
ปลาส้มออกจำาหน่ายแล้ว กลุ ่มแม่บ้านปลาส้ม
ทรัพย์ตาดทองยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน และ
ทำากิจกรรมธาณะประโยชน์เพื่อชุมชน มีส่วนช่วย
ส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร โดยสาธิต
วิธีการผ่ลิตปลาส้มปลอดสาร
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บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสู่อาเซียน
๒๙.๒๔ ตารางกิโลเมตร
๒๔,๗๘๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ เดือน กรกฏิาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขที่ ๒๐/๓ หมู่ ๔ ตำาบลทับมา 
อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐
๐ ๓๘๖๖ ๓๑๔๘, ๐ ๓๘๖๖ ๓๑๔๙
www.thapma.go.th
นายประเสริฐ วงษ์ศรี

 เป ็ น โครงการนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ต้ังแต่ครัวเรือน
จนถึงการกำาจัดมูลฝอย และการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
สอดคล้องกับนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการนำ้า
และสิ ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการ “ROSES” 
ให้เป็นแนวทางปฏิิบัติแก่ประชาชน จำานวน 
๔ ข้ันตอน ดังน้ี

โครงก่ารบ้ริหารจััดก่าร
ข้ยะม้ลฝอยชุุมชุน้โดยใชุ้
ก่ระบ้วน้ก่าร “ROSES”

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

จัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยใช้

เทศบาลตำาบลทับมา
อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง

กระบวนการ “ROSES”

๑๑๑ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓



จัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยใช้
 ในเร่ืองการคัดแยกขยะแก่ประชาชน
ในพื้นที่จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้แก่ประชาชน
ในชุมชน มีการทำางานเชิงรุกในการสร้างจิตสำานึก
และสร้างการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจาก
ครัวเรือน โดยสร้างนวัตกรรมกระบวนการจัดการ
ขยะในแนวทางใหม่เรียกว่า กระบวนการ “ROSES” 
ให้เป็นแนวทางปฏิิบัติแก่ประชาชน คือ

ถัังขยะย้ิม (ปลอดถัังขยะ)

ขั้�น้ที� ๑ 
สร้างองค์ความร้้ 
(น้วัตุก่รรม) 

๑๑๒เทศบาลตำาบลทับมา  จังหวัดระยอง

การขายขยะ

คััดท้ิง กำาจัดออก
ขยะท่ัวไป ขยะพิษ ขยะติดเช้ือ

แยกขยะอินทรีย์
ลดปริมาณขยะอินทรีย์

Reduce (การใช้น้อย) Reuse (การใช้ซำ้า) 
Recycle (การนำากลับมาใช้ใหม่)

R = 3Rs

O = Organic

S = Selling

E = Eject

S = Smiling bin

ก่ระบ้วน้ก่าร ROSES



 สร้างเครือข่ายขยะยิม้ท้ังส้ิน ๒๒ เครือข่าย 
เป็นเครือข่ายท่ีร่วมกันจัดการขยะในชุมชน โดยเร่ิม
ดำาเนินการในชุมชนและหมู่บ้านจัดสรร และดำาเนิน
การในโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำานึก
ให้แก่เด็กและเยาวชนรู้จักคัดแยกขยะก่อนท้ิง ผ่่าน
กิจกรรมธนาคารขยะยิ ้ม จัดตั ้งจุดรวบรวมขยะ
อันตรายชุมชนสร้างกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ่ือนำา
ขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในรูปแบบ
วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น

ขั้�น้ที� ๒
น้ำาความร้้เร่�องก่าร
คัดแยก่ข้ยะไปิส่้ก่ารปิฏิิบั้ติุ

๑๑๓ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

สร้างเคร่อข่้ายคัดแยก่ข้ยะ



 มีการปรับปรุงระบบ วิธีการและกระบวนการ
ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน จากเดิมวางถังขยะตามถนน
และหน้าหมู่บ้าน เป็นการเก็บถังขยะออก และนัด
เวลาทิ้งกับประชาชนให้เป็นระบบ (ถนนปลอดถัง) 
มีเป้าหมายหมายสูงสุดมุ่งสู่ “ตำาบลปลอดถังขยะ”

 ชุมชนของตำาบลทับมาได้ผ่่านการประเมิน
หมู่บ้านชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน จากคณะกรรมการระดับจังหวัด
ระยอง ๔ ชุมชน จากท้ังหมด ๘ ชุมชน อีกท้ังได้จัดต้ัง
ชุมชนต้นแบบชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 
ท่ีหมู่บ้านสะพานหิน มีเป้าหมายสูงสุดมุ่งสู่ “ตำาบล
ปลอดขยะ (Zero Waste)”

ขั้�น้ที� ๓
พัิฒน้าคุณภาพิบ้ริก่าร

ขั้�น้ที� ๔
สร้างตุ้น้แบ้บ้ใน้ชุุมชุน้ 
เพ่ิ�อถ่่ายทอดความร้้
แก่่ชุุมชุน้ที�เหล่อ

๑๑๔เทศบาลตำาบลทับมา  จังหวัดระยอง

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นางสาวเรวีญา  ขจิตเนติธรรม
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๖๖ ๓๑๔๘

 ทั ้งนี ้ เทศบาลตำาบลทับมาตระหนักต่อ
การบริหารจัดการขยะต้นทาง ผ่่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน อีกท้ังยังได้กำาหนดหลักการ
รูปแบบ วิธีการที ่มีความชัดเจน และประชาชน
สามารถเรียนรู้ได้ง่าย ส่งผ่ลให้การนำาไปปฏิิบัติ
สามารถทำาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็น
ปลูกฝังจิตสำานึกด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ภายในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยชุมชนเพ่ือชุมชน

รวบ้รวม
จุัดคัดแยก่ข้ยะ



วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำาบลท่ายางเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง 
มีการบริหารจัดการที่ดี บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
๔.๐๑ ตารางกิโลเมตร
๕,๒๐๖ คน (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 
เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๒ ตำาบลท่ายาง อำาเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๔๐
๐ ๗๕๔๘ ๙๑๑๐
www.thayangcity.go.th 
นายชัยธิศักดิ� อำาลอย 

 เทศบาลตำาบลท่ายางมีการสำารวจพ้ืนท่ี 
วิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีเทศบาล
ตำาบลท่ายาง เพื ่อเก็บเป็นข้อมูลในการจัดทำา
แผ่นดูแลทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายส่ิงแวดล้อมในการร่วมกัน
จัดทำาแผ่นกิจกรรมท่ีมีท้ังการให้ความรู้ การลงพ้ืนท่ี
สำารวจแหล่งนำ้าและปริมาณสัตว์นำ้า จัดทำากิจกรรม
แผ่นป้องกัน ฟ้ �นฟู เพื ่อร่วมกันดำาเนินกิจกรรม 
พร้อมเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ จัดทำาหนังสือ 

กิ่จัก่รรมปิล่อยพัิน้ธ์ุปิลา 
เพ่ิ�อร่วมอนุ้รัก่ษ์์และ
ข้ยายพัิน้ธ์ุสัตุว์น้ำ�า

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

เทศบาลตำาบลท่ายาง
อำาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนคัรศรีธรรมราช

ท่ายางเมืองน่าอยู่ 
ชุมชนเข้มแข็ง

๑๑๕ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓



ท่ายางเมืองน่าอยู่ 
ชุมชนเข้มแข็ง

๑๑๖เทศบาลตำาบลท่ายาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพ่ือขอความร่วมมือในการดำาเนินกิจกรรมร่วมกัน 
ดำาเนินการร่วมกันปล่อยพันธุ ์สัตว์นำ ้า พนักงาน
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงจิตอาสา และนักเรียน
มีส่วนร่วมในการร่วมเพิ่มปริมาณสัตว์นำ้าและ
ปรับปรุงคุณภาพแหล่งนำ้าให้ดีขึ ้น

 หน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี ไม่ว่า
จะเป็นเทศบาลตำาบลท่ายาง โรงเรียน ผู่้นำาชุมชน
กลุ่ม อสม. กลุ่มผู่้สูงอายุ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการร่วมกันปล่อยพันธ์ุปลาเพ่ือร่วมอนุรักษ์และ
ขยายพันธ์ุสัตว์นำา้ โดยคิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของผู่้ร่วม
กิจกรรม เทศบาลตำาบลท่ายาง มีลำาคลองสังข์เป็น
แหล่งต้นนำา้ท่ีสำาคัญ มีการร่วมกันปล่อยพันธ์ุปลาย่ีสก
ปลาตะเพียนและพันธ์ุปลาหายากกว่า ๑,๐๐๐ ตัว 
จากการติดตามผ่ลการดำาเนินงานคุณภาพนำ้า
ทางด้านกายภาพ สี ความขุ่นเป็นไปในทิศทางที่ด ี
ปริมาณความขุ่นของนำ้าลดลงจากเดิมร้อยละ ๗๐ 
และมีปริมาณสัตว์เพิ่มขึ้นกว่า ๑,๐๐๐ ตัว คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณสัตว์นำ้าเดิม 

ทำาความสะอาดค้คลอง



 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง แก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
มูลฝอยในพื ้นที ่ช ุมชน รณรงค์และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
โดยการคัดแยกและจัดการประเภทขยะมูลฝอย 
ซึ ่งประกอบด้วย ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล 
ขยะอันตราย และขยะท่ัวไป การเก็บรวบรวมและ
ดำาเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตำาบลท่ายางโดยเป็นไปตามเกณฑ์์มาตรฐาน 
และการกำาจัดขยะท่ีบ่อขยะเทศบาลตำาบลท่ายาง
แบบเทกองแบบควบคุม และมีมาตรการป้องกัน
ผ่ลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น การปนเป้�อนของนำา้เสีย
จากกองขยะมูลฝอยลงสู่ชั ้นนำ ้าใต้ดิน มาตรการ
ป้องกันนำ้าท่วม กล่ินเหม็น และผ่ลกระทบต่อสภาพ
ภูมิทัศน์ โดยมีกิจกรรมการดำาเนินโครงการ ดังนี้ 

 ๑. การอบรมให้ความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะ
 กำาหนดแกนนำาท่ีจะร่วมดำาเนินการด้านส่ิงแวดล้อม
 ๒ กลุ่ม คือ ผู้่บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล
ตำาบลท่ายาง และประชาชนในกลุ ่มเป้าหมาย 
จัดอบรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนักใน
การร่วมรับผ่ิดชอบการจัดการขยะมูลฝอย 
 ๒. การจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น 
แผ่่นพับ ป้ายไวนิลคู่มือ เสียงตามสายของ เทศบาล
ตำาบลท่ายาง ให้ความรู ้ เรื ่องการคัดแยกขยะ
มูลฝอย และการจัดการขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ 
 ๓. กิจกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย์ มีการ
ประชาสัมพันธ์การจัดทำากิจกรรมการใช้ประโยชน์
จากขยะอินทรีย์ในรูปแบบต่างๆ การจัดตั้งกลุ่ม
และรวบรวมสมาชิกในการนำาขยะอินทรีย์ไปใช้
ประโยชน์ เช่น กลุ่มคัดแยกเศษผ่ักเพื่อไปหมัก
ทำานำ้าชีวภาพ กลุ่มนำาเศษอาหาร หรือ อ่ืนๆ ไปเป็น
อาหารสัตว์ ซึ ่งนำาหมักชีวภาพที่ได้นั ่นนำาไปใช้
ทางการเกษตร และไว้สำาหรับชะล้างต่างๆ และ
จัดตั้งศูนย์การจัดการขยะอินทรีย์ รวมเพื่อเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ มีจุดสาธิตการทำานำ้าหมักชีวภาพ 
และนำาไปใช้ในการเกษตร 

ก่ารจััดก่ารข้ยะม้ลฝอย
แบ้บ้ครบ้วงจัร 

๑๑๗ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

 ๔. การคัดแยกขยะรีไซเค ิล จ ัดทำาสื่อ
ประชาสัมพันธ์การจัดทำากิจกรรมผ่่านรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ภาพโปสเตอร์ เสียงตามสาย คู่มือการ
คัดแยกขยะ
 ๕. การคัดแยกขยะอันตราย จัดทำาจุด
คัดแยกขยะอันตราย ในชุมชนท้ัง ๗ ชุมชน เพ่ือจัด
ส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และรวบรวมนำาไปกำาจัดอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกัน 
ผ่ลกระทบจากมลพิษ
 ๖. การคัดแยกขยะทั่วไป มีการจัดทำาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ การจัดทำากิจกรรมผ่่านรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ภาพโปสเตอร์ เสียงตามสาย คู่มือ
การคัดแยกขยะ ป้ายไวนิล
 ๗. การติดตาม ประเมินผ่ล โดยจัดต้ังคณะ
ทำางานบริหารโครงการและดำาเนินโครงการ ซึ่งมี
การประเมินผ่ลเป็นรายไตรมาส และให้ชุมชน
แบ่งกันเป็นทีมหรือคณะทำางานย่อยในการติดตาม
ประเมินโครงการ เม่ือดำาเนินกิจกรรมครบทุกโครงการ
กิจกรรมจะมีการประเมินและติดตามท้ังหมด ๔ คร้ัง 
ท้ั ง ในระหว่างการดำา เ นินโครงการและหลั ง
ดำาเนินโครงการแล้วเสร็จ

แยก่ข้ยะ



 • ก่อนการดำาเนินโครงการ ปริมาณขยะ
ชุมชน เฉล่ีย ๑.๖๑๕ ตันต่อวัน หลังจากการดำาเนิน 
โครงการแล้วเสร็จ ปริมาณขยะลดลงเหลือ ๐.๙๙ 
ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๖๑ 
 • จากกระบวนการดำาเนินงานการจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลตำาบลท่ายาง ซึ่งดำาเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง เพื ่อให้เกิดประสิทธิภาพตั ้งแต่การ
คัดแยกขยะเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ ตามหลักการ 
๓Rs การเก็บขนขยะ การรวบรวมขยะ จนถึงการ
กำาจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ซ่ึงจาก
การดำาเนินงานจนถึงปัจจุบัน เทศบาลตำาบลท่ายาง
มีสถิติปริมาณขยะทั่ วไปลดลงจากที่ผ่่ านมา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลดลงจากเดิม ๑๘ 
ตันต่อวัน เหลือ ๑๑ ตันต่อวัน จากสถิติเดือน
กันยายน ปี ๒๕๖๐ ขยะมีปริมาณมากถึง ๑๓๙
ตันต่อเดือน เมื่อนำามาเทียบกับเดือนกันยายน 
ปี ๒๕๖๑ ขยะมีปริมาณลดลงเหลือเพียง ๙๖ ตัน

ผลที�ได้รับ้

๑๑๘เทศบาลตำาบลท่ายาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นายจักราวุธ  แคล้วอาวุธ
ผู้่อำานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
โทรศัพท์ : ๐๙ ๘๙๔๗ ๔๕๖๑
Email : kunaek20@hotmail.com

ต่อเดือน นำาส่งไปกำาจัดโดยวิธีฝังกลบ ในสถานท่ีฝัง
กลบของเทศบาลตำาบลท่ายาง ซึ่งมีปริมาณลดลง
จากการรู ้ จั กคั ดแยกขยะของคนในชุ มชน 
มีระเบียบวินัยในการจัดการขยะ ซ่ึงหลังการดำาเนิน
กิจกรรม ปริมาณขยะมูลฝอยเฉล่ียท่ีเข้าสู่ระบบกำาจัด
ขยะมูลฝอย ๒๐ ตันต่อวัน นำาไปหมักทำาปุ �ย ๕ 
ตันต่อวัน ขยะรีไซเคิล ๒ ตันต่อวัน เข้าสู่ระบบ
ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ๑๓ ตันต่อวัน 
ขยะมูลฝอยท่ีสามารถนำากลับไปใช้ประโยชน์
คิดเป็นร้อยละ ๓๕ 
 ชุมชนทั้ง ๗ ชุมชน ในเขตเทศบาลตำาบล
ท่ายาง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แผ่นปฏิิบัติการการจัดการ
ขยะระดับท้องถิ ่น และดำาเนินการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทางครอบคลุมทั้ง ๗ ชุมชน โดยมีชุมชน
นาแค เป็นชุมชนต้นแบบได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบ 
๓ ชุมชนคิดเป็นร้อยละ ๔๐ โดยชุมชนนาแคได้
รับรางวัลชนะเลิศ 

ข้ยะอิน้ทรีย์



วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

สร้างสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความสามัคคี 
ความเสมอภาคและเป็นธรรม
๕๕ ตารางกิโลเมตร
๑๑,๔๖๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ เดือน กรกฏิาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขที่ ๔๗๖ หมู่ ๑๒ ตำาบลนางแล 
อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐
๐ ๕๓๗๐ ๖๐๑๗
www.nanglae.go.th
นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร

 การดำารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นการ
ใช้ชีวิต ที่ทำาลายสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
เพราะทุกจังหวะการเคลื่อนไหวของชีวิต ล้วนแต่
มีสารเคมีท่ีมีอนุภาพทำาลายสุขภาพและส่ิงแวดล้อม
ซึ่งในพื้นที่ตำาบลนางแล เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
ที่มีการเพาะปลูกข้าว และสวนสับปะรดนางแล 
โดยเฉพาะสับปะรดซ่ึงเป็นพืชท่ีได้ข้ึนทะเบียนกับ

โครงก่ารศู้น้ย์เรียน้ร้้
วิสาหกิ่จัชุุมชุน้เก่ษ์ตุรวิถี่พุิทธ
ตุำาบ้ลน้างแล

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตร

เทศบาลตำาบลนางแล 
อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วิถัีพุทธตำาบลนางแล

๑๑๙ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย ดังน้ัน
การใช้ประโยชน์จากที่ดินในสวนสับปะรด ซึ่งมี
การใช้สารเคมีในกระบวนการปลูกเพ่ิมมากข้ึนทุกปี
เน่ืองจากดินเสื่อมคุณภาพจากสารเคมี ย่อมส่ง
ผ่ลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรชาวสวน ไปจนถึง
ผู้่บริโภคสับปะรด และ ส่งผ่ลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
ตำาบลนางแล อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 



ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตร

วิถัีพุทธตำาบลนางแล

๑๒๐เทศบาลตำาบลนางแล  จังหวัดเชียงราย

 ในช่วงสามปีท่ีผ่่านมา ในพ้ืนท่ีตำาบลนางแล 
ได้มีการปลูกสับปะรด ภูแล ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
เนื่องจากความต้องการในตลาดต่างประเทศ 
มีการผ่ลิตเพื ่อส่งออกปริมาณมาก ทำาให้ตลาด
ในประเทศขาดสมดุล และการกำาหนดราคาข้ึนอยู่
ก ับพ่อค้าคนกลางท่ีส่งออกต่างประเทศ จาก
ความต้องการปริมาณมากของต่างประเทศจึงเกิด
การขยายพื้นที่ปลูก และการเร่งผ่ลผ่ลิตโดยใช้
สารเคมีกระบวนการดังกล่าวส่งผ่ลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อม ดินเส่ือมคุณภาพ เน่ืองจากกระบวนการ
ปลูกที่ใช้สารเคมี นอกจากนี้ ปัญหาการซื้อขาย
ที่ ผ่่านพ่อค้าคนกลางเป็นผู่้กำาหนดราคาผ่ลิต 
ด้วยต้นทุนการผ่ลิตที่สูงขึ้นจากการใช้สารเคมี 
และค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นทำาให้ เกษตรกรมีภาระ
ต้นทุนมาก เมื่อตลาดต่างประเทศชะลอการส่ังซ้ือ
สับปะรด ในช่วงที่ผ่ลผ่ลิตออกมามาก การบริโภค
ในประเทศมีกำาลังไม่เพียงพอ และข้อจำากัดในการ
จำาหน่าย ท่ีจำาหน่ายในล ักษณะผ่ลสด สับปะรด
จึงเกิดราคาตกตำา่ เกษตรกรขาดทุนเกิดปัญหาหน้ีสิน
ในครัวเรือน และส่ิงแวดล้อมคุณภาพดินเส่ือมคุณภาพ 
ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญในการควบคุมคุณภาพของ
สับปะรด และระบบนิเวศของตำาบลนางแล 

 ด้วยตระหนักถึงปัญหาการใช้สารเคมี
ในพื้นที่ และปัญหาผ่ลผ่ลิตสับปะรดที่ราคาตกตำ่า 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีพุทธตำาบลนางแล 
จึงขอเสนอโครงการส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าผ่ลผ่ลิต
ทางการเกษตรและภู มิ ปัญญาสมุนไพรตำาบล
นางแลนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ประชาชน
ชาวตำาบลนางแลปลอดภัยจากสารเคมี ทั้งในภาค
การเกษตรและครัวเร ือน เพิ ่มม ูลค่าผ่ลิตผ่ล
ทางการเกษตรแบบพ่ึงตนเองผ่สานกับองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสมุนไพร เก้ือหนุนชุมชนและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

สับ้ปิะรดน้างแล



 คณะทำางานหลักคือ ผู้่ปลูกสับปะรดท่ีได้รับ
ผ่ลกระทบจากภาวะสับปะรดราคาตกตำ่า รวมกลุ่ม
เป็นกลุ่มเกษตรธรรมชาติวิถีพุทธ เพื่อเพิ่มอำานาจ
ในการกำาหนดราคาสับปะรดโดยชาวสวน และ
ช่วยเหลือกลุ่มชาวสวนมีความสมัครใจในการปลูก
สับปะรดแบบเกษตรธรรมชาติตามวิธีการของกลุ่ม 
โดยรับซ้ือสับปะรดสุกท้ังผ่ลเพ่ือมาทำานำ้าหมัก
ชีวภาพซ่ึงในปีแรกน้ีจะคัดเลือกสวนท่ีมีใบรับรอง
คุณภาพ สัญลักษณ์ Q ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เข้าร่วมโครงการก่อน ในปีต่อๆ ไปจะรับ
ซ้ือเฉพาะสวนท่ีปลูกแบบเกษตรธรรมชาติและ คำานึง
ถึงส่ิงแวดล้อม กระบวนการผ่ลิตนำ้าหมักสับปะรดน้ี 
ในเบ้ืองต้น จะได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนดอยหล่อ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผ่ลิตผ่ลิตภัณฑ์์จาก
นำ้าหมักสับปะรด และสมุนไพรท้องถ่ิน พัฒนาเป็น
ผ่ลิตภัณฑ์์ทำาความสะอาดโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน 
และกระบวนการผ่ลิตท่ีไร้สารเคมีได้รับการรับรอง
คุณภาพผ่ลิตภัณฑ์์จากต่างประเทศและมูลนิธิ
เกษตรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจะมาช่วยเหลือ 
ดูแลข้ันตอนการผ่ลิต พัฒนาเทคโนโลยี การใช้ EM 
ในกระบวนการปลูกสับปะรด และสมุนไพรท่ีใช้เป็น
ส่วนประกอบในการต่อยอดผ่ลิตภัณฑ์์ หรือการใช้
สมุนไพรในครัวเรือนแบบไร้สารเคมี ไปจนถึงการวิจัย
พัฒนาต่อยอดกลุ ่มผ่ลิตภัณฑ์์นางแล แนวทาง
ส่งเสริมการตลาดในอนาคต 

 หัวใจสำาคัญของข้ันตอนการผ่ลิตนำ้าหมัก
สับปะรด คือ ปลอดภัยไร้สารเคมีตั้งแต่การปลูก
สับปะรด และไม่ใช้เครื่องจักร แต่ใช้แรงงานคน
ในชุมชน และชาวสวน ในการล้าง หั่น สับ ผ่สม
ส่วนประกอบต่างๆ และจุลินทรีย์ EM ใส่ถังหมัก
นอกจากจะแก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชนแล้ว 
แรงงานผู้่สูงอายุในหมู่บ้านจะได้ประโยชน์จากการ
เข้ามาใช้แรงงานในขั้นตอนการผ่ลิต ผู่้ฝึกปฏิิบัติ
จะได้รับความรู้จากการลงมือทำา สามารถพ่ึงพาตนเอง 
ลดการใช้ปุ �ยเคมี จนสามารถเลิกใช้ปุ �ยเคมีได้
ในที่สุด เป้าหมายปลายทางนอกจากสับปะรด
จะขายได้ในราคาที่ไม่ขาดทุนแล้ว ดินและนำ้าใน
สวนสับปะรดจะมีคุณภาพดีขึ้น เนื่องจากลดการ
ใช้ปุ�ยเคมีและสารเคมีที ่ทำาลายสิ ่งมีชีวิตในดิน
 เมื่อครบกระบวนการหมัก ๔๕ วัน จะได้
นำ้าหมักสับปะรดที่มีคุณภาพ สามารถนำาไปเป็น
สารประกอบท่ีสำาคัญในการทำานำา้ยาทำาความสะอาด
ต่างๆ โดยทางกลุ่มจะได้พัฒนาต่อยอดนำ้าหมัก
สับปะรดเป็นนำ้ายา เอนกประสงค์และกลุ่ ม
ผ่ลิตภัณฑ์์ทำาความสะอาด ๑๒ ชนิด และ การนำามา
ใช้ในภาคการเกษตร ซ่ึงจะเช่ือมโยงกับ โฮงฮอมผ่ญา 
โฮงยาหมอเมืองซ่ึงจะเป็นศูนย์เรียนรู้ท่ีใช้นำ้ายา
ทำาความสะอาดไร้สารเคมีของทางกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรวิถีพุทธไปจนถึงการนำาเอากากจาก
การทำานำา้หมักสับปะรดมาใช้ในแปลงสาธิตสมุนไพร
เพ่ือแจกจ่ายให้กับชุมชนเพ่ือปรับปรุงดินให้เกิด
คุณภาพ และเกิดความสมดุลในระบบนิเวศ ผ่ลผ่ลิต
สมุนไพรไร้สารเคมีที่ได้จากโฮงฮอมผ่ญา โฮงยา
หมอเมือง จะถูกนำามาใช้ เป็นสมุนไพรในการรักษา
แบบภูมิปัญญาหมอเมืองล้านนาในโฮงฮอมผ่ญา 
โฮงยาหมอเมือง ณ วัดพระธาตุดอยโอ่ง ตำาบลนางแล
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผ่ลิตภัณฑ์์ของ
กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีพุทธ ผ่ลิตภัณฑ์์ซักผ่้า
ผ่ลิตภัณฑ์์ล้างจาน ผ่ลิตภัณฑ์์ทำาความสะอาด
ห้องนำ ้า ผ่ลิตภัณฑ์์ทำาความสะอาดพ้ืน ผ่ลิตภัณฑ์์
ขจัดคราบไขมัน

