
ผังแสดงความเช่ือมโยงแบบบูรณาการตามโครงการ 

สปสช. 

มูลนิธิพะเยา

เพ่ือการพัฒนา 

กศน. 
 

กํานัน/
ผญ.บ. 

QR Code ประชาสัมพันธ� 

 website ตําบลสันป�าม�วง 

(http://www.sanpamuang.go.th) 

ผังแสดงความเช่ือมโยงแบบบูรณาการตามโครงการ “วิถีพัฒน)ตําบลสันป*าม+วง

วิถีพัฒน)ตําบล

สันป*าม+วง 

อสม. เยาวชน 

การบูรณาการ 

(MOU) 

รพ.สต 
 

เกษตร 
 

พช
 

โรงเรียน 

 

QR Code 

จากการดําเนินการ

วิถีพัฒน)ตําบลสันป*าม+วง” 

กลุ+มอาชีพ 

ผู4สูงอายุ 

พช. 

QR Code ความสาํเร็จและประโยชน� 

ท่ีได;รับ 

การตามโครงการวิถีพัฒน�ตําบลสันป�าม�วง 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน	 SMART CITY  
ก�าวทันเทคโนโลยี พัฒนาอย�างทั่วถึง 

มุ�งสู�ความยั่งยืน 
 

แนวทางในการพัฒนาของโลกยุคใหม� 17 ด�าน 
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: SDGs) 

1. ขจัดความยากจน : No Poverty 
2. ขจัดความหิวโหย : Zero Hunger 
3. มีสุขภาพและความเป,นอยู/ที่ดี : Good Health and Well-being 
4. การศึกษาที่เท/าเทียม : Quality Education 
5. ความเท/าเทียมทางเพศ : Gender Equality 
6. การจัดการน้ําและสุขาภิบาล : Clean Water and Sanitation 
7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเขMาถึงไดM : Affordable and Clean Energy 
8. การจMางงานที่มีคุณค/าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ : Decent Work and 
Economic Growth 
9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรMางพื้นฐาน : Industry, Innovation and 
Infrastructure 
10. ลดความเหลื่อมล้ํา : Reduced Inequality 
11. เมืองและถิ่นฐานมนุษยaอย/างยั่งยืน : Sustainable Cities and Communities 
12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน : Responsible Consumption and 
Production 
13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : Climate Action 
14. การใชMประโยชนaจากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล : Life Below Water 
15. การใชMประโยชนaจากระบบนิเวศทางบก : Life on Land 
16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม/แบ/งแยก : Peace and Justice Strong Institutions 
17. ความร/วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Partnerships to achieve the Goal 

ยุทธศาสตร	ชาติ 20 ปC 
ยุทธศาสตรaที่ 1 ดMานความมั่นคง 
ยุทธศาสตรaที่ 2 ดMานการสรMางความสามารถในการแข/งขัน 
ยุทธศาสตรaที่ 3 ดMานพัฒนาและเสริมสรMางศักยภาพทรัพยากรมนุษยa 
ยุทธศาสตรaที่ 4 ดMานการสรMางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตรaที่ 5 ดMานการสรMางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป,นมิตรต/อสิ่งแวดลMอม 
ยุทธศาสตรaที่ 6 ดMานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

บทวิเคราะห	และแนวคิด 
1) แนวคิดและทฤษฎีที่นํามาเป,นแนวทางในการพัฒนา 

1.1) แนวคิดในเรื่องของสมารaทซิตี้ (SMART CITY) 
- เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)         - ขนส/งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 
- พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)        - การดํารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 
- สิ่งแวดลMอมอัจฉริยะ (Smart Environment)    - พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)  
- การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) 
2) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) หลักในเรื่องของการบริหารกิจการบMานเมืองที่ดี (GOOD GOVERNANCE) 
4) หลักโดยชอบดMวยกฎหมาย 
5) หลักการมีส/วนร/วมของประชาชน (PUBLIC PARTICIPATION) 
6) หลักการพัฒนาอย/างยั่งยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) 

