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~ ก ~ 

 

ค ำน ำ 
 

กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ในการด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อนโยบาย
ของรัฐบาล ท้ังในด้านพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหาร การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบ
เรียบร้อยของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะต้อง
ปฏิบัติและขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เพื่อ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ประชาชนท้ังประเทศ ในการ
ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวจะประสบความส าเร็จได้ จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะ “นายอ าเภอ” ซึ่งเป็นผู้บริหารราชการ
ในส่วนภูมิภาค และเป็นผู้น านโยบายของรัฐบาลและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นท่ีระดับอ าเภอ ท้ังยังเป็นผู้บริหารงานในเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วน และปฏิบัติงานท่ีมี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด โดยมีบทบาท อ านาจหน้าท่ีในการดูแลและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในอ าเภอ
อย่างรอบด้าน 

อ าเภอแก่งคอยได้จัดต้ัง “กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอแก่งคอย” ขึ้น เมื่อวันท่ี ๑๑ มีนาคม 
๒๕๕๗ และมีการพัฒนาเป็น “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอแก่งคอย” เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๑    
เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอ าเภอแก่งคอย ในฐานะเป็น
นายอ าเภอ มีหน้าท่ี บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ได้มีการส ารวจข้อมูลในพื้นท่ี พบว่ามีปัญหาของประชาชนท่ี
สลับซับซ้อนและมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากภาวะด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและความเป็นอยู่ ท าให้เกิด
ปัญหาหลายเรื่อง เช่น ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาท่ีอยู่อาศัย ปัญหาการศึกษา ปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการของรัฐ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต
ของคนด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ อาทิ คนป่วยเรื้อรัง คนพิการ คนยากจน นักเรียนฯลฯ ดังนั้น อ าเภอแก่งคอยจึง
ได้บูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนด้อยโอกาส ท้ังด้านสังคม ความเป็นอยู่ และการสาธารณสุข โดยให้
ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันขับเคล่ือน
การดูแลคุณภาพชีวิตของคนท้ังอ าเภอ โดยการสนับสนุนเช่นวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการอุปโภคบริโภค 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ คนในอ าเภอแก่งคอยมีความเป็นอยู่ท่ีดี มีสถานะสุขภาพท่ีดีขึ้น สามารถดูแลตนเอง
ได้ การมีดูแลและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายคือท าให้ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอ
แก่งคอยมคุีณภาพชีวิตท่ีดี ดังค าท่ีว่า “คนแก่งคอย ใส่ใจดูแลกัน ไม่ทอดท้ิงกัน” 

 
 
 

อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
๓ กันยายน ๒๕๖๑ 

 



เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
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สารบญั 
 

          หน้า 

ค าน า            ก 

สารบัญ           ข 

ข้อมูลทั่วไปอ าเภอแก่งคอย         ๑ 

วิสัยทัศน์ หลักธรรมาภิบาล นายอ าเภอแก่งคอย     ๑๐ 

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล    ๑๓ 

ผลส าเร็จของงาน/โครงการที่เกิดจากการริเร่ิมของนายอ าเภอ   ๒๒ 

รางวัลแห่งความส าเร็จของนายอ าเภอแก่งคอย     ๓๕ 

ภาคผนวก          
แบบฟอร์มการสมัครคัดเลือก      ๓๖ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ    ๓๘ 
เบื้องหลัง...สู่ความส าเร็จ       ๔๖ 
ทีมโอบอุ้มกับการดูแลสุขภาพผู้ป่วย     ๔๘ 
จิตอาสากับการพัฒนาระบบสุขภาพ     ๕๑ 
การด าเนินกิจกรรม 1 to 5 Piano     ๕๖ 
กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตต าบลชะอม     ๖๑ 
เด็กหาเร่ือง        ๖๕ 
การสร้างบ้านและปรับปรุงสภาพแวดล้อม     ๖๘ 
ภาพแห่งความส าเร็จ       ๘๑ 
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อ ำเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุร ี

 
 

 

 

 

 

 

ค ำขวัญอ ำเภอแก่งคอย 

  ถิ่นหลวงพ่อลำคู่เมือง 

รุ่งเรืองอุตสำหกรรม    แก่งงำมล  ำล ำน  ำป่ำสัก 

พระต ำหนักวังสีทำ       ร ำลึก ร.๕ ผำเสด็จ 

เขตป่ำเขำงำม               นำมเมืองแกง่คอย 

วิสัยทัศน์อ ำเภอแก่งคอย 

เป็นเมืองอุตสำหกรรมสะอำด  วิถีเกษตรยั่งยืน 

หลำกหลำยแหล่งท่องเท่ียว ประชำชนอยู่ดีมีสุข   

 ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนที่อ ำเภอแก่งคอย 
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อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

ประวัติควำมเป็นมำ 
อ าเภอแก่งคอย ก่อต้ังขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๗๐ ในขณะนั้น ยังใช้ช่ือเรียกหน่วยงานการปกครอง

ระดับอ าเภอว่า “แขวง” อยู่โดยมีหลวงพลกรมการเป็นผู้ปกครองแขวงคนแรก  และมีท่ีท าการแขวงอยู่ท่ีบ้าน
ตาลเด่ียว พุทธศักราช  ๒๔๔๐ มีการตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องท่ี ร.ศ.๑๑๖ ขึ้น ก าหนด
รูปแบบการปกครองใหม่ โดยเปล่ียนนามเรียกขานจาก “แขวง” เป็น “อ าเภอ”และให้มีการปกครองระดับ
ต าบล หมู่บ้าน เป็นหน่วยงานการปกครองระดับรองลงไป ภายหลังท่ีใช้ช่ือหน่วยงานการปกครองว่า “อ าเภอ” 
ได้มีการย้ายท่ีท าการรวม  ๒ ครั้ง  คือ พุทธศักราช ๒๔๕๘  ย้ายท่ีว่าการอ าเภอจากริมแควป่าสัก มาสร้างขึ้นท่ี
ริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันตกของสถานีรถไฟแก่งคอย  ต่อมาเมื่อพุทธศักราช 
๒๔๙๗ ทางราชการได้เวนคืนท่ีดินบริเวณอ าเภอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย  และสร้าง ท่ีว่าการอ าเภอ  
แก่งคอยในท่ีปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในส่วนของอาคาร ท่ีว่าการอ าเภอนั้น ได้มีการเปล่ียนแปลงใหม่ ๑ ครั้ง ในปี
พุทธศักราช ๒๕๐๕ โดยสร้างตามแบบท่ีว่าการอ าเภอช้ันตรี (ไม้สองช้ัน) ของกรมโยธาธิการ เลขท่ี ๖๑๘๖    
ใช้งบประมาณท้ังส้ิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาท) อาคารนี้ แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ และ พลเอก
ประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขณะนั้น ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารใน
วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๐๗ อาคารหลังดังกล่าวได้ใช้เป็นท่ีว่าการอ าเภอเรื่อยมาจนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๓๕     
จึงได้มีการรื้ออาคารและก่อสร้างใหม่ตามแบบมาตรฐาน เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ช้ัน แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 
๒๕๓๕ ซึ่งเป็นอาคารที่ว่าการอ าเภอในปัจจุบัน 

ลักษณะทำงกำยภำพ 
อ าเภอแก่งคอย  มีเนื้อท่ีท้ังหมด ๘๐๓.๐๓๐  ตารางกิโลเมตร มีพื้นท่ีร้อยละ ๒๒.๔๐ ของพื้นท่ี

จังหวัดสระบุรี ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของท่ีต้ังศาลากลางจังหวัดสระบุรี  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ          
๑๔ กิโลเมตร และต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

-  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
-  ทิศใต้  ติดต่อกับ อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
-  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
-  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพื้นท่ีของอ าเภอแก่งคอยมีท้ังบริเวณท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม ท่ีราบสูง และภูเขา พื้นท่ีทางทิศตะวันตกส่วน

ใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม  พื้นท่ีทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นท่ีราบสูงและภูเขา โดยเฉพาะด้าน       
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเต็มไปด้วยเทือกเขาสูงต่ าสลับซับซ้อน จึงได้ถูกก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติและ เขต
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อุทยานแห่งชาติ พื้นท่ีตอนกลางเป็นแม่น้ าป่าสักไหลผ่านจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ 

ลักษณะภูมิอำกำศ 
อ าเภอแก่งคอย  มีสภาพอากาศเหมือนท้องท่ีท่ัวไปในภาคกลางของประเทศ มี ๓ ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดู

หนาว และฤดูร้อน อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด ๓๓.๒ องศาเซลเซียส ต่ าสุด ๒๓.๔ องศาเซลเซียส  

กำรปกครอง 
กำรปกครองท้องที่ 

อ าเภอแก่งคอย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๔ ต าบล ๑๑๗ หมู่บ้าน   
กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

-  เทศบาล ๒ เทศบาล คือ เทศบาลเมืองแก่งคอย และเทศบาลเมืองทับกวาง 
-  องค์การบริหารส่วนต าบล ๑๑ แห่ง คือ  อบต.บ้านป่า, อบต.ตาลเด่ียว, อบต.สองคอน,  

อบต.เตาปูน, อบต.ท่าตูม, อบต.ท่าคล้อ, อบต.   หินซ้อน, อบต.ช าผักแพว, อบต.ชะอม, อบต.ท่ามะปราง และ
อบต.ห้วยแห้ง  

 

ต ำบล ประชำกร รวมทั้งสิ้น จ ำนวนครัวเรือน 
ชำย หญิง 

แก่งคอย ๕,๗๓๖ ๖,๐๕๘ ๑๑,๗๙๔ ๕,๘๒๗ 
ทับกวาง ๙,๖๓๙ ๙,๗๑๑ ๑๙,๓๕๐ ๙,๑๐๖ 
ตาลเด่ียว ๕,๘๐๓ ๕,๙๖๕ ๑๑,๗๖๘ ๗,๕๘๓ 
บ้านป่า ๕,๑๕๘ ๕,๓๓๗ ๑๐,๔๙๕ ๔,๙๑๕ 
ท่าคล้อ ๒,๔๙๒ ๒,๔๗๔ ๔,๙๖๖ ๑,๘๘๕ 
สองคอน ๓,๕๒๙ ๓,๖๒๒ ๗,๑๕๑ ๒,๗๗๐ 
ห้วยแห้ง ๓,๘๑๘ ๓,๘๖๙ ๗,๖๘๗ ๒,๗๒๔ 
ช าผักแพว ๓,๐๓๑ ๓,๑๒๗ ๖,๑๕๘ ๒,๑๐๘ 

ชะอม ๓,๗๓๖ ๓,๗๓๖ ๗,๔๗๒ ๓,๒๒๕ 
หินซ้อน ๑,๗๗๒ ๑,๘๓๔ ๓,๖๐๖ ๑,๔๖๐ 
เตาปูน ๑,๐๗๖ ๑,๑๕๓ ๒,๒๒๙ ๑,๐๓๕ 