กิ่จัก่รรมทำาน้ำ�าหมัก่สับ้ปิะรด
โดยใชุ้ก่ลุ่มจุัลิน้ทรีย์ที�มีปิระสิทธิภาพิ 
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 ๑. พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ และเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวด้านเกษตรปลอดภัยแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชน เกิดการพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน ในช่วงสองปีท่ีผ่่านมาได้รับซ้ือ
สับปะรดเข้าโรงหมักกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
มีกลุ่มที่เข้ามาศึกษาดูงานและเรียนรู้ ไม่ตำ่ากว่า 
๕ กลุ่ม
 ๒. เกิดผ่ลิตภัณฑ์์สารสกัดจากสับปะรด
จำานวน ๕ กลุ ่มผ่ลิตภัณฑ์์ ซึ ่งได้รับมาตรฐาน
ข้ึนทะเบียนเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดเชียงราย 
 ๓. ครัวเรือน องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
เอกชน ในตำาบลนางแล ใช้ผ่ลิตภัณฑ์์จากธรรมชาติ
ของกลุ่มเครือข่ายปัจจุบัน มีทั้ง กลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนสับปะรด โรงแรม ร้านค้าในชุมชน โรงเรียน
และจัดจำาหน่ายตามงาน OTOP ของจังหวัดเชียงราย

 ปัจจุบันกลุ่มเกษตรวิถีพุทธตำาบลนางแล 
ได้ดำาเนินการผ่ลิตนำ ้าหมักสับปะรดและผ่ลิต
เป็นผ่ลิตภัณฑ์์ทำาความสะอาดได้ จำานวน ๕ กลุ่ม
ผ่ลิตภัณฑ์์แล้วแต่ศักยภาพในการผ่ลิตนำ้าหมัก
ซึ่งเป็นสมุนไพรอื่นๆ ยังไม่ได้ดำาเนินการเนื่องจาก 
ยังไม่มีความพร้อมเกี่ยวกับสมุนไพรในพื้นที่ เช่น 
นำ ้าหมักจากใบหมี ่ นำ ้าหมักจากประคำาดีควาย
นำ้าหมักข่า หรืออื่นๆ เพราะในส่วนประกอบของ
ผ่ลิตภัณฑ์์มีการผ่สมผ่สานจากสมุนไพรต่างๆ 
แตกต่างกัน นำ ้าหมักสมุนไพรในส่วนนี ้ จึงยัง
ได้สั ่งซื ้อจากวิสาหกิจชุมชนดอยหล่อ ซึ ่งเมื ่อมี
ความพร้อมเกี่ยวกับสมุนไพรในพ้ืนท่ีท่ีปัจจุบัน
ได้มีโครงการจากโฮงฮอมผ่ญา โฮงยาหมอเมือง
ที่ตั้งโรงเพาะชำาสมุนไพร เพื่อส่งเสริมใช้ชาวบ้าน
ได้ปลูกและนำามาขายให้โฮงฮอม ผ่ญาโฮงยาหมอเมือง 
หากมีกำาลังผ่ลิต และปริมาณเพียงพอ จะได้ดำาเนินการ
ทำานำ้าหมักในส่วนอื่นๆ โดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ดอยหล่อจะได้มาเป็นพ่ีเ ล้ียงถ่ายทอดความรู้
ให้ต่อไป 

ผลก่ารดำาเนิ้น้งาน้ 

๑๒๒เทศบาลตำาบลนางแล  จังหวัดเชียงราย

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นางสาวหัทญา  ชัยชมภู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทรศัพท์ : ๐๙ ๒๘๕๘ ๒๖๕๖

 ๔. ผ่ลิตผ่ลสับปะรดของตำาบลนางแลปลอด
สารเคมี ปลอดภัยต่อผู้่บริโภค นำาไปสู่ช่ือเสียงของ
จังหวัดเชียงราย ที่ไร้สารเคมีตั้งแต่กระบวนการ
ปลูก ไปจนถึงแปรรูปเป็นผ่ลิตภัณฑ์์ 
 ๕. เกิดจากกลุ่มเกษตรธรรมชาติวิถีพุทธที่
เข้มแข็งและขยายไปสู ่ชุมชน ที ่มีอำานาจต่อรอง
สินค้าของตนเอง มีเป้าหมายการปลูกพืชแบบไร้
สารเคมีใช้ผ่ลิตผ่ลสับปะรดในท้องถ่ินมาฟ้�นฟูดิน
และใช้ระบบศีล ๕ มาใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม
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 ด้วยคนอีสานมีความเช่ือในเร่ืองอำานาจของ
ผี่บรรพชนและป่าดอนปู่ตาอย่างจริงจัง ปฏิิบัติ ยึดถือ
และละเว้นอย่างเคร่งครัด จะไม่มีชาวบ้านคนใด
เข้าไปตัดต้นไม้หรือจับสัตว์นำ ้า โดยเฉพาะเต่า 
ตะพาบนำ้า ตะกวด เป็นต้น สภาพป่าอีสานเป็นป่า
ขนาดใหญ่ มีอาณาเขตกว้างขวางมีลักษณะเป็น
ดงทึบ มักอยู่ห่างไกลชุมชน อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธ์ุ
และสัตว์ป่าหลากหลายชนิด และป่าวัฒนธรรม
อันเป็นผื่นป่าส่วนรวมของชุมชน ซ่ึงชุมชนได้ร่วมกัน
กำาหนดขอบเขตปริมณฑ์ลข้ึนตามความจำาเป็นใน
การดำารงชีพตามแบบอย่าง จารีตประเพณีอีสาน



ดอนปู่ตา

กับป่าในเมือง

๑๒๔เทศบาลตำาบลนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

 ป่าวัฒนธรรม จึงเป็นป่าที่มีบริเวณอยู่รอบ
ชุมชน มีพื้นที่ไม่มากนักแต่ชาวบ้านจะพึ่งพาได้
ค่อนข้างเต็มรูปแบบ และมีช่ือเรียกแตกต่างกันออกไป 
ตามลักษณะสภาพที่เป็นจริง หรือตามประโยชน์
ใช้สอย อาจกล่าวได้ว่า ป่าไม่ว่าจะเป็นประเภท
ใดก็ตาม จัดเป็นระบบนิเวศวิทยาที ่ธรรมชาติ
ได้จัดสรรไว้อย่างกลมกลืน สอดคล้องและสมดุล
ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ และมนุษย์ ต่างก็ได้พึ่งพา
อาศัยเอื ้อเฟ้ �อเกื ้อกูลกันเสมอมา ในภาคอีสาน
ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเกษตรกรรมท่ีสืบทอดมรดก
จากบรรพชนมายาวนาน มีความผู่กพันกับธรรมชาติ
ป่าวัฒนธรรมชุมชน ได้รับการส่ังสมแนวคิด ภูมิปัญญา
ปลูกศรัทธา คติ ความเชื ่อจนเป็นแบบแผ่นการ
ดำารงชีวิตท่ีมีคุณค่า อันแสดงให้เห็นถึงความเฉลียว

ฉลาดของทรัพยากรบุคคลและสังคมพ้ืนถ่ินสังคม
อีสานเคร่งครัดในรูปแบบของประเพณี โดยมีการ
เซ่นสรวงบัดพลีตามฤดูกาล กับปฏิิบัติภารกิจทาง
ศาสนาด้วยความม่ันคงตามค่านิยมของชุมชน 
เพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจ หรือแก้ไขปัญหาชีวิต
ท่ีพึงมี อันจะเป็นประหน่ึงภูมิคุ้มกันภัยพิบัติท้ังหลาย
ทั้งปวงมิให้มากลำ้ากรายตน หรือครอบครัวตลอด
จนทุกชีวิตในชุมชน เมื่อชาวอีสานได้ก่อตั้งชุมชน
ข้ึนมา ณ บริเวณใดก็ตามย่อมจะต้องสร้างบ้านเรือน 
โรง หอ หรือศาล ไว้เป็นที่พำานักอาศัยของกลุ่มผ่ี
ประเภทท่ีให้คุณไว้เสมอ ณ บริเวณใกล้เคียง เพ่ือเป็น
ท่ีพ่ึงพิงสำาหรับบูชาเซ่นสรวงสังเวยเป็นท่ียึดเหน่ียว
ทางใจ



 ลักษณะการใช้ประโยชน์จากป่าดอนปู่ตา 
โดยทั ่วไปนั ้นมีอยู ่ ๒ ประการใหญ่ๆ กล่าวคือ 
ประการแรกใช้เป็นสถานท่ีในการประกอบพิธีกรรม 
โดยปกติแล้วดอนปู่ตาเป็นสถานท่ีศักดิ�สิทธิ� อันเป็น
ที่เคารพยำาเกรงของชาวบ้าน ชาวบ้านจะใช้เป็น
สถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ อันเกี่ยวกับความ
ศรัทธาที่มีต่อผ่ีปู่ตา ดอนปู่ตาบางพื้นที่ยังใช้เป็น
สถานท่ีเผ่าศพในบางโอกาสอีกด้วย เป็นสถานท่ีใช้
ประโยชน์ท่ัวๆ ไปของชุมชน เช่น เล้ียงสัตว์ประเภท
โค กระบือ ชุมชนอาจร่วมมือกันจับสัตว์นำา้ตามหนองนำา้
ในบริเวณป่าดอนปู่ตาโดยมีเง่ือนไข ในป่าดอนปู่ตา
เหล่านี้มีต้นไม้ประเภทต่างๆ และมีพืชพันธุ ์ผ่ัก 
เห็ด แมลง พืชสมุนไพร เป็นต้น คนในชุมชน
สามารถขออนุญาตตัดไม้ ค้นหาเก็บผ่ลิตผ่ลจาก
ป่ามาสร้างบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยตามความจำาเป็น
เฉพาะราย บางบ้านเก็บใบตองของไม้บางชนิดมา
เย็บเป็นฝาก้ันห้อง หรือแม้แต่ใช้เศษไม้และก่ิงไม้มา
เป็นเชื้อเพลิง ตลอดจนทำาเป็นไม้หลักสำาหรับพืช
ประเภทแตงกวา แตงร้าน เป็นต้น ซ่ึงการใช้ประโยชน์
ดังกล่าวต้องได้รับความนิยมจากกรรมการหมู่บ้าน
และเฒ่าจำ ้า 

 อย่างไรก็ดี กลวิธีในการบริหารจัดการ
ป่าดอนปู่ตาอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบการ
ทำาบุญซำาฮะ บุญเบิกบ้านยังมีอยู่ในชุมชนอีสาน
และในชุมชนเทศบาลนาเชือกจนถึงปัจจุบันและ
ปฏิิบัติมาทุกปี ด้วยความร่วมมือของผู่้นำาชุมชน
และเป็นความเข้มแข็งของชุมชนในการรักษา
ประเพณีเก่ียวกับป่าไว้สืบทอดถึงลูกหลาน เป็นต้นว่า
ความเข้มแข็งของผู่ ้นำาชุมชน ความมีจิตสำานึก
ร่วมกันของชาวบ้าน ความใส่ใจของพระสงฆ์ ท่ีต่าง
ได้เล็งเห็นคุณค่าของป่าวัฒนธรรม ที่จะสามารถ
อำานวยประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิตของชุมชน
ได้อย่างต่อเนื ่องครบวงจรนั ่นเอง ประกอบกับ
การสร้างเสริมภูมิปัญญาพ้ืนบ้านท่ีสืบทอดเป็น
มรดกมาในรูปแบบของ “ขะลำา” หรือข้อห้าม
เป็นต้นว่า ห้ามกินเนื ้อสัตว์บางชนิด เช่น เต่า 
กระรอกเผ่ือก ผู่ ้ฝ่าฝ้นจะทำาให้มนต์เสื ่อมความ
ศักดิ�สิทธิ�หรือมีอันเป็นไปต่างๆ ในกรณีเก็บยาสมุนไพร
ก็เช่นกัน ต้องมีพิธีกรรมเซ่นสรวง บัดพลีกับผ่ี หรือ
เทวดาที่รักษาต้นไม้น้ันๆ เพ่ือขออนุญาตก่อนท่ีจะ
ลิดรอน ขุด ตัด เอาเฉพาะราก หัว เปลือก กิ่ง ใบ 
ยอด ดอก ผ่ล เท่าน้ันมิได้ทำาลายต้น มิฉะน้ันแล้ว
จะถือว่าผิ่ดครูท่ีประสิทธิ�ประสาทความรู้มาแต่ต้น
ผ่ลิตผ่ลทรัพยากรป่า ท่ี ไ ด้ เ ก็บเ ก่ียวจัดหาน้ัน 
ส่วนใหญ่ก็เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน ต่อมาได้มี

๑๒๕ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

ก่ารปิระก่อบ้
พิิธีก่ก่รรม

บ้วชุตุ้น้ไม้
ดอน้ป้ิ�ตุา



 ชุมชนก่ึงเมืองแบบเทศบาลตำาบลนาเชือก
ยังต้องพ่ึงพาผ่ลิตผ่ลจากป่า “ดอนปู่ตา” อย่างมิขาด 
ป่าจึงเป็นเสมือนสายใยชีวิตท่ีเก่ียวโยงให้ ผู้่คน
ในเมืองกับชนบทได้มาพบปะทักทาย สร้างความ
คุ้นเคยต่อกัน เกิดกุศลจิตเอ้ือเฟ้�อเก้ือกูลกัน ท้ังได้
เรียนรู้พฤติกรรมตลอดจนวิถีการดำาเนินชีวิตของ
กันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพึ ่งพา
ป่าดอนปู่ตา ของชุมชนดูจะเป็นไปเพื่อการยังชีพ 
ซ่ึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านต้องประสานกลมกลืนกับ
ป่าอย่างมีเง่ือนไข การเก็บผ่ลิตผ่ลหรือใช้ประโยชน์
จากป่าอย่างประหยัด หวงแหน และด้วยความเคารพ
ด้วยเป็นท่ีพ่ึงแหล่งสุดท้ายของชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มชาติพันธุ์ใดก็ตาม ป่ามีประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาท่ีเก่ียวโยงถึงการดำารงชีวิตพ้ืนฐาน ซึ ่งมีผ่ล
ทำาให้มนุษย์ผู่กพันอยู่กับธรรมชาติอย่างเน้นแฟ้น 
แม้ช่วงเวลาจะเปล่ียนไปปัจจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำาวัน
มากข้ึนก็ตาม แต่ทรัพยากรผ่ลิตผ่ลท่ีเก็บได้จากป่า
ดูจะยังมีคุณค่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นผ่ลิตผ่ล อาหาร พืช 
เป็นการอยู่ร่วมกันที่ลงตัวทางธรรมชาติ มนุษย์ 
วิถีชีวิต ท่ีปรับและพัฒนาไปตามความเจริญเติบโต
ของเมืองและการขยายตัวของเมือง ผ่่านกลไก
ความเช่ือ ศรัทธาและมีความย่ังยืนตามวิถีชาวอีสาน
และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้คุณค่า
ของป่าให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและชุมชนพ่ึงป่า 
ป่าพึ่งชุมชนอย่างยั่งยืน

๑๒๖เทศบาลตำาบลนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นางณัฏิฐนันท์  นกพรหมพะเนา
ผู้่อำานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
โทรศัพท์ : ๐๙ ๘๐๑๓ ๕๔๖๙
Email : sukanya.9164@gmail.com

การแลกเปลี่ ยน ซ้ือขายกันไปตามตลาดย่อย
ในชนบท หรือตลาดในชุมชนเมือง เราจึงมักเห็น
ผ่ลิตผ่ลพืชพันธ์ุป่าวางขายอยูเ่นืองๆ ซ่ึงจะแตกต่าง
กันออกไปตามลักษณะสภาพท่ีเกิดข้ึนในแต่ละฤดูกาล 
โดยในฤดูฝนจะมีเห็ดชนิดต่างๆ แมลงบางประเภท 
หรือพืชพันธุ์ผ่ักบางชนิด เป็นต้น ฤดูร้อนจะมีสัตว์
เลื่อยคลานจำาพวกแย้ แมลง ไข่มดแดง นำ้าผ้ึ่ง และ
ฤดูหนาวก็มีแมลงอีกบางประเภท พืชพันธ์ุผั่กชนิด
ที่แตกต่างกับในฤดูร้อนและฤดูฝน อาจกล่าวได้ว่า 
ผ่ลิตผ่ลป่าในรอบปีน้ันจะมีต่อเน่ืองและปรับเปล่ียน
ไปตามสภาพลมฟ้าอากาศ แต่เดิมมาน้ันเวลาเช้าตรู่
ในแต่ละวัน ในช่วงฤดูท่ีมีการเห็ดออก ชุมชนนาเชือก
และหมู่บ้านใกล้เคียงเข้าหาของป่าแต่เช้ามืดเพื่อ
เป็นอาหารของครอบครัวและจำาหน่าย บางรายสร้าง
รายได้จำาหน่ายแก่พ่อค้าคนกลาง เพื่อขายต่อ
ในตลาดสด กลายเป็นชุมชนที่มีอาหารท้องถิ่น
จากป่าท่ีมีความหลากหลาย รวมถึงได้รับประทาน
เห็ดหลากหลายชนิดที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย 
และได้เห็นคุณค่าของป่าสร้างอาหารแก่ชุมชน 
จะเห็นได้ว่า 

ดอน้ป้ิ�ตุา
ตุ้น้แบ้บ้



วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

พัฒนาเทศบาลตำาบลนาตาล่วง ให้เป็นเทศบาลตำาบลของการมีส่วนร่วม 
สุขภาพปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล สิ่งแวดล้อมสดใส
๑๔.๘ ตารางกิโลเมตร
๗,๓๕๖ คน (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
เลขที่ ๓๕ หมู่ ๒ ตำาบลนาตาล่วง
อำาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐
๐ ๗๕๕๐ ๒๖๑๐
www.nataluang.go.th
นายณัฐพงษ์ เนียมสม

 เทศบาลตำาบลนาตาล่วงได้พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาในท้องถ่ิน โดยบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมการศึกษาในระดับปฐม
ศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำาบลนาตาล่วง และส่งเสริม 
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยของประชาชนโดยยึดหลัก
ความหลากหลาย เท่าเทียมและสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต เทศบาลตำาบลนาตาล่วง มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอยู่ในความรับผ่ิดชอบ จำานวน ๑ ศูนย์ 
เ ป็นศูนย์พัฒนาเด็กเ ล็ก ท่ีทางเทศบาลตำาบล
นาตาล่วงได้จัดต้ังข้ึน เม่ือวันท่ี ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
มีบุคลากรจำานวน ๖ คน นักเรียนจำานวน ๖๔ คน  

ศู้น้ย์พัิฒน้าเด็ก่เล็ก่
เทศูบ้าลตุำาบ้ลน้าตุาล่วง

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

เทศบาลตำาบลนาตาล่วง
อำาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เทศบาลตำาบลนาตาล่วง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑๒๗ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

ปัจจุบันเปิดสอนในระดับ ชั้นปฐมวัย ระดับอายุ 
๒–๔ ปี มีโรงเรียนในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำาบล
นาตาล่วง จำานวน ๒ โรงเรียน มีนักเรียนจำานวน ๔๑๔ คน
เพื่อส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่น เทศบาลตำาบล
นาตาล่วง จึงจัดทำาโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือกระตุ้น
สร้างเสริมความรู้ในวัยเด็กรองรับการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
เด็กปฐมวัย เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้อบรมการเล้ียงดู
บุตรหลานสำาห รับ ผู้่ดูแล เ ด็กหลากหลาย วัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลนาตาล่วง



เทศบาลตำาบลนาตาล่วง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ก่ระบ้วน้ก่ารดำาเนิ้น้งาน้ 

๑๒๘เทศบาลตำาบลนาตาล่วง  จังหวัดตรัง

 ๑. ด้านการศึกษาระดับปฐมวัย เทศบาล
ตำาบลนาตาล่วงจัดทำากิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ
มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยมีความเป็นอยู่ที่ดี โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย เพ่ือส่งเสริม
ให้ความรู้ อบรมการเล้ียงดูบุตรหลานสำาหรับผู้่ดูแล
เด็กหลากหลายวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำาบลนาตาล่วง มีความรู้ ความสามารถ ความสมบูรณ์
ความแข็งแรงของเด็ก สำาหรับเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 
๒–๔ ปี หากได้รับการเล้ียงดูในรูปแบบของกิจกรรม
บูรณาการผ่่านการเล่น  ความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคติ
ที่ดี อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ก็เป็นเรื่องสำาคัญยิ่ง
อีกเร่ืองหน่ึง การมีสุขภาพท่ีดีของเด็กกับการมีชีวิต
อยู่ในสังคม สิ่งแวดล้อมที่ดีก็เป็นเรื่องจำาเป็นต่อ 
การดำารงชีวิตของเด็กในวันนี้ และวันข้างหน้า

เจ้ัาหน้้าที�ให้ความร้้
ผ้้ปิก่คระอง



 ๒. ด้านการส่งเสริมการศึกษาในระบบ 
เทศบาลตำาบลนาตาล่วง สนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุน
สำาหรับโครงการอาหารกลางวันสำาหรับเด็กเล็ก 
เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที ่ ๑–๖ ให้
กับโรงเรียนในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำาบลนาตาล่วง 
จำานวน ๒ แห่ง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้ทานอาหาร
หลัก ๕ หมู่และอาหารเสริม (นม) ช่วยให้ร่างกาย
เติบโตและมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีพลังงานในการ
เคลื่อนไหวได้เพ่ิมความสำาคัญของการกินอาหาร
แต่ละหมู่ให้มีความหลากหลาย

 ๓. ด้านการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
เทศบาลตำาบลนาตาล่วงเล็งเห็นถึงความสำาคัญ
ในการส่งเสริมการศึกษาอย่างหลากหลายและ
เท่าเทียมในทุกวัย ได้มีการดำาเนินการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
ตำาบลนาตาล่วง ทางเทศบาลตำาบลนาตาล่วงได้
สนับสนุนงบประมาณในการจัดเจ้าหน้าท่ีในการ
ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ต และจัดอบรมทักษะให้ความรู้
ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์ เน็ตให้แก่
ประชาชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในตำาบลให้มีความรู้ความสามารถในรอบด้าน
ได้อย่างเหมาะสม

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลนาตาล่วง 
ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษา
อังกฤษ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยผ่่านกลุ่มเป้าหมาย 
คือผู้่ปกครอง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือกระตุ้น
สร้างเสริมความรู้ในวัยเ ด็กรองรับการก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และปรับทัศนคติในการ
เรียนรู้ผ่่านการทำากิจกรรมร่วมกันด้วย 

๑๒๙ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

ศู้น้ย์อิน้เตุอร์เน็้ตุชุุมชุน้

ศู้น้ย์พัิฒน้าเด็ก่เล็ก่



 ประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลนาตาล่วง
สามารถดูแลสุขภาพข้ันพ้ืนฐานให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึนได้โดยผ่่านการส่งเสริม สนับสนุน และการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี ทำาให้คนในชุมชน
มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  สร้างพลังให้กับการขับเคล่ือน
สวัสดิการชุมชนโดยยึดหลักให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการดำาเนินการทางสังคมโดยการสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนการดำาเ นินงานจากเทศบาลตำาบล
นาตาล่วง    

 เ ด็ก นัก เรียนของศูนย์ พัฒนาเ ด็ก เ ล็ก
มีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัยมีพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล
ตำาบลนาตาล่วง มีสุขภาพอนามัยที่ดีเหมาะสม
ตามวัย ประชาชนในเขตพื ้นที่เทศบาลตำาบล
นาตาล่วง มีความรู้และทักษะความสามารถในด้าน
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม 
ผู่้ปกครองและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นเพ่ือการส่ือสาร

๑๓๐เทศบาลตำาบลนาตาล่วง  จังหวัดตรัง

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นายไชยา  สุทธิโภชน์
ผู้่อำานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
โทรศัพท์ : ๐๘ ๑๘๙๑ ๘๙๐๒
Email : chaiya33@gmail.com

เยี�ยมตุามบ้้าน้



วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำาบลนาวงเป็นชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรมประเพณี 
มีการบริหารจัดการที่ดีอย่างโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน
๑๒.๑๘ ตารางกิโลเมตร
๔,๐๓๙ คน (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๕ ตำาบลวังคีรี 
อำาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ๙๒๒๑๐
๐ ๗๕๒๗ ๐๔๑๐
www.nawongcity.go.th
นายพิทักษ์ สุวคันธ์

 จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดท่ีมีช่ือเสียงด้านการ
ท่องเที่ยวมากแห่งหนึ่งของภาคใต้ วัดถำ้าเขาปินะ 
ถือว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ืออีกแห่งหน่ึงของ
จังหวัดตรัง โดยวัดแห่งน้ีต้ังอยู่บนเขาปินะ ภูเขาท่ีต้ัง
อยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งนา ของตำาบลนาวง อำาเภอ
ห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยเขาปินะน้ันมีลักษณะเป็น
หน้าผ่าสูงชัน แต่กลวงจนถึงยอดเขา มีลักษณะคล้าย
กระทะควำ่า ตรงเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดถำ้าเขาปินะ
มีบันไดข้ึนไปชมถำา้ ซ่ึงมีอยู่หลายช้ันและชมทิวทัศน์
รอบๆ เขาได้ บริเวณทางเข้าถำ้ามีพระพุทธไสยาสน์
ประดิษฐานอยู่ นอกจากน้ียังมีถำา้ท่ีสวยงามหลายๆ ถำา้ 
ซึ่งแต่ละถำ้าก็มีหินงอกหินย้อยสวยงาม 

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

เทศบาลตำาบลนาวง 
อำาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

วัดเขาปินะ

๑๓๑ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓



วัดเขาปินะ
 เป็นภูเขาท่ีมีภูมิทัศน์งดงาม ภายในเขามีถำ้า
หลายถำ้าที่มีลักษณะแปลกกว่าที่อื่น เพราะถำ้าโดย
ทั่วไปจะมีเฉพาะทางเข้าข้างในจะมืดสนิท แต่ถำ้า
เขาปินะภายในเป็นซอกเป็นโพรงเดินได้ทะลุติดต่อ
ถึงกัน และทะลุออกหน้าผ่าชันหลายช่อง คล้ายช่อง
หน้าต่าง ประตูหอคอย บางช่องสูงจากระดับพ้ืนดิน
เชิงเขากว่า ๔๐ เมตร ทุกช่องมีลมพัดโกรกเย็น
สบาย ไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนถำา้ท่ีไม่มีช่องลม ท่ีสำาคัญ
คือ ในถำ้าเคยมีการค้นพบโบราณวัตถุหลายๆ อย่าง 
เช่น หม้อ ๓ ขา กระดูกคนโบราณ และอ่ืนๆ เพราะ
นอกจากนักท่องเท่ียวจะได้ช่ืนชมความงดงาม 
ของถำ้าแล้ว ภายนอกยังมีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะ
สำาหรับพักผ่่อนหย่อนใจ