ข�อเสนอและกลยุทธ	การทํางาน 
1) ตMองมีความยืดหยุ/น (Resilience) 
2) การสรMางบริการภาครัฐตMองมีความสะดวก รวดเร็วและตอบโจทยaชีวิตของประชาชน 
3) มีระบบบริการประชาชนที่ทันสมัยเชื่อมโยงกับภาคีภายไดMระบบรัฐดิจิทัล 
4) การสรMางกําลังพลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและมีสมรรถนะสูง 
5) การมีระบบการดําเนินงานที่โปร/งใส 
6) การสรMางระบบงานหรือโครงสรMางที่จูงใจใหMบุคลากร 
 



 

กลยุทธ	ในการดําเนินการ 
1) การสรMางเมืองอัจฉริยะ    2) การสรMางนวัตกรรม(Innovation)  3) การเสริมสรMางความรูM 
4) การศึกษาและหาขMอมูลทุกดMานของเมือง  5) การศึกษาและหาขMอมูลทุกดMานขององคaกร 6) การใชMเทคนิคการบริหารจัดการองคaกร 
7) การนําหลักการพัฒนาองคaกรสู/ความเป,นเลิศหรือการจัดการตามเกณฑa คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ  (Public Sector Management Quality Award: PMQA) 7 
ดMาน ดังนี้ การนําองคaกร กําหนดวิสัยทัศนa(Vision) พันธกิจ(Mission) ค/านิยม(Values), การวางแผนเชิงยุทธศาสตรa, การใหMความสําคัญกับผูMรับบริการและผูMมีส/วนไดMส/วนเสีย, 
การวัด วิเคราะหaและการจัดการความรูM, การมุ/งเนMนทรัพยากรบุคคล, การจัดการกระบวนการ. ผลลัพธaการดําเนินการ 
 

ผลที่คาดว�าจะได�รับ 
1. สามารถแกMไขปzญหาและตอบสนองความตMองการของประชาชนไดM 
2. สามารถเป,นองคaกรที่มีสมรรถนะสูง 
3. ประชาชนมีส/วนร/วมและมีความเป,นเจMาของ 
4. ระบบบริการภาครัฐสามารถช/วยเหลือหรือตอบโจทยaชีวิตของประชาชนในเทศบาลไดM 
5. สามารถลดช/องว/างระหว/างประชาชนและองคaกรไดM 
6. เป,นเมือง/ชุมชนที่ทันสมัย และเป,นองคaกรภาครัฐที่ทันสมัย มีระบบเทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวกสบายใหMกับประชาชนทุกเพศ ทุกวัยอย/างเสมอภาคและเท/าเทียม 
 

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนโครงการ(ดําเนินการจริง)ที่สามารถแกMไขปzญหาและความตMองการของประชาชน รMอยละ 75 ของแผนพัฒนา 
2. ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจในการใหMบริการของเทศบาล โดยใชMแบบสอบถามหรือแอปพลิเคชั่น(application) หรือสื่ออื่นๆที่ประชาชนสามารถเขMาถึงไดM 
3. บุคคลผูMมีส/วนไดMส/วนเสียมีความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลโดยใชMแบบสอบถามหรือแอปพลิเคชั่น (Application) หรือสื่ออื่นๆที่ประชาชนสามารถเขMาถึงไดM 
4. ประชาชนมีส/วนร/วมในการดําเนินงานของเทศบาลในอัตรารMอยละ 80 (โดยดูจากการเขMาร/วมโครงการ/กิจกรรมต/างๆ ทั้งในเรื่องการอบรมฯ การจัดซื้อจัดจMาง หรือกิจกรรม

อื่นๆของเทศบาล 
5. จํานวนนวัตกรรมที่เทศบาลดําเนินกิจกรรม/โครงการ ทั้งมีที่มาจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน ทั้งนี้นวัตกรรมดังกล/าวสามารถแกMไขปzญหาและความตMองการของประชาชนไดM 

โดยเฉพาะในเรื่องของการบริการสาธารณะ 
6. จํานวนนวัตกรทMองถิ่นที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถสรMางงาน สรMางรายไดMใหMกับคนในเทศบาล 



