
โครงการ/กจิกรรมทีโ่ดดเดน่ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น 
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ค ำน ำ 
 
  หนังสือรวบรวมโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครศรีธรรมราชเล่มนี้  จัดท าขึ้นตามนโยบายของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือแสดงผลงาน/นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยแบ่งเป็น ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  ด้านสาธารณสุข  ด้านการ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  ด้านนวัตกรรม การบริหารจัดการและการให้บริการ
ประชาชน  และด้านธรรมาภิบาล   

  หนังสือโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงต้องขอบคุณไว้เป็น
อย่างสูง  และที่ส าคัญคือผลงานที่เกิดจากโครงการ/กิจกรรมเหล่านี้ได้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนซึ่ง
เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม อย่างไรก็ตาม  หากมีความผิดพลาด บกพร่อง  หรือมีข้อเสนอแนะประการใด ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช  ก็พร้อมจะแก้ไขปรับปรุงให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ใน
โอกาสต่อไป 
 
 
     ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช   
       ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 



ล าดบั ชื่อโครงการ อปท. อ าเภอ หน้า
ดา้นสิ่งแวดล้อม

1 โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสานึก ในการ
จัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ทม.ทุง่สง อ.ทุง่สง 1

2 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช

อบต.ปากพนังฝ่ัง
ตกวันออก

อ.ปากพนัง 2

3 ท้องถิ่นไทยรวมใจภักด์ิ รักษ์ส่ิงแวดล้อม อบต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ 3
           ดา้นพัฒนาและส่งเสริมอาชพี

4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ทต.ขุนทะเล อ.ลานสกา 4
5 โครงการธนาคารปูโดยชุมชน ทต.เกาะเพชร อ.หัวไทร 5
6 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ (Kapang Model) ทต.กะปาง อ.ทุง่สง 6
7 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุ ปี 2558
อบต.พิปูน อ.พิปูน 7

8 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุต าบลทรายขาว

อบต.ทรายขาว อ.หัวไทร
8

9 วิถีไร่จาก วิถีชุมชนคนลุ่มน้ าปากพนัง ต าบลขนาบ
นาก

อบต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง
9

10 ปลาดุกร้าบ้านท่าเตียน อบต.แหลม อ.หัวไทร 10
11 โครงการหลาดกินทิน่ (ตลาดนัดส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลนาทราย)
อบต.นาทราย อ.เมือง นศ. 11

12 การส ารวจข้อมูลและการจัดท าแผนการส่งเสริม
และพัฒนาครอบครัวเล้ียงเด่ียวระดับต าบล

อบต.นาไม้ไผ่ อ.ทุง่สง 12

13 โครงการจัดงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม
คร้ังที ่7 ประจ าปี 2558

อบต.ควนทอง อ.ขนอม 13

ดา้นสาธารณสุข
14 ส่งเสริมสุขภาพ เดิน วิง่ ปัน่จักรยานเพือ่สุขภาพ

คนสามวัย
ทต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ 14

15 โครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.เขาชุมทอง อ.ร่อนพิบูลย์ 15
16 จัดระเบียบสุนัข ทม.ปากพนัง อ.ปากพนัง

16
17 โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ อบต.เขาน้อย อ.สิชล 17
18 โครงการป้องกันและเฝ้าระวังช่วยเหลือประชาชน

ในเหตุต่างๆ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙
อบต.เทพราช อ.สิชล 18

สารบัญ

การประกวดโครงการ/ กิจกรรมทีโ่ดดเดน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัด : นครศรีธรรมราช



ล าดบั ชื่อโครงการ อปท. อ าเภอ หน้า
19 ศูนย์ฟืน้ฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนต าบลดอน

ตะโก
อบต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา 19

20 โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบล
ท่าซอม (EMS)

อบต.ท่าซอม อ.หัวไทร 20

ดา้นการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถ่ิน

21 โครงการจัดงานแห่ผ้าขึ้นธาตุเจดีย์ปะการังเขาธาตุ ทต.ท้องเนียน อ.ขนอม 21
22 เทศกาลตรุษจีนจันดี เทีย่วตลาดร้อยปี ชมบารมีพ�

อท่�านคล้าย
ทต.จันดี อ.ฉวาง 22

23 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุ
เจดีย์ประจ าปี 2558

ทต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง 23

24 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อิ่มอุ่นอ้อมอก
แม)่ คร้ังที ่10

อบต.เสาเภา อ.สิชล 24

25 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นประเพณีชักพระบุษบก

อบต.นาบอน อ.นาบอน 25

ดา้นนวัตกรรมการบริหารจัดการและการ
ให้บริการประชาชน

26 โครงการแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทต.ทีว่ัง อ.ทุง่สง 26

ดา้นธรรมาภิบาล
27 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนต าบลโพธิเ์สด็จ ทต.โพธิเ์สด็จ อ.เมือง นศ. 27
28 โครงการจัดซ้ือวัสดุเพือ่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายหน้าวัดควนเงิน-บ้านนายมิ้ง ชัยชนะ 
บรรจบถนนสายบ้านท่ายาง หมู่ที ่2 ต าบลบ้านตูล
 อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (โดย
วิธีด าเนินการเอง)

อบต.บ้านตูล อ.ชะอวด 28

ดา้นส่งเสริมการท่องเทีย่ว
29 โครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซ้ือ 

เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วแบบวิถีไทย

ทต.หัวไทร อ.หัวไทร 29



1 
เผยแพร่ 

โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสานึก ในการจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
(ด้านสิ่งแวดล้อม) 

 
 
 
      
 
 
 

  เทศบาลเมืองทุ่งสง 
อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 

 
วิสัยทัศน์ 
ทุ่งสง เมืองแห่งการเรียนรู้                                                                     
เมืองชุมชนน่าอยู่ สู่ชุมชน 
เข้มแข็ง ผาสุกอย่างยั่งยืน 
  ประชากร 27,128 คน             จ านวนครัวเรือน 9,152 ครัวเรือน            จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 20 ชุมชน 
 รายได้ 513,498,630.71 บาท    พ้ืนที่ 7.17 ตารางกิโลเมตร                   www.tungsong.com 

ค านิยมของโครงการ 
พอประมาณ มีเหตุผล มีภมูิคุ้มกันในตัวที่ดี น าไปสูเ่ศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 
 1. ลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะนาไปฝังกลบ  
 2. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 3. เพื่อเรียนรู้และสร้างความตระหนัก และสร้างจิตสานึกให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในการจัดการขยะ 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
เรียนรู้ ให้ความรู้ สร้างจิตสานึก ในการจัดการขยะ โดยใช้กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเดิมและกิจกรรมใหม่  

จ านวน  13 กิจกรรม มาเป็นเครือ่งมือ สร้างการมสี่วนร่วมอยา่งต่อเนื่องและยั่งยืน 

ผลที่ได้รับ 
1. บ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  
2. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน  
3. ปลอดอาชญากรรม  
4. มีสุขภาวะ สุขอนามัยที่ดี  
5. มีความสุข มีความอบอุ่นในครอบครัว 6. ชุมชนเข้มแข็งและมีสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

รางวัลที่ได้รับ 
1. รางวัลดีเด่นเลิศ อปท.ที่มีการบริหารจดัการที่ด ีด้านดูแลรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ 

อปท. 
2.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  จากกรมส่งเสรมิคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
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2 
 เผยแพร่ 

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช 
( ด้านสิ่งแวดล้อม ) 

 

   
อบต.ปากพนังฝ่ังตะวันออก  
อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช    
 
วิสัยทัศน์ 
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษาทันสมัย  
สิ่งแวดล้อมไรม้ลพิษ ยึดเศรษฐกิจ 
พอเพียง   
 

 

 

 

ประชากร 7,590 คน        จ านวนครัวเรือน 2,310 ครัวเรือน  จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 7 ชุมชน 
รายได้ 26300865.33 บาท  พ้ืนที่ 24.87 ตารางกิโลเมตร  www.eop.go.th 

ค านิยมของโครงการ 
สิ่งแวดล้อมไรม้ลพิษ ชีวิตสดใจ ชุมชนร่วมใจปลูกปุารักษาสิ่งแวดลอ้ม 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 8๘ พรรษา 2. เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกของ
ข้าราชการ นักเรยีน นักศึกษาและประชาชน ให้ตระหนักถึงความส าคัญ ของปุาไม้ 3. เพื่อให้ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน 
ได้มสี่วนร่วมในการปลูกปุา 4. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้ชุมชน 5. เพื่อเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
ด าเนินการโครงการดังกล่าวต่อเนือ่งทุกปี และขยายพื้นท่ีปลูกปุาเพิม่ขึ้น โดยใช้พันธุ์พืชต่างๆ ในชุมชน เพื่อเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติให้ชุมชนต่อไป 

                                                                    ผลที่ได้รับ 
1. ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้มสี่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดตี่อพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 2. สร้าง
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างบุคลากรของ อบต. กับประชาชนในพ้ืนที่ และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. จ านวนปุาไม้ในพ้ืนท่ีต าบล
ปากพนังฝั่งตะวันออกมีเพิ่มมากข้ึน ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น 4. ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพ้ืนท่ีมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม ้                     
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                     เผยแพร ่

ท้องถิ่นไทยรวมใจภักด์ิ รักษส์ิ่งแวดล้อม 
( ด้านสิ่งแวดล้อม ) 

 
 

                                         
 

 
      อบต.ร่อนพิบูลย์ 
  อ.ร่อนพิบูลย ์นครศรีธรรมราช 
                                                                                                                 
           วิสัยทัศน์ 

     ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหาร 
จัดการน้ าอย่างเป็นระบบ  
เชิดชูภูมิปัญญา น าพาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

 ประชากร 24,240 คน       จ านวนครัวเรือน 6,521 ครวัเรือน  จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 16 ชุมชน 
 รายได้ 79768278.97 บาท พ้ืนที่ 84.00 ตารางกิโลเมตร     www.ronpiboon.go.th 