 ลักษณะถำา้โพรงมาจากหน้าผ่า มีความกว้าง
และลึก จุคนได้ประมาณ ๑๐ ถึง ๑๕ คน หน้าผ่า
สูงจากพ้ืนล่างประมาณ ๑๕ เมตร ด้านในมีศาลา
เล็กประดิษฐานพระพุทธรูปประทับน่ัง ๕ องค์ในถำ้า
พระทางผ่นังอีกด้านหนึ่ง มีรูปปั�นคนขนาดใหญ่
กว่าคนธรรมดา ลักษณะเป็นคนแก่ร่างสูงใหญ่ ศีรษะล้าน
นุ่งผ่้าพื้นธรรมดา ถือไม้ตะบองยาว เกือบ ๒ เมตร
ไม่สวมเสื้อมีผ่้าห้อยบ่า ผ่ิวเนื้อดำาแดงนั่งห้อยเท้า
อยู่บน แท่นหิน ท่านคือ ปู้จ้าวเขาปินะ รูปปั�นนี้ 
ปั�นข้ึนตามลักษณะในนิมิตของพระปลัดนิมิตร สุมงฺ
คะโล พระผู่้พัฒนาถำ้าเขาปินะแห่งนี้ว่า ปู่จ้าวเขา
ปินะอัชฌาวงศ์

๑๓๒เทศบาลตำาบลนาวง  จังหวัดตรัง

เข้าปิิน้ะ

ถ่ำ�าพิระ 

ภาพิภายใน้
ถ่ำ�าเข้าปิิน้ะ

วัดถ่ำ�าเข้าปิิน้ะ



 ขึ ้นบันไดต่อจากถำ ้าเจดีย์ไปอีก ๕ ตอน
หักเลี้ยวเข้าช่องเขามืด ทางด้านขวามือมีช่องลม
คล้ายอุโมงค์ กว้างประมาณ ๓ เมตร ยาว ๑๐ เมตร
ทะลุออกหน้าผ่าชันสูงจากพื้นดินเชิงเขาประมาณ 
๑๕ เมตร เวลามีงานวัดบางคร้ังก็มีการนำาภาพยนตร์
มาฉายท่ีถำา้น้ีในตอนกลางวัน ผ่นังด้านหน่ึงมีหินเป็น
ก้อนๆ เกือบกลมมน เวลาตีจะมีเสียงดังตุมตุม 
ก้องกังวาลคล้ายเสียงกลองเพล

 อยู่ ต่อจากถำ้าล่องลมข้ึนไปตามทางดิน
ที่เป็นขั้นๆ มีหินย้อยลงมาจรดพื้นคล้ายเสาท้อง
พระโรงหลายแห่ง ทำาให้เกิดเป็นห้องหับใหญ่น้อย 
ตรงเพดานมีหินย้อยเป็นพวงใหญ่คล้ายโคมระย้า 
บางแห่งงอกข้ึนจากพ้ืนจดกันกับหินท่ีย้อยลงมา
จากเพดานถำ้า มีนำ้าไหลลงมาบนพื้นจนกลายเป็น
สายนำ้าเล็กๆ หลายสายไหลลงสู่แอ่งนำ้าใหญ่น้อย

ถ่ำ�าล่องลม ถ่ำ�าจัำาปิา 

๑๓๓ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

 อยู่จากถำ้าพระข้ึนไปตามบันไดปูนผ่่าน
ซอกเขาแคบก็ถึงถำ้า มีลักษณะเป็นเว้าเวิ้งเข้ามา 
ในหุบผ่า มีพื้นที่ประมาณ ๑๕ ตารางเมตร เจดีย์
ภายในถำ้ามีลักษณะคล้ายบุษบก เป็นของเก่า ท่ีฐาน
เจดีย์มีคำาบันทึกว่า บรรจุอัฏิฐิขุนไกร ต้นตระกูล 
กตัญญูู  อีกด้านหนึ่งมีรูปปั�นเท่าคนจริง เป็นรูป
ขุนนัยนาปะยา ยืนแต่งตัวเต็มยศติดเหรียญตรา
นุ่งผ้่าม่วงแบบข้าราชการในสมัยรัชกาลท่ี ๖ บนเพดาน
มีหินย้อยเป็นงวงลงมา ทำาให้เป็นช่องหน้าผ่า

ถ่ำ�าเจัดีย์ 



 อยู่ทางซ้ายมือของถำ้าพระ เดินอ้อมมุขเขา
ไปประมาณ ๔๐ เมตร เป็นถำ้าเล็กมีแสงสลัวๆ 
เมื่อนึกถึงชื่อถำ้าแล้วทำาให้เกิดอุปาทานว่า ที่นี ่มี
บรรยากาศเยือกเย็นวังเวง เพราะภายในถำ้ามีกอง
กระดูกต่างๆ ของคนโบราณอยูต่ามพ้ืน และพิงผ่นัง
ไว้ก็มีภายในถำ้ามีหม้อดินใส่กระดูกหลายใบ
ตั้งเรียงรายใกล้ๆ กัน หัวกะโหลก กระดูกแขนขา
ชั้นใหญ่ๆ เหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เป็นกระดูก
คนโบราณแน่ ท้ังน้ีเพราะแต่ละช้ินเม่ือเปรียบเทียบ
กับของคนเราปัจจุบันแล้ว กระดูกเหล่าน้ันใหญ่กว่ามาก 
ภายในถำ้ามีรูปปั�นพระฤาษี

 ต่อจากถำ้ากระดูกไปเล็กน้อย เป็นถำ้าเล็ก
ภายในถำ้าคับแคบมีหินงอกหินย้อย ดูแปลกตาไป
อีกแบบหน่ึง ดูคล้ายห้องเล็กห้องใหญ่ท่ัวไป แสงสว่าง
มีน้อย อากาศช้ืนๆ ตามพ้ืนมีนำา้ไหลท่ัวไป  ในระหว่าง
ฤดูนำ ้าและฤดูฝน ภายในนำ้าท่วมหรือแฉะตลอด 
ในฤดูแล้งพื้นดินจึงแห้งเหลือแต่ความชื้น ถำ ้านี ้
ไม่ค่อยมีผู่้มาชม จึงเหมาะสำาหรับเป็นที่อยู่ของ
พวกปลาและสัตว์หลายชนิด 

 ท้ังน้ี เทศบาลตำาบลนาวง ได้ยกระดับต้นทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตของคนใน
เมืองเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม อีกท้ัง สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ ให้กับ
คนในชุมชน ทำาให้เศรษฐกิจของเมือง มีความม่ันคง
และยั่งยืน

 ต่ อ จ า ก ถำ ้า จำา ป า ขึ ้ น ไ ป ต า ม ท า ง ดิ น 
ตรงปากถำ้ามีพระปรมาภิไธยย่อ “ป.ป.ร.” อยู่ที่
ผ่นังถำ ้า ทางเข้ามีหินย้อยขนาดใหญ่ลงจรดพื้น
มีเปลือกหอยโข่งใหญ่น้อยเกลื่อนตามพื้นถำ้า และ
ติดอยู่กับผ่นังหิน สันนิษฐานว่าพวกแขกโบราณท่ี
เรือแตกข้ึนมาอาศัยถำ้านี้ หาอาหารเท่าที่จะหาได้
เพ่ือยังชีพ โดยเฉพาะพวกปลาและหอย เศษอาหาร
อย่างย่อยปุเป้�อยไปตามกาลเวลา แต่เปลือกหอย
ยังคงเป็นประจักษ์พยานได้เป็นอย่างดี เดิมเขาลูกน้ี
คงจะอยู่ใกล้ทะเลมาก ท้ังยังมีหลักฐานยืนยันว่าเคย
ขุดพบสมอเรือโบราณ ในทุ่งบริเวณเขาลูกน้ี หรือ
อีกนัยหน่ึงความกว้างของลำานำ้าในสมัยโบราณคง
แผ่่ขยายมาจรดตีนเขา และมีธารลำานำา้ไหลลงสู่แม่นำ้า 
ภายในถำ้า มีแอ่งนำ้าพอท่ีพวกหอยอาศัยอยู่ ไ ด้ 
ซากเปลือกหอยจึงมีหลงเหลือให้เห็นในช้ันของหิน
ตามพื้นและผ่นังถำ ้าทั ่วไป

ถ่ำ�าก่ระด้ก่ 

ถ่ำ�าน้ำ�า 

ถ่ำ�าหอยโข่้ง 

๑๓๔เทศบาลตำาบลนาวง  จังหวัดตรัง

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
เรือโทหญิงเรวดี ชุมอักษร
นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ
โทรศัพท์ : ๐๘ ๖๖๙๑ ๙๒๐๗
Email : jeab_rel@hotmail.com
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นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์

 ชุมชนได้กำาหนดแนวคิดพ้ืนฐานเพ่ือถือ
ปฏิิบัติร่วมกันไว้ คือ ปรับแนวคิด สร้างจิตสำานึก 
ลงมือทำา และนำาไปต่อยอด สู่นวัตกรรมการบริหาร
จัดการขยะในระดับตำาบลคือ โครงการกองบุญจาก
ต้นทุนขยะตำาบลนำ้าแพร่ นวัตกรรมการพัฒนาเมือง 
โครงการกองบุญจากต้นทุนขยะตำาบลนำ้าแพร่ 
เป็นกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะ การกำาจัดขยะ
และการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนโดยวิธีท่ีถูกต้อง
และยั่งยืน โดยใช้วิธีการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
คัดแยกขยะด้วยการส่งเสริมการทำาดีโดยมีขยะ

ก่องบุ้ญจัาก่ตุ้น้ทุน้ข้ยะ
ตุำาบ้ลน้ำ�าแพิร่

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

ตำาบลนำ้าแพร่
เทศบาลตำาบลนำ้าแพร่พัฒนา
อำาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

กองบุญจากต้นทุนขยะ

๑๓๕ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

เป็นต้นทุนในการทำาบุญและทำาทาน โดยการรับ
บริจาคขยะท่ีคัดแยกแล้วและเป็นขยะท่ีขายได้
เพื่อนำาไปจำาหน่าย และนำาเงินที่ได้ไปช่วยเหลือ
ผู่้ด้อยโอกาสในตำาบลนำ้าแพร่ต่อไป ทั้งนี้ที่ใช้คำาว่า 
กองบุญจากต้นทุนขยะ เพราะต้องการสร้างแรงจูงใจ
ให้คนคัดแยกขยะ โดยการเปลี ่ยนขยะซึ ่งเป็น
ส่ิงของท่ีอาจดูไร้ค่า มีราคาน้อยหรือไม่มีประโยชน์
ใดๆ มาเป็นต้นทุนในการทำาบุญหรือทำาทานซ่ึงถือว่า
เป็นส่ิงสูงส่งและเป็นมงคลต่อชีวิต รวมถึงต้องการ
ให้ประชาชนทุกคน องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ 
ในชุมชนสามารถร่วมกิจกรรมได้ โดยโครงการ
กองบุญจากต้นทุนขยะตำาบลนำ้าแพร่ก่อให้เกิด
ผ่ลกระทบต่อคือ



ตำาบลนำ้าแพร่

กองบุญจากต้นทุนขยะ

๑๓๖เทศบาลตำาบลนำ้าแพร่พัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่

 • ด้านสังคม ก่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนในชุมชน เช่น การคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน การคัดแยกขยะในร้านค้าชุมชน 
การลดการเผ่าขยะ อีกทั ้งนวัตกรรมนี ้ยังก่อให้
ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำาบุญ
ทำาทานร่วมกัน โดยการนำาขยะมาบริจาคให้แก่
กองบุญจากต้นทุนขยะและได้มีการนำาเงินท่ีได้
ไปช่วยเหลือผู่้ด้อยโอกาสในตำาบล

 • ด้านเศรษฐกิจ การที่ประชาชนคัดแยก
ขยะมากขึ้น ทำาให้ปริมาณขยะที่ต้องนำาไปกำาจัด
มีปริมาณน้อยลง ส่งผ่ลให้ใช้งบประมาณในการกำาจัด
ขยะชุมชนลดลงและน้อยกว่าเ ม่ือเทียบเคียง
กับตำาบลอื่นๆ ที่ไม่ได้มีการคัดแยกขยะในชุมชน 
นอกจากนี ้ ประชาชนทั่วไปยังมีรายได้เพิ ่มขึ ้น
จากการนำาขยะในครัวเรือนไปขาย รวมถึงการที่
ประชาชนและร้านค้าในชุมชนมีการนำาขยะท่ีขายได้
ท่ีเกิดจากการคัดแยกมาบริจาคให้แก่กองบุญจาก
ต้นทุนขยะตำาบลนำ้าแพร่ยังสามารถนำาไปเป็นต้น
ทุนในการช่วยเหลือผู้่ด้อยโอกาสในตำาบลนำ้าแพร่
ได้มากขึ้น



 • ด้านการจัดการสภาวะแวดล้อม โครงการ
กองบุญจากต้นทุนขยะตำาบลนำ้าแพร่ส่งผ่ลกระทบ
ในด้านสิ ่งแวดล้อม คือทำาให้ปริมาณขยะลดลง 
ทำาให้มีการกำาจัดขยะแต่ละประเภทได้อย่างถูกวิธี
มากขึ ้น โดยลดการกำาจัดขยะที ่ผ่ิดวิธีที ่สร้าง
ผ่ลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้ เช่น การลักลอบท้ิงขยะ
ในท่ีหรือทางสาธารณะหรือการเผ่าขยะในชุมชน 
เป็นต้น และยังปลูกจิตสำานึกแก่ประชาชนในตำาบล
เทศบาลนำ้าแพร่พัฒนาให้รักสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
อีกด้วย

๑๓๗ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

 • ด้านสุขภาพ ผ่ลกระทบที่ส่งผ่ลในด้าน
สุขภาพ จากการจัดการขยะในชุมชนได้อย่างถูกวิธี
และเป็นระบบมากข้ึน ทำาให้ส่ิงแวดล้อมในครัวเรือน 
ร้านค้า หรือในภาพรวมของเทศบาลดีขึ้น ทำาให้
แหล่งเพาะพันธุ์และแพร่พันธุ์เชื้อโรคในหมู่บ้าน
ลดน้อยลง และที่สำาคัญการนำาเงินที่ได้จากการ
จำาหน่ายขยะไปช่วยเหลือผู้่ป่วยหรือผู้่พิการทำาให้
บุคคลเหล่าน้ันมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที ่ดีขึ ้น

 • ด้านการเมืองการปกครอง เน่ืองจากการ
ดำาเนินงานด้านนวัตกรรมจะต้องอาศัยความร่วม
มือของทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนนวัตกรรม ทั้งคณะ
ผู้่บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ในเทศบาลฯ คณะกรรมการกองบุญฯ 
ผู่้นำาท้องถิ่น กลุ่มต่างๆ ทั้ง อสม. เยาวชน และ
ผู่้สูงอายุ องค์กรอื่นๆ ในชุมชน เช่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบล โรงเรียน เป็นต้น เพ่ือมาร่วมมือ
กันในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆและการท่ีประชาชน
ในชุมชนได้มีส่วนร่วมของนวัตกรรม จึงทำาให้
นวัตกรรมน้ีประสบผ่ลสำาเร็จไปได้ด้วยดีตาม
วัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้

ก่ารคัดแยก่ข้ยะ



 ผ่่านกระบวนการทำางานและการบริหารงาน
ของเทศบาลตำาบลนำ้าแพร่พัฒนา ภายใต้หลัก ๓ 
ร่วม ๔ สร้าง คือ ร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
เพื่อสร้างความมั่นคง สร้างความเท่าเทียม สร้าง
คุณธรรม และสร้างความสุข ให้เกิดขึ้นในตำาบล
นำา้แพร่พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดหลักการ
ทำางานท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในรูปแบบของการ
ฮอมผ่ญ๋า สางปัญหา และสร้างโอกาส คือ การระดม
ความคิดและความเห็นจากผู้่ท่ีมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน ภายใต้หลักการแห่งประชาธิปไตย มุ่งเน้นและ
ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในตำาบลนำ้าแพร่ ให้มีความม่ันคงในอาชีพ
การงาน ท่ีอยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตและ

๑๓๘เทศบาลตำาบลนำ้าแพร่พัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นายณัฏิฐกิตต์  แสงขัน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิิบัติการ
โทรศัพท์ : ๐๙ ๑๔๗๘ ๔๒๙๓
Email : nuthakit.16012537@gmail.com

ทรัพย์สิน ให้มีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ สวัสดิการในชุมชนและกระบวนการยุติธรรม
เบ้ืองต้น นอกจากน้ียังมุ่งส่งเสริมค่านิยมแห่งคุณธรรม  
เพ่ือให้ตำาบลนำา้แพร่เป็นตำาบลแห่งการยึดม่ันความดี 
มีความซื่อสัตย์ และการปฏิิบัติดีปฏิิบัติชอบ

ก่องบุ้ญจัาก่
ตุ้น้ทุน้ข้ยะตุำาบ้ลน้ำ�าแพิร่
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เมืองอุตสาหกรรมปลอดมลพิษ เศรษฐกิจพัฒนา การศึกษาชั้นนำา
วัฒนธรรมดีงาม ธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน เปี�ยมล้นคุณภาพชีวิต
๑๘,๓๑๔ ตารางกิโลเมตร 
๑๑,๓๘๑ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขที่ ๒๐๑ หมู่ ๙ ตำาบลบ้านกลาง
อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน ๕๑๐๐๐
๐ ๕๓๐๙ ๐๗๑๑
www.banklanglp.go.th
นายอภิชาติ เทพชา
(ปลัดเทศบาลปฏิิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี)

 ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาล
ตำาบลบ้านกลาง ปอดแห่งใหม่ของเทศบาลตำาบล
บ้านกลาง ตามนโยบาย Goal๘๕ คนบ้านกลาง
สุขภาพดี อายุยืน ๘๕ ปี โดยในบริเวณศูนย์กีฬา
และนันทนาการจามเทวี มีสนามฟุตบอลขนาด
มาตรฐาน และอาคารประสิทธิ�ยิม เป็นสนามกีฬา
ในร่มในการแข่งกีฬาและกิจกรรมต่างๆ สนามฟุตซอล 

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

จามเทวี
เทศบาลตำาบลบ้านกลาง
อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน

ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

๑๓๙ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

ลานกิจกรรมและสวนสาธารณะ ลานอนุสาวรีย์
เจ้าแม่จามเทวี เพ่ือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีต่างๆ เช่น งานลอยกระทง งานวันพระแม่
น่ังเมือง เป็นต้นอีกท้ังยังมีอาคารทรงไทย ศูนย์การ
เรียนรู้สวนสมุนไพร เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็ก 
เยาวชน ประชาชนท่ัวไป และผู้่สูงอายุ ในการเป็น
แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมต่างๆ



จามเทวี
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

๑๔๐เทศบาลตำาบลบ้านกลาง  จังหวัดลำาพูน

 ปัจจุบันมีประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ 
เป็นสถานท่ีออกกำาลังกายและพักผ่่อนหย่อนใจ
เป็นจำานวนมาก ศูนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาล
ตำาบลบ้านกลาง ได ้ร ับการคัดเล ือกให้เป ็น
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติระดับอำาเภอ จึงได้มี
แนวคิดในการจัดพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
มุ่งสร้างป่าชุมชน ป่าในเมืองอุตสาหกรรม ปอด
แห่งใหม่ของคนลำาพูน เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่่อน
หย่อนใจ เป็นแหล่งเรียนรู ้และเป็นแลนด์มาร์ค
(Land Mark) แห่งใหม่ของตำาบลบ้านกลางและ
จังหวัดลำาพูน ประกอบด้วย แหล่งเรียนรู้นิทรรศการ
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐ 
และต้นไม้ประจำารัชกาล ต้นรวงผ่ึ้ง ซึ่งเป็นจุดเด่น
ของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ สวน
อนุรักษ์สมุนไพรผั่กพ้ืนบ้าน ท่ีนับวันใกล้จะสูญหาย
ไปจากชุมชน ซ่ึงอยู่บริเวณอาคารทรงไทยประยุกต์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชี วิ ตและส่ ง เสริมอาชีพ
ผู้่สูงอายุและผู้่พิการฯ ด้านข้างลานอนุสาวรีย์พระนาง
จามเทวี ในศูนย์กีฬาฯ สวนป่าชุมชนที่มีการรักษา
ระบบนิเวศให้ใกล้เคียงป่าธรรมชาติ พร้อมสะพานไม้ 

สกายวอร์ค (Sky Walk) เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ชมสวนป่าและสระกักเก็บนำ้าในมุมสูง สวนสุขภาพ
ของครอบครัวเพ่ือการออกกำาลังกาย สนามเด็กเล่น
ประเทืองปัญญา แหล่งจัดจำาหน่ายสินค้า ผ่ลิตภัณฑ์์
ชุมชน อาหารสุขภาพปลอดสารพิษ พร้อมติดตั้ง
แผ่งโซลาร์เซลล์เพ่ือใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดสามารถนำามาใช้
ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร เป็นแหล่งเรียนรู้พลังงาน
ทางเลือก และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการศูนย์กีฬาและนันทนาการฯ ได้อีกทางหน่ึง

กิ่จัก่รรมศู้น้ย์กี่ฬา
และนั้น้ทน้าก่ารจัามเทวี



 ซ่ึงจุดเร่ิมต้นของแนวคิดการสร้างสวนป่าน้ี 
เกิดจากการที่ ได้นำาคณะสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และกลุ่ม
พลังมวลชนตำาบลบ้านกลาง ไปศึกษาดูงาน 
ณ แหล่งเรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริฯ 
และสวนป่า ปตท. กรุงเทพมหานครฯ ประกอบ

๑๔๑ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

กับสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมโลกทุกวันน้ีไ ด้ถูก
ทำาลายลงอย่างมาก มนุษย์เรากำาลังเผ่ชิญกับ
ปัญหาโลกร้อน ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ภัยธรรมชาติ
ต่างๆ ซึ่งเราควรตระหนักและเห็นถึงความสำาคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็น
ทรัพย์ลำ้าค่าท่ีมนุษย์จะสามารถเก็บเก่ียวใช้สอยไป
ได้ตลอดหลายรุ่นคน รวมถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหา
ด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ ท่ีจะมีผ่ลกระทบต่อประชาชน
ในอนาคต จึงเกิดเป็นแนวคิดการสร้างสวนป่าชุมชน
ในพ้ืนท่ีศูนย์กีฬาและนันทนาการฯ แห่งน้ี เน่ืองจาก
ป่าไม้ ต้นไม้ เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสร้าง
ระบบนิเวศ และความสมดุลของธรรมชาติท้ังหมด 
จึ ง ไ ด้ มี ก า ร อ อ ก แ บ บ ว า ง ผ่ั ง ก า ร จั ด พื้ น ที่
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้ข้อความ
อนุเคราะห์คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ ออกแบบวางผั่งสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 



๑๔๒เทศบาลตำาบลบ้านกลาง  จังหวัดลำาพูน

ตามแบบอารยสถาปัตย์ ให้มีความเหมาะสมและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มพ้ืนท่ี และได้ขอความ
ร่วมมือ ขอความอนุเคราะห์ ขอรับบริจาคต้นไม้
จากส่วนราชการ ท้ังในระดับภาค อำาเภอ จังหวัด 
ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน
ในนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่ร่วมบริจาคต้นไม้ 
หรือไม้ยืนต้นท่ีมีขนาดลำาต้นใหญ่แข็งแรง สามารถ
ล้อมเพื่อนำามาลงปลูกในพื ้นที ่ได้และในส่วนของ
สิ่งก่อสร้าง อาคารประกอบ ต่างๆ ตลอดจนถึง
สะพานไม้เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ (Hardscape) 
ได้ประมาณการงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินท้ังส้ิน
กว่า ๒๐๑ ล้านบาท โดยใช้งบประมาณจาก
งบสนับสนุนเพื่อการจัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติฯ ระดับอำาเภอ ส่วนหน่ึง, งบประมาณของ
เทศบาลตำาบลบ้านกลาง และขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณเพ่ิมเติมจากบริษัทเอกชน อีกส่วนหน่ึง โดย ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม

นายวสันต์  มอญแสง
นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิิบัติการ
โทรศัพท์ : ๐ ๕๓๐๙ ๐๗๑๑ ต่อ ๔๐๓
Email : khonbankwasan@gmail.com

คาดหวังการดำาเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
๓ ถึง ๕ ปีทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ในการร่วมด้วยช่วยกันผ่ลักดันให้เกิด
เป็นผ่ลสัมฤทธิ�และเป็นรูปธรรมได้โดยเร็วท่ีสุด
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ชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พร้อมชุมชนเข้มแข็ง
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๔๘ ตารางกิโลเมตร
๑๓,๘๒๐ คน (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขที่ ๒/๓๑ หมู่ ๔ ตำาบลบ้านฉาง 
อำาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ๒๑๑๓๐
๐ ๓๘๖๓ ๐๖๖๗
www.banchang.co.th
นายสุซิน พูลหิรัญ

 เทศบาลตำาบลบ้านฉางมีพื�นท่ีการปกครอง 
๔๘ ตารางกิโลเมตร ตั�งอยู่ระหว่างรอยต่อจังหวัด
ชลบุรี กับจังหวัดระยอง มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง
กึ่งชนบท เทศบาลตำาบลบ้านฉางมีถนนสายหลัก
ท่ีตรงสู่แหล่งท่องเท่ียว ติดตั�งไฟส่องสว่างสองข้างทาง 
ศูนย์ปฏิิมากรรม และถนนแหล่งท่องเท่ียวได้ติดตั�ง
ไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

ชุมชนน่าอยู่ 

เทศบาลตำาบลบ้านฉาง
อำาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ฟ้ื้�นฟูื้ส่ิงแวดล้อม

๑๔๓ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓



 เทศบาลตำาบลบ้านฉาง มีการจัดทำาแผนงาน
ด้านการใช้พลังงานอนุรักษ์พลังงานโดยการมุ่งเน้น
พลังงานทางเลือก เทศบาลมีการติดตั�งเสาไฟโซล่า
เซลล์ในเขตชุมชนและสถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณ
ชายหาดและถนน เทศบาลตำาบลบ้านฉางเป็น
เทศบาลริเร่ิมการดำาเนินงานเมืองคาร์บอนตำา่ (CFO) 
และเทศบาลได้เข้าร่วมขององค์กรการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และ
ได้การรับรองการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ๗๙ 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทศบาลมีกิจกรรม
ส่งเสริมการประหยัดทรัพยากรพลังงานในหน่วยงาน 
มีมาตการประหยัดไฟฟ้า มีการกำาหนดเวลาเปิดปิดไฟ 
มีการปิดเปิดไฟเฉพาะจุด มีการกำาหนดเวลาเปิดปิด
เครื่องปรับอากาศ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
สร้างจิตสำานึกในการประหยัดพลังงาน มีโครงการ
เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED หลอดประหยัดพลังงาน 
ส่งผลให้เทศบาลได้รับรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน” 
ระดับจังหวัด ของกระทรวงพลังงานส่วนการประหยัด
ทรัพยากรนำ�า เทศบาลได้ร่วมกับเกษตรกรในพื�นท่ี
รณรงค์ปลูกพืชที่มีความต้องการใช้นำ�าน้อย เช่น 
มันสำาปะหลัง ตลอดจนให้มีการใช้นำ�าอย่างเหมาะสม
ในพื�นท่ี พร้อมทั�งการนำานำ�ากลับมาใช้ประโยชน์ เช่น 
นำ�าจากระบบบำาบัดของภาคอุตสาหกรรมท่ีบำาบัด
แล้วกลับมาใช้รดนำ�าต้นไม้ และมีโครงการปรับปรุง
ก่อสร้างฝายกักเก็บนำ�าภายในคลองพยูนซ่ึงเป็น
คลองสายหลักต่อไป 