ท่ามะปราง ๑,๘๐๕ ๑,๘๖๓ ๓,๖๖๘ ๑,๖๒๖ 
ท่าตูม ๑,๒๘๗ ๑,๒๒๖ ๒,๕๑๓ ๗๕๗ 

บ้านธาตุ ๘๗๕ ๙๕๑ ๑,๘๒๖ ๗๐๐ 
รวม ๔๙,๗๕๗ ๕๐,๙๒๖ ๑๐๐,๖๘๓ ๔๕,๙๐๒                                                                                                                                                                                                                                            
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กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
-  สถานีต ารวจ มี ๒ แห่ง คือ สถานีต ารวจภูธรแก่งคอย  สถานีต ารวจภูธรหินซ้อน 
-  ป้อมต ารวจ มี  ๘  แห่ง 

ด้ำนเศรษฐกิจ 
กำรเกษตร 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและอาชีพเกษตรกรรม                    
ซึ่งกระจายอยู่ทุกต าบลในพื้นท่ีอ าเภอแก่งคอย  โดยเฉพาะต าบลชะอมเป็นแหล่งไม้ล้อมท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ  
และสามารถแบ่งพื้นท่ีท าการเกษตรได้  ดังนี้ พื้นท่ีการเกษตรทั้งส้ิน ๒๕๙,๙๔๗ ไร่ ประกอบด้วยพื้นท่ีท านา ท า
สวนไม้ผล มะม่วง  ไม้ล้อม ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก  

กำรปศุสัตว์  
มีการเล้ียงสัตว์เพื่อบริโภค ใช้งาน และเพื่อการค้า แบ่งเป็น  ๒ จ าพวก คือ สัตว์ใหญ่ และสัตว์

ปีก มีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน  ผลิตไก่ช าแหละ จ าหน่ายท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  

กำรประมง    
จ านวนเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า  รวมท้ังส้ิน จ านวน  ๓๙๓ ราย แยก

รายละเอียดได้ดังนี้ เล้ียงในบ่อดิน จ านวน ๓๗๘ ราย จ านวน ๕๒๒ บ่อ พื้นท่ี  ๓๗๑  ไร่ และเล้ียงในกระชัง 
จ านวน ๓๑ ราย จ านวน ๑๒๓ กระชัง  พื้นท่ี ๓,๐๒๗ ตร.ม. 

การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าของเกษตรกรในบ่อดินเขตอ าเภอแก่งคอยส่วนใหญ่เล้ียงปลานิล                 
ปลาตะเพียน ยี่สกเทศ (ปลากินพืช) เป็นการเล้ียงเพื่อยังชีพไว้บริโภคในครัวเรือน และจ าหน่ายในหมู่บ้าน 
ตลาดท้องถิ่น ส่วนการเล้ียงปลาดุกมีบางรายเล้ียงแบบเชิงพาณิชย์ เช่น ในต าบลเตาปูน  ต าบลห้วยแห้ง ต าบล
ตาลเด่ียว 

การเล้ียงปลาในกระชังเกษตรกรเล้ียงปลาทับทิม เป็นการเล้ียงแบบเชิงพาณิชย์  เช่น                  
ในต าบลบ้านป่า ต าบลท่าตูม และต าบลแก่งคอย  

อุตสำหกรรม 
อ าเภอแก่งคอย เป็นท่ีต้ังของโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่  ขนาดกลางและขนาดเล็ก รวม

ประมาณ ๒๑๖ โรงงาน (เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จ านวน ๓๑ โรงงาน)  เนื่องจากมีข้อได้เปรียบ
ทางด้านการลงทุน และท าเลท่ีต้ังโรงงาน ซึ่งใช้ถนนมิตรภาพและถนนพหลโยธินเป็นเส้นทางหลักในการ
เดินทาง มีความสะดวกและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก ดังนั้น โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงมีศักยภาพ
โดยรวมท่ีสามารถจ้างงานได้เป็นจ านวนมาก แรงงานส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดหรือเป็นคนต่างจังหวัด 
ปัจจุบัน มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีส าคัญหลายแห่ง แบ่งออกเป็นประเภทการผลิต ดังนี้ 
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๑. โรงงานผลิตปูนซิ เมนต์  ไ ด้แก่  บริษัทปูนซิ เมนต์ไทย  (แก่งคอย) จ ากัด มหาชน                           
บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด บริษัท ที พี ไอ โพลีน จ ากัด มหาชน บริษัทภูมิใจไทยซีเมนต์ จ ากัด   

๒. โรงงานช าแหละสัตว์ปีก ได้แก่ บริษัท    ซีพีเอฟ จ ากัด (มหาชน) 
๓. โรงงานผลิตถ้วย จาน ชาม เซรามิค ได้แก่ บริษัท รอยัลปอร์ซเลนท์ จ ากัด บริษัท    โคห์

เลอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด    
๔. โรงงานผลิตสารเคมี ได้แก่ บริษัท       ไทยอคริลิคไฟเบอร์ จ ากัด บริษัท ออรัส สเปเชียล

ลิต้ี จ ากัด   
๕. โรงงานผลิตน้ าหวาน ได้แก่ บริษัทเจ้าคุณเกษตรพืชผล จ ากัด 
๖. โรงงานผลิตเส้นใยไหม ได้แก่ บริษัท สปันซิลค์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท สหสันต์การทอ 

จ ากัด   
๗. โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเอกชน ได้แก่ โรงไฟฟ้าแก่งคอย ๑ ต าบลตาลเด่ียวและโรงไฟฟ้า

แก่งคอย ๒ ต าบลบ้านป่า 
นอกจากนี้ในเขตอ าเภอแก่งคอย มีนิคมอุตสาหกรรม ๑ แห่ง คือนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย พื้นท่ี 

๒๖๙ ไร่ ๓ งาน ๘๖ ตารางวา ประกอบด้วยบริษัท วนชัย จ ากัด ผลิตแผ่นใยไม้อัด ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย 
จ ากัด) บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 

กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ด้ำนกำรศึกษำ 

อ าเภอแก่งคอย จัดการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและระบบนอกโรงเรียนต้ังแต่ระดับ                    
ก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาจ าแนกตามสังกัด  ได้ดังนี้ 

- สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จ านวน ๕๕  โรงเรียน   
-  สังกัดเอกชน จ านวน ๑๓ โรงเรียน 
- สังกัดส านักงานการศึกษาท้องถิ่น จ านวน ๔ โรงเรียน 

ด้ำนกำรศำสนำ 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีเพียงบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม  

โดยแยกเป็น 
- วัดพระพุทธศาสนา   ๙๒  แห่ง 

- มหานิกาย   ๘๗  แห่ง 
- ธรรมยุต        ๕  แห่ง 

- ท่ีพักสงฆ์    ๒๔  แห่ง 
- โบสถ์คริสต์        ๑  แห่ง   
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วัฒนธรรมประเพณี 
อ าเภอแก่งคอย มีคนท้องถิ่นด้ังเดิม และอพยพมาจากท่ีอื่น  เช่น ชาวลาวเวียงจันทน์  มี

ส าเนียงพูดท้ังส าเนียงภาษาไทย ส าเนียงยวนคล้ายทางเหนือ และส าเนียงอีสาน 
การจัดงานประเพณี  ได้แก่ งานนมัสการหลวงพ่อลา งานย้อนรอยสงครามโลก ครั้งท่ี ๒                  

งานสงกรานต์ งานลอยกระทง         

กำรสำธำรณสุข 
สถำนบริกำรสำธำรณสุขภำครัฐ 

-  โรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๖๐ เตียง  จ านวน    ๑   แห่ง 
- คลินิกผู้ป่วยนอก (รพ.แก่งคอย)   จ านวน     ๑   แห่ง 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน   ๑๙   แห่ง 
-  สาธารณสุขสังกัดเทศบาล   จ านวน     ๒   แห่ง 

สถำนบริกำรสำธำรณสุขเอกชน 
-  โรงพยาบาลเอกชน      จ านวน     ๑ แห่ง 
-  คลินิกแพทย์         จ านวน   ๒๑ แห่ง 
-  คลินิกทันตแพทย์          จ านวน     ๓ แห่ง 
-  สถานพยาบาลและผดุงครรภ์    จ านวน   ๑๐ แห่ง 
-  ร้านขายยา          จ านวน   ๒๓ แห่ง  

กำรท่องเท่ียว 
ภายในอ าเภอแก่งคอย มีสถานท่ีท่องเท่ียวที่เป็นธรรมชาติและสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ ดังนี้ 

๑. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ เจ็ดคต – โป่งก้อนเส้า อยู่หมู่ท่ี ๕  ต าบลท่ามะปราง เป็นหนึ่งในเขต
พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ป่าท่ีนี่เป็นสวนป่าปลูกกลางหุบเขา ในพื้นท่ีกว่า ๑๓,๗๕๐ ไร่ มีสภาพเป็นป่าดิบ
แล้ง ป่าดิบช้ืน ป่าเบญจพรรณ และทุ่งหญ้า เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ไม้ป่า ไม้พื้นล่าง (เป็นพรรณไม้ท่ีขึ้นอยู่บน พื้น
ป่า  หมายรวมท้ังพืชท่ีทอดนอนไปกับดิน) สมุนไพร เป็นเสมือนห้องวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์ 

๒. โบราณสถานวังสีทา ต้ังอยู่ ท่ีบ้านสีทาเหนือ หมู่ท่ี ๘ ต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย                    
จังหวัดสระบุรี โดยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นท่ีประทับคราวเดียวกับ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระนารายณ์ราชนิเวศท่ีเมืองลพบุรี ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๕๒ ตอนท่ี ๗๕ วันท่ี ๘ เดือน
มีนาคม  พ.ศ. ๒๔๗๘  และประกาศก าหนดขอบเขตโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๑๘  ตอนพิเศษ 
๓๓๙  วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๔๔ พื้นท่ีประมาณ  ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๒๒  ตารางวา 

๓. น้ าตกโกรกอีดก อยู่ในพื้นท่ีการดูแลของศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า น้ าตก
โกรกอีดก มาจากภาษาชาวบ้านท่ีเรียก ตามภูมิศาสตร์ของภูเขาโดยรอบท่ีมีมากมายหลายเทือกเขา ซึ่งค าว่า 
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"โกรก"  มาจาก "ภูเขา" และ "ดก" มาจาก "เยอะ" ต่อมา ชาวบ้านจึงเรียกน้ าตกแห่งนี้ว่า โกรกอีดก น้ าตกโกรก
อีดกถูกพบโดยบังเอิญขณะท่ี นายปองพล อดิเรกสาร นั่ง เฮลิคอปเตอร์ ผ่านไปยัง สระบุรีได้สังเกตเห็นน้ าตก
ขนาดใหญ่ อยู่ลึกเข้าไปในป่า หลังจากนั้นจึงจัดคณะส ารวจออกค้นหาโดยเดินตัดเข้าป่าแล้วเดินย้อนขึ้น ไปตาม
ล าน้ าจนไปสุดทางท่ีน้ าตกใหญ่แห่งนี้  ลักษณะเป็นน้ าตกใหญ่ท่ีสวยงามแบ่งออกเป็น ๘ ช้ัน วัดความสูงได้
ประมาณ ๓๕๐ เมตร สามารถเท่ียวชมได้ทุกช้ัน  แต่นักท่องเท่ียวนิยมเท่ียวถึงช้ัน ๗ เท่านั้น เพราะความ
สวยงามของน้ าตกแห่งนี้อยู่ท่ีช้ัน ๖ และ ๗ ซึ่งมีความสวยงามกว่าช้ันอื่น ๆ 