 
ค านิยมของโครงการ 

ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ - รักษ์สิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) เมืองสวย น้ าใส อนุรักษ์ทรัพยากรดนิและน้ า น าไปสู่การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 2. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็
พระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 3. เพื่อให้สาธารณชนไดเ้ห็นความส าคญัของการปกครองส่วนท้องถิ่น 4. เพื่อเป็นการ
เสรมิสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์ 5. 
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ าซึง่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่ส าคัญของท้องถิ่น น าไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
1. จัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว ในวัน ที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เพ่ือร่วม
ร าลึกถึงพระมหากรณุาธิคณุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ 5 2. ด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ท าความสะอาด
ครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) และปรับปรุงภูมิทัศน์บรเิวณ โครงการฝายมีชีวิต เฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีหมู่ที่ 2 บ้านร่อนนา ต าบลร่อนพิบูลย์ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการปล่อยพันธุ์ปลากินพืช ปลูกต้นไม้และ
ต้นไทรเพื่ออนุรักษด์ินและน้ าบรเิวณสันฝาย 3. ด าเนินการก่อสร้างฝายมีชีวิต ในพ้ืนท่ี หมู่ที่ 3 บ้านเถลิง ปล่อยพันธุ์ปลากินพืชและปลูก
ต้นไม้และต้นไทรในช่วงฤดูฝนเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ าในโอกาสถัดไป 

ผลที่ได้รับ 
1. บุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้ร่วมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุพระบาทสมเด็จ พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 2. 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 3. สาธารณชนได้
เห็นความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 4. เป็นการเสรมิสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย ์5. อนุรักษ์ทรพัยากรดินและน้ าซึ่งเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติทีส่ าคัญของท้องถิ่น 
น าไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
(ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชพี ) 

 
 
 
 
 
                              
      เทศบาลต าบลขุนทะเล 
อ. ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
        วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ 
การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
สร้างชุมชนให้เป็นหนึ่งเดยีว ยึดเหนี่ยว 
คุณธรรรม  
 
  
 ประชากร 9,773 คน  จ านวนครัวเรือน 2,663 ครัวเรือน  จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 12 ชุมชน 
 รายได้ 76,611,024 บาท  พ้ืนที่ 65.00 ตารางกิโลเมตร www.khuntale.go.th 
 

ค านิยมของโครงการ 
ผู้สูงวัยคือหลักชัยของลูกหลาน 

วัตถุประสงค์ 
ท าให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองดแูลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขท าให้ผู้สูงอายไุดร้ับการคุม้ครองดูแลทัง้
ทางด้านร่างกายและจิตใจและอยูใ่นสังคมอย่างมีความสุข 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
มีการรวมกลุ่มของผูสู้งอายุในรูปแบบชมรมผูสู้งอายุ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
 2. ส่งเสริมใหม้ีกิจกรรมด้านอาชีพ  
 3. การถ่ายทอดวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น  
 4. การจัดกิจกรรมนันทนาการ ศาสนา ประเพณี  
 5. การรวบรวมผลติภณัฑ์ของผู้สูงอายุเพื่อการจ าหน่าย 

ผลที่ได้รับ 
ท าให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองดแูลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 
รางวัลที่ได้รับ 

รางวัล อปท.ท่ีมีการบริหารจดัการที่ดี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิต จากคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก ่
อปท.คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 
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ประกวด 

โครงการธนาคารปูโดยชุมชน 
(ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชพี) 

 

เทศบาลต าบลเกาะเพชร 
อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 
 
 
          วิสัยทัศน์ 
บริหารจดัการดีมีหลักธรรมาภิบาล   
โครงสร้างพื้นฐานเพียบพร้อม 
เกิดสังคมล้อมรัก  ประชาชน 
ยึดหลักเศรษฐกิจยั่งยืน   
สิ่งแวดล้อมคืนสู่ธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
ประชากร 7,178 คน                      จ านวนครัวเรือน 1,994 ครัวเรือน  จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 9 ชุมชน 
รายได้ 48761880.85 บาท  พ้ืนที่ 26.72 ตารางกิโลเมตร  www.kohpetcity.go.th 
 

ค านิยมของโครงการ 
ธนาคารปู เป็นการเพาะพันธุ์ปูม้า เพื่ออาหารของลูกหลานและเพื่อสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนฝั่งอ่าวไทย 

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ปูม้าที่ก าลังลดน้อยลงเรื่อยๆ ได้มจี านวนมากขึ้น เพื่อเป็นแหล่งอาหารของลูกหลานและชาวประมงพื้นบ้านไดม้ีการท า
ประมงเพื่อมรีายได้เลี้ยงครอบครัวให้อยู่ดีขึ้นและเป็นอาชีพท่ียั่งยืนต่อไป 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
 เทศบาลต าบลเกาะเพชร อ าเภอหวัไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน็ชุมชนพื้นที่ท่ีเป็นทะเลนอก คลื่นลมแรง ต้องรอให้หมด
มรสมุตะวันออกก่อน จึงจะเริ่มด าเนินการเพาะพันธุ์ปมู้าได้ โดยมีระยะตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนตลุาคม โดยการรับฝากและรับซื้อแม่ 
ปูม้าที่มีไข่นอกกระดองมาเลี้ยง เพือ่ให้ปูวางไข่เป็นลูกปูแล้วน าปล่อยลงสู่ทะเล คืนสู่ธรรมชาติ ให้มีการเจริญเติบโต เป็นอาหารและสร้าง
รายได้ต่อไป 
 

ผลที่ได้รับ 
1. มีปูม้าเพิ่มขึ้นในท้องทะเลอ่าวไทย 2. มีแหล่งอาหารของชุมชน 3. เรือประมงพ้ืนบ้าน ประมาณ 200 ล า ท่ีท าประมงอวนลอยปู มี
รายได้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 
  
 
 

http://www.kohpetcity.go.th/
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โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ (Kapang Model) 

 ด้านการพัฒนาและส่งเสรมิอาชีพ  
                                      
 
 
                                  
 

   เทศบาลต าบลกะปาง 
อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช      
 
          วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้น าในการพัฒนา  
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
สู่การพัฒนาท่ียั่งยืนทุกระดับ  
ยึดหลักธรรมาภิบาล        
 
 
 ประชากร 14,848 คน  จ านวนครัวเรือน 4,398 ครัวเรือน  จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 11 ชุมชน 
 รายได้ 59245594.15 บาท พ้ืนที่ 83.86 ตารางกิโลเมตร  www.kapang.go.th    

ค านิยมของโครงการ 
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งเรยีนรู้ ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน รวมทัง้คนในชุมชนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ไสใหญ่) เทศบาลต าบลกะปาง และชุมชน 

วัตถุประสงค์ 
พัฒนา ปรับปรุง ยกระดับและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในต าบลกะปาง จ านวน 6 ศูนย์เรยีนรู ้

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
 1. ชุมชน,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และเทศบาลต าบลกะปาง ท าข้อตกลงร่วมกันใน
การขับเคลื่อนโครงการ  
 2. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ จ านวน 6 ฐานเรยีนรู้ เพื่อเป็นท่ีดูงานในแต่ละฐานให้กับชุมชน และภายนอก และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน อันจะสร้างความมัน่คง และรายไดเ้พิ่มให้แก่ชุมชนตอ่ไป       

ผลที่ได้รับ 
ต าบลกะปางมีศูนย์เรียนรูต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 6 ฐานเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแหล่งแลกเปลีย่นเรยีนรู้ให้แก่คนในชุมชน
และภายนอก และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอันจะสรา้งความมั่นคง และรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชนต่อไป     
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โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปี 2558 

( ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ) 

 
         อบต.พิปูน 
อ.พิปูน นครศรีธรรมราช 
 
                วิสัยทัศน์ 
อบต. แห่งเกษตรกรรมและการทอ่งเที่ยว 
 
 
 

 
 
 
 

ประชากร 2,830 คน จ านวนครัวเรือน 938 ครัวเรือน จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 6 ชุมชน 
รายได้ 22584047.36 บาท พ้ืนที่ 42.00 ตารางกิโลเมตร www.pipun.localgov.in.th 

ค านิยมของโครงการ 
ท้องถิ่นแห่งการเรียนรู ้สร้างสรรคส์ังคมผูสู้งอาย ุ

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมการจัดกจิกรรมของชมรมผูสู้งอายุ 2. เพื่อส่งเสรมิด้านอาชีพและการถ่ายทอดภูมิปญัญาของผู้สูงอายุในชุมชน 3. เพื่อ
ส่งเสริมให้ผูสู้งอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 4. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนินงานของ
อาสาสมัครผู้ดูแลผูสู้งอาย ุ

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
1. จัดท าระบบฐานข้อมลูผูสู้งอายใุนพื้นที่ 2. สนับสนุนบุคลากรเพื่อประสานงานและดูแลประจ าศูนยฯ์ และมีกลไกคณะกรรมการศูนยฯ์ 
โดยให้ชมรมผูสู้งอายุมสี่วนร่วมเปน็คณะกรรมการฯ และสมาชิกศูนย์ฯ 3. ส ารวจสภาพปญัหาและความต้องการของผู้สูงอายุในต าบลพปิูน 
ประชุมคณะกรรมการผูสู้งอาย,ุ ผู้น าชุมชน, แกนน า เพื่อเขียนโครงการเสนอกองทุนผูสู้งอายุ 4. จัดท าโครงการและเสนอแผนการด าเนนิ
กิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุน 5. สนับสนุนการจดักิจกรรมของศนูย์ฯ ให้เป็นไปตามรูปแบบศูนย์พฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ โดยมีคณะกรรมการบรหิารศูนย์ฯ ในระดับพ้ืนท่ี โดยประธานต้องเป็นผู้แทนชมรมผูสู้งอายุและจัดท าระเบียบ กฎเกณฑ์ของศนูย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ 6. แลกเปลีย่นประสบการณ์การท ากิจกรรมร่วมกันของศูนย์ฯ 7. ส่งเสรมิการผลติสินค้า
และจ าหนา่ยสินคา้จากศูนยฯ์ โดยการรวบรวมสินค้าและจัดตั้งจดุจ าหน่ายสินค้า 8. ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและครอบคลมุ 
ประกอบด้วยกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ การสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ การส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีพ การ
ส่งเสริมการผลติและการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ การถ่ายทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมนันทนาการ ศาสนา ประเพณี โดยมีปฏิทิน
การด าเนินกิจกรรมตลอดทั้งเดือนของศูนย์ฯ 9. ติดตามและประเมนิผลความก้าวหน้าของศูนย์ฯ 