ความสําเร็จของผลงานและประโยชน�ท่ีได�รับ 
 วัตถุประสงคในการดําเนินการตามโครงการวิถีพัฒนตําบลสันป�าม�วง (The development folkway 
of Sanpamuang) มีเพ่ือให8เกิดการพัฒนาในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสันป�าม�วงอย�างเป=นรูปธรรมภายใต8บริบทการ
ทํางานท่ีมีอยู�เดิมโดยการบูรณาการการทํางานของหน�วยงานต�างๆท่ีมีอยู�ในพ้ืนท่ีหรือท่ีมีแผนงานท่ีจะดําเนินงาน
ในพ้ืนท่ี ให8เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรภายใต8หลักการบริหารจัดการบ8านเมืองท่ีดี
หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพ่ือให8เกิดความรักสามัคคีของประชาชนและสร8างความเป=น
เจ8าของรักษท8องถ่ินของตนซ่ึงจะทําให8การพัฒนานั้นเป=นไปอย�างยั่งยืน รุ�นสืบรุ�น ภายใต8หลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามแนวพระราชดําริใน
เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังเช�นพระราชปณิธานแห�งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล8าเจ8าอยู�หัว ในการ สืบ
สาน รักษา ต�อยอด โครงการในพระราชดําริท้ังปวง “สิ่งใดท่ียังเป=นประโยชนต�อประชาชน ต8องดําเนินการและ
ขับเคลื่อนต�อไป” 
 ผลสําเร็จของงาน 
  ๑. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท8องถ่ิน ประจําปV 2561 คิดเป=นร8อยละ ๗๑  
  2. ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองส�วนท8องถ่ิน (Local 
Performance Assessment : LPA) ประจําปV 2561 คิดเป=นร8อยละ 84.51  
  ๓. ได8รับรางวัลพระราชทาน “รางวัลชมเชย”ประเภทชุมชน โครงการลดเมืองร8อนด8วยมือเรา 
ปVท่ี 13 จากองคมนตรี ผู8แทนพระองค ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ 

4. การร�วมมือระหว�างหน�วยงาน กศน.,สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ อนาลโย,ชมรมกํานัน/
ผู8ใหญ�บ8าน,โรงเรียน เกษตร พัฒนาชุมชนและหน�วยงานท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข8องภายใต8บริบทการทํางานท่ีมีอยู�เดิม 

ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและด�านการส&งเสริมคุณภาพชีวิต 
บูรณาการร�วมกับ เทศบาลตําบลบ8านสางและเทศบาลตําบลบ8านตiอม ในการขอรับการสนับสนุน

เครื่องจักร รถขุดตัก ในการแก8ปjญหาความเดือดร8อนของประชาชนในการซ�อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรท่ีเป=น
หลุมเป=นบ�อในพ้ืนท่ี บ8านสันปูเลย หมู�ท่ี ๓ และบ8านแม�ตiอมใน หมู�ท่ี ๗ ให8สามารถกลับมาใช8ในการขนย8าย
ผลผลิตทางการเกษตรได8ตามปกติ 

บูรณาการร�วมกับ อบจ.(กองทุนฟlmนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป=นต�อสุขภาพจังหวัดพะเยา) 
  “โครงการปรับปรุงสภาพแวดล8อมท่ีอยู�อาศัยสําหรับคนพิการท่ีจําเป=นต8องได8รับการฟlmนฟู
สมรรถภาพ” 
 ในเชิงคุณภาพ 
  ผู8พิการได8รับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  สภาพแวดล8อมเหมาะสมกับการดํารงชีพของผู8พิการ 
 ในเชิงปริมาณ 
  มีการก�อสร8าง หรือ ซ�อมแซมหรือต�อเติม ปรับปรุง บ8านแก�คนพิการ จํานวน 1 ราย 

ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
 ดําเนินการจัดทําบันทึกข8อตกลงการให8ความร�วมมือด8านการปnองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ทต.บ8าน
สาง ทต.สันป�าม�วง ทต.บ8านตํ๊า ทต.บ8านใหม� ทต.ท�าจําปV ทต.บ8านตiอม ทต.แม�กา ทม.พะเยา อบต.แม�ใส อบต.
แม�นาเรือ อบต.บ8านตุ�น) 



  “โครงการฝqกอบรมบูรณาการร�วมด8านงานปnองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว�างองคกร
ปกครองส�วนท8องถ่ิน” 
  อปท.ภาคีเครือข�ายได8เรียนรู8เรื่องอัคคีภัยและสาธารณภัย 
  อปท.ภาคีเครือข�ายได8ฝqกปฏิบัติการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ 
  อปท.ภาคีเครือข�ายมีการบูรณาการเตรียมความพร8อมด8านการปnองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