๔. วัดพระพุทธบาทน้อย (พระพุทธรูปทองค า) ต้ังอยู่ในหุบเขาหินปูนบริเวณวัดพระพุทธบาทน้อย
ท่ีต าบลสองคอน ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๒๐ กม. ไปตามถนนมิตรภาพ เส้นทางหลวงหมายเลข ๒ ให้เล้ียว
ซ้ายเข้าอ าเภอแก่งคอย ข้ามสะพานอดิเรกสารแล้วเล้ียวซ้ายไปตามถนนอดิเรกสาร และให้เล้ียวขวาไปตามถนน
สองคอนพระบาทน้อย-พุแค ประมาณ ๗.๕ กม. จนถึงวัดพระพุทธบาทน้อย ภายในมีรอยพระพุทธบาทจ าลอง 
ประทับลึกลงไปในดินกว้าง ๑ ศอกเศษ ยาว ๓ ศอก มีความสวยงาม และแปลกตา 

๕. วัดถ้ าพระโพธิสัตว์ (รอยจ าหลัก) ต้ังอยู่ในบริเวณวัดถ้ าพระโพธิสัตว์ ต าบลทับกวาง ห่าง
จากตัวจังหวัดประมาณ ๓๒ กม. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๒ ถนนมิตรภาพ ทางไปจังหวัดนครราชสีมา
ประมาณ ๑๕ กม. มีป้ายบอกไปวัดถ้ าพระโพธิสัตว์อีกประมาณ ๑๑ กม. ถ้ าพระโพธิสัตว์ ต้ังอยู่กึ่งกลางเขาน้ าพุ 
เป็นถ้ าท่ีมีภาพจ าหลักรูปพระโพธิสัตว์ บนผนังถ้ ามีเจดีย์ทรงลังกา ศิลปะสมัยทวารวดี มีหินงอก หินย้อย 
บริเวณภายนอกถ้ ามีต้นไม้นานาพรรณ นอกจากนั้นยังมีถ้ าธรรมทัศน์ ถ้ าลุมพินี สวนหิน และถ้ าสงัดเจดีย์ 

๖. วัดป่าสว่างบุญ ต้ังอยู่ท่ี อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สร้างขึ้นในปี ๒๕๒๘ โดยหลวงพ่อสมชาย 
ปุญญมโน ในเนื้อที่กว่า ๔๐๐ ไร่ ทางด้านในวัดเป็นสถานท่ีท่ีสงบเงียบเหมาะกับการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากพื้นท่ีทางด้านหลังติดกับเชิงเขา มีอากาศท่ีเย็นสบายมาก และมีประชาชนเข้าไปปฏิบัติธรรมกันเป็น
จ านวนมากในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ส่ิงท่ีโดดเด่นของวัดป่าสว่างบุญ คือ พระมหาเจดีย์ ๕๐๐ ยอด มีช่ือเต็มว่า 
"พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญ"  มีเจดีย์องค์ประธานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ เมตร มี
ท้ังหมด  ๙ ช้ัน มีบริวาร ๕๐๐ องค์  มีเจดีย์ประธานองค์ใหญ่อยู่ตรงกลาง และมีองค์เจดีย์รายองค์เล็กต้ัง
ลดหล่ันกันลงมา อยู่รอบๆ ทิศ โดยมีซุ้มประตูทางขึ้นทั้งส่ีมุมท าเป็นบันไดขึ้นไปยังองค์เจดีย์ท่ีต้ังอยู่ทางด้านบน 
ตัวองค์เจดีย์เป็นปูนปั้นรูปแบบสวยงามประณีตเคลือบสีทองท้ังหมดทุกองค์ผนังด้านในของเจดีย์องค์ประธาน
ประดับกระจกทับทิม โดยรอบสวยงาม มีภาพ พระธาตุเจดีย์ส าคัญๆ ท่ัวประเทศไทยประดับไว้ด้านบน ภายใน
องค์เจดีย์ ได้อัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุจากประเทศเนปาล อินเดีย,ศรีลังกา และสาธุชน มาร่วมบรรจุในพระ
มหาเจดีย์ครบท้ัง ๕๐๐ ยอด รวมท้ังได้น าพระบรมสารีริกธาตุ และวัตถุมงคล ของมีค่ามาสักการบูชาจ านวน
มากบรรจุอยู่ในพระเจดีย์องค์ประธาน 

๗. วัดถ้ าพระธาตุเจริญธรรม (ถ้ าบ่อปลา) สามารถเดินทางได้ ๒ เส้นทาง ได้แก่ จากตัวเมือง
สระบุรีไปตามถนนมิตรภาพ เส้นทางไปจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ ๑๒ กม. แล้วเล้ียวซ้ายเข้าตัวอ าเภอแก่ง
คอย ผ่านตลาดแล้วข้ามสะพานอดิเรกสารซึ่งทอดข้ามแม่น้ าป่าสักไปอีกประมาณ ๘ กม. ก็ถึงถ้ าพระธาตุเจริญ
ธรรม หรือจากสระบุรีใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ ทางไปจังหวัดลพบุรีประมาณ ๑๕ กม. ถึงหน้าโรงเรียนพุแค
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~ ๙ ~ 

 

วิทยา ฝ่ังตรงข้ามโรงเรียนจะมีถนนสายพุแค-แก่งคอย เข้าไปประมาณ ๑๐ กม. จากปากทางเข้าจะปูด้วย    
หินอ่อนเป็นทางเดินชมท่ัวบริเวณถ้ าโดยตลอด ภายในถ้ าแบ่งออกเป็น ห้องขนาดใหญ่ ๓ ห้อง ได้แก่ ห้องท่ี ๑ 
ช่ือว่า "ถ้ าบ่อปลา" มีปลาว่ายน้ าเข้ามาในบริเวณถ้ าเป็นจ านวนมาก ห้องท่ี ๒ ช่ือว่า "ถ้ าท้องพระโรง" มีหินงอก 
หินย้อยสวยงาม มีรูปร่างคล้ายเจ้าแม่กวนอิม และฮก ลก ซิ่ว ส่วนห้องท่ี ๓ ได้แบ่งซอยเป็นห้องเล็กๆ มีจุดเด่น
อยูท่ี่หนิงอกหินย้อยหลายรูปแบบ มีรูปร่างคล้ายหินปะการัง นอกจากนั้นทางด้านหลังยังมีถ้ าขนาดใหญ่อีก ๒ 
ถ้ า ได้แก่ ถ้ าสามเขา และถ้ าเทพประทาน       
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~ ๑๐ ~ 

 

๑. วิสัยทัศน์ของนายอ าเภอแก่งคอย 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอ าเภอเป็นผู้บริหารองค์กรของรัฐ 
ที่มีบทบาทส าคัญในราชการส่วนภมูิภาคของกระทรวงมหาดไทย  

บูรณาการการท างานทุกภาคส่วน เป็นนายอ าเภอของทุกส่วนราชการ  
น านโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด  

แปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน ของประชาชนในพืน้ที่ 
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~ ๑๑ ~ 

 

๒. หลักธรรมาภบิาลของนายอ าเภอ 

แนวทางในการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าในฐานะท่ีเป็นข้าราชการผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ข้าพเจ้ายึดหลักธรรมาภิบาลและจะท างานเพื่อตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กระทรวง กรมอื่นๆ จะบูรณาการในการท างานกับทุกภาคส่วน
ในพื้นท่ีจะยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายในการท างาน  จะยึดหลักการท างานบนความถูกต้อง
ความยุติธรรมและความโปร่งใส 

ธรรมาภิบาล ข้าพเจ้าฯใช้หลักการปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ 
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ท้ังภาครัฐและ
เอกชนด าเนินการบริหารจัดการโดยยึดหลักการ  ๖ หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรมหลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นท่ี
ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับเหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการ
ปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของตัวบุคคล  

๒. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไป
พร้อมกันเพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบวิชาชีพสุจริตจนเป็นนิสัย
ประจ าชาติ  

๓. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุง
กลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชน
ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้  

๔. หลักความมีส่วนร่วม ได้แก ่การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น  การไต่สวนสาธารณะ การประชา
พิจารณ ์การแสดงประชามติหรืออื่น ๆ 

๕. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าท่ีความส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความ
คิดเห็นท่ีแตกต่าง และความกล้าท่ีจะยอมรับผลจากการกระท าของตน  

๖. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม สร้างสรรค์สินค้าบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
 



เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

~ ๑๒ ~ 

 

               ข้าพเจ้ายึดหลักหลักธรรมาภิบาลและน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีกับเพื่อนร่วมงาน ตลอดจน
ผู้ใต้บังคับบัญชา สู่การปฏิบัติงานในองค์การ โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนเป็นท่ีต้ัง ไม่เพียง
องค์การจะประสบความส าเร็จเท่านั้น แต่จะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืนของประเทศ  งาน
ของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่อง  ถึงความเจริญขึ้น หรือเส่ือมลงของบ้านเมืองและสุขทุกข์ของ
ประชาชนทุกคน ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องส านึกตระหนักในความรับผิดชอบท่ีมีอยู่ 
และต้ังใจพยายามปฏิบัติหน้าท่ีโดยเต็มก าลังความสามารถด้วยความเข้มแข็ง สุจริต และด้วยปัญญารู้คิด 
พิจารณาว่า ส่ิงใดเป็นความเจริญ ส่ิงใดเป็นความเส่ือม อะไรเป็นส่ิงท่ีต้องท า อะไรเป็นส่ิงไม่ควรท า     
           พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวัน
ข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ 
           การปฏิบัติงานบริหารงานของแผ่นดินนั้น เป้าหมายสูงสุดคือ “ประโยชน์สุขของประชาชน” 
ข้าราชการได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐใน
การปฏิบัติงานจากความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนโดยมุ่งหวังให้ข้าราชการผู้ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบ 
ก ากับ ดูแล จัดการ ตัดสินใจ เกี่ยวกับทรัพยากรของชาติและให้บริการสาธารณะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนชาวไทยและต่อประเทศ 
          ข้าพเจ้าได้น้อมน าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ยึดหลักมาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ 
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๓. ผลสัมฤทธิข์องการปฏิบตัิงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย  
และกรมการปกครอง 