ผลที่ได้รับ 
1. ผู้สูงอายุมโีอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์รวมกลุม่ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสว่นรวม 2. ผู้สูงอายุได้รับ

การฝึกอาชีพและน าความรู้ไปประกอบอาชีพ มีรายได้ช่วยเหลือตนเองได้ 3. ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตทีด่ีทั้งกายและทางจิตใจ 
 

http://www.pipun.localgov.in.th/
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โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลทรายขาว 
( ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ) 

 
 
 
 
 
      อบต.ทรายขาว 
อ.หัวไทร นครศรีธรรมราช 
 
      วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ 

เกษตรสมบูรณ์  เพิ่มพูนรายได้   
กระจายการมสี่วนร่วม เรียนรู้เพิ่มขึ้น   
ครบครันสาธารณะ  
 
 
 

 ประชากร 7,805 คน จ านวนครัวเรือน 2,501 ครัวเรือน จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 12 ชุมชน 
 รายได้ 29906627.35 บาท พ้ืนที่ 53.35 ตารางกิโลเมตร abtsaikhao.go.th 

ค านิยมของโครงการ 
ร่วมแรง ร่วมใจ ผู้สูงวัยกายใจเบิกบาน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพและการถ่ายทอดภูมิปญัญาของผูสู้งอายุในชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย 
จิตใจ และสังคม และภูมิปญัญา 3. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนินงานและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน 4. 
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีงานท า มรีายได้ชว่ยเหลือตนเอง และลดภาวะในการเลีย้งดูครอบครัวอีกท้ังเป็นการ ยกระดับคณุภาพชีวิต ก่อให้เกิดความ
มั่นคงด้านรายได้ 5. เพื่อสนับสนนุโอกาสให้ผูสู้งอายุได้ใช้ภูมิปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
1. ส ารวจสภาพปัญหาและความตอ้งการของผู้สูงอายุในต าบลทรายขาว ประชุมคณะกรรมการผูสู้งอายุ,ผู้น าชุมชน ,แกนน า เพื่อเขียน
โครงการเสนอกองทุนผู้สูงอายุ 2. จัดท าโครงการเพื่อรับการสนับสนนุงบประมาณ 3. เสนอแผนการด าเนินกิจกรรมขอรับการสนับสนุน 4. 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามรูปแบบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ โดยมีคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ ในระดบัพ้ืนท่ี โดยประธานต้องเป็นผู้แทนชมรมผูสู้งอายุและจัดท าระเบียบ กฎเกณฑ์ของศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพ
ผู้สูงอายุ 5. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของศูนยฯ์ 

ผลที่ได้รับ 
1. ผู้สูงอายุมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์รวมกลุม่ท ากจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
2. ผู้สูงอายุไดร้ับการฝึกอาชีพและน าความรูไ้ปประกอบอาชีพ  มีรายได้ช่วยเหลือตนเองได้ 
3. ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตที่ดีทั้งกายและทางจติใจ 
4. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและส่งเสริมอาชีพท่ีครบวงจรสามารถพ่ึงตนเองได้ตลอดจนด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
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วิถีไร่จาก วิถีชมุชนคนลุ่มน้ าปากพนัง ต าบลขนาบนาก 

( ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ) 
 
  
 
 
 
 
       อบต.ขนาบนาก 
อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช 
 
             วิสัยทัศน์ 
ต าบลน่าอยู่ แหล่งเรยีนรู้วัฒนธรรม  
ก้าวน าการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ  
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต เพิ่มผลผลติการเกษตร 
 
 
 
 
 

ประชากร 5,022 คน   จ านวนครัวเรือน 1,491 ครัวเรือน จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 10 ชุมชน 
รายได้ 21438256.40 บาท พ้ืนที่ 38.80 ตารางกิโลเมตร www.khanabnak.go.th 

ค านิยมของโครงการ 
เป็นภูมิปญัญาท้องถิ่นชาวต าบลขนาบนาก ที่ยั่งยืน มั่นคง 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อประชาสมัพันธ์วิถีชุมชนคนลุ่มน้ าปากพนัง ต าบลขนาบนาก 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม จุดชมไร่จากเพียงพอตามแนวพระราชด ารฯิ 

ผลที่ได้รับ 
ท าให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ดี ส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.khanabnak.go.th/
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4141_orgLogo1469498619935.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4141_projImage11469498619935.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4141_projImage21469498619935.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4141_projImage31469498619935.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4141_projImage41469498619935.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4141_orgLogo1469498619935.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4141_projImage11469498619935.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4141_projImage21469498619935.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4141_projImage31469498619935.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4141_projImage41469498619935.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4141_orgLogo1469498619935.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4141_projImage11469498619935.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4141_projImage21469498619935.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4141_projImage31469498619935.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4141_projImage41469498619935.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4141_orgLogo1469498619935.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4141_projImage11469498619935.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4141_projImage21469498619935.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4141_projImage31469498619935.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4141_projImage41469498619935.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4141_orgLogo1469498619935.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4141_projImage11469498619935.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4141_projImage21469498619935.jpg
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ปลาดุกร้าบ้านท่าเตียน 
( ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ) 

 
          อบต.แหลม 
อ.หัวไทร นครศรีธรรมราช 
 
 
           วิสัยทัศน์ 
ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ าสมบรูณ ์ 
เพิ่มพูนผลผลิต ชีวิตเรยีนรู ้
 
 
 
 
ประชากร 6,132 คน   จ านวนครัวเรือน 2,393 ครัวเรือน จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 10 ชุมชน 
รายได้ 23500000.00 บาท พ้ืนที่ 54.29 ตารางกิโลเมตร  www.leam.go.th 

 
ค านิยมของโครงการ 

ปลาดุกร้า 2 รส ไร้สารพิษ โอท็อปห้าดาว 
วัตถุประสงค์ 

1. เป็นการรวมกลุ่ม สร้างความสามัคคีให้เกิดในชุมชน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นการพฒันาชุมชนให้เข้มแข็ง และยั่งยืนตอ่ไป 
2. เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนพ่ึงตนเอง ตลอดจนมีการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
ต้องการให้ปลาดุกร้าบ้านท่าเตียน ต.แหลม อ.หัวไทร เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ส่งขายท่ัวภาคใต้และต่อไปในอนาคตอยากจะส่งทั่วประเทศ 
การรวมกลุ่มสมาชิกจะเพิ่มมากข้ึนเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ชุมชน ต าบล เข้มแข็ง 

ผลที่ได้รับ 
1. สามารถสร้างรายได้สรา้งอาชีพ เกิดความรักสามคัคีในชุมชน 2. ประชาชนสามารถพึ่งตนเองไดต้ามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
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โครงการหลาดกินทิ่น (ตลาดนัดส่งเสริมสขุภาพต าบลนาทราย) 
( ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ) 

 
        อบต.นาทราย 
อ.เมืองนครศรีธรรมราช  
นครศรีธรรมราช 
 
  
             วิสัยทัศน์ 
คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรยี์ก้าวหน้า  
การศึกษามีคณุภาพ ครบถ้วน 
โครงสร้างพื้นฐาน ธรรมาภิบาลเปน็เลิศ 
 
 
 
 
 
ประชากร 6,454 คน   จ านวนครัวเรือน 2,126 ครัวเรือน จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 6 ชุมชน 
รายได้ 25016288.52 บาท  พ้ืนที่ 35.42 ตารางกิโลเมตร www.nasai.go.th 

ค านิยมของโครงการ 
หลาดกินทิ่น คือ สินค้าท่ีขายในตลาดปลอดภยัจากสารเคมีและยาปราบศัตรูพืช สามารถรับประทานได้อย่างสนิทใจ และมั่นใจ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสงเสริมใหเ้กษตรกรให้ท าการเกษตรแบบเกษตรอินทรียไ์รส้ารพิษ 2. เพื่อให้เกษตรกรมีพื้นที่จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรใน
ชุมชนท้องถิ่น 3. เพื่อรณรงคเ์ผยแพร่ผลผลติที่เอื้อต่อสุขภาพและสิง่แวดล้อม 4. เพื่อเป็นเวทีระหว่างกลุ่มผูผ้ลติและผู้บริโภคในรูปแบบ
ตลาดทีเ่ป็นธรรม 5. เพื่อเป็นเวทีเช่ือมโยงประสบการณ์ความรู้จากผูผ้ลิตสูผู่้บริโภค 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
1. เกิดตลาดที่มีอัตลักษณ์เป็นตลาดที่จ าหน่ายผลผลติจากเกษตรอนิทรีย์และผลิตภณัฑ์ที่เอื้อต่อสุขภาพ 2. เกิดข้อก าหนดด้านราคาของ
ผลผลติเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นธรรม 3. เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างเกษตรกรด้วยกัน และระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค 
4. เกิดการขยายแปลงเกษตรอินทรีย์ในระดับครัวเรือนส าหรับการบริโภคในครัวเรือน 

ผลที่ได้รับ 
1. เกษตรกรท าการเกษตรแบบเกษตรอินทรียไ์รส้ารพิษ 2. เกษตรกรมีพื้นที่จ าหน่ายผลผลติทางการเกษตรในชุมชนท้องถิ่นเป็นการสรา้ง
รายได้ 3. มีผลผลิตทางการเกษตรที่เอื้อต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 4. สามารถเช่ือมโยงกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภคในรปูแบบตลาด 
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การส ารวจข้อมูลและการจัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเด่ียวระดับต าบล 
( ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ) 

 
 