บูรณาการร�วมกับชมรมกํานัน/ผู8ใหญ�บ8าน และเจ8าหน8าท่ีตํารวจในพ้ืนท่ี 
  “โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลสงกรานต” 
  “โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลปVใหม�” 
  จากการดําเนินโครงการไม�พบการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีระหว�างการดําเนินโครงการ 
  ประชาชนและนักท�องเท่ียวได8รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง 

ด�านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิป2ญญาท�องถ่ิน 
บูรณาการร�วมกับ ชมรมผู8สูงอายุ ชมรมกํานัน/ผู8ใหญ�บ8าน วัด โรงเรียน 

  “โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุผาช8างมูบ” 
  ประชาชนในตําบลสันป�าม�วงและตําบลใกล8เคียง เข8าร�วมโครงการ 234 คน 
  ประชาชนได8มีส�วนร�วมในการสืบทอดประเพณีอันดีงาม ศาสนสถานได8รับกรทํานุบํารุงและ
พัฒนาเป=นแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสืบไป 
 บูรณาการร�วมกับชมรมผู8สูงอายุ โรงเรียน ๓ ส. (สร8าง สุข สูงวัย) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ อนาล
โย กศน. โรงเรียนตําบลสันป�าม�วง 
  กิจกรรม “การสืบสานประเพณีท8องถ่ิน ถวายเทียนพรรษา และการเรียนรู8ด8านสุขภาพสําหรับ
ผู8สูงอายุ” 
  ผู8สูงอายุได8เข8าร�วมกิจกรรมและมีการถ�ายทอดสืบสานประเพณีท8องถ่ิน ในการถวายเทียน
พรรษาให8อยู�สืบไป และได8เรียนรู8เก่ียวกับการดูแลสุขภาพสําหรับผู8สูงอายุท่ีเหมาะสม 

ด�านบริหารจัดการและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
บูรณาการร�วมกับชมรมผู8สูงอายุ ชมรมกํานัน/ผู8ใหญ�บ8าน กศน. วัด โรงเรียน เกษตร หน�วยงานทหาร 

ส�วนราชการ อําเภอ จังหวัด สถานีเพาะชํากล8าไม8 
  โครงการส�งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดล8อม 
  ปลูกต8นไม8 จํานวน 100 ต8น ก�อสร8างฝายชะลอน้ํา จํานวน 1 จุด 
  ป�าไม8และแหล�งต8นน้ํารวมถึงระบบนิเวศวิทยามีความอุดมสมบูรณ 

บูรณาการร�วมกับพลังงานจังหวัดพะเยา 
  โครงการพลังงานชุมชนเพ่ือชุมชนจัดการตนเองทางด8านพลังงาน (Block grant) 
  ขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย สําหรับประปาหมู�บ8าน (โครงการสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตยสู8ภัยแล8ง) ขนาด ๕,๐๐๐ วัตต เพ่ือแก8ปjญหาเรื่องต8นทุนค�าใช8จ�ายด8านเชื้อเพลิงและไฟฟnา 

 ด�านการวางแผน การส&งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท&องเท่ียว 
 บูรณาการร�วมกับ กศน. ชมรมผู8สูงอายุ ชมรมกํานัน/ผู8ใหญ�บ8าน กศน. โรงเรียน ๓ ส. (สร8าง สุข สูงวัย) 
เกษตรอําเภอ พัฒนาชุมชน 

ส�งเสริมอาชีพปศุสัตว   “สนับสนุนไก�พ้ืนเมืองให8แก�คนพิการ” 



ส�งเสริมอาชีพหัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ “ประชาสัมพันธผลิตภัณฑผักตบชวาผ�านเวปไซต” 
ส�งเสริมอาชีพหัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ “จัดช�องทางการจําหน�ายผลิตภัณฑผักตบชวาร�วมกับมูลนิธิ 

JICA แห�งประเทศไทย 
ส�งเสริมอาชีพการทําอาหาร  “นําไข�เค็มสมุนไพรใบเตยไปจัดจําหน�าย ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพ” 
ส�งเสริมอาชีพเกษตรกรรม “สนับสนุนตะกร8าและเชื้อเห็ดฟาง” 
ส�งเสริมอาชีพอ่ืนๆ  “สนับสนุนลอตเตอรี่เพ่ือทําดอกไม8จันทน” 