๑๔๔เทศบาลตำาบลบ้านฉาง  จังหวัดระยอง

ชุมชนน่าอยู่ 

ฟ้ื้�นฟูื้ส่ิงแวดล้อม



 เทศบาลตำาบลบ้านฉาง ได้นำาเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยการนำา QR code (Quick Response 
Code) มาใช้ในการดำาเนินการ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
ในการบริการภาคประชาชน และพนักงานของเทศบาล 
เช่น การประชาคม การแจ้งเรื ่องร้องเรียน 
การประเมินความพึงพอใจ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว
รวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก ลดขั�นตอน
การดำาเนินงาน ลดปริมาณเอกสารในการดำาเนินงาน
เป็นการประหยัด พลังงานเชื�อเพลิง และการขนส่ง 
และยังหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงานเรียนรู ้
เก่ียวกับระบบ เป็นประจำา 

๑๔๕ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

เสนอโครงการผ่่าน
ระบบออนไลน์

บันทึึกลงเวลาทึำางาน
ออนไลน์



 เทศบาลตำาบลบ้านฉางมีป่าชุนในเขตพื�นท่ี 
จึงมีกิจกรรมในการสร้างฝายชะลอนำ�าซ่ึงมีการใช้
วัสดุท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมาสร้างฝายชะลอนำ�า 
โดยการนำาไม้ไผ่มาทำาเป็นตัวโครงสร้าง และใช้
กระสอบมาทำา เ ป็นฝายและใช้ลวดในการมัด
โครงสร้าง แต่เทศบาลตำาบลบ้านฉางได้เปล่ียนจาก
กระสอบท่ัวไปมาใช้เป็นกระสอบป่านและใช้เชือก

ป่านแทนลวดในการมัดโครงสร้างไม้ไผ่ มีการปลูก
หญ้าแฝกบริเวณด้านข้างของฝายและด้านข้างล่าง
ของฝายป้องกันการพังทลายของหน้าดิน เรียกฝายนี�ว่า 
“ฝายมีชีวิต” ซึ ่งเป็นฝายนวัตกรรมที ่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

๑๔๖เทศบาลตำาบลบ้านฉาง  จังหวัดระยอง

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นายชัยวัฒน์  ขาดรัมย์
ผู้อำานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
โทรศัพท์ : ๐๘ ๗๕๔๐ ๓๓๓๖
Email : sasukbanchang@gmail.com

การทึำาฝายชะลอนำ�า



วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้ประชาคมอาเซียน
๙๙.๑๕๔ ตารางกิโลเมตร
๗,๘๓๗ คน (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขที่ ๑๘๗ หมู่ ๑๐ ตำาบลบ้านเหล่า 
อำาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๓๐
๐ ๕๔๘๘ ๖๔๑๐
www.banlaolocal.go.th
นายถนอม หลวงฟอง

 เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักอินทรีย์ 
นวัตกรรม ๓Rs พิชิตปัญหาขยะชุมชน เทศบาลตำาบล
บ้านเหล่า อำาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงาน
เช่ือมประสานสร้างความเข้าใจ ประชุมผู้นำาหมู่บ้าน 
แต่งตั�งคณะทำางานในระดับตำาบลจัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานและฝึกอบรม จัดทำาประชาคมหมู่บ้าน
ทั�ง ๑๔ หมู่ เพ่ือกำาหนดข้อตกลงร่วมกันและจัดทำา
ผ้าป่าขยะสร้างกระแสการเห็นคุณค่าของขยะของ
คนในชุมชน สร้างโอกาสเข้าถึง ด้านงบประมาณ
ได้ประสานขอสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. 
กองทุนส่ิงแวดล้อม สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดพะเยา กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตำาบลบ้านเหล่าและงบประมาณในเทศบัญญัติ 

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

พิชิตปัญหาขยะชุมชน

เทศบาลตำาบลบ้านเหล่า
อำาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

นวัตกรรม ๓Rs 

๑๔๗ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

เข้า ถึงแนวคิดการจัดการขยะของประชาชน
โดยการประกวดคำาขวัญในระดับชุมชนและโรงเรียน 
สร้างแกนนำาแม่บ้านแกนนำานักเรียน เพื่อสื่อสาร
แก่คนในชุมชน นำาสู่การพัฒนาร่วมกัน ตามหลัก ๓Rs 
ได้แก่ Reduce คือลดปริมาณขยะ เน้นการลดใช้
โฟมและพลาสติกในชีวิตประจำาวันและงานต่างๆ 
Reuse คือนำาขยะมาใช้ใหม่ ประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆ
เช่น โซฟา โพเดียม ตะกร้าและของที่ระลึก 
สร้างรายได้แก่คนในชุมชน Recycle คือการคัดแยก
เข้าสู่โรงงานเพื่อผลิตใหม่ ครัวเรือนคัดแยกขยะ
ทั �ง ๔ ประเภท เพื ่อเข้าสู ่กระบวนการจัดการ 
ดังนี� ขยะอินทรีย์นำาไปหมักในเสวียนและถังหมัก
รวมทั�งนำาไปให้สัตว์เลี�ยง ขยะรีไซเคิลนำาไปขาย



๑๔๘เทศบาลตำาบลบ้านเหล่า  จังหวัดพะเยา

ให้ร้านรับซื�อของเก่า รวมถึงนำาไปบริจาคให้เยาวชน
ภายใต้กิจกรรมขยะฮอมบุญเพ่ือทุนการศึกษา 
ขยะทั่วไปประเภทถุงพลาสติกและโฟม รวบรวม
นำาไปอัดก้อนส่งขายบริษัทเอกชน สำาหรับกล่องนม
และกล่องเคร่ืองด่ืมนำาไปบริจาคโครงการหลังคาเขียว
มูลนิธิเพื ่อนพึ ่ง (ภาฯ) ยามยาก ขยะอันตราย
คัดแยกรวบรวมไว้ท่ีถังขยะประจำาหมู่บ้านแล้วส่งต่อ
ให้เทศบาลจัดการ มีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

การเก็บคัดแยกขยะ

พิชิตปัญหาขยะชุมชน
นวัตกรรม ๓Rs 



 • ความคุ้มค่า แสดงถึงมูลค่าและคุณค่าการ
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลัก ๓Rs เป็นการ
นำาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
เป็นการนำาภูมิปัญญามาใช้ประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะ 
สร้างมูลค่าต่อวัสดุที่เหลือใช้ ท ำาให้ช ุมชนเกิด
จิตสำานึกรักบ้านเกิด รู้สึกรักและหวงแหนในทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม สามารถจัดการตนเองก่อให้เกิด
ความเข้มแข็งและยัง่ยืน
 • ผลท่ีเกิดขึ�นกับองค์กร เทศบาลมีการทำางาน
ร่วมกันกับชุมชนมีปฏิิสัมพันธ์ที ่ดีต่อกัน มีความ
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีตลอดจนข้อจำากัดต่างๆ ของ
เทศบาล ทำาให้สามารถบริหารงบประมาณได้อย่าง
คุ้มค่าคุ้มทุน ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้นแบบท่ีมีการบริหารจัดการขยะอย่าง
ยั่งยืน (๑ จังหวัด ๑ อปท.ต้นแบบด้านการบริหาร
จัดการขยะอย่างย่ังยืน)
 • ผลที ่เกิดขึ �นกับท้องถิ ่น ชุมชนสามารถ
จัดการขยะได้ทั �งหมด ร้อยละ ๙๙ คงเหลือ 
ขยะอันตรายรวบรวมส่งต่อให้เทศบาล

๑๔๙ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

บุคคลภายนอก
ศึึกษาดูงาน

ประโยชน์ท่ึ�เกิดขึ�น



 ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนมีเสวียนหรือ
จุดรองรับขยะอินทรีย์ ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน
มีการคัดแยกขยะทั�ง ๔ ประเภท ร้อยละ ๑๐๐ 
ของหน่วยงาน องค์กรและชุมชนในพื�นท่ี มีกิจกรรม
ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้โฟมในงานและ
กิจกรรมต่างๆ ร้อยละ ๗๑ ของหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบระดับตำาบล มีความสะอาดสวยงาม ปลอดภัย 
ลดความเสี ่ยงการเกิดโรค ไข้เลือดออกและลด
ฝุ่นควันจากการลดการเผา เกิดหมู่บ้านต้นแบบชุมชน
ปลอดขยะระดับประเทศ บ้านดงอินตา หมู ่ ๖ 
ปั จ จุ บัน เ ป็น ศูนย์ เ รี ยน รู้ สั งคม รี ไซ เ คิ ลของ
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมและขยายผล
การดำาเนินงานเป็นแหล่งศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
แก่ชุมชนอื่นทั�งในและนอกพื�นท่ี ชุมชนเกิดรายได้
จากการรับคณะดูงาน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค้าขายสินค้าต่างๆ

๑๕๐เทศบาลตำาบลบ้านเหล่า  จังหวัดพะเยา

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นายสินเอ่ียม  อุคแก้ว
หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : ๐๘ ๔๘๕๘ ๘๔๗๔
Email : audkaew@hotmail.com



วิสัยทัศน์
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เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน 
คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ประชาสังคมสันติสุข
๔.๘ ตารางกิโลเมตร
๖,๔๕๔ คน (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขที่ ๕๓ หมู่ ๓ ถนนรวมประชา ตำาบลปริก 
อำาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ๙๐๑๒๐
๐ ๗๔๒๙ ๘๓๐๐
www.tonprik.go.th
นายสุริยา ยีขุน

 การดำาเนินกิจกรรมจัดการขยะในสถานท่ี
ซึ่งไม่มีไฟฟ้าใช้ เทศบาลตำาบลปริกเป็นเทศบาล
ขนาดเล็กท่ีมีเง่ือนไขและข้อจำากัดด้านงบประมาณ
และทรัพยากรมาโดยตลอด แต่ไม่ยอมจำานนต่อปัญหา 
จึ ง ได้ กำาหนดนโยบายการจั ดการขยะแบบ
พ่ึงตนเองขึ�น ตั�งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
พบว่า ส่วนใหญ่ขยะตกค้างท่ีปลายทาง คือ พลาสติก
จึงได้สร้างพันธมิตรเพ่ือร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท ปตท. 

นวัตกรรมท้ึองถิิ่�น
“โครงการพลังงานเพ่�อช่วิต
(Energy for Life)”

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

ปริกเมืองสบายๆ
เทศบาลตำาบลปริก
อำาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ปริก สโลไลฟ์ื้ ซิต้ี

๑๕๑ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

เพื่อจัดทำาเครื่องคัดแยกขยะ โรงอบ และเครื่อง
สะบัดขยะ ประกอบกับเทศบาลตำาบลปริกมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาสถานท่ีแห่งนี� ให้สามารถดำาเนิน
กิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ิมขึ�นอีก จึงเกิดแนวคิดขยายผลต่อ
จากการจัดการขยะ เช่น การผลิตดินสำาหรับเพาะปลูก 
ปุ�ยหมัก นำ�าหมักชีวภาพ ใช้ดินและปุ�ยท่ีทำาขึ�นเอง
เพ่ือปลูกผัก ต้นไม้  ส่วนท่ีเหลือ นำาไปจำาหน่าย และ
ในอนาคตจะนำาขยะพลาสติกท่ีได้จากการคัดแยก
มาแปรรูป และทำาเป็นวัสดุเชื�อเพลิงเพื่อจำาหน่าย
ต่อไป ทั �งนี �เพื ่อให้แหล่งดังกล่าวพัฒนาไปสู ่
การเป็น “ศูนย์เรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
(Integrated Learning Center for Sufficiency 
Economy : ILC๓)” สำาหรับประชากรกลุ ่ม



๑๕๒เทศบาลตำาบลปริก  จังหวัดสงขลา

เป้าหมายในพื�นที่ และเครือข่ายองค์กรปกครอง
ท้องถ่ินทั�งในและนอกพื�นท่ี ตลอดจนผู้สนใจท่ัวไป 
ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จำาเป็นต้องมีพลังงานไฟฟ้าที่มี
ความเสถียรต่อการดำาเนินงาน
 ในช่วงเร่ิมต้นของการพัฒนาโครงการ
พลังงานเพ่ือชีวิต (Energy for Life) นั�น เทศบาล
ตำาบลปริก ได้นำาพลังงานคน (ปั�นจักรยานสูบนำ�า) 
พลังงานนำ�า (กังหันวิดนำ�า) มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้า
ในการสูบนำ�าเพ่ือนำาไปรดพืช ผัก ต้นไม้ อย่างไรก็ตาม
ภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ (ILC๓) ยังมีเครื่องจักร
อุปกรณ์ต่างๆ อีกจำานวนมากที่จำาเป็นจะต้องใช้
พลังงานไฟฟ้า แต่ในบริเวณดังกล่าวไม่มีกระแส
ไฟฟ้าใช้แต่อย่างใด จึงจำาเป็นต้องขอเดินสายพ่วง
กระแสไฟฟ้าจากชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง ที่ใช้
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่เดิมไปพลางก่อน 
เพื่ อ ใช้กับแสงสว่ างภายในและนอกอาคาร 
อุปกรณ์เครื่องใช้โรงปุ�ย เครื่องบดสับ คัดแยกขยะ
แต่เน่ืองจากศูนย์เรียนรู้ฯ (ILC๓) ตั�งอยู่ปลายสาย
ส่งของการไฟฟ้าฯ ทำาให้ไฟฟ้าในส่วนที่พ่วงจาก
ชาวบ้านละแวกนั�นไม่เ พียงพอต่อการใช้งาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเคร่ืองคัดแยกขยะท่ีมีมอเตอร์
หลายตัว เทศบาลได้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สะเดา สำารวจและประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพื ่อแก้ปัญหานี� พบว่ามีค่าใช้

จ่ายสูงถึง ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท หากเทศบาล
ไม่ดำาเนินการใดๆ ในเร่ืองพลังงานไฟฟ้า ก็จะไม่สามารถ
จัดการขยะที่กองสะสมอยู่ได้ ประชาชนอาจได้
รับผลกระทบท่ีเกิดจากการจัดการขยะ และเทศบาล
ไม่มีโอกาสที่จะขยายผลเรื่องศูนย์เรียนรู้ฯ (ILC๓) 
ได้เช่นกัน และถ้าหากเลือกที่จะใช้ไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะต้องใช้งบประมาณท่ีสูงมาก 
อีกทั �งยังจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเรื ่องกระแส
ไฟฟ้ารายเดือนที่จะมีขึ�นตลอดไป ทำาให้เทศบาล
ต้องค้นหาทางเลือกเร่ืองพลังงงานท่ีจะนำามาใช้
ประโยชน์ให้ได้อย่างคุ ้มค่า หากเทศบาลตำาบล
ป ริกไ ม่ ไ ด้แ ก้ ไข ปัญหา ค่ากระแสไฟ ท่ีมากนี�
ประชาชนก็จะเสียประโยชน์ในการท่ีจะได้รับความ
สะดวกสบายจากการบริการสาธารณะ หรือการดำาเนิน
โครงการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื�นฐานต่างๆ 
เนื่องจากเทศบาลต้องนำางบประมาณบางส่วนมา
ใช้ในการชำาระค่ากระแสไฟฟ้าดังกล่าวแทน 
เทศบาลจึงต้องหาวิธีการในการประหยัดพลังงาน
และงบประมาณ และสร้างสำานึกใหม่เร่ืองพลังงาน
เพื่อชีวิต (Energy for Life) ให้กับบุคลากร
ในองค์กรและประชาชนในพื�นท่ีได้ตระหนักถึง
ความจำาเป็นของการประหยัดพลังงานและการใช้
ประโยชน์จากพลังงานทางเลือกให้เกิดความคุ้มค่า
สูงส ุด

ปริกเมืองสบายๆ
ปริก สโลไลฟ์ื้ ซิต้ี



 จากสภาพปัญหาข้างต้น เทศบาลจึงปรับ
แนวคิด วิธีการดำาเนินงานด้วยการนำาองค์ความรู้
และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหา พร้อมกับปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้พลังงาน
แก่พนักงาน ประชาชนในพื�นที่ และภาคส่วน
ท่ีเก่ียวข้อง สร้างความรู้ผ่านระบบการศึกษาทั�งใน
และนอกระบบโรงเรียน สร้างพันธมิตรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จนเป็นท่ีมาของการจัดตั�งศูนย์เรียนรู้บูรณาการ 
(Integrated Learning Center : ILC) ขับเคล่ือน
เ ร่ืองพลั ง งานทาง เลื อก เ ป็นหลัก ขึ� นภายใ ต้ 
“โครงการพลังงานเพ่ือชีวิต (Energy for Life)” 
๕ แหล่ง ดังนี�
 ๑. ศูนย์เรียนรู้บูรณาการแห่งท่ี ๑ (ILC.๑) 
อาคารสำานักงานเทศบาลตำาบลปริก เป็นสถานที่
ประชุม และฝึกอบรม สร้างองค์ความรู้เร่ืองพลังงาน
ทางเลือกแก่พนักงานเทศบาล และบุคคลทั ่วไป 
พนักงานเทศบาลช่วยกันคิดค้นหาวิธีประหยัดพลังงาน
ภายในอาคารโดยกำาหนดเป็นกติการ่ วมของ
องค์กร เปลี ่ยนหลอดไฟฟ้าภายในอาคารมาใช้
หลอดไฟ LED ติดตั�งโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสง
อาทิตย์บริเวณถนนทางเข้าสำานักงาน สร้างแนวคิด
ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเร่ืองการใช้พลังงาน 
ที่จะต้องเริ่มทำาให้เห็นผลจากภายในเทศบาล
ก่อนแล้วจึงค่อยขยายไปยังชุมชน

๑๕๓ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

 ๒. ศูนย์เรียนรู้บูรณาการแห่งท่ี ๒ (ILC๒)  
โรงเรียนเทศบาลตำาบลปริก เทศบาลตำาบลปริก
ได้ทำา MOU ร่วมกับ ปตท. เพื่อขับเคลื่อนเมือง
พลังงาน จัดทำาอุทยานพลังงาน (Energy Park) 
จำาลองสิ่งประดิษฐ์ทางด้านพลังงานทดแทน
และจัดทำาหลักสูตรท้องถิ่น ขยายผลองค์ความรู้
ด้านการประหยัดพลังงานจากโรงเรียน สู่ชุมชน 
และการสร้างเครือข่ายโรงเรียน
 ๓. ศูนย์เรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
(ILC๓) สถานที่กำาจัดขยะเทศบาล การจัดการขยะ
ด้วยเคร่ืองคัดแยกขยะท่ีมีมอเตอร์เป็นตัวขับเคล่ือน 
แต่มีข้อจำากัดด้านกำาลังไฟฟ้าและงบประมาณ 
เทศบาลจึงเลือกติดตั�งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๑๕ กิโลวัตต์ แปลงเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับ ๓ เฟส ขึ�น ซึ่งใช้งบประมาณ 
เพียง ๕๐๐,๐๐๐ บาท แทนการขยายเขตไฟฟ้า
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการเปล่ียนหลอดไฟ
แสงสว่างทั�งหมดภายในอาคารซ่ึงเป็นหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ ที่มีกระแสไฟฟ้าต่อหลอดสูงถึง 
๓๖ วัตต์ มาใช้หลอด LED ขนาด ๑๘ วัตต์ ทำาให้
ลดพลังงานจากเดิมได้ถึงร้อยละ ๕๐ นอกจากนี�
ยังมีสิ ่งประดิษฐ์ใหม่จากความร่วมมือกับ ปตท. 
ได้แก่ เครื ่องสะบัด อบขยะ โคมไฟส่องสว่าง 
ระบบสูบนำ�า กังหันตีนำ�าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ติดตั�งแยกส่วน
 ๔. ศูนย์เรียนรู้บูรณาการ แห่งท่ี ๔ (ILC๔) 
ครัวเรือน ศาสนสถาน และโรงเรียนเอกชน 
การยกระดับครัวเรือนตัวอย่างท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้วิถี
ตามเศรษฐกิจพอเพียงเดิม และเพ่ิมครัวเรือนอาสา
อีกจำานวน ๑๒๐ ครัวเรือนและโรงเรียนเอกชน
ในพื �นที่ ให้ปรับลดพฤติกรรมการใช้พลังงาน 
การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และการปรับ
เปล่ียนมาใช้หลอด LED สนับสนุนให้เกิดการสร้าง
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ขนาด ๓ 
กิโลวัตต์ ติดตั�งบนหลังคามัสยิดตลาดใต้ ใช้งาน
เสริมและปรับลดค่ากระแสไฟฟ้าแห่งแรก ที่เริ ่ม
ขยายการใช้พลังงานทดแทนไปยังชุมชน



 ๕. ศูนย์เรียนรู้บูรณาการ แห่งท่ี ๕ (ILC๕) 
ระบบผลิตนำ�าประปาเทศบาลตำาบลปริก ท่ีดำาเนินงาน
เพ่ือปรับลดการใช้พลังงานกระแสไฟฟ้าหลัก 
โดยการสร้างระบบสูบนำ�าพลังงานแสงอาทิตย์
สนับสนุนโดยมูลนิธ ิโคคา-โคลา ประเทศไทย
ผ่านศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ สมาคม
พัฒนาประชากรและชุมชน จุดเด่นนวัตกรรมนี�คือ
การเป็นหน่วยแรกของการนำาพลังงานแสงอาทิตย์
มาใช้ประโยชน์เพ่ือกิจการประปาของเทศบาล
ตำาบลปริก ท่ีช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าในแต่ละเดือน
ลงได้เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาทและเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้การนำาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ของ
เจ้าหน้าท่ีกองการประปา จนมีแนวคิดท่ีจะขยายผล
ไปยังระบบอ่ืนของกิจการประปาในอนาคต

 โครงการพลังงานเพื่อชีวิต (Energy for 
Life) เป็นการนำาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ใน
ภารกิจด้านต่างๆ ของเทศบาลตำาบลปริกด้วยการ
จัดระบบอย่างบูรณาการด้วย ๕ ฐานกิจกรรมขึ�น 
ประการแรกเพ่ือช่วยแก้ปัญหากระแสไฟฟ้าท่ีไม่
เพียงพอแก่การใช้งานให้หมดไปในฐานการจัดการ
ขยะภายในศูนย์เรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
(ILC๓) หากเทศบาลไม่ได้ดำาเนินการโครงการ
ดังกล่าว ก็ไม่สามารถท่ีจะเดินเคร่ืองคัดแยกขยะได้ 
ทำาให้ขยะส่วนใหญ่เป็นพลาสติกปนกับขยะอินทรีย์
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ที่เหลือจากการคัดแยกจากต้นทาง และกลางทาง  
ก็จะมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ�นจนอาจก่อให้เกิดปัญหา
มลภาวะและเหตุเดือดร้อนแก่ประชาชนและส่งผล
กระทบต่อชุมชนได้ การนำาพลังงานแสงอาทิตย์มา
ใช้เป็นการเติมเต็มพลังงานไฟฟ้าท่ีจะนำามาป้อน
ร ะ บ บ เ ค ร่ื อ ง คั ด แ ย ก ข ย ะ ซ่ึ ง จ ะ ทำา ง า น ไ ด้
ครบกระบวนการ สามารถคัดแยกขยะและนำาไป
ใช้ประโยชน์ต่อได้ เช่น ขยะอินทรีย์นำามาทำาดิน
เกษตรและปุ�ย เศษพลาสติกนำามาทำาเป็ผลิตภัณฑ์์
หรือเป็นแท่งเชื�อเพลิง เป็นต้น นอกจากนี�ก็จะนำา
พ ลัง ง านแสงอา ทิต ย์ท่ีไ ด้ไป ใช้กับ เค ร่ือง ใช้-
อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแสงสว่างท่ัวไปภายใน 
(ILC๓) ทำาให้ลดค่าใช้จ่ายลงอีกด้วย ประการท่ีสอง
ในการขับเคลื ่อนงานไปสู ่ความยั ่งยืน เทศบาล
ตำาบลปริกได้กำาหนดให้สำานักงานเทศบาลตำาบล
ปริกเป็นฐานเรียนรู้เร่ืองพลังงานทดแทนแหล่งท่ี ๑ 
(ILC๑) ในการสร้างความตระหนักเพ่ือให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนในองค์กรและชุมชน
ด้วยกิจกรรมและพฤติกรรมตัวอย่างการลด
พลังงานในองค์กร และโรงเรียนเทศบาลตำาบลปริก
เป็นฐานเรียนรู้พลังงานแหล่งท่ี ๒ (ILC๒) มีการนำา
หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องพลังงานทดแทน กับ อุทยาน
พลังงาน มาใช้ในระบบการศึกษาและเรียนรู ้
“พลังงานศึกษา”  ของนักเรียน ในหลักสูตรท้องถ่ิน
วิถีแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ และ ศูนย์เรียน
รู้อ่ืนท่ีดำาเนินการเพ่ือต้องการลดภาระค่ากระแส
ไฟฟ้า ได้แก่ (ILC๔) ครัวเรือนตัวอย่างและมัสยิดท่ี
นำาเร่ืองการลดพลังงานและการใช้พลังงานแสง
อาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจน (ILC๕) การติดตั�ง
เคร่ืองสูบนำ�าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในระบบผลิต
นำ�าประปา นั�นสามารถลดค่ากระแสไฟฟ้าให้กับ
ครัวเรือน ชุมชน และเทศบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม
เช่นกัน

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นายสุริยา  ยีขุน
นายกเทศมนตรีตำาบลปริก
โทรศัพท์ : ๐๘ ๑๙๕๙ ๘๘๐๒
Email : syeekhun@gmail.com
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เมืองปัวสะอาดปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรม การศึกษาก้าวหน้า 
พัฒนาคุณภาพชีวิต นำาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒๐.๕๐ ตารางกิโลเมตร
๑๐,๖๔๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ เดือน กรกฏิาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขที่ ๔๐๐ หมู่ ๘ ตำาบลปัว อำาเภอปัว จังหวัดน่าน ๕๕๑๒๐
๐ ๕๔๗๙ ๑๔๐๐
www.tessabanpua.com
นายพลายชุมพล อยู่เอนก 