 
   อบต.นาไม้ไผ่ 
  อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 
  
             วิสัยทัศน์ 
สุขภาพดี มีการศึกษา พัฒนาเป็น 
นิจ เศรษฐกิจยั่งยืน ฟ้ืนฟูประเพณ ี 
ประชามสี่วนร่วม 
  
 
 
 

ประชากร 9,683 คน   จ านวนครัวเรือน 3,001 ครัวเรือน จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 14 ชุมชน 
รายได้ 48123744.12 บาท พ้ืนที่ 123.40 ตารางกิโลเมตร  www.namaiphai.go.th 

ค านิยมของโครงการ 
จากการที่สถาบันครอบครัวไทยมแีนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่งผลใหเ้กิดรปูแบบครอบครัวท่ีเปลี่ยนไป เช่น ครอง
ตัวเป็นโสดมากข้ึน ครอบครัวมีบตุรน้อยลง ผู้หญิงออกมาท างานนอกบ้านมากข้ึน การแต่งงานและการจดทะเบียนมีแนวโนม้ลดลง การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบครอบครัวที่มคีวามหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น เช่น ครอบครัวเลีย้งเดี่ยวท่ีมเีฉพาะพ่อหรือแม่เลี้ยงลูกตามล าพงั 
ครอบครัวที่มีเฉพาะเด็กอยู่กันตามล าพัง ครอบครัวแหว่งกลางท่ีมผีู้สงูอายุเลี้ยงดูเด็กตามล าพัง ครอบครัวเพศเดยีวกัน เป็นต้น ซึ่ง
ครอบครัวรูปแบบต่างๆ เหล่านี้จะมีลักษณะเฉพาะ มีสภาพปัญหา และความต้องการการช่วยเหลือท่ีแตกต่างกัน จากข้อมูลการหย่าร้างที่มี
แนวโน้มสูงขึ้น ผกผันกับการจดทะเบียนสมรส จึงส่งผลให้ในอนาคตครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวท่ีมีพ่อหรือแม่เลี้ยงลูกตามล าพังจะเพิ่มมากข้ึน 
รวมไปถึงคู่ที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสและเลิกรากันไปแต่มบีุตรที่ต้องรับผิดชอบ อย่างไรกต็าม ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวยังไม่
มีการจัดเก็บที่ชัดเจน มักจะอ้างอิงจากการจดทะเบียนหย่า ซึ่งท าให้มีเฉพาะข้อมลูเชิงปริมาณในภาพรวมของประเทศ แตไ่มส่ามารถช้ี
เฉพาะไปท่ีระดับเล็กๆ  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส ารวจข้อมูลครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวระดับต าบล 2. เพื่อน าผลการส ารวจมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบสถานการณ์ครอบครัวเลี้ยงเดีย่ว
ในต าบล และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการส่งเสริมและพฒันาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวระดับต าบล 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
การส ารวจข้อมูลครอบครัวเลี้ยงเดีย่ว 1) จัดท าแบบส ารวจ (ถ่ายเอกสาร) 2) ก าหนดกลุ่มเปูาหมายเฉพาะครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ช้ีแจงท า
ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานท่ีลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 3) เก็บข้อมูลครอบครัวเลีย้งเดี่ยวในพ้ืนท่ี 4) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรยีมน าเสนอในเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้การจัดเวทีเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจและจัดท าแผนการส่งเสรมิและพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวระดับต าบล  

ผลที่ได้รับ 
1. มีข้อมูลครอบครัวเลีย้งเดี่ยวระดับต าบลที่เป็นปัจจุบัน 2. ได้รู้ถึงปัญหา และความต้องการช่วยเหลอืของกลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว       
3. มีแผนงานในการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
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โครงการจัดงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอมครั้งท่ี 7 ประจ าปี 2558 
( ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ) 

 
     อบต.ควนทอง 
อ.ขนอม นครศรีธรรมราช 
  
 
         วิสัยทัศน์ 
สร้างมาตรฐานคณุภาพชีวิต 
ชุมชนเข้มแข็ง สู่องค์กรธรรมาภิบาล 
  
 
 
 
 

 
ประชากร 11,041 คน   จ านวนครัวเรือน 3,795 ครัวเรือน จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 12 ชุมชน 

รายได้ 53119505.63 บาท พ้ืนที่ 156.39 ตารางกิโลเมตร   http://www.kuanthong.go.th 

ค านิยมของโครงการ 
การเกษตรก้าวไกล อนุุรักษ์ไว้ซึ่งภมูิปัญญาท้องถิ่น สินค้าและของดมีีขาย ขยายเป็นเมืองท่องเที่ยว 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนผู้สนใจ 2. เพื่อสนับสนุน เผยแพร่ กิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร และกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์
ของดีอ าเภอขนอม ให้รู้จักเป็นท่ีแพร่หลาย 3. เพื่อบริการวิชาการ การฝึกอบรม และสรา้งอาชีพให้กับผู้สนใจ แลกเปลีย่นความรู้ระหว่าง
นักวิชาการเกษตร ด้วยการจดัประชุมและสัมมนาด้านการเกษตร 4. เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนเห็นความส าคญัและรักษาไวซ้ึ่งศิลปะ 
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 5. เพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวของอ าเภอขนอม เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
บูรณาการความร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพ้ืนท่ี เพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สินค้าและของดีเมืองขนอม และการเป็นเมืองท่องเที่ยว 

 
ผลที่ได้รับ 

1. เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจไดร้ับความรูค้วามก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร 2. สินค้าทางการเกษตรไดร้ับ
การต่อยอดการพัฒนา เกิดการพฒันาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เกษตรกรและวสิาหกิจชุมชนมรีายได้จากการจ าหน่ายสินค้า  
3.ศิลปะพื้นบ้านและภมูิปัญญาของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสบืทอดต่อคนรุ่นหลังต่อไป 4. สังคมตระหนักถึงความส าคญัของ
การเกษตร เกิดการพัฒนาคนและองค์ความรู้ 5. อ าเภอขนอมเป็นท่ีรู้จักและเป็นแหล่งท่องเที่ยว 6. หน่วยด าเนินการเป็นท่ีรู้จักและยอมรับ
ของสังคมมากยิ่งขึ้น 
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ส่งเสริมสขุภาพ เดิน วิ่ง ปั่นจักรยานเพ่ือสุขภาพคนสามวัย 

( ด้านสาธารณสุข  ) 
 
 
 
 
 
 
 
  เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ 
อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
    
        วิสัยทัศน์ 

ร่อนพิบูลย์เมืองน่าอยู่ ผู้คนมีความสุข 
อย่างยั่งยืน มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ประเพณีชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้หลกั 
ธรรมาภิบาล 
 
 
 

  
 ประชากร 4,746 คน จ านวนครัวเรือน 1,604 ครัวเรือน จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 12 ชุมชน 
         รายได้ 51819311.32 บาท พ้ืนที่ 11.53 ตารางกิโลเมตร        www.ronpiboon.com 
 

ค านิยมของโครงการ 
สานสมัพันธ์คนสามวยั ใส่ใจสุขภาพ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและสร้างเสริมความสัมพันธ์ทุกช่วงวัยในครอบครัว ชุมชนและสังคมให้เขม้แข็ง โดยจัดกิจกรรมปีละ 13 ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมครั้งละประมาณ 300 คน 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนท้ัง 12 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นและมสีุขภาพแข็งแรง อตัราการเจ็บปุวยลดลงในระยะยาว 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมคีวามอบอุ่น 

 
ผลที่ได้รับ 

1. ผู้สูงอายุมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์รวมกลุม่ท ากจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 2. ผู้สูงอายไุดร้ับการฝึก
อาชีพและน าความรูไ้ปประกอบอาชีพ มีรายได้ช่วยเหลือตนเองได้ 3. ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตที่ดีทั้งกายและทางจติใจ 4. ผู้สูงอายุได้รบัการ
ดูแลและส่งเสรมิอาชีพท่ีครบวงจรสามารถพึ่งตนเองไดต้ลอดจนด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

http://www.ronpiboon.com/
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โครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
( ด้านสาธารณสุข  ) 

 
 
  
 
 
 
เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
อ.ร่อนพิบูลย ์นครศรีธรรมราช 
 
           วิสัยทัศน์ 
เขาชุมทองเศรษฐกิจก้าวหน้า  
ประชาใฝุเรียนรู้ ชุมชนน่าอยู่ เคยีงคู่ 
คุณธรรม น้อมน าประเพณี ประชาชน 
อยู่ดีมีสุข 
 
 
 
 ประชากร 4,374 คน จ านวนครัวเรือน 1,248 ครัวเรือน จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 6 ชุมชน 
 รายได้ 39880679.37 บาท พ้ืนที่ 24.66 ตารางกิโลเมตร www.kctcity.go.th 
 

ค านิยมของโครงการ 
หน่วยกู้ชีพเทศบาลต าบลเขาชุมทอง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้ที่ได้รบับาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บปุวยฉุกเฉิน 2. เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยทีไ่ด้รับบาดเจบ็ได้อย่างรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
หน่วยกู้ชีพเทศบาลต าบลเขาชุมทอง 1 ชุด พร้อมให้บริการประชาชนผู้ไดร้ับบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุ หรอืเจ็บปุวยฉุกเฉินในเขตพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลเขาชุมทอง ตลอด 24 ช่ัวโมง ในระยะทาง 15 กิโลเมตร 

ผลที่ได้รับ 
1. ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับการช่วยเหลือ เมื่อเกิดเจ็บปุวยฉุกเฉินหรอืประสบอุบตัิเหตตุามมาตรฐานของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 2. อัตรา
การเสยีชีวิต และพิการจากการบาดเจ็บและเจ็บปุวยฉุกเฉินลดลง 
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จัดระเบียบสุนขั 
( ด้านสาธารณสุข  ) 