 
 กิจกรรมและโครงการอ่ืนๆในการการร&วมมือระหว&างหน&วยงาน กศน.,สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
ฯ อนาลโย,ชมรมกํานัน/ผู�ใหญ&บ�าน,โรงเรียน และหน&วยงานท่ีเก่ียวข�องภายใต�บริบทการทํางานท่ีมีอยู&เดิม 
  

กิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห�ผู�สูงอายุ 
1.  ด8านการเตรียมความพร8อมของประชากรเพ่ือวัยผู8สูงอายุ 
 -  กิจกรรมการส�งเสริมและสร8างวินัยการออมในครัวเรือน 
(กองทุนฮอมบุญผู8สูงอายุตําบลสันป�าม�วง , กองบุญฌาปนกิจสงเคราะหผู8สูงอายุตําบลสันป�าม�วง) 
2.  ด8านส�งเสริมการพัฒนาผู8สูงอายุ 
 -  กิจกรรมอบรมการสร8างอาชีพเสริมให8กับผู8สูงอายุ 
3.  ด8านการคุ8มครองทางสังคมสําหรับผู8สูงอายุ 
 -  กิจกรรมตรวจสุขภาพผู8สูงอายุ 
 -  ส�งเสริมให8ผู8สูงอายุได8รับอุปกรณ (เก8าอ้ีพาสุข) 
4.  ด8านการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาด8านผู8สูงอายุและการพัฒนาบุคลากรด8านผู8สูงอายุ 
 -  บุคลากรในสังกัดได8ผ�านการฝqกอบรมเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู8สูงอายุ 
5.  ด8านการพัฒนาและเผยแพร�องคความรู8ด8านผู8สูงอายุ 
 -  โครงการส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาผู8สูงอายุ ตามแผนพัฒนาผู8สูงอายุแห�งชาติ 
 -  การจัดทําระบบฐานข8อมูลผู8สูงอายุ 

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู�ด�อยโอกาส/คนไร�ท่ีพ่ึง 
1.  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต8กิจกรรมมอบเก8าอ้ีพาสุขให8แก�ผู8ด8อยโอกาส 
2.  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต8กิจกรรม มอบเครื่องนุ�งห�มแก�ผู8ด8อยโอกาส 
3.  กิจกรรมการส�งต�อข8อมูลผู8ด8อยโอกาสในการขอรับการช�วยเหลือ 
4.  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู8ด8อยโอกาส มอบเงินช�วยเหลือและถุงยังชีพ 
5.  กิจกรรมคุ8มครองเด็กเปราะบางและการสงเคราะหช�วยเหลือ 
6.  กิจกรรมสํารวจลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบ8านผู8ประสบปjญหาทางสังคม 
7.  กิจกรรมการสํารวจและจัดทําข8อมูลผู8ประสบปjญหาทางสังคม 

กิจกรรมการสนับสนุนเพ่ือส&งเสริมความรักและความอบอุ&นในครอบครัว 
1.  กิจกรรมสนับสนุนเพ่ือส�งเสริมความรักและความอบอุ�นในครอบครัว 
2.  กิจกรรมตามโครงการครอบครัวสร8างสรรค สานสัมพันธลดความขัดแย8ง 
3.  กิจกรรมตามโครงการ มหัศจรรย 2500 วันแรกของชีวิต  (กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการแก�ผู8ปกครอง
ในการดูแลสุขภาพและการส�งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปV 



กิจกรรมการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาสตรีในพ้ืนท่ี 
1.  โครงการเพ่ิมศักยภาพผู8มีรายได8น8อยท่ีลงทะเบียนสวัสดิการแห�งรัฐ เพ่ือสร8างงานสร8างอาชีพเพ่ิมรายได8และ
ความม่ันคงในชีวิต กลุ�มสตรีตําบลสันป�าม�วง 
2.  การพัฒนาและการส�งเสริมอาชีพกลุ�มสตรีสานผักตบชวา หมู�ท่ี 8  
3.  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสตรีด8านการส�งเสริมอาชีพ การทําสมุนไพรไข�เค็ม 