๓.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติ “รัฐบาลก าหนดให้

การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนและ เป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มงวดและ
เหมาะสม การสร้างองค์ความรู้เรื่องโทษภัยอันตรายของยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน รวมท้ัง
การฟื้นฟูผู้ป่วยจากสารเสพติดให้กลับสู่สภาวะปกติ โดยเฉพาะการใช้กระบวนการประชารัฐเป็นตัวขับเคล่ือน
ด้วยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และสังคม ตามแผน “ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง 
ปลอดภัยยาเสพติด” การเอาชนะยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จะต้องสลายโครงสร้างปัญหาด้วยการลด
และ ขจัดอิทธิพลของกลุ่มการค้ายาเสพติดเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ให้ประชาชนใน
พื้นท่ืมั่นใจท่ีจะเข้าร่วมการแก้ไขปัญหาเป็นล าดับแรกแล้วด าเนินมาตรการทุกด้าน ท้ังการป้องกันบ าบัดรักษา
การปราบปราม การพัฒนา เพื่อลดเงื่อนไขอย่างสอดคล้องประสานกันด้วยกลไกและกระบวนการ“ประชารัฐ”
โดยหน่วยงานภาครัฐท่ีดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีควบคู่กับก าลังภาคประชาชนท่ีจะรักษาพื้นท่ีต่อเนื่องในระยะต่อไป 
ด้วยหลักการ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติดจะต้องถูกด าเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง 
และเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีเคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการ ยาเสพติด ท้ังจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ผลประโยชน์ชักน าให้ละเลิกพฤติการณ์ด้วยการปรับเปล่ียนทัศนคติ และปรับเปล่ียนวิถีชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยการขับเคล่ือนสร้างเครือข่ายระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ในการ
แก้ไขป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและด าเนินการปราบปรามผู้ค้าผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง ท้ังด้านการป้องกัน ปราบปราม บ าบัด โดยเน้นการบูรณาการ ท างานเชิงรุกแบบบูรณาการ
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขับเคล่ือนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชน มั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด 
ตามกระบวนการ “ประชารัฐ ๙ ขั้นตอน” เพราะปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาส าคัญท่ีหน่วยงานและ
ผู้เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญอย่างจริงจังในการปฏิบัติงาน น าหลักการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนมาใช้ในการ
ด าเนินงานในรูปแบบประชารัฐ เพื่อผู้กระท าความผิดท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลงซึ่งผลเกิดจากการสร้าง
ความเช่ือมโยง และประสานพลังจากภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดหมู่บ้าน/ชุมชน 

ดังนั้น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน  ในชุมชนและจาก
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีจะต้องด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และความตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด นอกจากการท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นแล้ว  ยังต้องสร้างความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับ
ประชาชนในชุมชนเพื่อให้เป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันก็จะต้องวางแผนงาน บริหารจัดการด้าน
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งบประมาณและบุคลากร รวมท้ังประสานงานกับหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องการปฏิบัติภารกิจด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย 

ปัญหายาเสพติด...ปัญหาระดับรากหญ้า...สู่ความม่ันคงของชาติ 
ในขณะท่ีหลายคนก าลังให้ความส าคัญกับปัญหาการเมืองไทยแต่ปัญหาอีกประการท่ีหลายคนละเลย

ไปท่ีสร้างความรุนแรงในสังคมไม่แพ้ปัญหาการเมืองไทย นั่นก็คือ “ปัญหายาเสพติด” ปัญหายาเสพติดนับเป็น
ปัญหาสังคมท่ีมีความร้ายแรงระดับชาติ ทุกสังคมชุมชนต่างได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในทุก
วันนี้   คนจ านวนมากก าลังเผชิญกับปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในสังคมไทย แม้จะได้มีมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามผู้ลักลอบจ าหน่ายและเสพยาเสพติด  แต่ก็ยังไม่สามารถขจัดยาเสพติดให้หมดไปได้  เนื่องจากเป็น
ขบวนการท่ีมีความซับซ้อน นับวันปัญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนเป็นทวีคูณ 

กล่าวได้ว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญยิ่งของประเทศไทย เนื่องจากเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบ
ต่อปัญหาอื่น ๆ มากมายในประเทศ ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยได้มีการเปล่ียนแปลงและขยายตัวมากขึ้น
จากผลของการเปล่ียนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี การพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ี มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โครงสร้างทางสังคมเปล่ียนแปลงในลักษณะท่ีขาดพลังและขาดความสมดุล
ในการพัฒนา สถาบันหลักทางสังคมหลายสถาบันเกิดความอ่อนแอ เป็นช่องว่างท าให้ปัญหายาเสพติดแพร่
ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นนายทุนผู้ผลิต ผู้ค้า 
ผู้น าเข้า และส่งออกยาเสพติด อาศัยผลพวงจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวน ายาเสพติดท้ังท่ีมีอยู่เดิมและชนิด
ใหม่เข้ามา เผยแพร่ในหมู่ประชาชนในแต่ละกลุ่มซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

ยาเสพติดเป็นปัญหาท่ี “เป็นภัยคุกคาม กัดกร่อน บ่อนท าลาย” ประเทศไทยส่งผลกระทบอย่าง
กว้างขวางท้ังต่อปัจเจกบุคคล และสังคมส่วนรวมในมิติต่าง ๆ  

ผลกระทบต่อตัวบุคคล ยาเสพติดทุกชนิด จะมีผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ 
โดยเฉพาะด้านบุคลิกภาพและสุขภาพอนมัย ความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพย์สิน 

ผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม ครอบครัวท่ีมีผู้ติดยา มักได้รับความเดือดร้อนจากผู้
ติดยาในทุกด้าน น าไปสู่ความยุ่งยาก ขัดแย้ง แตกแยก และส้ินเปลืองในการแก้ปัญหา ผู้ติดยามักก่อให้เกิด
อาชญากรรมต่อเนื่อง ต้ังแต่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับแหล่งอยายมุข การลักเล็กขโมยน้อย การประทุษร้ายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน การพนันและอาชญากรรมต่าง ๆ ส าหรับผู้ค้าและหรือผู้เสพท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัว เมื่อถูก
จับกุมและด าเนินการทางกฎหมาย จะส่งผลกระทบให้สมาชิกภายในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนในการ
ด ารงชีวิตท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ภายใต้การปกครองจะต้องออก
จากโรงเรียน ซึ่งเป็นการท าลายอนาคตของประเทศชาติ   

ผลกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐ คดียาเสพติดท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นภาระต่อ
งานด้านกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของรัฐท่ีเพิ่มสูง และท าให้ก าร
ด าเนินคดีด้านอื่น ๆ เกิดความล่าช้า นอกจากนี้ ปัญหายาเสพติดได้ก่อให้เกิดการทุจริต คอรัปช่ัน โดยเฉพาะ
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การทุจริตต่อหน้าท่ี การรับสินบน การกล่ันแกล้งรีดไถ แสวงหาผลประโยชน์จากผู้กระท าความผิดซึ่งท าให้
ประชาชนและสังคมเกิดความไม่ศรัทธาและเช่ือมั่นในการท างานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ  การผลิตและการค้ายาเสพติด จัดเป็นกลุ่ม
ธุรกิจ และเศรษฐกิจนอกกฎหมายท่ีไม่ก่อให้เกิดการผลิต แม้ว่าการค้ายาเสพติดบางส่วนจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
และสร้างรายได้เมื่อมีการค้าขาย แต่ก็เป็นรายได้ส าหรับคนบางกลุ่มท่ีกระท าผิดกฎหมายและเอารัดเอาเปรียบ
สังคม ปัญหายาเสพติดท าให้รัฐบาลต้องทุ่มเทงบประมาณจ านวนมาก เพื่อใช้ในการป้องกัน ปราบปราม 
บ าบัดรักษาและฟื้นฟู แทนท่ีจะน าไปใช้ในการด้านอื่นๆ ท่ีมีความจ าเป็น ต้องสูญเสียทรัพยากรในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโดยไม่จ าเป็น รวมท้ังกระทบต่อทรัพยากรมนุษย์ เพราะยาเสพติดมีส่วนท าลายพัฒนาการท้ัง
ด้านร่างกาย จิตใจ และสมองของเด็กและเยาวชน และแรงงานท่ีจะเป็นพลังของประเทศไทยในอนาคต 

               สาเหตุของการติดสิ่งเสพติด 
การอยู่ใกล้ชิดกับแหล่งส่ิงเสพติด การอยู่ใกล้แหล่งขายหรือใกล้แหล่งผลิต หรือ เป็นผู้ขายหรือ

ผู้ผลิตเอง จึงท าให้มีโอกาสติดส่ิงเสพติดให้โทษนั้นมากกว่าคนท่ัวไป 
การอยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดส่ิงเสพติด เมื่อมีเพื่อนสนิทหรือพี่น้องท่ีติดส่ิงเสพติดอยู่ ผู้นั้นย่อมได้เห็น

วิธีการเสพ ของผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดรวมท้ังใจเห็นพฤติกรรมต่าง ๆ  ของเขาด้วย และยังอาจได้รับค าแนะน าหรือ
ชักชวนจากผู้เสพด้วยจึงมีโอกาสติดได้ 

สภาพแวดล้อมทางสังคม คนบางคนอยู่ในสภาพที่มีปัญหา เช่น ว่างงาน ยากจน ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
โดยมีรายได้ลดลง หรือคงท่ี มีหนี้สินมาก ฯลฯ เมื่อแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้ก็หันไปใช้ส่ิงเสพย์ติด ช่วยผ่อน
คลายความรู้สึกในความทุกข์ยากต่างเหล่านี้ แม้จะรู้ว่าเป็นช่ัวครู่ช่ัวยามก็ตาม เช่น กลุ้มใจท่ีเป็นหนี้คนอื่นก็ไป
กินเหล้าหรือสูบกัญชาให้เมาเพื่อท่ีจะได้ลืมเรื่องหนี้สิน บางคนต้องการรายได้เพิ่มข้ึนโดยพยายามท างานให้หนัก
และมากขึ้นท้ังๆ ท่ีร่างกายอ่อนเพลียมากจึงรับประทานยากระตุ้นประสาทเพื่อให้สามารถท างานต่อไปได้ เป็น
ต้น ถ้าท าอยู่เป็นประจ าท าให้ติดส่ิงเสพติดนั้นได้ 

การเลียนแบบ การท่ีไปเห็นผู้ท่ีตนสนิทสนมรักใคร่หรือเพื่อนเสพส่ิงเสพติด จึงเห็นว่าเป็นส่ิงน่า
ลอง เป็นส่ิงโก้เก๋ เป็นส่ิงแสดงความเป็นพวกเดียวกัน จึงไปทดลองใช้ส่ิงเสพติดนั้นจนติด 

การประชดชีวิต บางคนมีความผิดหวังในชีวิตตนเอง ผิดหวังในชีวิตครอบครัว หรือผิดหวังใน
ชีวิตสังคม เพื่อเป็นการประชดตนเองหรือคนอื่น จึงไปใช้ส่ิงเสพย์ติดจนติด ท้ังๆ ท่ีทราบว่าเป็นส่ิงไม่ดีก็ตาม 

นายอ าเภอในฐานะผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแก่งคอย
(ศอ.ปส.อ.)  มีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบในทุกมิติท้ังการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษา  โดยการน าแนว
ทางการด าเนินงานตาม ๙ ขั้นตอนสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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~ ๑๖ ~ 

 

ความส าเร็จในการด าเนินงานตาม ๙ ขั้นตอนสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
อ าเภอแก่งคอย 

ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแก่งคอย (ศอ.ปส.อ.) ได้ก าหนดสถานท่ี
มณฑลทหารบกท่ี ๑๘ ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรีเป็นค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม ซึ่งนับได้ว่าค่ายท่ีได้มาตรฐาน 
โดยมีปัจจัยแห่งความส าเร็จในหลายๆ ด้าน ได้แก่  