เทศบาลเมืองปากพนัง 
อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช 
            วิสัยทัศน์ 
เมืองอาหารคณุภาพ น่าอยู่ น่า 
เที่ยว บนฐานธรรมาภิบาลที่มีส่วน 
ร่วมของชุมชน เพื่อสังคมเป็นสุข 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ประชากร 20,349 คน   จ านวนครัวเรือน 5,017 ครัวเรือน จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 22 ชุมชน 
รายได้ 401824989.86 บาท  พ้ืนที่ 7.35 ตารางกิโลเมตร  www.pakphanang.in.th 

ค านิยมของโครงการ 
จัดระเบียบสุนัข ท้องถิ่นท าได้ ด้วยการมสี่วนร่วม 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจดัอย่างเปน็ระบบ และเป็นต้นแบบการจดัการสุนัขจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
8.1 จัดท าฐานข้อมูลทะเบียนสุนขัเลี้ยง และส ารวจสุนัขจรจัด 8.2 ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการเลีย้ง การดูแลสุขภาพสุนัข และข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว ์- จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ - อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมคัรสาธารณสขุ และอาสาสมัครโรคพิษสุนัขบ้า 8.3 
ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุนัขช่ัวคราว เป็นลักษณะโรงเรือนช้ันเดียว มหีลังคา ภายในโปร่งโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ขนาด 4x8 เมตร และอยู่
ระหว่างปรับปรุงบริเวณหน้าโรงเรอืนเป็นพื้นที่ส าหรับใหสุ้นัขวิ่งเล่น มีบ่อส าหรับอาบน้ า 8.4 คิดค้นนวัตกรรมอุปกรณด์ักจับสุนัข ช่วย
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างผูป้ฏิบัติงาน และเจ้าของสุนัข และกลุ่มคนรักสุนัข รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้ยาสลบในการจับ
สุนัข โดยอุปกรณด์ักจับสุนัขมี 3 ขนาด 8.4.1 ขนาดเล็ก ความกว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 80 เซนตเิมตร สูง 60 เซนตเิมตร ใช้ส าหรบั
พื้นที่ท่ีรถเข้าไม่ถึง 8.4.2 ขนาดกลาง ความกว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 150 เซนตเิมตร สูง 80 เซนตเิมตร จะมลี้อเพื่อความสะดวกใน
การเคลื่อนย้าย ใช้ส าหรับพื้นท่ีในซอยแคบท่ีรถยนตเ์ข้าไม่ได้ 8.4.3 ขนาดใหญ่ ความกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 2 เมตร สามารถถอด
ประกอบได้ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ใช้ส าหรับพื้นท่ีที่มีบริเวณกว้าง 8.5 ด าเนินการจบัสุนขัในพ้ืนที่และทางสาธารณะ ท้ังสนุัข
มีเจ้าของ และสุนัขจรจดั ไปไว้ท่ีศนูย์ดูแลสุนัข ซึ่งขณะนี้ยังเป็นลักษณะศูนย์ชั่วคราว 8.6 สุนัขทุกตัวจะไดร้ับการฉดีวัคซีนปูองกันโรคพษิ
สุนัขบ้า ยาฆ่าเห็บ และท าหมันสุนขัเพศผู้ ก่อนน าไปดูแลที่ศูนยด์ูแลสุนัขจรจดั หากเป็นสุนัขที่มีเจ้าของ เมื่อมาขอรับสุนัขคืน จะมีการท า
ข้อตกลงกับเทศบาลในการที่จะไมป่ล่อยสุนัขออกมาในที่และทางสาธารณะอีก หากมีการกระท าความผิดซ้ าจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
และประชาสัมพันธ์หาบ้านหลังท่ีสองให้กับสุนัขที่ศูนย์ 8.7 ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขท่ีพบในที่และทางสาธารณะ 
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัตงิานดักจับสุนัขในชุมชน บริจาคอาหารเพื่อเลี้ยงดูสุนัขในศูนย์ ร่วมกบัใช้งบประมาณของเทศบาล ซึ่ง
อาหารที่ใช้ดูแลสุนัขในศูนย์เป็นอาหารที่มีคณุภาพ มสีารอาหารครบถ้วน ตามโภชนาการของสุนัข 8.8 แผนการดูแลระยะยาว - พัฒนา
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด เป็นศูนย์การเรียนรู้และการจัดระเบยีบสุนัข โดยจัดหาพื้นที่ท่ีห่างไกลชุมชน และประสานความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นข้างเคียง 

ผลที่ได้รับ 
9.1 ช่วยลดปัญหาสุนัขจรจัด และสร้างส านึกความรับผดิชอบต่อสงัคมแก่ผู้เลี้ยงสุนัข เกิดการเรียนรูร้่วมกันในประเด็นการจัดการความ
แตกต่างทางความคิด และเมตตาธรรม ตามหลักการสันติวิธี 9.2 มีหน่วยงานมาศึกษาดูงาน 9.3 รองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยว 
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โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ 

( ด้านสาธารณสุข  ) 
 
 

 
 
 
 
         อบต.เขาน้อย 
อ.หัวไทร นครศรีธรรมราช  
                 วิสัยทัศน์ 
การศึกษาเด่น เศรษฐกิจก้าวหน้าท้องถิ่นพัฒนา  
ปวงประชามั่นคง องค์กรเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
 
 
 
 

ประชากร 5,609 คน จ านวนครัวเรือน 1,797 ครัวเรือน จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 7 ชุมชน 
 รายได้ 22705927.04 บาท พ้ืนที่ 102.00 ตารางกิโลเมตร www.khaonoi.go.th 

ค านิยมของโครงการ 
โครงการควบคมุและปูองกันโรคเอดส์ซึ่งจัดโดย อบต.เขาน้อย เป็นการจัดอบรมให้เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 76 คน ของ
โรงเรียนวดัเขาน้อย โรงเรียนบ้านเขาใหญ่และโรงเรียนบ้าน ทุ่งขันหมาก(ซึ่งเป็นนักเรียนท่ีจะก้าวเข้าสูว่ัยรุ่นตอนต้น) โดยให้ความรู้ความ
เข้าใจในการปูองกันโรคเอดส์ ตลอดจนการปฏิบตัิตนต่อผู้ปุวยเอดสใ์นสังคม การแสดงออกถึงพฤติกรรมและค่านิยมเรื่องเพศที่ถูกต้อง อัน
จะช่วยลดการสญูเสียก าลังส าคญัของประเทศชาติในอนาคตจากมหนัตภัยเอดส์ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และตระหนักในการปูองกันการตดิเช้ือไวรัสเอชไอวี (HIV) 2. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมและค่านิยมเรื่องเพศที่
ถูกต้อง  3. เพื่อเสรมิสร้างความรกั ความอบอุ่นในครอบครัวในชุมชนให้เข้มแข็ง 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
1. จัดท าโครงเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 2. ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขอสนับสนุนวิทยากร 3. จัดเตรียมเอกสารส าหรับการ
อบรม 4. จดัอบรมตามโครงการฯ 

ผลที่ได้รับ 
1. นักเรียนมีความรู้และตระหนักในการปูองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) 2. นักเรียน มีพฤติกรรมและคา่นิยมเรื่องเพศที่ถูกต้อง  
3. ครอบครัวมีความรัก ความอบอุ่นและปลอดภัยจากความเสี่ยงในการเจ็บปุวยและเสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวี(HIV) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.khaonoi.go.th/


18 
เผยแพร ่

 
โครงการปูองกันและเฝาูระวังช่วยเหลือประชาชนในเหตุต่างๆ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

( ด้านสาธารณสุข  ) 

 
    อบต.เทพราช 
อ.สิชล นครศรีธรรมราช 
        วิสัยทัศน์ 
แหล่งท่องเที่ยวเด่น เศรษฐกิจด ี 
สังคมไม่มีปัญหา การพัฒนายั่งยืน 
 
 

 
 
 

ประชากร 7,698 คน  จ านวนครัวเรือน 2,476 ครัวเรือน จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 15 ชุมชน 
รายได้ 27555388.61 บาท พ้ืนที่ 81.20 ตารางกิโลเมตร www.theppharat.go.th 

ค านิยมของโครงการ 
เราจะดูแลประชาชนต าบลเทพราชให้ดีที่สุด 

วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุหรือเจ็บปุวยฉุกเฉิน ณ จุดเกดิเหตุและส่งต่อโรงพยาบาลสิชล หรือโรงพยาบาลใกล้เคียง 
โดยให้บริการในเขตพื้นท่ีต าบลเทพราชและพื้นที่ใกล้เคยีง 2 เพื่อให้ประชาชนท่ีได้รบัความเดือดร้อนจากเหตุภยัพิบัติต่างๆ ไดร้ับการช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็วและปลอดภยั 3 เพื่ออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 4 เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานระหว่าง อปพร.กับลูก
ข่ายในการเฝาูระวัง การแจ้งเตือนภัย การสงเคราะห์ ผู้ประสบภัย การปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัในพื้นที่ต าบลเทพราช 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
ช่วยเหลือผูไ้ดร้ับบาดเจ็บจากอุบัตเิหตุหรือเจ็บปุวยฉุกเฉินหรือเหตุการณ์จากภัยต่างๆ ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเทพราช และพื้นท่ี
ใกล้เคียง น าส่งโรงพยาบาลสิชล หรือโรงพยาบาล และเฝาูระวังและช่วยเหลือประชาชนในการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต าบลเทพราช เช่น 
วาตภัย อุทกภัย อัคคภีัย ฯลฯ 

ผลที่ได้รับ 
ประชาชนท่ีได้รบัความเดือดร้อน ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและปลอดภัย อย่างทันท่วงทีลดภาระความเสี่ยง ต่อร่างกาย ชีวิตและ
ทรัพย์สิน จากการเกิดสาธารณภยัต่างๆ 
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ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนต าบลดอนตะโก 

ด้านสาธารณสุข 
  

 
  
 
 
 
      อบต.ดอนตะโก 
 อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช  
 
        วิสัยทัศน์ 
ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้  
มุ่งสู่ศูนย์รวม 
 
 
 
 

 
  