กิจกรรมท่ีดําเนินการหรือสนับสนุน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ 
1.  การจัดทําฐานข8อมูลคนพิการตามกิจกรรม การสํารวจและจับพิกัด 
ท่ีอยู�อาศัยคนพิการ หมู�ท่ี 4,5 
2.  การจัดหาวัสดุอุปกรณกันหนาวให8แก�คนพิการ ตามกิจกรรมการสังคมสงเคราะหเพ่ือช�วยเหลือผู8ยากไร8 คน
พิการและผู8ด8อยโอกาส “มอบเครื่องกันหนาว” 
3.  การพาคนพิการไปตรวจรับรองความพิการและทําบัตรประจําตัวคนพิการ 
4.  การดําเนินงานจ8างงานคนพิการร�วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม 
5.  การยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการด8านการสร8างรายได8 

กิจกรรมเพ่ือส&งเสริมการเรียนรู�และพัฒนาการของเด็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
1.  โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู8เรียน 
2.  โครงการกิจกรรมวันไหว8ครู 
3.  โครงการกิจกรรมวันแม�แห�งชาติ 
4.  โครงการกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
5.  โครงการรดน้ําดําหัวผู8สูงอายุ 

กิจกรรมท่ีส&งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนให�เหมาะสมตามวัย 
1. โครงการวันเด็กแห�งชาติ 
 -  กิจกรรมเวทีกลางเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู8 
 -  กิจกรรมจัดนิทรรศกาลให8ความรู8ด8านต�างๆ แก�เด็กและเยาวชน 
 -  กิจกรรมซุ8มส�งเสริมการเรียนรู8และเพ่ิมเติมทักษะองคความรู8 
 -  กิจกรรมการแสดงออกซ่ึงความสามารถของเด็กและเยาวชน 
2.  โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู8เรียน 
3.  โครงการจัดหาสื่อการเรียนรู8และอุปกรณการเรียนการสอน 
4.  โครงการประชุมใหญ�สามัญสภาเด็กและเยาวชนตําบลสันป�าม�วง 
5.  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเด็กและเยาวชน ในการเฝnาระวังปnองกันและแก8ไขปjญหายาเสพติดในชุมชน 
6.  โครงการจัดซ้ืออุปกรณการเรียน 
7.  โครงการจัดซ้ือเครื่องแบบนักเรียน 
8.  อบรมแกนนําเยาวชนปnองกันนักด่ืมหน8าใหม� 

กิจกรรมท่ี ดําเนินการเพ่ือส&งเสริมการเรียนรู�ตามอัธยาศัย 
1.  การเรียนรู8ภูมิปjญญาท8องถ่ิน “การตัดตุง” 
2.  การเรียนรู8ภูมิปjญญาท8องถ่ิน “การทํากระทงใบตองและการทําผางประทีป” 



3.  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด8วยภูมิปjญญาท8องถ่ิน 
4.  โครงการอนุรักษดนตรีพ้ืนบ8านล8านนา เรียนรู8วิธีการเล�นดนตรีพ้ืนบ8านล8านนา 
5.  โครงการเกษตรตัวน8อย ตามรอยพ�อของแผ�นดิน 

กิจกรรมท่ีส&งเสริมการประกอบอาชีพ 
 

1.  อาชีพปศุสัตว   “สนับสนุนไก�พ้ืนเมืองให8แก�คนพิการ” 
2.  อาชีพหัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ “ประชาสัมพันธผลิตภัณฑผักตบชวาผ�านเวปไซต” 
3.  อาชีพหัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ “จัดช�องทางการจําหน�ายผลิตภัณฑผักตบชวาร�วมกับมูลนิธิ JICA แห�ง
ประเทศไทย 
4.  อาชีพการทําอาหาร  “นําไข�เค็มสมุนไพรใบเตยไปจัดจําหน�าย ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพ” 
5.  อาชีพเกษตรกรรม “สนับสนุนตะกร8าและเชื้อเห็ดฟาง” 
6.  อาชีพอ่ืนๆ  “สนับสนุนลอตเตอรี่เพ่ือทําดอกไม8จันทน” 

การจัดทําฐานข�อมูลภูมิป2ญญาท�องถ่ิน 
เทศบาลตําบลสันป�าม�วง มีการจัดทําฐานข8อมูลภูมิปjญญาท8องถ่ิน 5 ด8าน  
ประกอบด8วย    
1.  ด8านเกษตรกรรม   (การดํานา) 
2.  ด8านหัตถกรรม  (การสานผักตบชวา) 
3.  ด8านพิธีกรรม  (ผีย�าหม8อนึ่ง) 
4.  ด8านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล8อม  (การบวชป�า) 
5.  ด8านศิลปกรรม  (การฟnอนเล็บ) 

กิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ�และส&งเสริมภูมิป2ญญาท�องถ่ิน 
1.  การจัดทําทะเบียนปราชญชาวบ8าน 
2.  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด8วยภูมิปjญญาท8องถ่ิน 
3.  โครงการอนุรักษดนตรีพ้ืนบ8านล8านนา 
4.  กิจกรรมการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท8องถ่ิน 
5.  กิจกรรมสืบสานภูมิปjญญาท8องถ่ิน การทํากระทงใบตองและการทําผางประทีป 

กิจกรรมเพ่ือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
๑. กิจกรรมตามโครงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดล8อม  “สร8างฝายชะลอน้ําขนาดเล็ก ณ ลําห8วยแม�ตiอมใน 
บ8านแม�ตiอมใน หมู�ท่ี 7” 
๒. กิจกรรม รับบริจาควัสดุอลูมิเนียม เพ่ือมอบให8โรงพยาบาลพะเยา จัดทําขาเทียม 
๓. กิจกรรม รับบริจาคสลากกินแบ�งรัฐบาลเก�า เพ่ือดําเนินกิจกรรมของศูนยบริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ  
๔. กิจกรรม บวชป�า ณ บ8านแม�ตiอมใน หมู�ท่ี 7 
๕. กิจกรรมทําแนวกันไฟเพ่ือปnองกันและควบคุมไฟป�า  

กิจกรรม/โครงการเก่ียวกับการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต�นทางตามหลักการ
3Rs(Reduce,Reuse,Recycle)  ท่ีดําเนินการเพ่ือให�ความรู�แก&ประชาชน 

1. กิจกรรมให8ความรู8เก่ียวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย และการจัดการการแก8ไขปjญหา 



ขยะเปVยกในชุมชนตําบลสันป�าม�วง 
2. กิจกรรมรณรงคให8ความรู8เก่ียวกับการคัดแยกขยะในชุมชนโดยกลุ�มเยาวชน 
3. กิจกรรมให8ความรู8การลดโลกร8อน ภายใต8การนําวัสดุเหลือใช8นํากลับมาใช8ใหม� 
4. กิจกรรมให8ความรู8แก�ประชาชน เรื่องการคัดแยกขยะในวันแจกเบ้ียยังชีพ 
5. ประชาสัมพันธกิจกรรม 3R เพ่ือร�วมรณรงคและปรับใช8ในชุมชน 

 
กิจกรรม/โครงการเพ่ือดําเนินการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต�นทางตามหลักการ 3Rs 

(Reduce,Reuse,Recycle) 
1. กองทุนฮอมบุญผู8สูงอายุตําบลสันป�าม�วง  (ฮอมบุญยยะ) 
2. กิจกรรมนําขยะมาแลกเบ้ียยังชีพ 
3. รณรงคลดใช8โฟมและพลาสติก ในร8านค8าและชุมชน 
4. จุดคัดกรองชยะก�อนท้ิง   
5. ออกบูธรับบริจาคขยะเนื่องในกิจกรรมต�างๆ ท่ีจัดให8มีข้ึนในชุมชน 

การจัดตั้งกลุ&ม/เครือข&ายอาสาสมัคร เพ่ือขับเคล่ือนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย 
1. มีการจัดต้ังกลุ�มเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะ  “กองทุนฮอมบุญผู8สูงอายุ” 
2. มีการรายงานผลการดําเนินงานให8ผู8บริหารท8องถ่ินทราบ 

หมู&บ�าน/ชุมชน ท่ีสามารถเปIน หมู&บ�าน/ชุมชนต�นแบบด�านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ี 
ตําบลสันป�าม�วง มีจํานวน 8 หมู�บ8าน มีหมู�บ8านท่ีสามารถเป=นต8นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในเขตพ้ืนท่ี จํานวน 5 หมู�บ8าน  คิดเป=นร8อยละ 62.5  

ทุกหมู&บ�าน/ชุมชน มีจุดรวมขยะอันตรายชุมชน 
 ตําบลสันป�าม�วง มีหมู�บ8านจํานวน 8 หมู�บ8าน มีจุดรวบรวมขยะอันตรายทุกหมู�บ8าน คิดเป=น  100% 
 