ด้านวิทยากร กระบวนการบ าบัดฟื้นฟูและกระบวนการฝึกอาชีพ โดยทีมวิทยากรมณฑล
ทหารบกท่ี ๑๘ ทีมวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ทีมวิทยาการศูนย์การศึกษาพิเศษและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ส านักงาน ปปส.ภาค ๑  ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี 
ท่ีมีความพร้อม ความมุ่งมั่น ความรู้ ความสามารถความเข้าใจในเป้าหมายท่ีชัดเจน มีกระบวนการความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ อันเนื่องมาจากรูปแบบ วิธีคิดท่ีจะก่อให้เกิดมุมมองแปลกๆ ใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ 
สามารถท่ีจะแสวงหาโอกาสเพื่อน ามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงวิสัยทัศน์การท างาน
เป็นทีม ท่ีแทรกซึมเข้าไปเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสามารถใช้ในการท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี รวมท้ังการมี
มนุษย์สัมพันธ์และทักษะการส่ือสาร ซึ่งเป็นส่วนท่ีส าคัญส าหรับการติดต่อส่ือสาร ใช้ในการฝึกอบรม ให้มีความ
มุ่งมั่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเข้าใจ ในทิศทาง กลยุทธ์ และ วิธีปฏิบัติท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
สอดคล้องกัน                 

ด้านครูฝึก โดยทีมครูฝึกจากมณฑลทหารบกท่ี ๑๘ มีความเข้าใจเข้าถึงผู้เข้ารับการอบรม 
สามารถใช้หลักจิตวิทยา ประสบการณ์ ในการสร้างความเป็น ระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบ ให้แก่ผู้เข้า
รับฝึกอบรมได้เป็นอย่างท่ีดี 

ด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นับเป็นปัจจัยท่ีส าคัญแห่งความส าเร็จท่ีมีการบูรณาการ
ร่วมกันเป็นอย่างดีจากส่วนราชการทุกส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  สนับสนุนการด าเนินงาน การระดมความร่วมมือจากประชารัฐ ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน
ในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมจากภาคประชาชน เฝ้าระวังดูแลและ รักษาพื้นท่ี ท้ังอาสาพัฒนาประชารัฐ เป็นกลไก
หลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ 
และภาคส่วนอื่นๆ  มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีอ าเภอแก่งคอยได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ 

ด้านกระบวนการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ชุดปฏิบัติการในพื้นท่ีค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพ
ติด โดยการสนธิก าลังระหว่างข้าราชการฝ่ายปกครอง ต ารวจ ทหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ต้ังจุดตรวจ จุดสกัดและการตรวจค้น จับกุม ตรวจปัสสาวะ การประชาคม การแจ้งเบาะแส รวมท้ัง
ข่าวสารข้อร้องเรียนจากประชาชนท่ีแจ้งข้อมูลผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด   ข้อมูลจากการประชาคมหมู่บ้าน รวมท้ัง
ข้อมูลจากแหล่งข่าวและชุดปฏิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ  

ด้านผู้ปกครอง มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการเสริมพลังความเข้มแข็งของครอบครัวให้เป็น
เกราะป้องกัน ไม่ให้ผู้เข้ารับการบ าบัดหวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีกด้วยความเช่ือและหวังว่าจะสามารถสร้าง
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~ ๑๗ ~ 

 

ตัวอย่างความส าเร็จใน การช่วยเหลือให้ผู้มีปัญหายาเสพติดได้หันหน้ามาพูดคุยกัน ร่วมแก้ไขปัญหา ให้ก าลังใจ
กันในครอบครัวให้ความรัก ความอบอุ่นแก่กันเพื่อให้ผู้รับการบ าบัดสามารถเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติอย่างยั่งยืน
ตลอดไป ปัจจัยแห่งความส าเร็จของค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินอ าเภอแก่งคอย(๒๕๕๗-๒๕๖๐) และค่ายปรับเปล่ียน
พฤติกรรมอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (๒๕๖๑) 

หลักสูตร เป็นหลักสูตรกระทรวงสาธารสุข ท่ีเน้นในด้านของหลักวิชาการในการให้ความรู้เรื่อง
โรคสมองติดยา ทักษะกระตุ้นความคิด การควบคุมอารมณ์และจิตใจ การให้ความรักท่ีจะช่วยเหลือผู้อื่น การ
เข้าใจปัญหา ผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการปรับเปล่ียนแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยมตลอดจนไปสู่การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม สามารถ ลด ละ เลิกยาเสพติดและกลับมาเป็นขวัญของครอบครัว ชุมชน และเป็น
ก าลังใจในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

กระบวนการติดตามผู้ผ่านการบ าบัด ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ      
แก่งคอย (ศอ.ปส.อ.) ได้สร้างเครือข่ายก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร และภาค  ประชาชน ในการร่วมติดตาม         
ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูอย่างท่ัวถึง และสร้างระบบนัดหมายการตรวจติดตามท่ีมีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้ผ่านการ
บ าบัดฟื้นฟูเข้ามารายงานตัว ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแก่งคอย ท าให้ผู้ผ่าน
การบ าบัดฟื้นฟู ไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดและสามารถเลิกยุ่ง เกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวร (ค่ายศูนย์ขวัญ
แผ่นดินอ าเภอแก่งคอย (๒๕๕๗-๒๕๖๐) ติดตามปีละ ๔ ครั้ง/คน และค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมอ าเภอ              
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี ปีละ ๑๒ ครั้ง/คน) 

ผลงานการบ าบัดและฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด    
นายอ าเภอในฐานะผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ าเภอ    

แก่งคอย (ศอ.ปส.อ.) ได้ด าเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๘/๒๕๕๗ ลงวันท่ี     
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระท าผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่
การบ าบัดฟื้นฟูและดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูและประกาศส านักงาน ป.ป.ส.ท่ีเกี่ยวข้องในการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด  
เพื่อน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูระบบสมัครใจค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือค่ายศูนย์ขวัญ
แผ่นดิน มีผลการด าเนินงาน รวมท้ังส้ิน ๗๕๖ คน ดังนี้   

ปี ๒๕๕๗    จ านวน ๑๕๐  คน 
ปี ๒๕๕๘    จ านวน ๑๙๕  คน 
ปี ๒๕๕๙   จ านวน ๑๕๐  คน  
ปี ๒๕๖๐   จ านวน ๑๕๖  คน 
ปี ๒๕๖๑   จ านวน ๑๐๕  คน (เป้าหมาย   ๑๐๐  คน) 
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~ ๑๘ ~ 

 

ผลงานการปราบปราม    
นายอ าเภอในฐานะผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  อ าเภอ   

แก่งคอย (ศอ.ปส.อ.) ได้ด าเนินการจัดต้ังแหล่งข่าวในระดับหมู่บ้านและใช้มาตรการด้านกฎหมายในการค้นหา
ยาเสพติดเพื่อน าตัวมาด าเนินคดีตามกฎหมาย ด้วยการสนธิก าลังฝ่ายปกครอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจ  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหารต้ังจุดตรวจ ด่านตรวจ เข้าตรวจติดตามหมายศาลมีการจับกุมผู้ค้ายาเสพติด จ านวน
หลายราย  ท้ังนี้เป็นการจับกุมโดยพนักงานฝ่ายปกครองเพียงล าพังและร่วมกันจับกุมหลายหน่วยงาน ผลงานท่ี
ส าคัญเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้สนธิก าลังของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ต ารวจ และทหารเข้าตรวจสอบ
บ้านเลขท่ี ๑๕๒/๒ หมู่ท่ี ๕ ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เนื่องจากได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า
ผู้อยู่อาศัย ในบ้านดังกล่าวมีพฤติการณ์ค้ายาบ้า จากการเข้าตรวจสอบสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ ๔ คน เป็นบุคคล
สัญชาติไทย เช้ือสายม้ง ของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จ านวน ๑,๙๑๘ เม็ด เงินสด ๑,๑๒๐ 
คน ได้ขยายผลไปตรวจค้นห้องเช่าท่ีหมู่ท่ี ๑๐ ต าบลทับกวาง ซึ่งเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติด พบเงินสดซุกซ่อน
อยู่ในลังกระสอบ จ านวน ๑๑๖,๐๐๐ บาท ได้ส่งตัวผู้ต้องหาและของกลางด าเนินคดีตามกฎหมาย 

อ าเภอแก่งคอยได้ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามกระบวนการ “ประชารัฐ 
๙ ขั้นตอน” นับเป็นปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จท่ีมีการบูรณาการร่วมกันเป็นอย่างดีจากส่วนราชการทุกส่วน
ราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการสนับสนุนการ
ด าเนินงาน การระดมความร่วมมือจากประชารัฐ ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นท่ีเข้ามาส่วนร่วมจากภาค
ประชาชน เฝ้าระวังดูแลและ รักษาพื้นท่ี ท้ังเป็นกลไกหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน โดยพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆ จนพัฒนาเป็นภาคประชาสังคมท่ีมี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีอ าเภอแก่งคอยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
ท าให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดหมดไปจากพื้นท่ี 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ ดังนั้น การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงมิใช่
หน้าท่ีของใครคนใดคนหนึ่ง หรือองค์การใดองค์กรหนึ่ง แต่หากเป็นหน้าท่ีของทุกคนในชาติท่ีจะต้องร่วมมือ 
ร่วมใจกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากแผ่นดิน
ไทยก่อนท่ีชาติไทยจะตกเป็นทาสของ “ยาเสพติด” 
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~ ๑๙ ~ 

 

 
 
 
 
 
 

๓.๒ การจัดระเบียบสังคม 

อ าเภอแก่งคอย ได้จัดท าโครงการจัดระเบียบสังคม อ าเภอแก่งคอย ประจ าปี ๒๕๕๙ ขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคล่ือนกระบวนการจัดระเบียบสังคม การควบคุมสถานบริการและสถาน
ประกอบการท่ีเปิดให้บริการในลักษณะท่ีคล้ายสถานบริการ ในพื้นท่ีอ าเภอแก่งคอย มีผลการด าเนินงานเป็น
รูปธรรม ควบคุมมิให้มีการกระท าความผิดเกี่ยวกับกฎหมายสถานบริการและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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~ ๒๐ ~ 

 

๓.๓ การรักษาความสงบเรียบร้อย 

อ าเภอแก่งคอย สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานของชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน ในการ
ออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นประจ าทุกเดือน อ าเภอแก่งคอย ได้ด าเนินงานด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาสนับสนุนให้เกิดกระบวนการท างานของชุดรักษาความปลอดภัยของ
หมู่บ้าน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๔ การเสริมสร้างประสิทธิภาพศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศฉบับท่ี ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้