ประชากร 4,970 คน จ านวนครัวเรือน 1,359 ครัวเรือน จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 6 ชุมชน 
   รายได้ 28984562.17 บาท            พ้ืนที่ 27.91 ตารางกิโลเมตร         www.dontako.go.th 

ค านิยมของโครงการ 
พัฒนาศูนย์กลางในการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อชุมชน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้คนพิการและผูสู้งอายุมคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดภาระของครอบครัว  
2. เพื่อให้คนพิการและผูสู้งอายุไดร้ับค าแนะน าในการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีถูกต้องจากผู้มีทักษะในการดแูลฟื้นฟูสมรรถภาพ  
3. เพื่อให้คนพิการและผูสู้งอายุมศีูนย์กลางในการท ากิจกรรมร่วมกนั  
4. เพื่อพัฒนาระบบบริการฟื้นฟสูมรรถภาพทางการแพทย์ให้ผู้พิการและผู้สูงอายไุดเ้ข้าถึงบริการของรัฐอย่างท่ัวถึง 

 
แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 

 ด าเนินการโดยเน้นการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูสู้งอายุในทุกด้าน โดยบรูณาการ
ท างานร่วมกับโรงพยาบาลท่าศาลา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนตะโก ในการสนับสนุนงบประมาณและนักกายภาพบ าบัดมา
บริการฟื้นฟูด้านร่างกายและจิตใจของคนพิการและผูสู้งอายุให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจ าวัน โดยมีศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชนต าบลดอนตะโกเป็นศูนย์กลาง 

ผลที่ได้รับ 
 1. คนพิการและผูสู้งอายุมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดภาระของครอบครวั  
 2. คนพิการและผูสู้งอายุได้รับค าแนะน าในการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ถูกต้องจากผู้มีทักษะในการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพ  3. คนพิการ
และผูสู้งอายุมีศูนย์กลางในการท ากิจกรรมร่วมกัน  
 4. ระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ได้รบัการพัฒนา ผูพ้ิการและผู้สูงอายไุดเ้ข้าถึงบริการของรัฐอย่างท่ัวถึง 
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เผยแพร ่

 
โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบลท่าซอม (EMS) 

( ด้านสาธารณสุข  ) 

 
       อบต.ท่าซอม 
อ.หัวไทร นครศรีธรรมราช  
 

 
          วิสัยทัศน์ 
ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน  
ส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
คุณภาพชีวิตดี ชุมชนเข้มแข็ง  
เทคโนโลยีก้าวไกล ปลอดภัยยาเสพติด 
 
 
 

ประชากร 3,055 คน   จ านวนครัวเรือน 922 ครัวเรือน  จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 9 ชุมชน 

รายได้   ๓๐,๔๐๖,๑๐๘.๑๙  บาท  พ้ืนที่ 38.00 ตารางกิโลเมตร  www.tasorm.go.th 
 

ค านิยมของโครงการ 
รวดเร็ว ปลอดภยั ไดม้าตรฐาน เมือ่ใช้บริการหน่วยกู้ชีพท่าซอม 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิม่พูนความรู้ของผู้ปฏิบตัิการฉุกเฉินเบือ้งต้น (FR) ๒. เพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ๓. เพื่อลดอัตราการเจ็บปุวยและสญูเสียชีวิต ๔. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
๑. พัฒนาการให้บริการเพื่อให้มมีาตรฐานท่ีดยีิ่งข้ึน ๒. ขยายการใหบ้ริการให้กับพ้ืนท่ีข้างเคียง 

ผลที่ได้รับ 
๑. สามารถพัฒนาศักยภาพของผูป้ฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ๒. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ รับ - 
ส่งผู้ปุวย/ผู้ประสบเหตไุด้อยา่งรวดเร็วและถูกต้อง ๓. สามารถลดอตัราการเจ็บปุวยและสูญเสียชีวิต ๔. ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tasorm.go.th/
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4164_orgLogo1469507373873.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4164_projImage11469507373873.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4164_projImage21469507373873.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4164_projImage31469507373889.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4164_projImage41469507373889.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4164_orgLogo1469507373873.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4164_projImage11469507373873.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4164_projImage21469507373873.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4164_projImage31469507373889.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4164_projImage41469507373889.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4164_orgLogo1469507373873.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4164_projImage11469507373873.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4164_projImage21469507373873.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4164_projImage31469507373889.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4164_projImage41469507373889.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4164_orgLogo1469507373873.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4164_projImage11469507373873.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4164_projImage21469507373873.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4164_projImage31469507373889.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4164_projImage41469507373889.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4164_orgLogo1469507373873.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4164_projImage11469507373873.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4164_projImage21469507373873.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4164_projImage31469507373889.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/4164_projImage41469507373889.jpg
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โครงการจัดงานแห่ผ้าขึ้นธาตุเจดีย์ปะการังเขาธาตุ 
   ) 

 
  
 
 
 
 
เทศบาลต าบลท้องเนียน 
อ.ขนอม นครศรีธรรมราช 
 
            วิสัยทัศน์ 
เมืองแห่งการเรยีนรู้ ชุมชนเข้าแขง็  
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สังคมน่าอยู่  
คู่เกษตรกรรมยั่งยืน 
 
 
 
 ประชากร 5,525 คน จ านวนครัวเรือน 3,006 ครัวเรือน จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 8 ชุมชน 
   รายได้ 38334834.98 บาท   พ้ืนที่ 60.00 ตารางกิโลเมตร    www.thongnian.go.th 

ค านิยมของโครงการ 
เจดีย์ปะการังเขาธาตุ ก่อก าเนิดจากจิตใจ ความพยายาม และศรัทธาอันแรงกล้าที่มีต่อพระพุทธศาสนา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน คนท่ัวไป โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่น อันดีงามของไทยให้สืบทอดคงอยู่
ต่อไป 2. เพื่อปลูกจิตส านึกประชาชน เด็กและเยาวชนให้รู้จักรักและเห็นคณุค่าของประเพณี วัฒนธรรมทางศาสนาอันดีงามของไทยและ
ของท้องถิ่น 3. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรู้รักสามัคคี ของคนในท้องถิ่นและละแวกใกลเ้คียง 4. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริม สนับสนนุ
การท่องเที่ยวประเพณีทางด้านศาสนา และศาสนาโบราณสถานของท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
1. ระดมความคิดเพื่อให้ทุกภาคสว่นในสังคมมีสาวนร่วมในการดูแลรักษาโบราณสถาน เจดยี์ปะการังเขาธาตุ 2. ส่งเสรมิการท่องเที่ยว
ด้านศาสนสถานโบราณของต าบลท้องเนียน 3. ส่งเสริมงานประเพณีแห่ผา้ขึ้นธาตุเจดีย์ปะการังเขาธาตุเข้าสู่ปฏิทินการท่องเที่ยวของอ าเภอ
และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผลที่ได้รับ 
1. ประชาชน คนท่ัวไป โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่น อันดีงามของไทยให้สืบทอดคงอยู่ต่อไป 2. 
ประชาชน เด็กและเยาวชนมีจติส านึก รู้จักรักและเห็นคณุค่าของประเพณี วัฒนธรรมทางศาสนาอันดงีามของไทยและประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น 3. คนในท้องถิ่นและละแวกใกล้เคียงได้แสดงออกถึงความรู้รักสามัคคี 4. ได้เผยแพร่ ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาของท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศาสนา ด้านศาสนสถานโบราณของต าบลท้องถิ่น 
 
 
 

http://www.thongnian.go.th/
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เทศกาลตรุษจีนจันดี เท่ียวตลาดร้อยปี ชมบารมีพอท่านคล้าย 
( ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ) 

 
  
 
  
 
 
 
 
เทศบาลต าบลจันดี 
อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช 
 
         วิสัยทัศน์ 
จันดีเมืองน่าอยู่ คู่คณุธรรม  
ก้าวน าเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 

ประชากร 7,474 คน จ านวนครัวเรือน 3,867 ครัวเรือน จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 5 ชุมชน 
รายได้ 58540047.43 บาท พ้ืนที่ 33.23 ตารางกิโลเมตร www.chandeecity.go.th 

ค านิยมของโครงการค านิยมของโครงการ 
เทศกาลตรุษจีนจันดี เทีย่วตลาดรอ้ยปี ชมบารมีพ่อท่านคล้าย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีวันตรุษจีนของท้องถิ่นให้คงอยู่ 2.  เพื่อเป็นศูนย์กลางให้คนไทยเช้ือสายจีน 
และประชาชนท่ัวไปไดเ้ข้ารร่วมกจิกรรมเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไดร้่วมท ากิจกรรมและร่วม
สืบทอดประเพณีให้คงอยู ่4. เพื่อเป็นการสง่เสริมการทอ่งเที่ยวของเทศบาลต าบลจันดี อ าเภอฉวาง และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
มีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีให้อยู่คูก่ับท้องถิ่น สร้างช่ือเสียงใหก้ับท้องถิ่นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ชุมชน 

ผลที่ได้รับ 
1. มีการอนุรักษ์สง่เสริมและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีตรุษจีนให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางให้คนไทยเช้ือสายจีน และ
ประชาชนท่ัวไปได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รวมท ากิจกรรมและรวมสืบทอด
ประเพณีให้คงอยู่ 4. เพื่อเป็นการสง่เสริมการทอ่งเที่ยวของเทศบาลต าบลจันดี อ าเภอฉวาง และจังหวัด นครศรีธรรมราช 
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โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุเจดีย์ประจ าปี 2558 
( ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ) 

 
เทศบาลต าบลหลักช้าง 
อ.ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 
 
 
 
วิสัยทัศน์ 
ชาวหลักช้างรักศักดิ์ศร ีเจดีย์งาม 
ตระหง่าน ปลาเนื้อหวานคลองมิน 
 ถิ่นก าเนิดพ่อท่านคล้าย สืบสาย 
ช้างกลางมา ที่ล่ามคชาพระยานคร 
 
 
ประชากร 7,718 คน   จ านวนครัวเรือน 2,654 ครัวเรือน จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 10 ชุมชน 
รายได้ 48517647.19 บาท พ้ืนที่ 47.00 ตารางกิโลเมตร  www.lakchang.go.th 