 เทศบาลตำาบลปัวได้ให้ความสำาคัญในการ
แ ก้ ไข ปั ญ ห า ข ย ะ โ ด ย ไ ด้ กำา ห น ด วิ สั ย ทั ศ น์
ในการดำาเนินงานด้านการจัดการขยะคือ ภายใน
ปี ๒๕๖๘ ทุกหมู ่บ้านในเขตเทศบาลตำาบลปัว
จะเป็นชุมชนปลอดขยะ โดยมีการจัดทำาแผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะเทศบาลตำาบลปัว แบ่งแผน
ในการดำาเนินงานเป็น ๓ ระยะคือ แผนระยะสั�น 
มุ่งเน้นการให้ความรู้ สร้างความตระหนักและความ
เป็นเจ้าของร่วมในการจัดการขยะ แผนระยะกลาง 
คือสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนให้เป็นชุมชนปลอดขยะ
โดยพิจารณาตามศักยภาพและความพร้อมของ

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

เทศบาลตำาบลปัว
อำาเภอปัว จังหวัดน่าน

เทศบาลตำาบลปัว
การบริหารจัดการขยะ

๑๕๕ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓



๑๕๖เทศบาลตำาบลปัว  จังหวัดน่าน

ชุมชน และแผนระยะยาว คือ การดำาเนินการ
สร้างศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำาบลปัว 
ท่ีสามารถรองรับขยะแบบครบวงจรตามหลัก
สุขาภิบาล 

 ประสานความร่วมมือ การขับเคลื ่อน
การจัดการขยะของเทศบาลตำาบลปัวดำาเนินการ
ภายใต้การบูรณาการร่วมกับภาคีทั�งในและนอก
พื�นท่ีกว่า ๑๐ หน่วยงานและยังมุ่งเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนภายใต้แนวคิด “หิน ๑๐๐ โล 
ยกคนเดียวหนัก ๑๐๐ โล แต่ถ้ายก ๑๐ คนจะหนัก
แค่ ๑๐ โล” นั ่นคือ ยิ ่งมีคนช่วยมากเท่าไหร่ 
การทำางานก็จะง่ายมากเท่านั�น เพราะแต่ละภาคี
ก็จะมีศักยภาพท่ีจะมาช่วยขับเคล่ือนให้งานประสบ
ความสำาเร็จได้ง่ายขึ �น

เทศบาลตำาบลปัว
การบริหารจัดการขยะ



 เคาะประตูบ้านให้ความรู้ เป็นการดำาเนิน
การเชิงรุกที ่เข้าถึงทุกครัวเรือน เพื ่อติดตาม 
ตรวจสอบ ความเข้าใจของประชาชนในการคัดแยก
ขยะรายครัวเรือน โดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะ
ลงชุมชนร่วมกับคณะกรรมการขยะในชุมชน ๓ 
เดือนครั�ง เพื่อประเมินผลการทำางานและภายหลัง
จากการลงชุมชนจะมีการคืนข้อมูลและร่วมกัน
สะท้อนผลการทำางานเพ่ือวางแผนในการดำาเนินงาน
ร่วมกัน ซึ ่งจากการทำางานอย่างต่อเนื ่องทำาให้
ทุกครัวเรือนเข้าใจและให้ความร่วมมือในการ
คัดแยกขยะ

 คัดเลือกชุมชนต้นแบบ เทศบาลตำาบลปัว
ได้ดำาเนินการจัดการขยะโดยคัดเลือกชุมชนท่ีมี
ความพร้อมมากที ่ส ุดในการขับเคลื ่อน ได้แก่ 
ชุมชนบ้านขอน หมู่ท่ี ๑ ซ่ึงภายหลังการดำาเนินการ
สามารถลดปริมาณขยะได้มากถึงร้อยละ ๘๓ และ
ได้รับรางวัลชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 
ประเภทชุมชนขนาดใหญ่ ลำาดับที่ ๕ ของประเทศ
ในปี ๒๕๖๒ ทำาให้ชุมชนที ่เหลือเชื ่อมั ่นและ
ให้ความม่ันใจต่อเทศบาล ว่าจะสามารถขับเคลื่อน
แ ล ะ นำา พ า ชุ ม ช น ไ ป สู่ ห มู่ บ้ า น ป ล อ ด ข ย ะ
ได้อย่างแน่นอน
 ลดขยะด้วยหลัก ๓Rs (ลดการใช้ การนำา
กลับมาใช้ซำ�า และการนำาขยะกลับมาใช้ใหม่ (Reduce 
Reuse Recycle) โดยเริ่มต้นที่การใช้ให้น้อยลง 
ลดการใช้วัสดุ ผลิตภัณฑ์์ ที่ก่อให้เกิดขยะเพื่อลด
ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ�น (Reduce) การนำาวัสดุผลิตภัณฑ์์
ท่ียังสามารถใช้งานได้ กลับมาใช้ซำ�า (Reuse) และ
การนำาวัสดุ ผลิตภัณฑ์์ที ่ใช้งานแล้วมาแปรรูป
เพื ่อนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือ รีไซเคิล 
(Recycle) ร่วมกับการบริหารจัดการขยะท่ีเกิดขึ�น
แล้วอย่างเป็นระบบ โดยขยะทุกประเภทที่คัดแยก
แล้วจะต้องมีการจัดการและนำาไปใช้ประโยชน์
ให้มากท่ีสุดเพ่ือให้เหลือปริมาณขยะท่ีจะนำาไป
กำาจัดท่ีปลายทางให้เหลือน้อยท่ีสุด

๑๕๗ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓



 • เกิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะต้นทาง 
เป็นสถานท่ีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้แก่ชุมชน 
หมู่บ้าน หน่วยงานทั�งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ผู้ท่ีมีความสนใจทั�งในและนอกพื�นท่ีในการศึกษา
ดูงานและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการขยะ
แบบบูรณาการ ซึ่งจากการดำาเนินงานได้เกิด
ชุมชนท่ีสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ ๙ หมู่บ้านจาก
ทั�งหมด ๑๓ หมู่บ้าน
 • มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนมากขึ�น 
การลดรายจ่ายในการบริหารจัดการขยะทำาให้
เทศบาลมีเงินงบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้าน
ชุมชนเพ่ิมมากขึ�นเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนให้ ดี ขึ�นโดยในปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ สามารถลดรายจ่ายในการบริหารจัดการขยะ
ได้ถึง ๑ ล้านบาท
 • บ้านเมืองสะอาด เม่ือทุกครัวเรือนมีการ
จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ภาพรวม
ของเมืองมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และ
ท่ีสำาคัญการจัดการขยะยังสามารถลดโอกาสและ
ปัจจัยในการเกิดโรคติดต่อซ่ึงมีสัตว์และแมลง
เป็นพาหะนำาโรคได้อีกด้วย

 • นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้นำา เป็นส่ิงสำาคัญ
ท่ีจะทำาให้การดำาเนินงานประสบความสำาเร็จ ควบคู่
ไปกับการดำาเนินการแบบมีส่วนร่วมภายใต้หลัก 
“ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมรับประโยชน์” 
 • การนำาใช้ข้อมูล เป็นองค์ประกอบท่ีสำาคัญ
ในการวางแผนการแก้ไขปัญหา เพราะข้อมูลจะเป็นส่ิง
ท่ีชี�ให้ชุมชนสามารถกำาหนดวิธีการ รวมไปถึงรูปแบบ
ในการแก้ปัญหา ทำาให้การแก้ไขปัญหาตรงประเด็น 
 • หน่วยงานภาคี ทั�งภาคีภายในและภายนอก
ชุมชนล้วนมีความสำาคัญในการดำาเนินการเพราะ
แต่ละภาคีล้วนมีศักยภาพในตัวเอง เพียงแต่ต้อง
พยายามดึงศักยภาพและความต้องการของแต่ละส่วน
ออกมาใช้ให้มากท่ีสุด 

ประโยชน์
ท่ึ�ประชาชนได้รับ ปัจจัยแห่่งความสำาเร็จ

๑๕๘เทศบาลตำาบลปัว  จังหวัดน่าน

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
จ่าเอกสถิตย์   พงษ์เจตสุพรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทรศัพท์ : ๐๖ ๑๖๘๗ ๖๙๒๕
Email : satid2521@hotmail.com
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มุ่งพัฒนาให้ ภายในปี ๒๕๖๒ เทศบาลตำาบลป่าบอน 
เป็นเมืองน่าอยู่น่าลงทุน บริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
เน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน
๘.๒๕ ตารางกิโลเมตร
๔,๐๐๗ คน (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๓ ตำาบลป่าบอน
อำาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๗๐
๐ ๗๔๘๔ ๑๕๖๓
www.paboncity.go.th
นายสุพัฒน์ แก้วจันทร์

 เทศบาลตำาบลป่าบอนได้ให้ความสำาคัญใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ท่ีนับวันจะทวีความ
รุนแรงขึ�น ขยะมูลฝอยเป็นมลพิษที่ก่อให้เกิดผล
กระทบต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อมทั�งทางตรง
และทางอ้อม ทั�งนี�เน่ืองจากความเจริญเติบโตทาง
ด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ�นของจำานวนประชากร 
ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภค บริโภคของคนเรา
ท่ีเปล่ียนไปการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งผลให้

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

เทศบาลตำาบลป่าบอน
อำาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ขยะสร้างสุข

๑๕๙ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ�น โดยเฉพาะขยะ
อันตราย ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี ่
อุปกรณ์มือถือ ยาฆ่่าหญ้า ซ่ึงขยะอันตรายหากกำาจัด
ไ ม่ ถูก วิ ธีจะส่งผลกระทบโดยตรงกับสุขภาพ
ของประชาชน และระบบนิเวศในชุมชนเทศบาล
ตำาบลป่าบอนตระหนักถึงผลกระทบและอันตราย
จากขยะอันตราย จึงได้จัดกิจกรรมการจัดการขยะ
อันตรายภายใต้กิจกรรม ขยะสร้างสุข เพื่อให้มี



๑๖๐เทศบาลตำาบลป่าบอน  จังหวัดพัทลุง

ถัิ่งคัดแยกขยะอินทึร่ย์
การจัดการขยะอันตรายท่ีเกิดขึ�นภายในเขตเทศบาล
ตำาบลป่าบอนอย่างถูกวิธี เพ่ือลดสารอันตรายหรือ
สารพิษท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในชุมชน เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั�งแต่ต้นทางด้วยหลัก ๓RS การขับเคลื่อนการ
จัดการขยะมูลฝอยตามนโยบายจังหวัดสะอาด 
เทศบาลตำาบลป่าบอนได้บริหารจัดการขยะมูลฝอย
ภายใต้การมีส่วนร่วมของครัวเรือนโดยการจัดการ
ขยะต้นทาง กลางทางและปลายทาง ดังนี�

ขยะสร้างสุข



 • กลยุทธ์ด้านส่งเสริมความรู้ให้ประชาชน
ในการคัดแยกขยะที ่ต ้นทาง (ต้นทาง) อบรม
ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะจากต้นทางด้วยหลัก 
๓Rs จัดเวทีประชาคม สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการขยะแก่ประชาชนทั�ง ๖ ชุมชน 
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
บริหารจัดการขยะผ่านส่ือต่างๆ เช่น เสียงตามสาย 
แผ่นพับ รถประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

 • กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
(กลางทาง) สร้างภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการขยะ
เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ส่วนราชการ
ในพื�นท่ีสำานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี ๑๔ สำานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดพัทลุง 
กำาหนดเส้นทาง วัน และเวลาในการเก็บขนขยะ
ในแต่ละชุมชน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

 • กลยุทธ์ด้านการดำาเนินการกำาจัดขยะ 
(ปลายทาง) ขยะอินทรีย์ ไม่สนับสนุนให้ประชาชน
นำามาทิ �งในถังขยะของเทศบาล แต่จะส่งเสริม
ให้ประชาชนนำาไปกำาจัดด้วยวิธีอ่ืน เช่น นำาไปเลี�ยงสัตว์ 
กำาจัดโดยถังกานดาหรือถังมหาดไทย หรือทำา
นำ�าหมักชีวภาพ หรือทำาปุ�ยหมัก เป็นต้น ขยะรีไซเคิล 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกตามชนิดและ
ประเภทแล้วเก็บรวบรวมไว้เพ่ือจำาหน่ายเพ่ือเป็น
รายได้เสริม ขยะท่ัวไป ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยก
ขยะท่ีจะนำามาทิ�งให้เหลือน้อยท่ีสุดโดยรวบรวมใส่
ถุงมัดปากถุงให้เรียบร้อย และนำามาวางไว้บริเวณ
หน้าบ้านตามวัน เวลา ท่ีเทศบาลกำาหนด ขยะอันตราย 

๑๖๑ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

การเก็บคัดแยกขยะ



๑๖๒เทศบาลตำาบลป่าบอน  จังหวัดพัทลุง

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นางชนกนันท์  แสงจง
ผู้อำานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
โทรศัพท์ : ๐๘ ๙๘๗๐ ๘๓๘๒
Email : love58475847@gmail.com

การเก็บคัดแยกขยะ

ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะอันตราย นำามา
ทิ�งในจุดรวบรวมขยะอันตราย ซึ่งเทศบาลตำาบล
ป่าบอนได้จัดวางไว้ทั �ง ๖ ชุมชน โดยเทศบาล
จัดเก็บเดือนละ ๒ ครั�ง เพ่ือรวบรวมส่งให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพัทลุงส่งไปกำาจัดอย่างถูกวิธี 
ประชาชนนำาขยะอันตรายมาแลกไข่กับเทศบาล 
เดือนละครั�ง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รวบรวม
จากครัวเรือนที ่รับผิดชอบ กระบวนการพัฒนา
แนวความคิด หรือ นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ไข
ปัญหา หรือการพัฒนาพื�นที่ จากการจัดการขยะ
มูลฝอยด้วยหลัก ๓Rs คือ การใช้น้อย (Reduce) 

การใช้ซำ �า (Reuse) และการใช้ใหม่ (Recycle) 
เทศบาลตำาบลป่าบอนพบว่าประชาชนส่วนใหญ่
มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยตั�งแต่ต้นทาง 
แต่ยังมีประชาชนบางส่วนคงทิ�ง ขยะอันตรายรวม
มากับขยะท่ัวไป หรือยังทิ�งไว้ตามพื�นดินโดยมิได้นำา
มาเข้าสู่ระบบ เพ่ือการรวบรวมและกำาจัดให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับระบบนิเวศ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนในชุมชน 
เทศบาลตำาบลป่าบอนจึงได้ดำาเนินกิจกรรมการ
จัดการขยะอันตราย เพื่อการจัดการขยะอันตราย
ท่ีถูกวิธี และลดปัญหามลพิษ เพ่ือลดสารอันตรายหรือ
สารพิษท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในชุมชน เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั�งแต่ต้นทางด้วยหลัก ๓Rs



วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

พนมสารคามเมืองน่าอยู่ คู่วัฒนธรรม เชิดชูสถาบัน 
สร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์กรปลอดการทุจริต
๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร
๖,๕๖๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒)
เลขที่ ๔๔๔/๒๐ หมู่ ๑ ตำาบลพนมสารคาม 
อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐
๐ ๓๘๕๕ ๑๘๘๑
www.phanomcity.go.th
นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์

 เทศบาลตำาบลพนมสารคาม ดำาเนินการปรับ
ภูมิทัศน์เมือง ดังนี�
 ๑. ทำาสวนสาธารณะให้เป็นป่า เพื่อให้สวน
สาธารณะหนองพานเป็น สวนสาธารณะสีเขียว 
เต็มไปด้วยไม้ใหญ่ และเป็นปอดของคนพนมสารคาม
ได้เป็นสถานที่ออกกำาลังกายที่ร่มรื่น
 ๒. สร ้างเกาะกลางถนนให้เป ็นสีเข ียว 
ปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน เพื่อเพิ่มพื�นที่
สีเขียว และเพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี

การปรับภูมิทัึศึน์เม่อง
ให้่ม่ความสวยงามและ
สอดคล้องกับสภาพเม่อง

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

พนมสารคาม

เทศบาลตำาบลพนมสารคาม
อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมืองน่าอยู่

๑๖๓ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓



 ๓. หนึ ่งคร ัวเร ือนขอเร ิ ่มจากต้นเด ียว 
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มพื�นที่สีเขียว 
โดยการปลูกต้นไม้ในครัวเรือนของตน เริ่มจากผัก
สวนครัวรั�วกินได้ ไม้ดอกไม้ประดับบริเวณบ้านหรือ
อื่นๆ ตามเหมาะสมของพื�นที่
 ๔. เส้นทางสีเขียวไว้ปั�นจักรยาน จัดเส้นทาง
จักรยาน บริเวณถนนเทศบาล ๑๒ ซึ ่งเป็นถนน
เส้นที่รถใหญ่ผ่านน้อย มีระยะทางประมาณ ๓ 
กิโลเมตร และมีการปรับภูมิทัศน์โดยปลูกไม้ยืนต้น 
ตามริมถนน ทั�งสองฝั�ง เพื่อเพิ่มพื�นที่สีเขียว และ
ร่มรื่น
 ๕. สืบสานสิ่งดีให้กับเยาวชน จัดโครงการ
ท่ีสร้างจิตสำานึกให้กับเยาวชนแต่ในวัยเด็ก เพ่ือให้เห็น
และตระหนัก ถึ งความสำา คัญของการรั กษา
สิ่งแวดล้อม
 ๖. สร้างคนให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยจัด
โครงการคลองสวยน ำ �าใส ใส ่ ใจส ิ ่ งแวดล ้อม
โดยเทศบาล ได้ดำาเนินโครงการโดยบูรณาการให้
ทุกภาคส่วน เช่น หน่วยงานข้างเคียง แกนนำา
ชุมชนเยาวชน มีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน

๑๖๔เทศบาลตำาบลพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

การเก็บคัดแยกขยะ

พนมสารคาม

เมืองน่าอยู่



 มีการดำาเนินการรณรงค์ปรับภูมิทัศน์และ
เพ่ิมพื�นท่ีสีเขียว อย่างต่อเน่ือง ทุกปี โดยมีกิจกรรม
และโครงการบรรจุไว้ ในแผนเทศบาลตำาบล
พนมสารคาม สถานที่ที ่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ 
มีความสวยงาม ร่มร่ืนและมีต้นไม้เพ่ิมขึ�น เช่น สวน
สาธารณะหนองพาน และประชาชนท่ีมาใช้บริการ
เกิดความพึงพอใจ มีเครือข่ายด้านสิ ่งแวดล้อม 
จำานวน ๑ ชมรม คือ (อถล.) มีเส้นทางจักรยาน
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำานวน ๑ เส้นทาง

 เพ่ือรณรงค์สร้างจิตสำานึกให้กับประชาชน 
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะครัวเรือน
และชุมชน เพื่อให้ปริมาณขยะจากต้นทางก่อนนำา
เข้าสู่กระบวนการกำาจัดขยะลดลงเพ่ือให้ชุมชน
บริหารจัดการขยะด้วยตนเองและเกิดศูนย์การ
เรียนรู้ในชุมชน กิจกรรม Kick off แยกก่อนทิ�ง 
ได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) เรื่องการบริหารจัดการมูลฝอยที่ต้นทาง 
เทศบาล ร่วมกับชุมชน โรงเรียน และห้างสรรพสินค้า

ผ่ลลัพธ์์

โครงการคัดแยกขยะ
ในครัวเร่อน สู่ชุมชนน่าอยู่ 

๑๖๕ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

ในเขตเทศบาล เรื่องให้มีการแยกคัดขยะก่อนทิ�ง 
เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม จัดนิทรรศการเรื่องการ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง การลดใช้ถุงพลาสติก โดยใช้
ถุงผ้าทดแทน การรณรงค์มอบสื่อประชาสัมพันธ์ 
เป็นป้ายรณรงค์ เร่ืองการคัดแยกขยะให้กับประธาน
ชุมชนทุกชุมชน โรงเรียน ในเขตเทศบาลรณรงค์ให้
ประชาชนใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อเป็นการ
ลดใช้ถุงพลาสติก โดยมอบถุงผ้าให้กับ อสม. และ
ครัวเรือนต้นแบบในการลดการใช้ถุงพลาสติก

คัดแยกขยะ
ในครัวเร่อน



 • ผลงานต่อเนื่อง การจัดการขยะ มีการ
ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั�งในเรื่องของนโยบาย
ผู้บริหารที่ชัดเจน ให้มีการดำาเนินการทุกภาคส่วน 
ทั�งในด้านการจัดการของหน่วยงานเทศบาลเอง 
โดยจัดกิจกรรมโครงการท่ีจัดการด้านส่ิงแวดล้อม
ส่งเสริม สนับสนุนชุมชนด้านการขับเคล่ือน การจัดการ
ขยะ และเกิดเครือข่ายในการทำางาน

 การพัฒนาชุมชนให้มีระบบการบริหาร
จัดการชุมชนท่ีมีความอัจฉริยะ ชุมชนโชคชัย มีการ
บริหารจัดการท่ีเป็นท่ีมาของ Smart Community 
ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการชุมชนหลายๆ ด้าน 
ที่สำาคัญมีดังนี�
 • สมาร์ทถังดับเพลิงและเตือนสาธารณภัย
ชุมชน
 • สมาร์ทถังคัดแยกขยะชุมชน
 • สมาร์ทระบบแนะนำาวิธีการทิ�งขยะหรือ
คัดแยกขยะ เซ็นเซอร์ขยะ
 • สมาร์ทกล้องวงจรปิดชุมชนโชคชัย
 • สมาร์ทระบบบำาบัดนำ�าเสียชุมชน
 • สมาร์ทเรียนรู้พลังงานโซล่าเซลล์ชุมชน
 • สมาร์ทไฟถนนหรือไฟทางในชุมชน

ผ่ลลัพธ์์
นวัตกรรม 
Smart community 

๑๖๖เทศบาลตำาบลพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นางณัชชา กิจวิรัตน์
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : ๐๘ ๑๙๙๓ ๙๘๕๗
Email : chamraktrar@gmail.com

นวัตกรรม
Smart Community



วิสัยทัศน์
ขนาดพื้นที่

จำานวนประชากร
ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

แม่มอกเมืองน่าอยู่ สู่ความสุขอย่างยั่งยืน
๓๑๔.๖ ตารางกิโลเมตร
๕,๑๕๘ คน (ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขที่ ๒๐ หมู่ ๗ บ้านเด่นอุดม ตำาบลแม่มอก 
อำาเภอเถิน จังหวัดลำาปาง ๕๒๑๖๐
๐ ๕๔๘๑ ๒๐๕๐
www.maemok.go.th
นางนงนุช เขื่อนสาร

 เทศบาลตำาบลแม่มอกมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่
จริงในชุมชนตำาบลแม่มอกมากกว่าร้อยละ ๓๐ 
ของประชากรทั�งหมด เน่ืองจากประชากรวัยแรงงาน
ส่วนใหญ่ของชุมชน เดินทางออกนอกพื�นที่เพื่อ
ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพในเมืองหลวง มีบางส่วน
ที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ปู่ย่าตายายในครอบครัวและ
ทำาอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของตำาบล
แม่มอก เทศบาลตำาบลแม่มอกจึงมีแนวคิดในการ
สร้างอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและสร้าง
อาชีพเสริมให้กับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

ชมรมแม่มอก

เทศบาลตำาบลแม่มอก 
อำาเภอเถิิน จังหวัดลำาปาง

หล่ันล้าอีโคโนมี

๑๖๗ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓

ให้มีรายได้หลังฤดูเก็บเก่ียวท่ีสอดคล้องกับบริบท
ทางสังคม โดยอาศัยจุดแข็งของแม่มอกที ่มีทุน
ทางด้านสังคม วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
และที่สิ ่งแวดล้อมที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ และ
สวยงาม ความมีนำ�าใจ การแบ่งปัน ความเป็นอยู่กัน
แบบพ่ีน้อง การพ่ึงพาตนเอง ถือเป็นเร่ืองวัฒนธรรม
ท่ีเช่ือมโยงกับการทำางานแบบมีส่วนร่วมแบบบูรณา
การร่วมกับภาครัฐ ภาควิชาการและภาคประชา
สังคมสู่การพัฒนาท้องถิ่น 



๑๖๘เทศบาลตำาบลแม่มอก  จังหวัดลำาปาง

 คนแม่มอกได้เปล่ียนมุมมองจากท่ีเห็นว่า
ผู้สูงอายุเป็นปัญหาให้กลายเป็นโอกาส คือ มอง
ว่าสถานการณ์ผู้สูงอายุท่ีเกิดขึ�นนั�นเป็นโอกาสท่ีเรา
จะสร้างอาชีพเก่ียวกับการบริการผู้สูงอายุ ท่ีพ่ีน้อง
ประชาชนสามารถยึดเป็นอาชีพหลักในอนาคตได้ 
โดยมีจุดเร่ิมต้นจากการจุดประกายให้ชาวแม่มอก
กลุ ่มพลเมืองจิตอาสารักบ้านเกิด ซึ ่งถือว่าเป็น
ภาคประชาสังคมในตำาบล ใช้ภูมิประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมอันดีงามและความเป็นแม่มอกท่ีมี
ทุนทางสังคมแน่นหนามาเป็นจุดเริ่ มต้นของ
การรวมตัวกัน ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำาให้แม่มอกเกิด
การรวมกลุ่มกันได้ง่ายมาก จนเกิดเป็นกลุ่มพลเมือง
จิตอาสารักบ้านเกิด ช่ือ “ชมรมแม่มอกหล่ันล้าอีโคโนมี” 

 งานกิจกรรม “แม่มอกหลั ่นล้าอีโคโนมี” 
และร่วม “ปั�นชิวชิว ชมวิวแม่มอก”เพื่อชมเมือง
แม่มอกท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ เช่น ป่าอนุรักษ์
ไม้สักใหญ่ดงปูเลยการแปรรูปยาสมุนไพรแม่มอก 
ชมถำ�า นำ�าตกแม่มอก และชมวิวทิวทัศน์และพื�นที่
เกษตรท่ีเป็นอาชีพหลักของคนแม่มอกซ่ึงทำาเป็น
เกษตรอินทรีย์ทั�งตำาบล ทำาให้ได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริมในการพัฒนาเมืองแม่มอกภายใต้ส่ิงดีๆ 
หรือทุนท่ีมีอยู่ในชุมชนเป็นท่ีตั�งเพ่ือให้เป็นเมือง
น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้าง “นักบริบาลผู้สูงอายุแม่มอกหล่ันล้าอีโคโนมี”
โดยมีการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
ระดับสูง (๔๒๐ ช่ัวโมง)

 เป็นการฝึกให้นักบริบาลสามารถดูแลผู้สูงอายุ
ติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ สมองเสื่อมจนถึง
ผู้ ป่วยระยะท้ายท่ีมีเค ร่ืองมืออุปกรณ์รอบตัว 
ซ่ึงต้องการการดูแลครบวงจรตั�งแต่ทำาความสะอาด
ร่างกาย ขจัดส่ิงปฏิิกูล ใส่สายให้อาหาร ดูดเสมหะ
เป็นต้น โดยคนที่จะเข้าร่วมอบรมนักบริบาลขั�นสูง
ได้ต้องมีคะแนนสอบการเป็นนักบริบาลขั�นพื�นฐาน
มากกว่าร้อยละ ๗๐ หลังจากนักบริบาลผ่านภาคทฤษฎีี
แล้วต้องไปฝึกปฏิิบัติงานภาคสนามเป็นเวลา 
๘ สัปดาห์ 