จัดต้ังศูนย์ด ารงธรรมในทุกจังหวัด  ดังนั้น  กระทรวงมหาดไทยจะได้มีค าส่ังให้จัดต้ังศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพื่อ
เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอบริหารภารกิจและโครงสร้างให้สอดคล้องเพื่อรองรับ
ภารกิจของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดแก้ไขปัญหาท่ีสามารถด าเนินการได้ในระดับอ าเภอ เช่น การอ านวยความเป็น
ธรรมทางแพ่ง  อาญาและ  ทางปกครอง การรับเรื่องร้องทุกข์ เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย ให้ค าปรึกษา 
แนะน าด้านต่าง ๆ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร มีชุดปฏิบัติการประจ าต าบล เป็นหน่วยเคล่ือนท่ีเร็วของศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ชุดเคล่ือนท่ีเร็วเฉพาะกิจ ในการปฏิบัติงาน
ด้านปัญหายาเสพติด ปัญหาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และ
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~ ๒๑ ~ 

 

ทรัพยากรธรรมชาติศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสระบุรี เรื่องเข้า
ต้ังแต่วันท่ี ๑ ม.ค.- ๓๐ ส.ค.๒๕๖๑ จ านวน ๗๖ เรื่อง  ด าเนินการเสร็จ ๖๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๓ 

๓.๕ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ ๕ ล้านบาท) 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ

ต าบลตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และจัดสรรงบประมาณให้ต าบลละ ๕ ล้านบาท จ านวน ๗,๒๕๕ ต าบล 
โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล เนื่องจาก
มีการจ้างแรงงานในพื้นท่ีจึงเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้รายได้น้อยท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และ
ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ า และก่อให้เกิดการบริโภคและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอ าเภอแก่งคอย
จัดประชุมช้ีแจงส่วนราชการ  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นท่ี เพื่อบูรณาการร่วมกันในการ
ด าเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ ๕ ล้านบาท) มีค าส่ังแต่งต้ัง
หัวหน้าส่วนราชการในพื้นท่ีและข้าราชการในสังกัด เพื่อตรวจติดตามการด าเนินงาน โครงการตามมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ ๕ ล้านบาท) มีการประชุมกับส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
ผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นท่ี และข้าราชการในสังกัด เพื่อสรุปผลการด าเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ ๕ ล้านบาท) เดือนละ ๒ ครั้ง 

๓.๖ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ (หมู่บ้านละ ๒ แสนบาท) 
เศรษฐกิจประเทศไทยประสบปัญหาภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากการส่งออกสินค้า

ท่ีหดตัว ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญปรับตัวลดลง  ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงรายได้ของเกษตรกรซึ่งเป็น
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ รัฐบาลจึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก เมื่อวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โครงการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  โดย
จัดสรรงบประมาณให้ทุกหมู่บ้านๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันท่ี            
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการโดย อ าเภอช้ีแจงนโยบายและขั้นตอนการด า เนินงาน
ให้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  และชุดปฏิบัติการประจ าต าบลได้ทราบเพื่อด าเนินโครงการให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล กบอ. ต้องพิจารณาอนุมัติโครงการ จ านวน ๑๑๗ หมู่บ้าน ให้เสร็จภายในวันท่ี             
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และจัดส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้จังหวัดและส านัก
งบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของหมู่บ้านทุกหมู่บ้านจะต้องด าเนินโครงการ และ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จ ภายในวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ
เสร็จทันตามก าหนดเวลา อ าเภอได้แต่งต้ังชุดตรวจติดตามผลการด าเนินโครงการระดับต าบลและระดับหมู่บ้าน 
รายงานผลการตรวจติดตามให้นายอ าเภอทราบ 
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~ ๒๒ ~ 

 

๔. ผลส ำเร็จของงำนหรือโครงกำรที่เกดิจำกกำรรเิริ่มของนำยอ ำเภอ 

๔.๑ กำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำคุณภำพชีวิตอ ำเภอแก่งคอย (คณะกรรมกำรคุณภำพชีวิต
อ ำเภอแก่งคอย) 

ปัจจุบันอ าเภอแก่งคอย ก าลังเผชิญกับภาวการณ์ ท่ีมีความหลากหลาย ทางโครงสร้างของประชากร 
ท่ีก าลังก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุ การเปล่ียนแปลงจากสังคมชนบท เป็นสังคมเมือง จากครอบครัวใหญ่ เป็น
ครอบครัวเด่ียว ผู้สูงอายุ คนพิการถูกท้ิงให้อยู่ท่ีบ้าน เนื่องจากวัยแรงงาน เข้ามาท างานในตัวเมือง ตลอดจน
การ เกิดปัจจัยภัยคุกคามสุขภาพ ของประชาชน จากภาวะโรค ท่ีมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อ หรือโรคเรื้อรังเพิ่ม
มาก ข้ึน เกิดปัญหา ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน การเข้าถึงบริการสุขภาพ ไม่ครอบคลุม และ
ปัญหาอุบัติเหตุจราจรที่ท าให้เกิดความพิการ ตังนั้นการพัฒนาระบบสุขภาพของอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีต้องมีการพัฒนาระบบสุขภาพท้ังในด้าน
ของระบบบริการสุขภาพท่ีมุ่งเน้นการให้บริการในระดับปฐมภูมิ เช่ือมต่อระหว่างชุมชน กับบริการใน
โรงพยาบาล ได้อย่างไร้รอยต่อ รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้เข้มแข็ง 
บูรณาการ กระจายอ านาจ การบริหารจัดการโดยภาคีเครือข่าย มีกลไกมหาดไทยสนับสนุน ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือกัน โดย จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพ ( District Health Board : DHB ) 
มี นายเอกพร จุ้ยส าราญ นายอ าเภอแก่งคอย เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการประกอบด้วย ภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มูลนิธิต่างๆ วัตถุประสงค์การด าเนินงาน เพื่อให้
สามารถจัดบริการในระดับพื้นท่ี ท่ีสามารถตอบสนองต่อปัญหาและ ความจ าเป็นด้านสุขภาพ ของประชาชน
อ าเภอแก่งคอย ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ตามแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยด าเนินการพัฒนา ตามกรอบความ
ร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิต และสุขภาพของประชาชนชาวอ าเภอแก่งคอย ให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี โดยมีการก าหนดประเด็น ร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีตามหลักการ “ พื้นท่ีเป็นฐาน ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ” 

การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอโดยใช้ พื้นท่ีเป็นฐาน ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ด้วยการท างานอย่างมีส่วนร่วม ตามแนวทาง “ประชารัฐ” อ าเภอแก่งคอย โดยมีเป้าหมาย เพื่อ
คุณภาพชีวิตท่ีดี และลดความเหล่ือมล้ า โดยการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน สังคมคนแก่งคอยไม่ทอดท้ิงกัน 
โดยยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาของอ าเภอ ได้แก่  

จัดประชุมระดมความคิดเพื่อก าหนดประเด็นร่วมกัน : โดย ทีมงานภาคราชการ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม เช่น ด้านสุขภาพ การดูแลคนยากไร้ คนด้อยโอกาส 
การลดอุบัติเหตุ ขยะมูลฝอยท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ฯลฯ 

จัดต้ังคณะกรรมการระดับอ าเภอ ประกอบด้วย ความร่วมมือกันท้ัง ๓ ฝ่าย คือ ฝ่ายราชการ 
ภาคเอกชน และตัวแทนภาคประชาชน ในพื้นท่ี ด าเนินการโดยมุ่งเน้นพื้นท่ีเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
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~ ๒๓ ~ 

 

โดยรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อบริหาร
จัดการคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เหมาะสมตามสภาพพื้นท่ี 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอแก่งคอย ประกอบด้วย 
คณะท่ีปรึกษาคณะกรรมการฯ   จ านวน      ๖ ท่าน 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จ านวน  ๒๑ ท่าน 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จ านวน  ๒๑ ท่าน 

เมื่อคณะท างานได้ประเด็นปัญหาต่างๆในอ าเภอแก่งคอยท่ีต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาแล้ว จึงได้
จัดประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้น เป็นเวทีค้นหาประเด็นปัญหา
คุณภาพชีวิต อ าเภอแก่งคอย และสรุปประเด็นปัญหาหลัก ได้ ๘ ประเด็น คือ 

๑. ปัญหาคุณภาพอาหารเพื่อการบริโภค  ๒. ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน 
๓. ปัญหาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ๔. ปัญหาส่ิงแวดล้อม น้ า อากาศ เหตุร าคาญ 
๕. ปัญหาการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว-ต่างถิ่น ๖. ปัญหาวัฒนธรรมแก่งคอย 
๗. ปัญหาอาชญากรรม    ๘. ปัญหาขยะชุมชน 
โดยการประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้ได้เกิดข้อสรุป ประเด็นปัญหาท่ีส าคัญเร่งด่วน ได้ ๓ ประเด็น 

คือ 
            ๑. ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน 
            ๒. ปัญหาด้านคุณภาพอาหารเพื่อการบริโภค 
            ๓. ปัญหาด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
เมื่อได้ประเด็นปัญหาส าคัญจึงได้ก าหนดให้เป็นเข็มมุ่งของการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ

แก่งคอย และจัดการประชุมคณะท างานท้ัง ๓ ประเด็น เพื่อร่วมศึกษาสถานการณ์ของปัญหา ก าหนด
วัตถุประสงค์  และวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน แบ่งภาระหน้าท่ีตามบทบาทของหน่วยงานและบทบาทของ
ภาคีเครือข่ายในแต่ละกลุ่ม หลังจากประชุมวางแผนงานตามวัตถุประสงค์แล้ว จึงได้จัดประชุมถ่ายทอด
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ คณะกรรมการ ระดับอ าเภอรับทราบวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงาน 
เพื่อเริ่มด าเนินงานตามแผนงานโครงการท่ีได้จัดท าขึ้น 

๑. กำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน อ ำเภอแก่งคอย 
ด้วยยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี       

๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ (Thailand Road 
Safety Action Plan) พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑ ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน (5E) คือ 
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~ ๒๔ ~ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์ด้านวิศวกรรม (Engineering) การส ารวจและด าเนินการแก้ไข

ในด้านโครงสร้างวิศวกรรมจราจร และปัจจัยทางกายภาพ พัฒนา ปรับปรุง ตรวจสอบ และก ากับดูแลถนน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : ยุทธศาสตร์ด้านการให้ความรู้ (Education and Information) การ

ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : ยุทธศาสตร์ด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Emergency Medical Service : 

EMS) 
ยุทธศาสตร์ ท่ี ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการติดตามและประเมินผล (Evaluation and 

Information) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 
วัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุ 

๑. ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
๒. ลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 
๓. ลดจ านวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

ผู้เก่ียวข้อง : ต ารวจ , กรมทางหลวง , สาธารณสุข , อปท. , มูลนิธิ , ผู้น าชุมชน 
กำรด ำเนินงำน : ตามประเด็นหลักใหญ่ๆ ได้แก่ 

๑. ส ารวจจุดเส่ียง ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ของอ าเภอแก่งคอยซึ่งสามารถส ารวจ  ได้ท้ังหมด   
๑๑๘  จุดเส่ียง และสามารถแก้ไขปรับปรุงจุดเส่ียงได้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๗๘ จุดเส่ียง  

๒. พัฒนาปรับปรุงแก้ไขจุดเส่ียง ในแต่ละพื้นท่ี ครอบคลุมพื้นท่ีทุกแห่งของอ าเภอแก่งคอย 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อบต., ผู้น าชุมชน และประชาชน โดยการซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดในพื้นท่ี, การติดต้ัง
ซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจรในพื้นท่ี,ติดต้ังโคมไฟส่องสว่างในพื้นท่ียามค่ าคืน, ติดต้ังป้ายเตือนภัย, ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สองข้างทางถนน   