ค านิยมของโครงการ 
ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม สบืสานประเพณี หม่เจดีย์ธาตุน้อย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อร าลึกถึงพระคณุของพระครูพิศิษฐ์อรรถการ พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธ์ิ 2. เพื่อส่งเสรมิและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม อันดีงาม 3. 
เพื่อส่งเสริมให้พุทธสาสนิกชนไดร้ว่มกันเข้าวัดท าบุญ 4. เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมของวัดธาตุน้อย 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
ประสานงานโครงการกบัหน่วยงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและหน่วยงานท่ีเกียวข้อง 

ผลที่ได้รับ 
ชนรุ่นหลังไดส้ืบทอดการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ไดเ้ข้าวัดท าบุญร่วมกัน รวมทั้งมีนักท่องเที่ยวสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lakchang.go.th/
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2461_orgLogo1465870553718.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2461_projImage11465870553718.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2461_projImage21465870553718.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2461_projImage31465870553718.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2461_projImage41465870553718.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2461_orgLogo1465870553718.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2461_projImage11465870553718.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2461_projImage21465870553718.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2461_projImage31465870553718.jpg
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โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อิ่มอุ่นอ้อมอกแม่) ครั้งท่ี 10 

( ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น) 

 
      อบต.เสาเภา 
อ.สิชล นครศรีธรรมราช 
 
 
            วิสัยทัศน์ 
พร้อมรับภยัพิบัติ ขจัดภัยยาเสพตดิ  
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 
 
 
 
 

ประชากร 12,317 คน   จ านวนครัวเรือน 4,111 ครัวเรือน จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 16 ชุมชน 
รายได้ 68963094.39 บาท พ้ืนที่ 43.37 ตารางกิโลเมตร  www.saophao.go.th 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2. เพื่อสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนเกิดความกตญัญู กตเวทีต่อบุพการี 3. เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน ประชาชนเห็นคณุค่า บทบาทความส าคญัของแม่ใน
สังคมปัจจุบัน 4. เพือ่ส่งเสริมใหเ้ยาวชน ประชาชนกล้าแสดง ความกตัญญู กตเวทีต่อบุพการีและผู้มพีระคุณ 5. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณอีันดีให้คงไว้สืบไป 6. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ปลูกฝังทัศนคติความเป็นไทย ซึ่งมีจารตีประเพณี 
ประวัติศาสตร์อันงดงาม น่าภาคภมูิใจ มีศีลธรรม คณุธรรม เพื่อให้สงัคมไทยมีความเข้มแข็ง เสยีสละ เผือแผ่ แบ่งปัน อยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ สามัคคี ส านึกในความเป็นคนไทยด้วยกัน 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
ให้เด็ก เยาวชน ผู้น าท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร และประชาชนต าบลเสาเภา ได้มโีอกาสเข้าร่วมโครงการอิ่มอุ่นอ้อมอกแม่เพิ่ม
มากขึ้น 

ผลที่ได้รับ 
1. เป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2. สร้างจติส านึกให้
ประชาชนเกิดความกตัญญู กตเวทีต่อบุพการี 3. ส่งเสรมิให้เยาวชน ประชาชนเห็นคุณค่า บทบาทความส าคญัของแม่ในสังคมปัจจุบัน 4. 
ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนกล้าแสดง ความกตญัญู กตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคณุ 5. เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีอันดีให้คงไวส้ืบไป 
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โครงการอนุรักษ์และส่งเสรมิประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีชักพระบุษบก 
( ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ) 

 
       อบต.นาบอน 
อ.นาบอน นครศรีธรรมราช 
  
 
            วิสัยทัศน์ 
ใส่ใจคุณภาพชีวิต ร่วมคิด ร่วมท า 
มุ่งมั่นสู่การพัฒนาท่ียังยืน 
 
 
 
 

ประชากร 8,775 คน   จ านวนครัวเรือน 3,013 ครัวเรือน จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 14 ชุมชน 
รายได้ 33070753.38 บาท พ้ืนที่ 85.00 ตารางกิโลเมตร  www.nabon.go.th 

ค านิยมของโครงการ 
ประเพณีแห่งความเชื่อและศรัทรา ชักพระบุษบกเพื่อขอฝนเทวดา สบืทอดกันมาอนุรักษ์การเลี้ยงโคพื้นเมือง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนในต าบลตระหนักและเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น 2. เพื่อเป็นการส่งเสริม ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 3. เพื่อสืบทอดและ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชักพระบุษบกของท้องถิ่นให้คงอยู่สู่คนรุ่นหลังต่อไป 4. เพื่อเป็นการสรา้งขวัญก าลังใจแก่ประชาชนให้ต าบล 5. 
เพื่อจัดเตรียมเรือพระให้พร้อมต่อการชักพระบุษบกตามประเพณีทอ้งถิ่น 6. เพื่อส่งเสรมิให้คณะผู้บรหิาร เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน เด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดความรัก ความสามคัคีจากการท ากจิกรรมชักพระตามประเพณรี่วมกัน 7. เพื่อ
ส่งเสริมและอนุรักษ์การเลีย้งโคพืน้เมืองตามวิถีชาวบ้านและภูมิปญัญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับชุมชนตลอดไป 8. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนในพ้ืนท่ีได้เรียนรูล้ักษณะโคพื้นเมืองและการเลีย้งโคพื้นเมือง 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบอน ยังคงด าเนินการจดั โครงการอนุรกัษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีชักพระบุษบก เป็น
ประจ าทุกป ี
 

ผลที่ได้รับ 
1. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนในต าบลตระหนักและเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 2. 
พระพุทธศาสนา ศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่นได้รับการท านุ บ ารุงให้ คงอยู่สืบไป 3. ประเพณีวัฒนธรรมชักพระบุษบกของ
ท้องถิ่นได้รับการสืบทอดและอนุรกัษ์ให้คงอยู่สู่คนรุ่นหลังต่อไป 4. ประชาชนในต าบลมีขวัญก าลังใจที่ดีขึ้น 5. เรือพระมสีภาพพร้อมตอ่
การชักพระบุษบกตามประเพณีทอ้งถิ่น 6. คณะผูบ้ริหาร เจ้าหน้าท่ี ผู้น าชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผูส้งูอายุ ผู้พิการ และประชาชนในพ้ืนท่ี
เกิดความรัก ความสามัคคีจากการท ากิจกรรมชักพระตามประเพณีรว่มกัน 7. การเลี้ยงโคพื้นเมืองตามวิธีชาวบ้านและภูมิปญัญาท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสรมิและอนุรักษ์ให้คงอยู่กับชุมชนตลอดไป 8. เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผู้พิการและประชาชนในพ้ืนท่ีได้เรยีนรูล้ักษณะโค
พื้นเมืองและการเลีย้งโคพื้นเมือง 
 
 

http://www.nabon.go.th/
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2621_orgLogo1465964455734.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2621_projImage11465964455734.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2621_projImage21465964455734.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2621_projImage31465964455734.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2621_projImage41465964455750.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2621_orgLogo1465964455734.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2621_projImage11465964455734.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2621_projImage21465964455734.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2621_projImage31465964455734.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2621_projImage41465964455750.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2621_orgLogo1465964455734.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2621_projImage11465964455734.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2621_projImage21465964455734.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2621_projImage31465964455734.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2621_projImage41465964455750.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2621_orgLogo1465964455734.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2621_projImage11465964455734.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2621_projImage21465964455734.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2621_projImage31465964455734.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2621_projImage41465964455750.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2621_orgLogo1465964455734.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2621_projImage11465964455734.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2621_projImage21465964455734.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2621_projImage31465964455734.jpg
http://ereport.dla.go.th/upload/ereport/2559/2621_projImage41465964455750.jpg


                           26 
เผยแพร ่

 
 

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน 

 
 
 

 
    เทศบาลต าบลที่วัง  
อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช  
            
 
 
           วิสัยทัศน์ 
เข้าใจ เข้าถึง สังคมอยู่ร่วมกันอยา่งมี 
ความสุข ด้วยความเสมอภาคและ 
เป็นธรรม น าพาสู่การบริหารบ้านเมือง 
ที่ด ี
 

 
 
ประชากร 14,261 คน  จ านวนครัวเรือน 9,986 ครัวเรือน จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 11 ชุมชน 
รายได้ 67918240.93 บาท พ้ืนที่ 89.00 ตารางกิโลเมตร  www.tiwang.go.th 

ค านิยมของโครงการ 
ทรัพย์สินมีทะเบียน จัดเก็บเป็นระบบ งบประมาณสู่ชุมชน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเพ่ิมรายได้ของเทศบาล โดยสามารถจัดเก็บภาษีตา่งๆ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องเป็นธรรม และสะดวกรวดเร็ว  
2. เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลของเทศบาลในด้านการคลังท้องถิ่น  
3. เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาลเพื่อให้การจดัเกบ็ภาษีมีระบบที่แน่นอน และสามารถตรวจสอบ    
    ได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
1.ขั้นเตรียมการ   
2. ขั้นตอนการจัดท าแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมลูที่ดิน  
3. ขั้นตอนการส ารวจภาคสนาม  
         

ผลที่ได้รับ 
1. เทศบาลมีรายได้จาการจัดเก็บเองเพิ่มขึ้น  
2. เทศบาลสามารถบริหารงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
3. เทศบาลมีระบบการจดัเก็บภาษีท่ีแน่นอน ถูกต้องและเป็นธรรม  
4. เทศบาลมีข้อมลูในการวางแผนพัฒนา 
     
 
 
 
 

http://www.tiwang.go.th/
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โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนต าบลโพธิ์เสด็จ 
( ด้านธรรมาภิบาล ) 

 
เทศบาลต าบลโพธิ์เสด็จ 
อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศร ี
ธรรมราช 
  
 
          วิสัยทัศน์ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การพัฒนา 
สังคม เพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
  
 
 

 
 