ชมรมแม่มอก

หล่ันล้าอีโคโนมี



 หลังจากการฝึกงานของนักบริบาลเสร็จสิ�นลง
เทศบาลตำาบลแม่มอกและกลุ่มแม่มอกฯ ได้เป็นผู้
ทำาหน้าท่ีบริหารจัดการลำาดับคิวงานกำาหนดค่าจ้าง
และเกณฑ์์การจัดสรรรายได้เข้ากองทุนโดยทาง
เทศบาลตำาบลแม่มอกและกลุ่มแม่มอกฯ ได้ดำาเนิน
การประชุมหารือร่วมกับนักบริบาลทั�งหมดให้มี
ความเห็นพ้องต้องกันว่าจะใช้เกณฑ์์ในการเรียงลำาดับ
ผู้ที ่จะได้รับคัดเลือกให้ทำางาน

 ๑. ความคุ้มค่า แสดงถึงมูลค่า และคุณค่า 
ชุมชนตำาบลแม่มอกมีอาสาสมัครจิตอาสาดูแล
ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ�นในชุมชน ช่วยรัฐในการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชนท่ีนับวันจะมีจำานวนท่ีเพ่ิมขึ�น เป็นแบบอย่าง
ท่ีดีให้กับบ้านเมืองอ่ืนๆ และยังมีนักบริบาลผู้สูงอายุ
ออกให้บริการผู้สูงอายุในชุมชนอ่ืนในลักษณะ
หมุนเวียนตามลำาดับก่อนหลัง ท่ีผ่านการตกลงร่วมกัน
ของนักบริบาลเองเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมและ
เป็นธรรมท่ี เร่ิมจากการให้ โอกาสนักบริบาล
ที่ด้อยโอกาสก่อนเป็นลำาดับแรก นี่ก็เป็นอีกความ
งดงามของวัฒนธรรม ท่ียังคงความงดงาม ให้โอกาส
คนในบ้านในเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองควบคู่
กับการทำาหน้าท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อ่ืนด้วย 
ขณะเดียวกันได้มีการว่าจ้างนักบริบาลบางส่วนให้
ดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน ซ่ึงจะผ่านการทำาสัญญาร่วมกัน
ระหว่างชมรมแม่มอกหล่ันล้าอีโคโนมีกับผู้ขอรับ
บริการ ซ่ึงนักบริบาลทุกคนท่ีมีรายได้จากการปฏิิบัติ
งานได้พร้อมใจกันบริจาคเงินเข้ากองทุนพัฒนา
ผู้ ดูแล ผู้ สู งอายุ แ ม่มอกห ล่ัน ล้า อี โค โน มี เ ป็น
ประจำาทุกเดือน ถือเป็นการพัฒนาบ้านเมืองที่ให้
ความสำาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น
ทุนทางสังคมอย่างมีคุณค่า โดยเฉพาะพื�นที่ชนบท
ชายขอบ ของการพัฒนาอย่างแม่มอก สร้างโอกาส
แห่งความเสมอภาคและเท่าเทียมในการดูแลตนเอง 
ดูแลชุมชนและสังคมด้านสุขภาพโดยเฉพาะ
การดูแลผู้สูงอายุด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

ประโยชน์ท่ึ�เกิดขึ�น

๑๖๙ ๑ เทศบาล ๑ ตัวอย่างที่ดี ประจำาปี ๒๕๖๓



 ๒. ผลที่เกิดขึ�นกับเทศบาลตำาบลแม่มอก
มีอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเพิ่มขึ�นอีก 
๖๒ คน ท่ีร่วมทำาภารกิจบริการสาธารณะและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน เกิดการทำางานร่วมกัน
อย่างบูรณาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ส่วนราชการอื่นๆ สู ่แบบแผนการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประหยัดงบประมาณในการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และมีบุคลากรที่มีความรู้
อยู่ในชุมชนครอบคลุมทุกพื�นที่

 ๓. ผลที่เกิดขึ�นกับท้องถิ่น เกิดเครือข่าย
การพัฒนา โดยเฉพาะภาคประชาสังคมในพื�นที่ 
ชมรมแม่มอกหล่ันล้าอีโคโนมี ซ่ึงเป็นการรวมตัวกัน
ของกลุ่มลูกหลานแม่มอกจิตอาสารักบ้านเกิด 
ทั�งอยู่ในและนอกชุมชนท่ีมีความมุ่งม่ันในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมของบ้านเมืองแม่มอก จนสามารถ
พึ่งพาตนเอง และพึ่งพาซึ่งกันและกันในการดูแล
ผู ้สูงอายุในชุมชน ให้มีโอกาสสร้างอาชีพเสริม
เพ่ิมทางเลือกงานบริการในอนาคต 

 นักบริบาลผู้สูงอายุแม่มอกหลั่นล้า ได้ใช้
องค์ความรู้และทักษะด้านการบริบาลผู้สูงอายุท่ีไม่เคยมี
มา ก่อน ท่ี ไ ด้รับค รั� ง นี� ไปปฏิิบัติห น้า ท่ี ใ ห้ เ กิด
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคมโดยรวมสืบต่อไป
อย่างรู้เท่าทัน ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ในชุมชน
ตำาบลแม่มอกด้วยหัวใจแห่งจิตอาสาเคียงบ่าเคียงไหล่
กับหน่วยงานภาครัฐ ช่วยแบ่งเบาภารกิจของทาง
ราชการ เป็นเสาหลักของชุมชนของสังคมอีกต้นหน่ึง
ท่ีช่วยคำ�าจุนสังคมให้การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของ
บ้านเมืองได้มีอาสาสมัครจิตอาสาท่ีมีศักยภาพ 
มีมาตรฐานคอยดูแลผู้สูงอายุท่ีเพ่ิมขึ�นได้อย่าง
ม่ันคง ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างเป็นอาชีพหลัก
อีกหน่ึงอาชีพ นอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรมตาม
ฤดูกาลที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ สร้างรายได้ 
สร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้มีความมั่นคงอย่าง
พอเพียงสู่ความผาสุก ที่มากกว่าคำาว่า สุขภาวะ 
ของครอบครัว ชุมชน สังคม อย่างรู ้เท่าทัน
การเปล่ียนแปลงทั�ง สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
ในปัจจุบันและอนาคตสามารถนำาพาครอบครัว
อยู่รอด อยู่ร่วมและอยู่อย่างมีโอกาสได้อย่างยั่งยืน

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
นางสาวขวัญดาว  สิทธิเสนา
นักพัฒนาชุมชนชำานาญการ
โทรศัพท์ : ๐๙ ๓๒๖๙ ๖๙๖๓
Email : dao.senana@gmail.com

๑๗๐เทศบาลตำาบลแม่มอก  จังหวัดลำาปาง



วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ตำ�บลก�รจัดสวัสดิก�รชุมชนอย่�งทั่วถึงมีประสิทธิภ�พ 
สิ่งแวดล้อมชุมชนน่�อยู่ ประช�ชนมีคุณภ�พชีวิตดีอย่�งยั่งยืน
๒๙.๒๔ ต�ร�งกิโลเมตร
๕,๕๘๕ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เดือน ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๒)
เลขที่ ๒๗๙ หมู่ ๓ ตำ�บลศรีเตี้ย 
อำ�เภอบ้�นโฮ่ง จังหวัดลำ�พูน ๕๑๑๓๐
๐ ๕๓๕๓ ๘๖๕๐
www.sritia.go.th
น�ยสมบัติ ณ วรรณไทย

 ก�รฟ้ื้�นฟูื้สมรรถภ�พชุมชนโดยชุมชน
มีส่วนร่วมกระบวนก�รวิเคร�ะห์สภ�พปัญห� 
บริบทและคว�มต้องก�รของเทศบ�ล ที่แสดงถึง
ลักษณะเฉพ�ะของพ้ืนท่ีตำ�บลศรีเต้ียเป็นตำ�บล
ผูู้้สูงอ�ยุและร้อยละ ๖๐ มีอ�ก�รปวดเข่� อีกท้ังมี
สถิติ ผูู้้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองสูงข้ึน 
นอกจ�กนี้ยังมีกลุ่มผูู้้ป่วยเรื้อรัง และประช�ชน
ทั่วไปที่มีอ�ก�รเจ็บปวดหรือบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�น 
เ น่ืองจ�กส่วนใหญ่ประช�ชนประกอบอ�ชีพ

ศููนย์์ฟ้ื้� นฟูื้
สมรรถภาพชุุมชุน

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

อยู่เย็นเป็นสุข

เทศบาลตำาบลศรีเต้ีย
อำาเภอบ้านโฮ่่ง จังหวัดลำาพูน

บ้านพญาเมือง 

๑๗๑ ๑ เทศบ�ล ๑ ตัวอย่�งที่ดี ประจำ�ปี ๒๕๖๓

การฟ้ื้� นฟูื้สมรรถภาพ



อยู่เย็นเป็นสุข
บ้านพญาเมือง 

๑๗๒เทศบ�ลตำ�บลศรีเตี้ย  จังหวัดลำ�พูน

เกษตรกรรมและรับจ้�งท่ัวไป ซ่ึึ่งมีคว�มจำ�เป็นท่ีจะ
ต้องได้รับก�รฟื้้�นฟืู้สมรรถภ�พอย่�งต่อเนื่อง 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคว�มพิก�รหรือก�รเจ็บป่วย
เร้ือรังท่ีจะสร้�งภ�ระให้แก่ครอบครัวและสังคมได้
ในอน�คต แต่ไม่ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รก�ยภ�พ
บำ�บัดของโรงพย�บ�ลบ้�นโฮ่งได้อย่�งสมำ่�เสมอ

 เ ท ศ บ � ล ตำ� บ ล ศ รี เ ต้ี ย มี บุ ค ล � ก ร
กองส�ธ�รณสุขและส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณวุฒิิพร้อม
ท่ีส�ม�รถจะให้ก�รฟ้ื้�นฟูื้สมรรถภ�พแก่คนในชุมชนได้ 
มีค รู ภู มิ ปัญญ�ท้อง ถ่ินและแพทย์ท�ง เ ลือก
ด้�นก�รนวดแผู้นไทย ตอกเส้น ยำ่�ข�ง กัวซึ่� ครอบ
แก้ว มีสถ�นท่ีอ�ค�รโรงเรียนบ้�นสันปูเลยหลังเก่�
ท่ีส�ม�รถปรับปรุงใช้ในก�รให้บริก�รได้ มีเครือข่�ย
อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�นท่ีเข้มแข็ง 
ผูู้้บริห�รและสภ�เทศบ�ลตำ�บลศรีเต้ียก็เห็นชอบ
ให้ดำ�เนินโครงก�รก�ร มีองค์กรภ�ยนอกอนุเคร�ะห์
งบประม�ณในก�รจัดซ้ืึ่อเคร่ืองแช่แผู่้นประคบร้อน 
พร้อมแผู้่นประคบร้อน (Hydrocollator unit)



๑๗๓ ๑ เทศบ�ล ๑ ตัวอย่�งที่ดี ประจำ�ปี ๒๕๖๓

 โ ค ร งก � รด งมะ ปินหว �น กินอยู่ รู้ ค่ � 
เพิ่มป่�ในบ้�น ให้ลูกหล�นอยู่เย็นเป็นสุข ภ�ยใต้
โครงก�รลดเมืองร้อนด้วยมือเร�ปีที่ ๑๒ ผู้ลผู้ลิต
เชิงปริม�ณมีชุมชนค�ร์บอนตำ�่นำ�ร่อง ชุมชนผู้ลผู้ลิต
เชิง คุณภ�พหมู่บ้�นดงมะปินหว�นได้รับร�งวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ โครงก�รลดเมืองร้อนด้วยมือ
เร� ปีท่ี ๑๒ จ�กมูลนิธิสถ�บันส่ิงแวดล้อมไทยร่วม
กับบริษัทโตโยต้�มอเตอร์ประเทศไทยจำ�กัด 
ผู้ลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจ�กก�รดำ�เนินง�นโครงก�รหรือ
กิจกรรมปริม�ณก๊�ซึ่เรือนกระจกท่ีลดและดูดซัึ่บได้
ทั้งสิ้น ๓๓,๓๒๒.๐๗๒ KgCO

2
eq ก�รตรวจสอบ

คุณภ�พนำ้�อุปโภคบริโภคผู้ลผู้ลิตเชิงปริม�ณมีก�ร
ตรวจสอบคุณภ�พนำ้�บ�ด�ลเพ่ือก�รอุปโภคบริโภค
ครบทุกบ่อ โดยมีจำ�นวน ๑๘ บ่อ ผู้ลผู้ลิตเชิง
คุณภ�พในเขตพ้ืนท่ีมีแหล่งนำ้�ท่ีสะอ�ดประช�ชน
ทุกครัวเรือนส�ม�รถใช้บริโภคอุปโภคได้ทุกบ่อ
ผู้ลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจ�กก�รดำ�เนินง�นโครงก�รหรือ
กิจกรรม

บ้้านพญาเมือง 
อยู์�เย็์นเป็็นสุข

 ประช�ชนในเขตพ้ืนท่ีตำ�บลศรีเต้ียมีแหล่งนำ�้
ใช้อุปโภคบริโภคที ่มีคุณภ�พ สะอ�ดปลอดภัย
ได้ม�ตรฐ�น ประหยัดค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดซึ่ื้อนำ้�
เพ่ืออุปโภคบริโภค ส่งเสริมวิส�หกิจชุมชนในก�รใช้
ตู้อบพลังง�นแสงอ�ทิตย์

ผลผลิตเชิงปริมาณ
 สม�ชิกกลุ่มวิส�หกิจชุมชนจำ�นวน ๒๐ คน 
ได้รับคว�มรู้เกี่ยวกับก�รอนุรักษ์พลังง�น และก�ร
ใช้พลังง�นทดแทน มีตู ้อบพลังง�นแสงอ�ทิตย์
ไว้ใช้ในกระบวนก�รผู้ลิต ๒ ตู้ 

ผลผลิตเชิงคุุณภาพ
 ส�ม�รถลดระยะเวล�ในก�รต�กข้�วแต๋น
เหลือเพียง ๑ วัน และส�ม�รถทำ�ก�รต�กได้
แม้วันท่ีมีฝนตกผู้ลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจ�กก�รดำ�เนินง�น
โครงก�รหรือกิจกรรมนำ�ไปใช้กับก�รต�กมะม่วงกวน
ในช่วงที่ผู้ลผู้ลิตล้นตล�ด ทำ�ให้กลุ่มมีสินค้�ใหม่



๑๗๔เทศบ�ลตำ�บลศรีเตี้ย  จังหวัดลำ�พูน

 นอกจ�กนี้จ�กก�รที่ผูู้ ้บริห�ร เจ้�หน้�ที่
และผูู้้แทนชุมชนบ้�นดงมะปินหว�นได้ไปศึกษ�
ดูง�นท่ีประเทศญ่ีปุ่น แล้วพบนวัตกรรมบ้�นอัจฉริยะ
ประหยัดพลังง�นท่ีเป็นบ้�น ๒ ช้ัน ท่ีปล่อยให้มีแสง
สว่�งลอดเข้�ม�ในตัวบ้�นลดก�รเปิดไฟื้ฟ้ื้�ในเวล�
กล�งวัน และก�รสร้�งท่ีดูทิศท�งลมเพ่ือก�รระบ�ย
คว�มร้อนของตัวบ้�น จึงมีแนวคิดในก�รอนุรักษ์
บ้�นสองชั้นใต้ถุนสูง โล่ง ซึ่ึ ่งเป็นภูมิปัญญ�ของ
บรรพบุรุษช�วล้�นน� ที่อ�ศัยอยู่ใต้ถุนบ้�นเพื่อ
หลบคว�มร้อนท่ีไม่ส�ม�รถผู่้�นฉนวนต่�งๆ ลงม�ถึงได้
ในช่วงกล�งวัน ในขณะเดียวกันก็มีแสงสว่�งเพียง
พอจนไม่ต้องเปิดไฟื้ฟื้้�อีก และในตอนกล�งคืน
ท่ีจะมีลมพัดโกรกก็อ�ศัยอยู่บนช้ัน ๒ ของตัวบ้�นได้
เย็นสบ�ยโดยไม่ต้องมีเครื่องปรับอ�ก�ศ ภ�ยใต้
กิจกรรม บ้�นพญ�เมือง โดยก�รสำ�รวจลักษณะ
บ้�นที่เข้�หลักเกณฑ์์ทั่วทั้งตำ�บล มีคณะกรรมก�ร
กล่ันกรองซ่ึึ่งเป็นตัวแทน ทสม. ของแต่ละหมู่บ้�น 
เพื่อส่งเสริมให้เจ้�ของบ้�นเกิดคว�มภ�คภูมิใจ
ในบ้�นของตน แล้วไม่สร้�งบ้�นต�มแบบสมัยใหม่
ท่ีไม่เหม�ะกับสภ�พอ�ก�ศของเมืองไทยแล้ว
ต้องสิ้นเปลืองพลังง�นม�กขึ้น

การอนุรักษ์์บ้้านสองชัุ�น
แบ้บ้โบ้ราณ

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
น�งขวัญฤทัย  รัตนพรหม
ผูู้้อำ�นวยก�รกองส�ธ�รณสุขและส่ิงแวดล้อม
โทรศัพท์ : ๐๘ ๔๐๘๐ ๘๖๖๒
Email : padcha-metallie_@hotmail.com



วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ศรีธ�ตุเมืองน่�อยู่ แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์ 
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งดี อนุรักษ์วิถีภูมิปัญญ�ท้องถิ่น
๓.๓๔ ต�ร�งกิโลเมตร
๕,๕๔๓ คน (ข้อมูล ณ เดือน มกร�คม พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขที่ ๑๑๐ หมู่ ๑๒ ถนนศรีธ�ตุ – วังส�มหมอ 
ตำ�บลศรีธ�ตุ อำ�เภอศรีธ�ตุ จังหวัดอุดรธ�นี ๔๑๒๓๐
๐ ๔๒๓๘ ๒๔๘๘
www.srithat.org
น�ยไพศ�ล อุปมะ

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญ�ช้ีถึงแนวท�ง
ก�รดำ�รงอยู่และปฏิิบัติของประช�ชนทุกระดับ 
ในก�รพัฒิน�และบริห�รประเทศให้ดำ�เนินไปท�ง
ส�ยกล�งโดยเฉพ�ะก�รพัฒิน�เศรษฐกิจ เพื่อให้
ก้�วทันต่อโลกยุคโลก�ภิวัฒิน์ คว�มพอเพียง หม�ยถึง 
คว�มพอประม�ณ คว�มมีเหตุผู้ล รวมถึงคว�ม
จำ� เ ป็น ท่ี จะ ต้อ ง มี ระบบ ภู มิ คุ้ ม กัน ใน ตั ว ท่ี ดี
พอสมควร โครงก�รศูนย์ก�รเรียนรู ้เศรษฐกิจ

ศููนย์์การเรีย์นรู้เศูรษ์ฐกิจ
พอเพีย์งบึ้งคำำาศูรี 
ตามป็รัชุญาเศูรษ์ฐกิจ
พอเพีย์ง

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บึงคุำาศรี ตาม

เทศบาลตำาบลศรีธาตุ
อำาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๗๕ เทศบ�ลตำ�บลศรีธ�ตุ  จังหวัดอุดรธ�นี



๑๗๖เทศบ�ลตำ�บลศรีธ�ตุ  จังหวัดอุดรธ�นี

พอเพียงบึงคำ�ศรี เป็นหน่ึงในนโยบ�ยแนวท�งก�ร
พัฒิน�ของรัฐบ�ลท่ีต้องก�รกระตุ้นและสร้�งคว�ม
เข้มแข็ง ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยมี
หลักก�รสำ�คัญคือ ก�รมอบอำ�น�จให้ประช�ชน 
ให้ร่วมกันใช้ทรัพย�กรที่มีอยู่ในชุมชน สร้�งคว�ม
พออยู่พอกิน พอใช้ และพัฒิน�ศักยภ�พชุมชนให้มี
คว�มก้�วหน้�อย่�งยั ่งยืน



 • เพ่ือพัฒิน�ส่งเสริมและสร้�งคว�มเข็มแข็ง
ท�งสังคมต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง
 • เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ด้�นเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีสมบูรณ์ เป็นต้นแบบในก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ให้กับ
เกษตรกรและประช�ชนผูู้้สนใจ
 • เพ่ือเป็นสถ�นท่ีส�ธิตก�รใช้วิถีชีวิตพอเพียง
และก�รทำ�เกษตรต�มแนวปรัชญ�ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

วััตถุป็ระสงค์ำ

๑๗๗ ๑ เทศบ�ล ๑ ตัวอย่�งที่ดี ประจำ�ปี ๒๕๖๓



 ศูนย์ก�รเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบึงคำ�ศรี 
ต�มปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง โดยเทศบ�ลตำ�บล
ศรีธ�ตุ ได้ดำ�เนินก�รจัดต้ังศูนย์ก�รเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือเป็นศูนย์ก�รเรียนรู้และส�ธิต ส่งเสริม 
พัฒิน�ด้�นก�รเกษตร ให้กับประช�ชนในพื้นที่
ได้เป็นแหล่งศึกษ�คว�มรู้ด้�นก�รพัฒิน�พันธ์ุปล�
นำ้�จืด เพ�ะพันธ์ุไก่พ้ืนเมือง รวมถึงพันธ์ุพืช ผัู้กชนิด
ต่�งๆ ตลอดจนเป็นสถ�นท่ีฝึกอบรม สถ�นท่ีท่องเท่ียว
เชิงเกษตรสำ�หรับประช�ชนในพ้ืนท่ี หรือประช�ชน
ท่ัวไปท่ีมีคว�มสนใจ

การดำำาเนินงานภาย์ใน
ศููนย์์การเรีย์นรู้

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
น�งส�วยุพ�พช  วิช�โครต
ผูู้้อำ�นวยก�รกองส�ธ�รณสุขและส่ิงแวดล้อม
โทรศัพท์ : ๐๘ ๑๒๖๑ ๖๙๕๗
Email : yupapornwi@gmail.com

๑๗๘เทศบ�ลตำ�บลศรีธ�ตุ  จังหวัดอุดรธ�นี



วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ศรีพนมม�ศ คือ ศูนย์กล�งแห่งอ�รยธรรม แหล่งก�รเรียนรู้
และคว�มอุดมสมบูรณ์ของเมืองลับแล ท่ีไม่มีวันส้ินสูญสล�ย
๑.๔๘ ต�ร�งกิโลเมตร
๓,๐๑๘ คน (ข้อมูล ณ เดือน มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขท่ี ๘๕๙ ถนนเข�นำ้�ตก อำ�เภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๓๐
๐ ๕๕๔๓ ๑๐๗๖
www.sriphanommas.go.th
น�ยเจษฎ� ศรุติสุต

 เมืองลับแล เป็นอำ�เภอเล็กๆ แห่งหน่ึงในจังหวัด
อุตรดิตถ์ ห่�งจ�กตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะท�ง 
๘ กิโลเมตร แต่เดิมคงเป็นเมืองท่ีก�รเดินท�งไปม�
ไม่สะดวก เส้นท�งคดเคี้ยว ทำ�ให้คนที่ไม่ชำ�น�ญ
ท�งพลัดหลงได้ง่�ย จนได้ช่ือว่�เมืองลับแล ซ่ึึ่งแปลว่�
มองไม่เห็น ด้วยเหตุผู้ลน้ีเมืองลับแล จึงเป็นเมืองล้ีลับ 
คนภ�ยนอกไม่ส�ม�รถเข้�ไปในเมืองได้ จนมีเร่ือง
เล่�กันว่�คนมีบุญเท่�น้ันจะได้เข้�ไปถึงเมืองลับแล 
รวมท้ังยังมีคำ�เล่�ข�นตำ�น�นล้ีลับกันม�แต่โบร�ณ 
ในเรื่องของจ�รีตประเพณี ก�รยึดมั่นในศีลธรรม 

ตลาดำถนนวัันวัาน
เมืองลับ้แล

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

เทศบาลตำาบลศรีพนมมาศ
อำาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์์

ลับแล
เยือนเมือง

๑๗๙ ๑ เทศบ�ล ๑ ตัวอย่�งที่ดี ประจำ�ปี ๒๕๖๓

ก�รโกหก ก�รรักษ�ว�จ�สัตย์ เป็นเร่ืองเล่�ท่ีกล่�ว
ข�นของเมืองลับแลว่� มีช�ยหนุ่มเมืองทุ่งยั้งเกิด
พลัดหลงเข้�ไปยังเมืองลับแลอันลึกลับ ไม่ส�ม�รถ
ห�ท�งเข้�ออกอย่�งท่ัวไปได้ ช�ยหนุ่มเม่ือเข้�ม�อยู่
ในลับแล เข�ได้ไปผูู้กสัมพันธ์รักกับส�วลับแล
น�งหนึ ่ง จนแต่งง�นอยู ่กินกันฉันท์ภรรย�ส�มี 
และมีลูกน้อยเป็นพย�นรัก ๑ คน ในเมืองลับแล
น้ันมีแต่ผูู้้หญิงท้ังหมด ช�วลับแลเป็นเมืองท่ียึดถือ
เร่ืองสัจจะว�จ�เป็นสำ�คัญ ใครท่ีมีพฤติกรรมโกหก
ไม่อ�จที ่จะอยู ่เมืองนี ้ได้ ช�วเมืองเป็นผูู้้ยึดมั ่น



ลับแล
เยือนเมือง

๑๘๐เทศบ�ลตำ�บลศรีพนมม�ศ  จังหวัดอุตรดิตถ์

ในศีลธรรม ไม่มีก�รกล่�วว�จ�หรือกระทำ�ก�รโกหก 
วันหนึ่ง ผูู้้เป็นเมียออกไปธุระนอกบ้�นให้ช�ยหนุ่ม
อยู่กับลูก ลูกน้อยเกิดร้องไห้ห�แม่ช�ยหนุ่มจึงพูด
โกหกลูกไปว่� แม่ม�แล้ว เพ่ือให้ลูกน้อยหยุดร้องไห้
เหมือนฟ้ื้�ลิขิตฝ่�ยเมียกลับม�ถึงบ้�นได้ยินพอดี 
ทำ�ให้ฝ่�ยผัู้วไม่ส�ม�รถอยู่เมืองน้ีต่อไปได้ เพร�ะผิู้ด
ต่อหลักก�รของช�วลับแล เข�จึงต้องจำ�ใจจำ�จ�ก
เมืองลับแลไป ในวันจ�กล� เมื่อเมียม�ส่งบอก
เส้นท�งออกจ�กหมู่บ้�น เธอได้มอบถุงย่�มให้ส�มี
หนึ่งใบ พร้อมกำ�ชับว่�ห้�มเปิดย่�มจนกว่�จะพ้น
หมู่บ้�นไปจึงส�ม�รถเปิดได้ แต่ช�ยหนุ่มเดินท�ง
ม�ถึงกล�งท�งท�งรู้สึกว่�ย่�มหนักข้ึนเรื่อยๆ 
จึงเปิดย่�มดูเห็นมีหัวขมิ้นอยู่ เต็มจึงโยนทิ้งไป 
เหลือเพียงเศษติดไว้ เมื ่อออกพ้นเมืองลับแล 
ช�ยหนุ ่มเปิดถุงย่�มดูอีกครั ้งพบว่� เศษขมิ ้น
ก ล � ย เ ป็ นทอ งคำ� เ หลื อ ง อ ร่ � มแต่ อ นิ จ จ �
ช่�งน่�เสียด�ยยิ่ง คร้ันจะกลับเข้�ไปห�ขม้ินท่ีโยน
ทิ้งไป ก็ไม่ส�ม�รถห�เส้นท�งที่จ�กม�ได้ถูกแล้ว 
ขณะที่ ส � ว ช�ว ลับแลคน น้ัน ก็ ต้ อ งประสบ
ชะต�กรรมกล�ยเป็นแม่ม่�ยลูกติด เกิดเป็นตำ�น�น
ลับแลเมืองแม่ม่�ยเล่�ข�นสืบต่อกันเรื่อยม� 
ปัจจุบันก�รท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้