๓. รณรงค์ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงต่ออุบัติเหตุจราจรในสถานศึกษา และในสถาน
ประกอบการโรงงาน ซึ่งจากการส ารวจการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน พบว่ากลุ่มเส่ียง เป็นกลุ่มวัยเรียน และ
กลุ่มวัยแรงงาน  

๔. รณรงค์ สวมหมวกกันน็อค ท้ัง สถานประกอบการโรงงาน, สถานศึกษา, สาธารณสุข และ
ก าหนดมาตรการ จากการไม่สวมหมวกกันน็อค 

ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน 
การด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นท าให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมดังนี้  ต ารวจเข้ามาให้ความรู้และ

เป็นแกนหลักในการดูแลเรื่องการจราจร การบังคับใช้กฎหมายการจราจร การสอบสวนอุบัติเหตุ  ประสานงาน
ให้เกิดมาตรการองค์กรร่วมกับสถานประกอบการ (โรงงานในพื้นท่ี) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจราจรและการ
ป้องกันอุบัติเหตุ ด าเนินการเชิงรุกด่านป้องปรามการกระท าผิดกฎหมายจราจรในพื้นท่ีเส่ียง แขวงทางหลวง
สระบุรีโดยหมวดทางหลวงแก่งคอยร่วมกับหมวดทางหลวงสระบุรีด าเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้



เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

~ ๒๕ ~ 

 

แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับของการใช้พื้นท่ีทางหลวง แก้ไขปัญหาจุดเส่ียงการจราจร โรงเรียน
มีสวนร่วมในการสร้างมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุแก่นักเรียนและนักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บริหารจัดการการแก้ไขปัญหาจุดเส่ียง รณรงค์ให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยและวินัยจราจร ผู้น าชุมชน 
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในพื้นท่ี 

๒. กำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำด้ำนคุณภำพอำหำรเพื่อกำรบริโภค  
กรอบแนวคิดเข็มมุ่งอาหารปลอดภัย : พัฒนาเส้นทางอาหารปลอดภัยครบวงจร ต้ังแต่ต้นน้ า (แหล่ง

ผลิต) กลางน้ า (แหล่งแปรรูป-การจ าหน่าย) และปลายน้ า (ผู้บริโภค และการคุ้มครองผู้บริโภค,พฤติกรรม
บริโภค) โดยเกิดกระบวนการขับเคล่ือนเชิงระบบท้ังระดับอ าเภอทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (อปท ผู้น าชุมชน 
ผู้จัดการตลาด สาธารณสุข เกษตร ปศุสัตว์) เพื่อให้ประชาชนได้รับอาหารที่ปลอดภัย โดยพัฒนาและขับเคล่ือน 
๒ ประเด็นหลัก คือ 

๑. ตลำดสดน่ำซ้ือและตลำดนัดเพื่อผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
- ตลาดสดน่าซื้อ : เริ่มด าเนินการท่ีตลาดตาลทอง ต าบลตาลเด่ียว โดยการยกระดับเป็นตลาด

สดน่าซื้อ มีการจ าหน่ายอาหารปลอดภัย มอบป้ายรับรองมาตรฐานตลาดสด ปี ๒๕๖๑ ขยายเพิ่มอีก ๑ ตลาด 
ได้แก่ตลาดสดกวางทอง ต าบลทับกวาง 

- ตลาดนัดสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จ านวน ๒๗ แห่ง วัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
ด้านสุขภาพ เช่นเครื่องส าอางให้มีคุณภาพ เช่น มี อย.ไม่มีอย.วันหมดอายุ อาหารสดไม่มีสารปนเปื้อนต่างๆ 
เช่น ยาฆ่าแมลง สารกันลา สารฟอกขาว ฟลอร์มาลีน และบอแรกซ์  และออกป้ายรับรองตลาดนัดผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  

๒. มำตรฐำนอำหำรและน้ ำด่ืมในโรงเรียน 
- น้ าด่ืมสะอาดปลอดภัยในโรงเรียน  เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้ด่ืมน้ าท่ีสะอาดปลอดภัย ทุก

โรงเรียนในอ าเภอแก่งคอย รวมประถม มัธยม และโรงเรียนเอกชน  จ านวน ๔๙ โรงเรียน  
- มาตรฐานอาหารในโรงเรียน มัธยม ๓ แห่ง  โรงเรียนแก่งคอย โรงเรียนบ้านท่ามะปราง

วิทยาและโรงเรียนสองคอนวิทยา เพื่อยกระดับโรงอาหารให้ได้มาตรฐาน และ มอบป้ายรับรองมาตรฐาน จัด
กิจกรรมปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภค แก่เด็กนักเรียน, บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนรอบโรงเรียน  

กำรด ำเนินงำนตลำดสดน่ำซ้ือ  
๑. ระดมความคิด ก าหนดบทบาท ในการพัฒนาแต่ละภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ในการพัฒนา

ตลาดสดเพื่อยกระดับให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ ประกอบด้วย อปท. ผู้น าชุมชน ผู้จัดการตลาด สาธารณสุข เกษตร 
ปศุสัตว์ 

๒. ประเมินเกณฑ์การพัฒนาและยกระดับตลาดสด น่าซื้อท้ังก่อนและหลังด าเนินการ หาส่วน
ขาดเพื่อปรับปรุงและพัฒนาส่วนขาด  
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~ ๒๖ ~ 

 

         ๓. วางแผนตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร ทุก ๓ เดือน ร่วมกับ ทุกภาคส่วน ผู้น า
ชุมชน ผู้จัดการตลาด สาธารณสุข เกษตร ปศุสัตว์ มอบธงอาหารปลอดภัย ร้านท่ีตรวจไม่พบสารปนเป้ือน  

๔. ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกเป็นระยะ ๆ น าเข้าประชุมกรรมการคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอทุก ๒ เดือน 

๕. ภาคส่วนเกษตร ร่วมตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร ส ารวจแหล่งท่ีมาของผัก จัดท าทะเบียน 
(ผักพื้นบ้าน แยกผักจากล้ง) เพื่อลงไปส่งเสริม โดยการความรู้ และค าแนะน า ในการปลูกผักปลอดสารพิษ  

        ๖. ประชาสัมพันธ์ ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัย  
 ผลกำรด ำเนินงำน 
         ๑. ทุกภาคส่วน ผู้น าชุมชน ผู้จัดการตลาด สาธารณสุข เกษตร ปศุสัตว์  ตรวจสาร

ปนเปื้อนในอาหารสดในตลาดน าร่อง (ตาลทอง) ต าบลตาลเด่ียว ตรวจไม่พบสารปนเปื้อน รวมท้ังมอบธง
อาหารปลอดภัย จ านวน ๔๗ ร้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และตลาดสดท่ีขยายเพิ่ม คือตลาดกวางทอง ต าบลทับ
กวาง ตรวจไม่พบสารปนเป้ือน รวมท้ังมอบธงอาหารปลอดภัย จ านวน ๓๗  ร้านคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

         ๒. ภาคส่วนเกษตร จัดท าทะเบียนพื้นบ้าน (แยกจากล้ง) และไปเข้าส่งเสริมกิจกรรม
ด้านอาหารปลอดภัยดังนี้ ดังนี้         

- ส่งเสริมปลูกข้าวอินทรีย์ในต าบลห้วยแห้ง ม.๗ สมาชิก ๒๙ ราย 
- ส่งเสริมผู้ปลูกผักอินทรีย์ ม.๘ ต าบลห้วยแห้ง สมาชก ๕๐ ราย 
- ส่งเสริมปลูกพืชผักปลอดสารในโรงเรียน จ านวน ๓ โรงเรียน โรงเรียนชุมชน

นิคม   ทับกวางสงเคราะห์ ๑ ต าบลทับกวาง โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี และโรงเรียนหนองน้ าเขียว ต าบลห้วย
แห้ง 

- ส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน ม. ๑๐ ต.ท่าคล้อ, ม.๑๐ ต.ทับกวาง 
และ     ม.๒ ต.บ้านป่า 

- ส่งเสริมท าปุ๋ยหมักชีวภาพ (แห้ง) ในต าบลสองคอน , ช าผักแพว, ตาลเด่ียว, 
หินซ้อน และต าบลท่าคล้อ 

- ส่งเสริมน้ าหมักชีวภาพ ในต าบลตาลเด่ียว และต าบลช าผักแพว 
๓. ภาคส่วนปศุสัตว์ 

- ตรวจเฝ้าระวังร้านท่ีตรวจพบสารปนเปื้อน ส ารวจแหล่งท่ีมาของเนื้อสัตว์ 
รวมถึงโรงฆ่าสัตว์ จัดท าทะเบียนผู้ค้าจ าหน่ายค้าสัตว์ซากสัตว์ ในตลาดสดท้ัง ๒ แห่ง ถูกต้องกฎหมายทุกร้าน  

๔. ภาคส่วนตลาด/ผู้จัดการตลาด 
- ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม ความสะอาด  มีการก าจัดและการคัดแยกขยะ แยกจาก

การ อบต. ติดเครื่องหมุนไล่แมลง ในแผงขายร้านเนื้อสัตว์ 
- ปรับปรุงสุขาแยกชายหญิง มีผู้ดูแลความสะอาด ค่าใช้จ่ายโดยผู้ค้าร่วมด้วย

ช่วยกัน 
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~ ๒๗ ~ 

 

- จัดท าทะเบียน ป้ายแผงผู้ค้าทุกร้าน ปรับปรุงทางเดินระหว่างแผงค้าให้เกิด
สะดวก สวยงาม 

- ส่งเสริมให้ชาวบ้าน ในชุมชน โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ น าผักพื้นบ้านมา
จ าหน่ายไม่คิดค่าเช่าแผง 

กำรด ำเนินงำนตลำดนัดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ 
       ๑. อบรมให้ความรู้ แนวทางการด าเนินงานตลาด ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค 

ให้กับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ผู้จัดการตลาดนัดทุกแห่ง  เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อปท ทุกแห่ง   
       ๒. แบ่งกลุ่มระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู้  ก าหนดบทบาท ในการพัฒนา ผลการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ แบ่งตลาดนัดออกเป็น ๓ ระดับดังนี้  
-  ตลาดนัดขนาดใหญ่ ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย  ๘ แห่ง 
-  ตลาดนัดขนาดกลางก าลังพัฒนา ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน 
-  ตลาดนัดขนาดเล็ก ไม่ถาวร ท้ังจ านวนร้านค้า และลูกค้า ส่วนใหญ่ขายเฉพาะอาหาร

สด ผักพื้นบ้าน  
 ผลกำรด ำเนินงำนตลำดนัดผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

 ๑. ออกตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่พบ อาหารปลอมปน ผลิตภัณฑ์ 
 ๒. ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพิ่มขึ้น จ านวน ๒ แห่งท่ี ต าบลสองคอน       