กิจกรรมท่ี ดําเนินการเพ่ือส&งเสริมการอนุรักษ� พัฒนา และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
1. กิจกรรมสร8างพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณริมกว�านพะเยาฝj�งตะวันออก เนื่องในวโรกาสครบรอบวันเฉลิม

พระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 10 
2. กิจรรมสร8างพ้ืนท่ีสีเขียวในสํานักงานเทศบาลตําบลสันป�าม�วง 
3. กิจกรรมสวน อปพร. พอเพียง 
4. โครงการเทศบาลน�าอยู� น�าทํางาน 

จํานวนกิจกรรมท่ี อปท. ดําเนินการเพ่ือการจัดการคุณภาพอากาศ (ตัวช้ีวัดนําร&อง) 
1.  กิจกรรมปลูกป�า บวชป�าเพ่ือให8อากาศดีข้ึน 
2. กิจกรรมทําแนวปnองกันไฟป�า เพ่ือลดปjญหาการเพ่ิมของหมอกควัน 
3. กิจกรรมฉีดพ�นน้ําเพ่ือเพ่ิมความชื้นในอากาศ 
4. เป=นพ้ืนท่ีสนับสนุนการใช8จักรยานแทนรถยนต (ทางจักรยาน) 
5. จัดให8มีอาสาสมัครไฟป�า   

 



กิจกรรมท่ี ดําเนินการเพ่ือส&งเสริมผลิต การบริโภค และการบริการท่ีเปIนมิตรกับส่ิงแวดล�อม 
1.  ส�งเสริมการบริโภค โดยสนับสนุนการผลิตบรรจุภัณฑ เพ่ือเป=นมิตรกับสางแวดล8อมให8แก�กลุ�มผู8

เลี้ยงผึ้งบ8านแม�ตiอมใน หมู�ท่ี 7 
2. สนับสนุนการใช8ผลิตภัณฑท่ีเป=นมิตรกับสิ่งแวดล8อม (ถังดับเพลิง NON CFC) 
3. ส�งเสริมให8ร8านค8า ใช8ผลิตภัณฑท่ีเป=นมิตรกับสิ่งแวดล8อม 
4. กิจกรรมประชาสัมพันธการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู8บริโภค (เลิกใช8ถุงพลาสติกและโฟม) 

กิจกรรมท่ี ดําเนินการเพ่ือการส&งเสริมการใช�พลังงานอย&างมีประสิทธิภาพ 
1. กิจกรรมการทําเตาประหยัดพลังงาน ร�วมกับ สํานักงานพลังงานจังหวัดพะเยา 
2. กิจกรรมการผลิตเตาอบพลังงานแสงอาทิตย ร�วมกับ สํานักงานพลังงานจังหวัดพะเยา 
3. กิจกรรมตามโครงการส�งเสริมระบบสูบน้ําด8วยพลังงานแสงอาทิตยแบบเคลื่อนท่ี เพ่ือเกษตรกร

ขนาด 2.4 กิโลวัตต ร�วมกับ สํานักงานพลังงานจังหวัดพะเยา 
4. ขอรับการสนับสนุนตามโครงการพลังงานชุมชนเพ่ือชุมชนจัดการตนเองทางด8านพลังงาน 
5. สํานักงานเทศบาลตําบลสันป�าม�วง เปลี่ยนและใช8หลอดไฟเป=นหลอมผอมประหยัดพลังงาน 
6. มาตรการการลดการใช8พลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพกิจกรรมการบูรณาการการทํางานภายใต�บรบิทการทํางานท่ีมีอยู&เดิม 
 

 
กิจกรรมจัดกิจกรรมงานประเพณีแห�เทียนพรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล8อม การสร8างฝายชะลอน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมการเข8าร�วมโครงการลดเมืองร8อนด8วยมือเรา ปVท่ี 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานวันเด็กแห�งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล8อมธรรมชาติและสิ่งแวดล8อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาผู8สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมฝqกซ8อมแผนการปnองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการจัดทําแนวกันไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมอบรมให8ความรู8และส�งเสริมการบริหารจัดการขยะอย�างเหมาะสมในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมครอบครัวสร8างสรรคลดความขัดแย8ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