ส ่งเสร ิมให้เม ืองลับแลเป็น ๑ ใน ๒๔ แหล่ง
ท่องเที่ยวเมืองไทย ผู้่�นวิถีเรื ่องเล่� ในโครงก�ร
เข�เล่�ว่� ท่องเท่ียววิถีไทยผู่้�นวิถีแห่งเร่ืองเล่� 



 ตล�ดถนนวันว�นเมืองลับแล เป็นตล�ดนัด
ชุมชน ตั้งอยู่บริเวณถนนวันว�นในพื้นที่บริเวณ
พิพิธภัณฑ์์เมืองลับแล ตำ�บลศรีพนมม�ศ อำ�เภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเปิดทุกวันเส�ร์ ต้ังแต่
เวล� ๑๕.๐๐ น.จนถึง ๒๑.๐๐ น. มีแผู้งค้�ไว้บริก�ร
ทั้งสิ ้น ๗๒ แผู้งค้� โดยน�ยกเทศบ�ลตำ�บล
ศรีพนมม�ศต้องก�รให้ช�วบ้�นได้มีร�ยได้ และม�
พบปะกัน ทั้งยังเป็นก�รส่งเสริมสินค้�หัตถกรรม
เมืองลับแล โดยเฉพ�ะผู้้�ซึ่ิ่นเสื้อผู้้�ทอ และผู้้�ทอ
ปักล�ยแบบลับแล

๑๘๑ ๑ เทศบ�ล ๑ ตัวอย่�งที่ดี ประจำ�ปี ๒๕๖๓

ท่ีมีเอกลักษณ์ของตนเอง รวมท้ัง พืชผัู้ก ผัู้กพ้ืนบ้�น
ข้�วปลอดส�ร ข้�วอินทรีย์ ผู้ลไม้ ทุเรียนหลง-หลิน
ลับแล ลองกอง ล�งส�ด เง�ะ มังคุด มะไฟื้ มะยงชิด 
กล้วยนำ้�ว้� ฝรั่ง ซึ่ึ่งเป็นผู้ลิตผู้ลของช�วน�ช�วสวน
อ�ห�รพื้นถิ่นเมืองลับแล เช่น ข้�วพันผู้ัก หมี่พัน 
ข้�วแคบ รวมทั ้งขนมไทยโบร�ณ ลอดช่องเค็ม 
ขนมขี้หนู ข้�วต้มมัด ข้�วตู ผู้ักก�ดดอง ไม้กว�ด
ตองกง เครื่องจักรส�น สินค้� OTOP ฯลฯ 
รวมไปถึงอ�ห�รท�นเล่น สินค้�ท�งก�รเกษตร
อีกม�กม�ย ให้ผูู้้ม�เย่ียมชมได้เลือกซ้ืึ่อห�กัน ต�มวิถี
ของช�วลับแล



 สินค้�หัตถกรรมเมืองลับแล โดยเฉพ�ะ
ผู้้�ซึ่ิ่นเสื้อผู้้�ทอ และผู้้�ทอปักล�ยแบบลับแลที่มี
เอกลักษณ์ของตนเอง รวมทั้ง พืชผู้ัก ผู้ักพื้นบ้�น 
ข้�วปลอดส�ร ข้�วอินทรีย์ ผู้ลไม้ ทุเรียนหลง-หลิน
ลับแล ลองกอง ล�งส�ด เง�ะ มังคุด มะไฟื้ มะยงชิด 
กล้วยนำ้�ว้� ฝร่ัง ซ่ึึ่งเป็นผู้ลิตผู้ลของช�วน�ช�วสวน 
อ�ห�รพื้นถิ่นเมืองลับแล เช่น ข้�วพันผู้ัก หมี่พัน 
ข้�วแคบ รวมทั ้งขนมไทยโบร�ณ ลอดช่องเค็ม 
ขนมขี้หนู ข้�วต้มมัด ข้�วตู ผู้ักก�ดดอง ไม้กว�ด
ตองกง เคร่ืองจักรส�น สินค้� OTOP ฯลฯ รวมไป
ถึงอ�ห�รท�นเล่น สินค้�ท�งก�รเกษตรอีกม�กม�ย

 ตล�ดต้องชม ถนนวันว�นเมืองลับแล เป็นตล�ด
ท่ีต้องม�ชมอย่�งยิ่ง เน่ืองจ�กในสถ�นท่ีน้ียังมีอะไร
หล�ยส่ิงหล�ยอย่�งท่ีน่�ชม มีวิถีคว�มเป็นอยู่ท่ีน่�รู้
ต�มวิถีชุมชม มีอัตลักษณ์ของชุมชนเมืองลับแล
อย่�งแท้จริง โดยมีพิพิธภัณฑ์์เมืองลับแล ซึ่ึ่งเป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิตเชิงวิถีเมืองลับแล เป็นศูนย์กล�ง
ก�รเผู้ยแพร่ให้คว�มรู้เก่ียวกับประวัติศ�สตร์คว�ม
เป็นม�ของเมืองลับแล วัฒินธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีภูมิปัญญ�ท้องถ่ิน วิถีชีวิตของชุมชนต้ังแต่
อดีตถึงปัจจุบัน และผู้ลง�นบรรพบุรุษเมืองลับแล
อันเป็นจุดเร่ิมต้นสำ�คัญท่ีทำ�ให้คนตระหนักถึงคุณค่�
ของเมืองลับแลในก�รส่งเสริมให้เห็นถึงวิถีชีวิต
ที่มีคุณค่�เชิงอัตลักษณ์

 ชมพิพิธภัณฑ์์เมืองลับแล อยู่บริเวณซุ้ึ่มประตู
เมืองลับแล โดยในบริเวณเรือนไทยนั้น ได้รวบรวม
ประวัติศ�สตร์ของเมืองลับแล วิถีก�รใช้ชีวิตของ
ช�วลับแล และได้จำ�ลองเร่ืองร�วในแบบต่�งๆ เช่น 
ก�รร้องเพลงกล่อมลูก ก�รอยู่ไฟื้หลังคลอด ยุ้งเก็บ
ข้�ว ห้องนำ้� คอกช้�ง คอกม้� คอกหมู สวนมะพร้�ว
สวนหม�ก บ่อนำ ้� ลำ�ธ�รธรรมช�ติ ก�รทอผู้้�
ตีนจกของลับแล พิพิธภัณฑ์์บ้�นพระศรีพนมม�ศ 
แสดงชีวประวัติผู้ลง�นของพระศรีพนมม�ศ 
และของดีเมืองลับแล ซึ่ึ ่งได้ถ่�ยทอดเรื ่องร�ว
ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน กิจกรรม
ก�รแสดงของช�วเมืองลับแลท้ังคนสูงวัยและ
เย�วชน เช่น รำ�วงย้อนยุค ลิเก ประกวดดนตรีไทย 
โฟื้ล์คซึ่อง ก�รละเล่นของเด็กไทย อีกทั้งยังเป็น
ศูนย์กล�งรองรับนักท่องเท่ียวโดยมีจักรย�นให้เช่�
ส�ม�รถขี่ชมรอบเมืองลับแลได้อีกด้วย

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
น�ยเจษฎ�  ศรุติสุต
น�ยกเทศมนตรีตำ�บลศรีพนมม�ศ
โทรศัพท์ : ๐ ๕๕๔๓ ๑๑๐๓
Email : e-nu2u@hotmail.com

๑๘๒เทศบ�ลตำ�บลศรีพนมม�ศ  จังหวัดอุตรดิตถ์



วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ชุมชนน่�อยู่ ส่งเสริมเศรษฐกิจด้�นก�รท่องเที่ยวพัฒิน�ง�นจักส�นสู่
ส�กล สุขภ�พดีด้วยแพทย์แผู้นไทย
(อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์เป็น “เมืองน่�อยู่ยั่งยืน”)
๒๒.๒๕ ต�ร�งกิโลเมตร
๖,๐๑๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๒)
เลขที่ ๕๕ หมู่ ๙ ตำ�บลหัวเวียง อำ�เภอเสน� 
จังหวัดพระนครศรีอยุธย� ๑๓๑๑๐
๐ ๓๕๓๙ ๖๑๓๐
www.huawiang.go.th
น�ยธเนศ สนธิ

 เป็นก�รต่อยอดจ�กโครงก�รลดปริม�ณ
ขยะครัวเรือนโดยก�รคัดแยกขยะและนำ�ไปใช้
ประโยชน์ โครงก�รเกษตรปลอดภัยและโครงก�ร
ผู้ลิตปุ�ยนำ้�ชีวภ�พของเทศบ�ลตำ�บลหัวเวียง 
ซึ่ึ่งเป็นแนวคิดก�รลดขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) 
ในชุมชน และนำ�เอ�ขยะอินทรีย์ม�ใช้ประโยชน์
ต�มบริบทของเมือง ซ่ึึ่งเทศบ�ลตำ�บลหัวเวียงเป็น
ท่ีร�บลุ่ม เหม�ะสำ�หรับก�รทำ�เกษตรกรรม ซึ่ึ่งมี
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (น�ข้�ว) ร้อยละ ๘๐ โดยเทศบ�ล 

เกษ์ตรป็ลอดำภัย์ 
ลดำใชุ้สารเคำมีในนาข้าวั

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

หัวเวียง

เทศบาลตำาบลหัวเวียง 
อำาเภอเสนา จังหวัดพระนคุรศรีอยุธยา

ชุมชนน่าอยู่

๑๘๓ ๑ เทศบ�ล ๑ ตัวอย่�งที่ดี ประจำ�ปี ๒๕๖๓



หัวเวียง
ชุมชนน่าอยู่

๑๘๔เทศบ�ลตำ�บลหัวเวียง  จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

ได้เข้�ให้คว�มรู้และส่งเสริมก�รทำ�นำ้�หมักชีวภ�พ 
ก�รทำ�ฮอร์โมนไข่ ก�รใช ้ส�รไตรโคเดอร ์ม� 
(ใช้เชื้อร�กำ�จัดเช้ือร�) และนำ้�หมักสะเด�ไล่แมลง 
ซ่ึึ่งสะ เด� เ ป็น พืช ท่ีมีอ ยู่ท่ัว ไปใน ท้อง ถ่ินและ
มีจำ�นวนม�ก
 ขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) เป็นขยะท่ีส�ม�รถ
ย่อยสล�ยได้ง่�ย เป็นปัญห�ในก�รจัดเก็บของ
เทศบ�ล มีนำ้�หนักม�ก ทำ�ให้เสียค่�ใช้จ่�ยในก�ร
กำ�จัดเป็นเงินจำ�นวนม�ก หน่วยง�นเทศบ�ล
มีแนวคิดในก�รลดปริม�ณขยะประเภทน้ี โดยอ�ศัย
บริบทของเมืองสภ�พแวดล้อม และทรัพย�กรที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ดำ�เนินก�รศึกษ�
ข้อมูลในก�รทำ�นำ�้หมักหรือส�รชีวภ�พต่�งๆ ท่ีม�จ�ก
ขยะอินทรีย์ ส�ม�รถทำ�ได้ง่�ยใช้ในน�ข้�ว และ
ให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีใช้ในแปลงน�ของตนเองก�รใช้
ประโยชน์ได้จริงและเชิงพ�นิชย์ จ�กก�รทดลอง
และนำ�นำ้�หมักหรือส�รชีวภ�พต่�งๆ ไปใช้พบว่� 
นำ้� หมั กสะ เด � เป็ นส � ร ไล่ แมล ง ในน�ข้ � ว 
ฮอร์โมนไข่บำ�รุงต้นและรวงข้�ว ส�รไตรโคเดอร์ม�
เป็นส�รต้�นเช้ือร�ในข้�ว นำ้�หมักขยะหอมเป็นส�ร
บำ�รุงต้นและใบช่วยย่อยสล�ยส�รอินทรีย์ต่�งๆ 
 ดังนั ้น นำ ้�หมักจ�กขยะอินทรีย์จึงได้รับ
คว�มสนใจจ�ก ชุมชนและประช�ชน ท่ี เ ป็น

เกษตรกรจำ�นวนม�ก ส�ม�รถลดต้นทุนก�รผู้ลิต
ข้�วจ�กไร่ละ ๔,๐๐๐ บ�ท เหลือต้นทุนไร่ละ 
๓,๐๐๐ บ�ท เกิดก�รรวมกลุ่มและมีชุมชนต้นแบบ
ด้�นเกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจพอเพียงข้ึนในชุมชน 
เป็นแหล่งศึกษ�เรียนรู้ด้�นก�รเกษตรและผู้ลผู้ลิต
ข้�วได้ส่งตรวจได้ม�ตรฐ�น GAP เกษตรกรส�ม�รถ
ข�ยข้�วได้ในร�ค�ท่ีสูงข้ึนและผู้ลิตข้�วจำ�หน่�ยเอง 
รับประท�นเองในกลุ่มผูู้้ผู้ลิตข้�ว รวมถึงตรวจ
ส�รเคมีในเลือดของเกษตรกรในพ้ืนท่ีไม่พบส�รเคมี 
(ข้อมูลจ�กเกษตรอำ�เภอและจังหวัดฯ) นอกจ�กน้ี
ยังเป็นวิธีก�รลดปริม�ณขยะท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือน
และชุมชนมีก�รทำ�นำ้�หมักใช้เองในครัวเรือน และ
มีก�รพัฒิน�ต่อยอดจ�กครัวเรือนท่ีไม่สะดวกใน
ก�รทำ�นำ้�หมักใช้ก�รทำ�ถังขยะเปียกเจ�ะรูและฝัง
กลบขยะเปียกเมื่อเต็มถังเป็นปุ�ยของดิน



 แนวคิดในก�รประดิษฐ์ผู้ลง�น เป็นก�ร
ต่อยอดจ�กโครงก�รลดปริม�ณขยะครัวเรือน
โดยก�รคัดแยกขยะและนำ�ไปใช้ประโยชน์ ประจำ�
ปีงบประม�ณ ๒๕๖๒ ของเทศบ�ลตำ�บลหัวเวียง 
ซ่ึึ่งเป็นแนวคิดก�รนำ�เอ�ขยะท่ีเหลือใช้ประเภท
ขวดนำ้�พล�สติก นำ�ม�ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อลด
ขยะและนำ�ม�ใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้แทนก�รตก
กุ้งแม่นำ้� เป็นก�รประหยัดเวล�และแรงง�น
 เ น่ื อ ง จ � ก ปั จ จุ บั น ปั ญ ห � ข ย ะ จ � ก
ขวดพล�สติก ที่ใช้ในก�รบรรจุนำ้�ดื่มมีจำ�นวนม�ก
แม้จะนำ�ม�คัดแยกเพ่ือรอจำ�หน่�ยเป็นร�ยได้
ยังมีเหลือจำ�นวนม�ก ประกอบกับเทศบ�ลตำ�บล
หัวเวียงได้ มีก�รรณรงค์ให้ มีก�รคัดแยกขยะ
เพ่ือลดปริม�ณขยะ และท้องถ่ินเป็นชุมชนริมแม่นำ้�
(แม่นำ้�น้อย) มีช�วบ้�นลอยเรือบริเวณริมคลอง
และริมแม่นำ้�น้อย เพ่ือตกกุ้งแม่นำ้�เป็นอ�ห�รและ
จำ�หน่�ยซ่ึึ่งมีร�ค�ค่อนข้�งสูง แต่ต้องใช้ระยะเวล�น�น
ในก�รลงเบ็ดตกกุ้ง จึงเกิดแนวคิดประดิษฐ์อุปกรณ์
เพ่ือดักจับกุ้งข้ึน กระบวนก�รสร้�งสรรค์และประยุกต์
ใช้เทคโนโลยี ขวดนำ�้พล�สติกดักกุ้ง เป็นวัสดุเหลือใช้ 
เป็นขยะพล�สติกที่ ย่ อยสล�ยย�กส�ม�รถ
ลอยนำ้�ได้ จึงนำ�ม�ประดิษฐ์เป็นท่ีดักกุ้งแม่นำ้� 
มีคว�มคงทน สะดวกในก�รใช้ ใช้วัสดุในท้องถิ่น
ที่มีในก�รทำ� ไม่มีค่�ใช้จ่�ยและประหยัดเวล�และ
แรงง�นในก�รดักหรือตกกุ้งแม่นำ้�

ขวัดำนำ�าพลาสติกดัำกกุ้ง

๑๘๕ ๑ เทศบ�ล ๑ ตัวอย่�งที่ดี ประจำ�ปี ๒๕๖๓

 จ�กก�รทดลองประดิษฐ์และนำ�ไปใช้เพ่ือ
ดักจับกุ้งแม่นำ้� พบว่�ดักจับกุ้งได้ จึงได้รับคว�ม
สนใจจ�กชุมชน/ประช�ชนริมแม่นำ้�และมีบ�งครัว
เรือนนำ�ไปปฏิิบัติต�ม จึงมีแนวคิดในก�รส่งเสริม
ให้ชุมชนริมแม่นำ ้� หรือลำ�คลองในพื้นท่ี หรือ
ช�วประมงนำ้�จืดนำ�ไปใช้ในก�รประมง และยังเป็น
วิ ธีก�รลดปริม�ณขยะ ท่ีเ กิด ข้ึนในครัว เรือน
และชุมชน



 เป็นก�รริเริ่มแนวคิดสร้�งสรรค์ เกี่ยวกับ
ก�รอยู่ กับนำ้�ของชุมชนริมแม่นำ้�น้อยท่ีประสบ
ปัญห�นำ้�ท่วมซึ่ำ้�ซึ่�กเกือบทุกปี เพร�ะสภ�พพ้ืนท่ี
เป็นท่ีลุ่มตำ่� และเป็นที่รับนำ้�จ�กภ�คเหนือในช่วง
เดือนตุล�คม ถึงเดือนพฤศจิก�ยน ของทุกปี ทำ�ให้
นำ้�ท่วมหล�กเต็มพ้ืนท่ีหรือนำ้�ล้นตล่ิงประกอบกับ
ในพ้ืนท่ีมีลำ�คลองท่ีเป็นคลองส�ข�แยกจ�กแม่นำ�้น้อย 
จำ�นวน ๘ คลอง ก�รชลอนำ้�โดยก�รสร้�งคันก้ันนำ้� 
หรือเข่ือนก้ันนำ้�ท่ีไม่กระทบต่อส่ิงแวดล้อม ผัู้งเมือง 
ก�รดำ�รงชีวิตของประช�ชน ส�ม�รถอำ�นวยคว�ม
สะดวกแก่ประช�ชนในพ้ืนท่ีและในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
จึงเป็นแนวคิดประก�รหน่ึงท่ีทำ�ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด คุ้มค่� มีประสิทธิภ�พ และประช�ชนพึง
พอใจและอีกประก�รหน่ึง เม่ือเกิดนำ้�ท่วมถนน
ท�งสัญจรของประช�ชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง
ทำ�ให้เกิดคว�มเดือดร้อน และมีก�รสูญเสียงบประม�ณ
ในก�รจัดซ้ืึ่อกระสอบทร�ย ทร�ย หรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ี
จำ�เป็นในก�รรักษ�พ้ืนท่ีเศรษฐกิจและถนนท่ีเป็น
ท�งสัญจรหลัก ต้องใช้แรงง�นคนจำ�นวนม�ก
ในก�รป้องกันก�รพังทล�ยของแนวกระสอบทร�ย
ที่กั้นนำ้�ไว้ แรงง�นประสบปัญห�เจ็บป่วยจ�กโรค
ที่ม�กับนำ้�ท่วม เช่น นำ้�กัดเท้� ปวดกล้�มเนื้อ
ไข้หวัด สัตว์มีพิษกัดต่อย เกิดก�รสูญเสีย งบประม�ณ
ในเรื่องก�รรักษ�พย�บ�ล ดังนั้น ก�รสร้�งเขื่อน
หรือคันกั้นนำ้�ถ�วรที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
สวยง�ม ไม่เกิดก�รสูญเสียงบประม�ณ และมี
ประสิทธิภ�พสูงสุด

เขื�อนกั�นนำ�าหรือคัำนกั�นนำ�า 
เพื�อการอยู์�กับ้นำ�า
อย์�างมีคำวัามสุข

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
น�งวันนภ�  นันตะทัย
พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�ร
โทรศัพท์ : ๐๙ ๘๙๒๘ ๘๕๖๔
Email : thimachai-wan@hotmail.com

๑๘๖เทศบ�ลตำ�บลหัวเวียง  จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

 เข่ือนก้ันนำ้�หรือคันก้ันนำ้� เพ่ือก�รอยู่กับนำ้�
อย่�งมีคว�มสุขเป็นก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�
อุทกภัยที ่มีประสิทธิภ�พ ให้ผู้ลเป็นที ่พึงพอใจ
ของประช�ชน โดยส�ม�รถลดงบประม�ณในก�ร
จัดซึ่ื้อ จัดจ้�ง ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ กำ�ลังแรงง�น 
สุขภ�พของพนักง�น ลดก�รสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประช�ชน อำ�นวยคว�มสะดวกแก่
ประช�ชนเป็นอย่�งดียิ่ง รักษ�สภ�พแวดล้อม และ
มีลักษณะท่ีสวยง�ม คงทน ใช้เป็นเส้นท�งสัญจร

ในก�รติดต่อร�ชก�รในสถ�นก�รณ์นำ�้ท่วม เป็นศูนย์
ให้คว�มช่วยเหลือผูู้้ประสบภัยนำ้�ท่วม รวมถึงเป็น
ก�รรักษ�พ้ืนท่ีของท�งร�ชก�รท้ังในพ้ืนท่ีและ
ส่วนของร�ชก�รอ่ืนๆ
 เข่ือนก้ันนำ้�หรือคันก้ันนำ้�เป็นนวัตกรรม
ท่ีเป็นส่ิงปลูกสร้�ง คงทน ถ�วร สวยง�ม มีท่ีระบ�ยนำ�้ 
ส�ม�รถว�งไม้กระถ�ง หรือปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ
บนคันกั ้นนำ ้�ได้ เป็นก�รเพิ ่มพื ้นที ่สีเขียวและ
ปรับภูมิทัศน์ให้สวยง�ม โดยเป็นก�รใช้ร้ัวเทศบ�ล
ทำ�เป็นคันกั ้นนำ ้� และใช้พื ้นที ่ส�ธ�รณะตลอด
ถนนวงแหวนหัวเวียงก้ันนำ้�บริเวณถนนวงแหวน
หัวเวียงให้รถยนต์ส�ม�รถสัญจรไปม�ได้ในฤดูนำ�้ท่วม 
ประช�ชนส�ม�รถนำ�เรือพ�ยจ�กบ้�นเรือนม�จอดไว้
ท่ีริมคันก้ันนำ้�และเดินท�งโดยรถยนต์ไปทำ�ง�น 
เป็นจุดอพยพของประช�ชนท่ีประสบภัยนำ้�ท่วม
บ้�นเรือน และเป็นก�รรักษ�พ้ืนท่ีของท�งร�ชก�ร
ทั้งในพื้นที่และถนนเส้นท�งสัญจรหลัก



วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ต�มแนวปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตรหล�กหล�ย 
วัฒินธรรมยั่งยืน องค์กรบริห�รจัดก�รที่ดี
๔๔.๘๑๓ ต�ร�งกิโลเมตร
๙,๒๖๑ คน (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภ�คม พ.ศ. ๒๕๖๒)
เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๒ ตำ�บลห�ดคำ� 
อำ�เภอเมืองหนองค�ย จังหวัดหนองค�ย ๔๓๐๐๐
๐ ๔๒๐๘ ๐๔๔๑
www.hadkham.com
น�ยชัยโรจน์ ฐิรศิริชวเลิศ

 รูปแบบก�รเสริมสร้�งวัฒินธรรมก�รจัดก�ร
ขยะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่กึ ่งเมือง กรณีศึกษ�
ในชุมชนตำ�บลห�ดคำ�อำ�เภอเมือง จังหวัดหนองค�ย
กระบวนก�รวิเคร�ะห์สภ�พปัญห� บริบทและ
คว�มต้องก�รของเทศบ�ล ที่แสดงถึงลักษณะ
เฉพ�ะของพ้ืนท่ีก�รวิ จัยเร่ือง น้ี เ ป็นก�รวิ จัย
เชิงคุณภ�พ จัดทำ�ขึ ้นเพื ่อศึกษ�รูปแบบก�ร
แก้ปัญห�ก�รจัดก�รขยะของชุมชนท้ัง ๑๓ หมู่บ้�น 

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

เทศบาลตำาบลหาดคุำา
อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคุาย

ขยะคืุอทองคุำา

๑๘๗ ๑ เทศบ�ล ๑ ตัวอย่�งที่ดี ประจำ�ปี ๒๕๖๓

ในเขตพื้นที่รับผู้ิดชอบของเทศบ�ลตำ�บลห�ดคำ� 
ซึ่ึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษ�บริบทชุมชนและคว�ม
เป็นม�ของเทศบ�ลตำ�บลห�ดคำ� ศึกษ�วัฒินธรรม
ก�รจัดก�รขยะตั้งแต่อดีต ศึกษ�ผู้ลกระทบก�ร
จัดก�รขยะตั ้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษ�ปัจจัย
และส�เหตุท่ีส่งผู้ลกระทบต่อก�รจัดก�รขยะ 
ศึกษ�รูปแบบก�รเสริมสร้�งวัฒินธรรมก�รจัดก�ร
ขยะในพื้นที่กึ่งเมืองในเขตเทศบ�ลตำ�บลห�ดคำ�



ขยะคืุอทองคุำา

๑๘๘เทศบ�ลตำ�บลห�ดคำ�  จังหวัดหนองค�ย

 กระบวนก�รพัฒิน�แนวคว�มคิด หรือ 
นวัตกรรมที่ใช้ในก�รแก้ไขปัญห� หรือก�รพัฒิน�
พ้ืนท่ีอันเป็นผู้ลจ�กรูปแบบก�รเสริมสร้�งวัฒินธรรม
ก�รจัดก�รขยะแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีชุมชนก่ึง
เมืองก�รวิจัยรูปแบบก�รเสริมสร้�งวัฒินธรรมก�ร
จัดก�รขยะแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีชุมชนกึ่งเมือง 
ใช้กระบวนก�รวิจัยแบบมีส่วนร่วมของผูู้้เก่ียวข้อง 
โดยก�รดำ�เนินง�นคร้ังน้ีมีสองช่วง คือ ช่วงศึกษ�
ข้อมูล และช่วงทดลองปฏิิบัติก�ร ซ่ึึ่งมีร�ยละเอียด
ดังนี้
 • ก�รเตรียมทีมง�นภ�คีในก�รขับเคล่ือนง�น
 • ก�รศึกษ�รวบรวมข้อมูล
 • ข ั ้นก�รทดลองปฏิิบ ัต ิก�รเสร ิมสร ้�ง
วัฒินธรรมก�รจัดก�รขยะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่
ชุมชนก่ึงเมือง
 • กระบวนก�รดำ�เนินง�น รูปแบบท่ีค้นพบ
รูปแบบที่เหม�ะสมกับชุมชนคือ ก�รจัดก�รขยะ
ด้วยตนเอง ใช้หลักก�รที่ว่� ใครเป็นคนสร้�งขยะ 
ต้องเริ่มจัดก�รขยะตั้งแต่จุดนั้น เปลี่ยนทันคติต่อ
ก�รจัดก�รขยะให้ เป็นเรื่องที่ต้องทำ�ร่วมกัน 
ซึ่ึ่งก�รดำ�เนินง�นทุกกิจกรรมเกิดจ�กคว�มร่วมมือ
ของประช�ชนในพื้นที่ กระบวนก�รประเมินผู้ล
นวัตกรรม และแนวท�งก�รเผู้ยแพร่นวัตกรรม
ในวงกว้�ง

 ขยะในเขตเทศบ�ลตำ�บลห�ดคำ� (ปี ๒๕๖๐) 
มีปริม�ณลดลง เหลือ ๕๕๖,๓๒๐ กิโลกรัมต่อปี 
และใช้ งบประม�ณในก�รจัดก�รขยะลดลง 
กิจกรรมศึกษ�ดูง�นหมู่บ้�นท่ีประสบผู้ลสำ�เร็จ
ในก�รจัดก�รขยะ ก�รศึกษ�ดูง�นเป็นก�รสร้�ง
คว�ม ม่ัน ใจ ใ ห้กับ ชุมชน ในก�ร จัดก�รขยะ 
เมื่อได้เห็นภ�พ กระบวนก�รก�รจัดก�รที่เป็น
ภ�คปฏิิบัติ ท่ีจะนำ�ม�ปรับใช้ได้ พอได้ลงมือทำ�เอง
ทำ�ให้เกิดคว�มม่ันใจในตนเองม�กข้ึนและจัดต้ัง
ศูนย์เรียนรู้ขยะรีไซึ่เคิล เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมร�ยได้
และผู้ลผู้ลิตของสม�ชิกกองทุนสวัสดิก�รจ�กขยะ
รีไซึ่เคิล เช่น ส่ิงประดิษฐ์จ�กขวดแก้ว ได้แก่ แก้วนำ้�
โคมไฟื้ แจกัน เป็นต้น ส่ิงประดิษฐ์จ�กขวดพล�สติก
ได้แก่ ดอกไม้ ใบโพธิ�เงิน-โพธิ�ทองปล� เป็นต้น 
จัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีบริเวณอ�ค�ร
ง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย เพื่อทำ�ปุ�ย
อินทรีย์ เพ่ือลดค่�ใช้จ่�ยในก�รซ้ืึ่อปุ�ยเคมี ก�รทำ�ปุ�ย
จ�กใบไม้ ก�รจัดก�รขยะอินทรีย์ ก�รทำ�นำ้�ส้ม
ควันไม้ เป็นต้น เกิดกองทุนสวัสดิก�รขยะรีไซึ่เคิล 
เป็นกองทุนท่ีประยุกต์ใช้หลักก�รกองทุนฌ�ปนกิจ
สงเคร�ะห์ของชุมชนโดยเปล่ียนจ�กก�รสมทบ
ด้วยเงินสดเป็น มูลค่�เงินจ�กขยะรีไซึ่เคิลท่ีสม�ชิก

ผลสำาเร็จ



 ก�รเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ก�รเปล่ียนแปลง
ระดับครัวเรือน โดยครัวเรือนได้ร่วมกันคัดแยกขยะ 
และรู้จักเก็บขยะ รักษ�คว�มสะอ�ดบ้�นเรือนของ
ตนเอง ไม่ทิ้งขยะใส่บ้�นคนอื่น ทำ�ให้รอบบ้�น
สะอ�ดน่�มอง และไม่จำ�เป็นต้องใช้ถังขยะ รู้จัก
หวงแหนขยะเพร�ะขยะเป็นส่ิงมีค่�ไม่ใช่ส่ิงท่ีสกปรก
และเน่�เหม็นอีกต่อไป ก�รเปล่ียนแปลงระดับชุมชน
เกิดหมู่บ้�นปลอดถังขยะทั้ง ๑๓ หมู่บ้�นในเขต
ตำ�บลห�ดคำ� ได้รับคำ�ชม ว่�เป็นชุมชนท่ีสะอ�ด 
สร้�งคว�มภ�คภูมิใจให้กับคนในชุมชน และ
พร้อมใจกันดำ�เนินก�รในก�รจัดก�รขยะให้มี
ปริม�ณลดลงอีกต่อไปในอน�คต ก�รเปล่ียนแปลง
ของเทศบ�ลตำ�บลห�ดคำ�เทศบ�ลตำ�บลห�ดคำ�
ได้รับก�รสนับสนุนโครงก�รจ�กสำ�นักง�นกองทุน
สนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) และต่อยอดโครงก�รกับ
สำ�นักง�นกองทุนส่ิงแวดล้อม โดยเทศบ�ลมีก�ร
ทำ�ง�นเชิงรุกม�กข้ึนในก�รสร้�งจิตสำ�นึกและสร้�ง
ก�รมีส่วนร่วมในก�รคัดแยกขยะจ�กต้นท�งใน
ระดับนโยบ�ยก�รพัฒิน�ท้องถิ ่น มีก�รกำ�หนด
นโยบ�ยในปี ๒๕๖๐ ให้เทศบ�ลตำ�บลห�ดคำ�
เป็นพื้นที่ที ่สะอ�ดน่�อยู่ที่สุด ซึ่ึ่งมีก�รกำ�หนด
ยุทธศ�สตร์ ก�รดำ� เ นินง�นด้�นส่ิงแวดล้อม
หล�ยประเด็น ประกอบกับคณะผูู้้บริห�รของเทศบ�ล
ตำ�บลห�ดคำ�ได้ให้คว�มสำ�คัญและสนับสนุน
ก�รดำ�เนินง�นในด้�นสิ่งแวดล้อมเป็นอย่�งดี

ป็ระโย์ชุน์ทีี่�ได้ำรับ้
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ต้องแยกและนำ�ม�ข�ยให้คณะกรรมก�รกองทุนฯ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมก�รลดและคัดแยกขยะ
อย่�งมีระบบ และสร้�งกองทุนฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์
กรณีสม�ชิกในครอบครัวต้นแบบเสียชีวิต กำ�จัดขยะ
แล้วยังได้บุญเป็นก�รช่วยเหลือด้�นง�นศพ ซ่ึึ่งขณะ
นี้มีสม�ชิกที่ได้รับก�รคุ้มครองแล้วจำ�นวน ๕๑๔ 
ครัวเรือน และมีแนวโน้มว่�จะเพิ ่มขึ ้นเรื ่อยๆ 
เกิดหมู่บ้�นปลอดถังขยะทั้ง ๑๓ หมู่บ้�น ในเขต
เทศบ�ลตำ�บลห�ดคำ� จ�กก�รทำ�ง�นทำ�ให้ปริม�ณ
ขยะลดลงเป็นจำ�นวนม�ก เมื่อขยะลดลงถังขยะ
จึงไม่มีคว�มจำ�เป็นต่อไป รวมท้ัง ถังขยะเม่ือต้ังอยู่
หน้�บ้�นทำ�ให้ภูมิทัศน์หน้�บ้�นไม่สวยง�ม คนใน
ชุมชนจึงร่วมใจกันนำ�ถังขยะไปไว้หลังบ้�นหรือ
บ�งครัวเรือนคืนถังขยะให้กับเทศบ�ลและมีก�รท้ิง
ขยะเป็นเวล�โดยก�รท่ีทุกครัวเรือนจะเก็บขยะไว้ท่ี
หลังบ้�นก่อนเม่ือถึงเวล�รถเก็บขยะของเทศบ�ล
ม�เก็บขยะแล้วค่อยนำ�ม�ทิ้ง ผู้ลก�รก�รดำ�เนิน
กิจกรรมทำ�ให้ชุมชนในเขตเทศบ�ลตำ�บลห�ดคำ�
เป็นถนนปลอดถังขยะทั้ง ๑๓ หมู่บ้�น ส�ม�รถ
ค่�ใช้จ่�ยของเทศบ�ลในก�รจัดซ้ืึ่อถังขยะและ
ซึ่่อมบำ�รุงถุงขยะ ทำ�ให้ภูมิทัศน์ในชุมชนสะอ�ด 
สวยง�มพ้ืนท่ีชุมชนเขตเทศบ�ลตำ�บลห�ดคำ� ได้รับ
คว�มสนใจจ�กพ้ืนท่ีอ่ืนในก�รม�ศึกษ�ดูง�น
ท่ีชุมชนเขตเทศบ�ลตำ�บลห�ดคำ� และรับคณะศึกษ�
ดูง�นจ�กจังหวัดต่�งๆ ท่ีสนใจเก่ียวกับก�รจัดก�รขยะ
ในชุมชน ๒๕๖๐ ท้ังหมด ๒๓ คณะ จำ�นวน ๒,๑๒๙ คน
 



 นอกจ�กน้ีแล้วรูปแบบก�รทำ�ง�นของ
เทศบ�ลตำ�บลห�ดคำ�จะเน้นในเร่ืองของก�รมีส่วน
ร่วมของภ�คีเครือข่�ยต่�งๆ ซึ่ึ่งมีคว�มเข้มแข็งอยู่
ในตัว จะส�ม�รถผู้ลักดันหรือกระตุ้นส่งเสริมให้ก�ร
ดำ�เนินง�นด้�นสิ่งแวดล้อมประสบผู้ลสำ�เร็จ มี
คว�มต่อเน่ืองและยัง่ยืนในอน�คต ซ่ึึ่งจะเห็นได้จ�ก
คว�มมุ่งม่ันและคว�มต้ังใจในก�รดำ�เนินง�นด้�น
สิ่งแวดล้อม รวมถึงสัมพันธภ�พอันดีระหว่�งภ�คี
เครือข่�ยต่�งในก�รดำ�เนินง�นอันเป็นกุญแจสำ�คัญ
ในก�รท่ีจะทำ�ให้ก�รดำ�เนินโครงก�รประสบผู้ล
สำ�เร็จต่อเน่ืองและยัง่ยืน

 ช�วบ้�นตำ�บลห�ดคำ� อำ�เภอเมืองหนองค�ย
 ใช้หลัก ขยะคือทองคำ� บริห�รจัดก�รขยะสร้�ง
คว�มสะอ�ด และสร้�งกองทุนสวัสดิก�รจ�กขยะ
รีไซึ่เคิล เพ่ิมคุณภ�พชีวิตให้กับประช�ชนในหมู่บ้�น 
ท่ีหมู่ท่ี ๒ ตำ�บลห�ดคำ� อำ�เภอเมือง จังหวัดหนองค�ย
 ช�วบ้�นได้ร่วมมือ ร่วมใจกันแก้ปัญห�ขยะ ด้วย
ก�รบริห�รจัดก�รท่ีมีประสิทธิภ�พ จนส�ม�รถต้ัง
เป็นกองทุนสวัสดิก�รจ�กขยะรีไซึ่เคิล ช�วบ้�นใน
ตำ�บลห�ดคำ� ได้เร่ิมต้นก�รแก้ปัญห�ขยะต้ังแต่ครัว
เรือน เริ่มจ�กก�รทำ�คว�มเข้�ใจร่วมกัน ห�เป้�
หม�ยร่วมกัน ด้วยก�รกำ�หนดจัดต้ังกองทุนสวัสดิก�ร
จ�กขยะรีไซึ่เคิลขึ้นม� เป็นก�รดูแลครัวเรือนใน
ชุมชนเม่ือเสียชีวิต โดยหมู่ ๒ ตำ�บลห�ดคำ� อำ�เภอ
เมืองหนองค�ย มีประช�กร ๑,๐๔๕ คน ๒๓๘ ครัว
เรือน

 โดยช�วบ้�นได้ทำ�ก�รคัดแยกขยะทุกคน
เร่ิมต้ังแต่ครัวเรือน ด้วยก�รแยกประเภทไว้ และทุก
สัปด�ห์จะมีเสียงต�มส�ยประก�ศรับซ้ืึ่อขยะจ�ก
บ้�นเรือน โดยผูู้้รับซ้ืึ่อก็เป็นคณะทำ�ง�นของชุมชน 
ท่ีรับซ้ืึ่อในร�ค�สูง จ�กน้ันเหล่�จิตอ�ส� ช�วบ้�น
จะนำ�ขยะที่รับซึ่ื้อทั้งหมด ม�คัดแยกอย่�งละเอียด
อีกคร้ังท่ีทำ�ก�รชุมชน ก่อนจะติดต่อไปยังบริษัทม�
รับซึ่ื้อโดยตรง ซึ่ึ่งก�รร่วมมือ ร่วมใจกันของช�ว
บ้�นเป็นส่ิงท่ีดี นอกจ�กจะทำ�ให้ชุมชนเป็นชุมชน
ปลอดขยะ ส่ิงแวดล้อมดี ไม่มีมลพิษ ยังถือเป็นก�ร
สร้�งวินัย มีคว�มตระหนักในก�รรักษ�คว�มสะอ�ด 
และมีคว�มรับผิู้ดชอบต่อสังคมส่วนรวมอีกด้วย

ศููนย์์รีไซเคิำล

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
จ.อ.กรวิษ  แสนสุพรรณ์
หัวหน้�ฝ่�ยป้องกันและรักษ�คว�มสงบ
โทรศัพท์ : ๐๖ ๓๙๖๔ ๙๔๔๖
Email : j-da2554@hotmail.com

๑๙๐เทศบ�ลตำ�บลห�ดคำ�  จังหวัดหนองค�ย



วิสัยทัศน์

ขนาดพื้นที่
จำานวนประชากร

ที่อยู่

โทรศัพท์
เว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ตำ�บลน่�อยู่ เชิดชูคุณธรรม นำ�ก�รพัฒิน� 
ส่งเสริมก�รกีฬ� ประช�เป็นสุข
๓๖.๘๙๙ ต�ร�งกิโลเมตร
๑๙,๕๓๕ คน (ข้อมูล ณ เดือน ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๐)
ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ ๙ ตำ�บลอิส�ณ 
อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
๐ ๔๔๖๑ ๗๕๗๙
www.isan.go.th
น�ยสุพจน์ สวัสดิ�พุทร�

 ศูนย์ก�รเรียนรู้ก�รจัดก�รขยะเหลือศูนย์ 
ชุมชนบ้�นหนองโพรง ตำ�บลอิส�ณ อำ�เภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นก�รยกระดับก�รเสริมสร้�ง
คว�มรู้จิตสำ�นึก สร้�งวินัยเพ่ือลดปัญห�ขยะมูลฝอย 
เพื่อพัฒิน�ต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบก�ร
จัดก�รขยะเหลือศูนย์ ที ่ส�ม�รถใช้เป็นพื ้นที ่
เรียนรู้และถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ก�รบริห�รจัดก�ร
ขยะในระดับครัวเรือนและแนวท�งดำ�เนินง�นชุมชน
ปลอดขยะให้กับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และหน่วยง�นอื่นๆ ที่สนใจเข้�ไปศึกษ�ดูง�น 

ชุุมชุนบ้้านหนองโพรง

ที่ตั้งสำานักงานเทศบาล

(Isan Academy)

เทศบาลตำาบลอิสาณ 
อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อิสาณ อคุาเดม่ี 
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การพัฒนาศัูกย์ภาพ
ของศููนย์์เด็ำกเล็ก



(Isan Academy)
อิสาณ อคุาเดม่ี 

 สำ�หรับชุมชนบ้�นหนองโพรง เป็นชุมชน
ปลอดขยะต้นแบบของจังหวัดบุรีรัมย์มีก�รบริห�ร
จัดก�รขยะ มูลฝอยภ�ยใน ชุมชนไ ด้อ ย่ �ง มี
ประสิทธิภ�พ ตั้งแต่ก�รคัดแยกขยะในครัวเรือน 
ก�รลดปริม�ณขยะมูลฝอย ก�รนำ�ขยะกลับไปใช้
ประโยชน์และก�รมีส่วนร่วมผู่้�นกลุ่มต่�งๆ ในชุมชน 
เช่น กลุ่มผูู้ ้ให้บริก�รหอพักที่ร่วมกันส่งเสริมให้
ผูู้้เช่�คัดแยกขยะภ�ยในหอพัก กลุ่มร้�นค้�ภ�ยใน
ชุมชนท่ีร่วมกันลดใช้ถุงพล�สติก ได้รับร�งวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ ชุมชนขน�ดใหญ่ ปี ๒๕๖๐ 
รับถ้วยร�งวัลพระร�ชท�นสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว
มห�วชิร�ลงกรณ บดินทรเทพยวร�งกูร ทำ�ให้
มีคณะศึกษ�ดูง�นจ�กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และชุมชนได้เข้�ไปศึกษ�และแลกเปล่ียนองค์
คว�มรู้กับชุมชนบ้�นหนองโพรงอย่�งต่อเนื่อง

๑๙๒เทศบ�ลตำ�บลอิส�ณ  จังหวัดบุรีรัมย์

 ง�นวิจัยท�งก�รแพทย์ ๑,๐๐๐ วันแรก
แห่งชีวิต เริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์จนเด็กอ�ยุ ๒ ขวบปี 
เป็นช่วงเวล�สำ�คัญแห่งกระบวนก�รพัฒิน�สมอง
ของเด็ก จึงแสดงเห็นได้ว่� ก�รส่งเสริมคุณภ�พ
ชีวิตสตรี เด็ก จนเติบใหญ่เป็นเย�วชนที่มีคุณภ�พ
เป็นส่ิงสำ�คัญต่อก�รพัฒิน�สุขภ�พอน�มัยท่ีดี
ของประช�ชน เทศบ�ลตำ�บลอิส�ณจึงกำ�หนด
เป็นอค�เดมี ่ ประกอบด ้ วย กลุ่มสตรี และ
กลุ ่มเด็ก (Academy) ซึ่ึ ่งเป็นฐ�นนำ�ไปสู ่เมือง
ส่ิงแวดล้อมย่ังยืน ด้วยก�รพัฒิน�แนวคิดก�รบูรณ�ก�ร
ง�นสุขภ�พอน�มัย โดยก�รมีส่วนร่วมจ�กภ�คี
เครือข่�ยทุกภ�คส่วน ต�มหลักคิดดังกล่�วดังน้ี

อิสาณ อคำาเดำมี�
(Isan Academy)

๑,๐๐๐ วัันแรก
ของชีุวิัต



 เป็นก�รดูแลสุขภ�พหญิงต้ังครรภ์และ
ท�รกในครรภ์ เทศบ�ลจึงบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือ
กับโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บลโคกหัวช้�ง
พัฒิน�เป็นโครงก�รมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรก
แห่งชีว ิต เพื ่อให้มีก�รบริก�รแบบ One Stop 
Service ภ�ยใน ๑ วัน ต้ังแต่ข้ันตอนก�รรับบริก�ร
ฝ�กครรภ์ เตรียมคว�มพร้อมก�รเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
เฝ้�ระวังภ�วะท�งจิต เพื่อส่งเสริมสุขภ�พจิตที่ดี
ของท�รกในครรภ์ ประเมินภ�วะเครียด ภ�วะซึึ่มเศร้�
ขณะตั้งครรภ์ โภชน�ก�รอ�ห�รในหญิงตั้งครรภ์
เพ่ือป้องกันภ�วะคลอดก่อนกำ�หนด ให้คำ�แนะนำ�
เสริมสร้�งองค์คว�มรู้ให้กับหญิงต้ังครรภ์ม�ฝ�กครรภ์
ก่อน ๑๒ สัปด�ห์ และดูแลต่อเน่ือง ๕ คร้ัง ต�มเกณฑ์์ 
เฝ้�ระวังโภชน�ก�รหญิงตั้งครรภ์ร�ยใหม่หรือ
มี BMI ตำ ่� และท�รกแรกคลอดหนักน้อยกว่� 
๒,๕๐๐ กรัม ส่งเสริมทันตกรรมช่องป�กตรวจฟัื้น
คร้ังแรกท่ีม�ฝ�กครรภ์สร้�งเครือข่�ยก�รเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่จ�กสถ�นบริก�รสู ่ครัวเรือน มีก�ร

กลุ�มสตรี 
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ติดต�มเยี่ยม เสริมให้กำ�ลังใจโดยเจ้�หน้�ที่และ
เครือข่�ยอ�ส�สมัครชุมชน ในก�รติดต�มดูปัญห�
หญิงหลังคลอด สนับสนุนให้ส�ม�รถเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ได้สำ�เร็จ โดยเน้นให้ลูกด้วยนมแม่อย่�งเดียว
อย่�งน้อย ๖ เดือน รับประท�นอ�ห�รท่ีมีประโยชน์
ครบ ๕ หมู่ และส่งเสริมพัฒิน�ก�รของกินโดยใช้หลัก
กิน ก่อน เล่น เล่� เพื ่อกระตุ ้นพัฒิน�ก�ร
ท้ัง ๕ ด้�น

การดูำแลสุขภาพ
หญิงตั�งคำรรภ์และที่ารก



 ก�รดูแลเด็กเล็กช่วง ๐-๕ ปี เป็นยุคทอง
ของพัฒิน�ก�รเรียนรู้ เพร�ะเป็นช่วงเวล�สำ�คัญ
ท่ีสมองพัฒิน�สูงสุดที่จะมีผู้ลต่อบุคลิกภ�พและ
คว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์ ดังน้ันก�รดูแลเด็กปฐมวัย
ท่ีมีคุณภ�พจึงเป็นส่ิงสำ�คัญท่ีจะทำ�ให้เด็กเป็น
เย�วชนท่ีมีคุณภ�พ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ
 ๑. ก�รเสริมสร้�งพลังครอบครัว เน้นก�รมี
ปฏิิสัมพันธ์กับลูกและจำ�กัดจ�กก�รใช้เทคโนโลยี 
 ๒. พ ัฒิน�ระบบบร ิห�รจ ัดก�รคล ิน ิก
สุขภ�พเด็ก
 ๓.ระบบส่งเสริมก�รพัฒิน�ศักยภ�พของ
ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบ�ลในสังกัด ดังนั้น
เทศบ�ลจึงบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือกับเครือข่�ย
โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บลโคกหัวช้�ง 
หน่วยง�นท�งก�รศึกษ� พัฒิน�เป็นแนวท�งคว�ม
ร่วมมือและเฝ้�ระวังพัฒิน�ก�รเด็กทุนคนเครือข่�ย 
อสม. ติดต�ม ช่ังนำ้�หนัก วัดส่วนสูง วัดรอบศีรษะ 
เพ่ือประเมินภ�วะโภชน�ก�รเด็กในแต่ละหมู่บ้�น 
ทุก ๓ เดือน ส่งข้อมูลให้กับ รพ.สต.

กลุ�มเด็ำก ผลลัพธ์์

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติม
น�งส�วอ�ภัสร�  วงศ์สัมพันธ์ชัย
รักษ�ก�รผูู้้อำ�นวยก�รกองส�ธ�รณสุข
และส่ิงแวดล้อม 
โทรศัพท์ : ๐๘ ๙๗๑๗ ๘๔๔๘
Email : aphassra25537@gmail.com

๑๙๔เทศบ�ลตำ�บลอิส�ณ  จังหวัดบุรีรัมย์

 • โรงเรียนอนุบ�ลและศูนย์พัฒิน�เด็กเล็ก
เทศบ�ลอิส�ณ ๒ ในสังกัดเทศบ�ล ส�ม�รถสร้�ง
นักเรียนให้เป็นต้นกล้�ท่ีแข็งแรงได้ ม�ตรฐ�นและ
เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นโรงเรียนสองภ�ษ� 
มีกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนต�มวัย ส่งเสริมพัฒิน�ก�ร
เรียนรู้จ�กธรรมช�ติ สอนต�มภ�พจริงและเช่ือมโยง
เนื้อห�เน้นผูู้้เรียนเป็นสำ�คัญ มีก�รเรียนก�รสอน
กิจกรรมกล�งแจ้ง ก�รเล่�นิท�น ส่งเสริมก�รเรียนรู้
แบบ Montessori นอกจ�กนั้นเน้นกีฬ�ต�ม
นโยบ�ยจังหวัด จึงมีคว�มโดดเด่นด้�นกีฬ�ด้วย เช่น 
ก�รมีสน�มลู่วงขน�ดเล็ก กีฬ�มวยไทย อุปกรณ์
กีฬ�สำ�หรับเด็กท่ีส�ม�รถหยิบได้เอง เพื ่อสอนให้
เด็กมีวินัย 
 • เด็กในโรงเรียนอนุบ�ลและศูนย์เด็กเล็ก
เทศบ�ลอิส�ณ ๒ มีคว�มรู้ต�มม�ตรฐ�นท้ัง ๔ ด้�น
คือด้�นร่�งก�ย ด้�นอ�รมณ์ ด้�นสังคม และด้�น
สติปัญญ� นักเรียนรู้จักนำ�คว�มรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
ในชีวิตประจำ�วันเพ่ือท่ีจะเป็นต้นกล้�ท่ีแข็งแรงและ
เป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รพัฒิน�พ้ืนท่ีเทศบ�ลตำ�บล
อิส�ณให้มีคว�มก้�วหน้� อีกท้ังยังส�ม�รถเป็นต้น
แบบโรงเรียนอนุบ�ลและศูนย์เด็กเล็กท่ีมีคุณภ�พ 
มีคณะศึกษ�ดูง�นจ�กท่ัวประเทศเข้�ม�ศึกษ�
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือนำ�ไปพัฒิน�พ้ืนท่ีของตนเองได้การพัฒนาศัูกย์ภาพ

ของศููนย์์เด็ำกเล็ก
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สำนักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
เลขที่ ๔๙ ซอย ๓๐ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
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