ประชากร 9,540 คน   จ านวนครัวเรือน 3,435 ครัวเรือน จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 8 ชุมชน 
รายได้ 58480655.97 บาท พ้ืนที่ 25.74 ตารางกิโลเมตร   www.posadet.go.th 

 
ค านิยมของโครงการ 

ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนคิดและท าในสิ่งที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. เพื่อส่งเสรมิความเป็นผู้น าในการพัฒนาท้ังตอ่
ตนเอง ชุมชน และสังคม 3. เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวตนเองและครอบครัวในสังคม 4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิด
ความภาคภูมิใจและเห็นคณุค่าของตนเอง 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
๑. เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความส าคญัของสถาบันครอบครัว เขา้ใจหลักการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม รู้เท่าทันและเฝาูระวังปัญหาของ
ครอบครัวที่อาจเกดิขึ้น ๒. สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างสมาชิกในครอบครัว คือ เกิดความรัก ความเข้าใจและความผูกพัน
ระหว่างพ่อ แม่ ลูก มีการสื่อสารทีด่ีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และมีการใช้หลักธรรม (คณุธรรม จรยิธรรม) ในการด าเนินชีวิตครอบครัว 
๓. ทุกคนในครอบครัวไดร้ับการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดี ตระหนักและเห็นความส าคัญของบทบาท หน้าที่ของตนเองต่อบุคคลในครอบครวั ๔. 
เด็กและเยาวชนมภีูมิคุ้มกันในการปูองกันปัญหาต่าง ๆ เช่น การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์ ยาเสพตดิ โรคเอดส์ พฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น 
สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน ๕. เด็กและเยาวชนท่ีผ่านการฝึกอบรมสามารถเป็นต้นแบบทาง
สังคมและน าไปขยายผลต่อไป 

ผลที่ได้รับ 
1. เด็กและเยาวชนคิดและท าในสิง่ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 2. เด็กและเยาวชนมีภาวะความเป็นผู้น าในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 3. เกิดความรักความอบอุ่นในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น 4. เด็กและเยาวชนเกดิความภมูิใจและเห็นคณุค่าในตนเอง 

  
 

http://www.posadet.go.th/
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โครงการจัดซ้ือวัสดุเพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดควนเงิน-บ้านนายมิ้ง ชัยชนะ บรรจบถนนสายบ้านท่ายาง หมู่ที่ 

2 ต าบลบ้านตูล อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยวิธดี าเนินการเอง) 
( ด้านธรรมาภิบาล ) 

 
        อบต.บ้านตูล 
อ.ชะอวด นครศรีธรรมราช 
 
 
           วิสัยทัศน์ 
คุณภาพชีวิตดี มีเศรษฐกิจเข้ม 
แข็งยั่งยืน พัฒนาสู่ท้องถิ่นน่าอยู่ 
 
 
 
 
 

ประชากร 7,200 คน    จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 5 ชุมชน พ้ืนที่ 62.18 ตารางกิโลเมตร 
จ านวนครัวเรือน 2,201 ครัวเรือน รายได้ 29324995.96 บาท  http://www.bantoon.go.th 

ค านิยมของโครงการ 
พัฒนาการบริหารจัดการ การมสี่วนร่วมของประชาชน หรือความโปร่งใสตรวจสอบได้ของ อปท. 

วัตถุประสงค์ 
1. แก้ไขปัญหาทรัพยากรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากดั 2. พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ บริการด้านสาธารณะให้กับประชาชน 3. 
แก้ไขปัญหาการฮั้วประมลูงานก่อสร้าง 4. แก้ไขปัญหาการทุจรติคอรัปชั่น ไม่โปร่งใสในการบรหิารงานของอบต. 5. พัฒนาการบริหารงาน
ด้านทรัพยากรบคุคลภายในอบต. 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
1. ตั้งงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.ในส่วนการจัดซื้อวัสดกุ่อสร้างเพียง 8 รายการ ไม่มีคา่ใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงงาน และคา่ไม้
แบบ และเลือกใช้ค่า(Facter F)ที่เหมาะสม 2. ท าให้ประหยดังบประมาณ ใช้งบประมาณทีม่ีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดความคุ้มคา่เป็นประโยชน์
สูงสุดแกส่่วนรวม งานก่อสร้างถนน คสล.มคีุณภาพได้มาตรฐานตามรูปแบบรายการตามที่อบต.ก าหนด 3. ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานของ อปท. - อบต.ได้มีการประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง และเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอ
ความเห็นในการด าเนินงานของอบต. ตั้งแต่กระบวนการจดัท าแผนพัฒนาสามป ีแผนปี และข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีซึ่งใน
การก่อสร้างถนนคสล. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบตดิตามโครงการตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานก่อสรา้ง 4. สามารถท าได้
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี จากการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน โดยวิธีการด าเนินการเอง ในโครงการก่อสร้างถนน คสล. ส่งผลให้อบต. 
ได้คิดปรับเปลี่ยนวิธีการท างานใหม่ในอบต.อย่างเป็นรูปธรรม คือคดิท าเองทุกโครงการที่สามารถด าเนนิการได้ เพื่อประหยัดงบประมาณ
และวธิีนี้จะด าเนินการอย่างต่อเนือ่งเป็นประจ าทุกปี เพ่ือพัฒนาการจัดบริการสาธารณะที่มีคณุภาพที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้น 

ผลที่ได้รับ 
1. ด้านสังคม คุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสหรือสวัสดิการสังคม 2. ด้านสาธารณสุข 3. ด้านการจัดการภัยพิบัติ 4. ด้านการจดัระเบียบชุมชน
ความสงบเรียบร้อย 5. ด้านการมสี่วนร่วม/การตรวจสอบได้ 6. ด้านการบริหารจัดการของอปท. 
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โครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซ้ือ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบวิถีไทย 
ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 
  
 
 
 
 
เทศบาลต าบลหัวไทร 
อ.หัวไทร นครศรีธรรมราช 
 
วิสัยทัศน์ 
เสรมิสร้างอาชีพ พัฒนาเทศบาล  
ให้เป็นเมืองน่าอยู่สูส่ังคมที่ยั่งยืน  
สืบสานวัฒนธรรม น าบริหาร  
บริการเป็นเลิศเกิดภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 ประชากร 4,307 คน จ านวนครัวเรือน 1,667 ครัวเรือน จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 7 ชุมชน 
 รายได้ 0 บาท  พ้ืนที่ 1.80 ตารางกิโลเมตร  www.huasaicity.go.th 

ค านิยมของโครงการ 
ถ้อยค าที่ดึงดูดความนา่สนใจ ความโดดเด่นของโครงการ เป็นถ้อยค าสั้นๆ แตส่ื่อถึงภาพรวมทั้งหมดของโครงการ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาตลาด สถานประกอบการด้านอาหารในเขตเทศบาลต าบลหัวไทร ให้ไดม้าตรฐาน และสง่เสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีให้เกิด
เป็นรูปธรรม 2. เพื่อพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลต าบลหัวไทรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีเอกลักษณ์ของอ าเภอหัวไทร เป็นจุดขายเพื่อเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทย และชาวต่างชาติให้เข้ามาในพ้ืนท่ี 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนผู้บรโิภคและนักท่องเที่ยวมีความรู้ในการเลือก
บริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีพฤติกรรมการบรโิภคที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหาร 4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ ผูส้ัมผัสอาหาร เจ้าหน้าท่ี และภาคเครือข่ายด้านอาหาร 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายระยะยาว) 
1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และเปูาหมายของโครงการเพื่อวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน ระหว่างคณะผู้บริหารของเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 2. แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารโครงการและคณะท างานในชุดต่างๆ เพื่อรับผดิชอบ
โครงการด าเนินงานไปแต่ละด้านโดยมีคณะตดิตามประเมินผลคอยติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโดยรวมของโครงการและ
คณะท างานด้านต่างๆ 3. ด าเนินงานตามโครงการโดย 3.1 กิจกรรมตลาดสดน่าซื้อวิถีไทย - ปรับปรงุตลาดสดเทศบาลต าบลหัวไทร ให้
เป็นตลาดสดน่าซื้อตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเกณฑ์มาตรฐานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว - 
ประชาสมัพันธ์การด าเนินงานให้รบัทราบกันโดยทั่วกันท้ังในและนอกพ้ืนท่ีเพื่อกระตุ้นเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้บริโภคมา
ท่องเที่ยวซื้อของในตลาดสดเทศบาลต าบลหัวไทรมากข้ึน 3.2 จัดตัง้ถนนอาหารปลอดภัย โดยการ - ปรับปรุงก่อสร้างสถานท่ีจัดตั้งถนน
อาหารปลอดภัยโดยก าหนดรูปแบบท่ีเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของอ าเภอหัวไทร เพื่อสรา้งบรรยากาศเชิญชวนให้มีการท่องเที่ยวและซื้อ
สินค้า - มีการจดัหาวัสดุ อุปกรณต์่างๆ ที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ผู้บริโภค พ่อคา้ แม่ค้า เช่น เต็นท์ โตะ๊ เก้าอี้ เปน็ต้น 
- ก าหนดให้มีการขายสินค้าและบริการต่างๆ ของถนนอาหารปลอดภัย ตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ
เกณฑ์มาตรฐานด้านส่งเสริมการทอ่งเที่ยว  

ผลที่ได้รับ 
1. ผู้บริโภค ได้แก่ ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้รับบริการอาหารที่ปลอดภัย 2. เป็นที่รู้จักและไดร้ับความเชื่อถือในเรื่องตลาดสดน่าซื้อ และ
ถนนอาหารปลอดภัย และความเป็นเอกลักษณ์ของอ าเภอหัวไทร กระตุ้นให้อยากมาเที่ยว และซื้อสินค้าและบริการในตลาดสดเทศบาล
ต าบลหัวไทร และถนนอาหารของเทศบาลต าบลหัวไทร 3. ประชาชนในเขตเทศบาล มีรายได้จากการค้าขายและให้บริการเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

http://www.huasaicity.go.th/