(คิดจากจ านวนตลาดนัดท่ียังไม่ได้ขึ้นทะเบียน (ท้ังหมด ๒๗-๘ = ๑๙ แห่ง) คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๒ 
มำตรฐำนอำหำรและน้ ำด่ืมปลอดภัยในโรงเรียน  

๑.ประชุมผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่ง ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย อปท. สาธารณสุข แลกเปล่ียน
เรียนรู้ระบบการดูแลน้ าด่ืมและการด าเนินการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนให้ความรู้และให้ สนับสนุนชุด
ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นน้ าให้กับทุกโรงเรียน และ ก าหนดบทบาท ในการพัฒนาแต่ละภาคส่วน         

๒. ส ารวจระบบการดูแลน้ าด่ืมในโรงเรียนทุกแห่ง และรับสมัครโรงเรียนน้ าด่ืมปลอดภัยระดับ
อ าเภอ 

๓. เก็บน้ าด่ืมโรงเรียนท่ีสมัครน้ าด่ืมปลอดภัยระดับอ าเภอส่งตรวจ 
๔. ติดตามให้ความรู้ระบบการดูแลน้ าด่ืมในโรงเรียนท่ีผลการตรวจไม่ผ่าน 
๕. ประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนมัธยม ก่อนและหลังการด าเนินงาน 
๖. ตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร รวมท้ัง สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ร่วมกับรถโม

บาย 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ด าเนินการเก็บตัวอย่างอาหารสด ภาชนะและมือผู้สัมผัสอาหาร  

ผู้ประกอบและจ าหน่ายอาหารทุกคนในโรงเรียน เพื่อด าเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร 
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ผลกำรกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนอำหำรและน้ ำด่ืมในโรงเรียน  
๑. ตรวจเฝ้าระวังสารปนเป้ือนอาหารในโรงเรียนมัธยม ๓ แห่ง ไม่พบสารปนเปื้อนท้ัง 

๖ ชนิดยาฆ่าแมลง สารกันลา สารฟอกขาว ฟลอมาลีน และบอแรกซ์ ส าหรับ ด้านสุขาภิบาลอาหาร จากการ
ตรวจด้วย ชุดทดสอบหาเช้ือโคลิฟอร์ม แบคทีเรียข้ันต้น ( SI-๒) ยังพบส่ิงปนเป้ือน 

๒. โรงเรียนน้ าด่ืมปลอดภัย ตรวจคุณภาพน้ าด่ืม จ านวน ๑๕ โรงเรียน พบผ่านคุณภาพ
น้ าด่ืมปลอดภัย จ านวน ๙ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐  และไม่ผ่านคุณภาพน้ าด่ืมปลอดภัย  ร้อยละ 
๔๐.๐๐   

ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน 
๑. เกิดทีม/คณะท างานของภาคีเครือข่ายระดับต าบล ประกอบด้วย สาธารณสุข อปท 

ผู้จัดการตลาดและผู้น าชุมชน ในการพัฒนาตลาดนัดให้ตลาดนัดผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
๒. เกิดเครือข่ายในการดูแลระบบน้ าด่ืมปลอดภัย  
๓. เกิดเครือข่ายคุ้มผู้บริโภคในโรงเรียน 
๔. เกิดการส่งเสริมชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
๑. มีการท างานร่วมกันชัดเจนในรูปคณะกรรมการระดับอ าเภอ อย่างต่อเนื่อง  
๒. มีทีมน าระดับอ าเภอท่ีเข้มแข็ง – นายอ าเภอเป็นผู้น าการขับเคล่ือนเชิงนโยบาย 

และให้การสนับสนุน  
 

๓. กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรดูแลผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำส โดย “กองทุนพัฒนำคุณภำพชีวิต” 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา จากการส ารวจข้อมูลประชากรในพื้นท่ีอ าเภอแก่งคอย 

พบว่า มีปัญหาท่ีสลับซับซ้อนและมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากภาวะด้าน เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม  ความ
เป็นอยู่ ท าให้เกิดปัญหาหลายเรื่อง เช่น ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาท่ีอยู่อาศัย  ปัญหา
การศึกษา ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการของรัฐ เป็นต้น  ปัญหาเหล่านี้ส่งให้มีคน
ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ อาทิ คนป่วยเรื้อรัง คนพิการ คนยากจน ฯลฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ดังนั้น 
อ าเภอแก่งคอย จึงได้บูรณาการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนด้อยโอกาส ท้ังด้านสังคม ความเป็นอยู่ และ
การสาธารณสุข โดยให้ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคีภาคประชาชน ร่วมกัน
ขับเคล่ือนการดูแลคุณภาพชีวิตของคนท้ังอ าเภอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  คือ คุณภาพชีวิตและสถานะสุขภาพ
ของประชาชนในอ าเภอดีขึ้น 
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~ ๒๙ ~ 

 

วัตถุประสงค ์
๑. รวบรวมข้อมูลและความต้องการของประชาชนในกลุ่มเด็กนักเรียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส 
๒. ระดมทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆท้ังภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ประชาชน รัฐวิสาหกิจ และ ส่วนราชการ ในการช่วยเหลือเด็กนักเรียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

๓. ประสานงาน และบูรณาการ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ
เด็กนักเรียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ดีขึ้น 

วิธีด ำเนินกำร 
ด าเนินการส ารวจข้อมูล พบว่ามีคนพิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ เป็นจ านวนมาก       

ท่ีจะต้องได้รับการช่วยเหลือ เช่น ด้านกายอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่  รถเข็นผู้ป่วย 
(Wheelchair) ไม้เท้าสามขา ไม้เท้าส่ีขา อุปกรณ์ช่วยเดิน (Walker) เตียงปรับระดับ ท่ีนอนลม ผ้าอ้อมส าหรับ
ผู้ใหญ่ เครื่องช่วยฟัง จ านวน ๔๕๖ คน ด้านส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การปรับปรุงห้องน้ า/ห้องส้วม  บันได/ทางลาด 
ราวฝึกเดิน จ านวน ๔๕๙ คน ด้านอาชีพ ได้แก่ การฝึกอบรมงานฝีมือท่ีเหมาะสมกับคนพิการ การรับคนพิการ
เข้าท างาน จ านวน ๕๗ คน ขาดผู้ดูแล ต้องการให้มีเจ้าหน้าท่ี/ญาติ  หรือ อาสาสมัคร  มาดูแลช่วยเหลือในด้าน
การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการด ารงชีวิต   

ผลกำรด ำเนินกำร 
ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ท่ีต้องการรับความช่วยเหลือ ได้รับการ

ดูแลแบบองค์รวม ครอบคลุมทุกมิติ เช่น มิติ ทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และทางส่ิงแวดล้อม 
โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย สหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลแก่งคอย , รพ.สต., อสม.,ทีม
โอบอุ้ม และ จิตอาสาในการดูแลด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม นอกจากนั้น ยังมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ซึ่งน าโดยนายอ าเภอแก่งคอย ภาคส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มูลนิธิ ต่างๆ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งให้ความร่วมมือ ครอบคลุมท้ัง ๑๔ ต าบล (ร้อยละ 
๑๐๐) เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ และ ส่ิงแวดล้อม โดยมีการปรับเปล่ียนส่ิงแวดล้อม 
ให้เอื้อต่อการด ารงชีวิต ของผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส โดยการสร้างบ้าน ๑๕ หลัง ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงสภาพบ้าน/ห้องน้ า ๑๓๗ หลัง รวม ๑๕๒ หลัง จ านวนผู้ป่วยเรื้อรัง คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายและผู้สูงอายุติดเตียง ได้รับการเยี่ยมดูแลช่วยเหลือ จากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑,๑๓๓ ราย 
ได้รับบริการสนับสนุน รถรับ-ส่ง เพื่อเข้าถึงบริการท่ี 

จิตอาสาและทีมโอบอุ้ม เป็นแกนน าสุขภาพภาคประชาชนบางส่วน เป็น อสม. บางส่วนเป็น
ภาคีเครือข่ายสุขภาพอื่นๆและกลุ่มคนวัยเกษียณ ท่ียังมีศักยภาพในการท างานช่วยเหลือสังคม ได้ร่วมกัน 
พัฒนาศักยภาพท้ังองค์ความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ โดยต้ังช่ือว่า “ทีมโอบอุ้ม” ซึ่งในปัจจุบัน ได้
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~ ๓๐ ~ 

 

ขยายปณิธานการมีจิตสาธารณะไปสู่กลุ่มเยาวชนท่ีจัดต้ังขึ้นมาเป็นกลุ่มจิตอาสาวัยเยาว์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนต่างๆ 

ผลการด าเนินงานต่อยอดของกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอแก่งคอย ได้แก่ การพัฒนาอาชีพ
ให้กับผู้พิการ ซึ่ง การด าเนินการสอบถามบริษัทในพื้นท่ีอ าเภอแก่งคอย ท่ีสามารถรับคนพิการเข้าท างานได้
เพิ่มเติม ดังนี้ 

 
นอกจากการเข้าท างานในโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีประชาชนบางส่วนท่ีไม่สามารถท างานได้

แล้วแต่ก็ได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ เช่น ปลูกผักสวนครัวและเล้ียงไก่ เพื่อสร้างรายได้เสริม
ให้กับครอบครัวให้มีความสามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวทางของหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 
 
 
 
 
 

ปี พ.ศ. สร้ำงบ้ำน 
(หลัง) 

ซ่อม/ปรับปรุงสภำพบ้ำน 
(หลัง) 

หมำยเหตุ 

๒๕๕๗ ๑ ๑๔ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๒๕๕๘ ๓ ๑๙ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๒๕๕๙ ๘ ๗๖ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๒๕๖๐ ๓ ๓๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๒๕๖๑ ๓ ๑๒ อยู่ระหว่างด าเนินการและรอวัสดุ/อุปกรณ์ 

บริษัท / โรงงำนอุตสำหกรรม 
จ ำนวนที่จ้ำงงำนแล้ว 

(คน) 
จ ำนวนที่สำมำรถจ้ำงได้ 

(คน) 
บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) ๘ ๑๖ 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ๑ ๕ 
บริษัท ทีพีไอโพลีน จ ากัด (มหาชน) ๑๐ ๔๐ 

บริษัทภูมิใจไทยซิเมนต์ จ ากัด ๒ ๑ 
บริษัท ไทยอคริลิคไฟเบอร์ จ ากัด ๑ ๓ 
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~ ๓๑ ~ 

 

๔.๒ กำรด ำเนินงำนควบคุมโรคติดต่อ  

๑. ผลกำรด ำเนินงำนควบคุมโรคไข้เลือดออก  
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เปรียบเทียบจ ำนวนผู้ป วยไข้เลือดออก ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กับ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ และ 
ค่ำมัธยฐำน ปี ๒๕๕๘ ๒๕๖๐

�                             

 
 
จากการร่วมมือของทุกภาคส่วนท าให้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกลดลงเป็นท่ีน่าพอใจ 

ดังนี้ 
ปี ๒๕๕๘  ผู้ป่วย  จ านวน  ๓๗๗ ราย  เสียชีวิต ๑ ราย 
ปี ๒๕๕๙  ผู้ป่วย  จ านวน  ๒๑ ราย 
ปี ๒๕๖๐  ผู้ป่วย  จ านวน  ๑๔ ราย  
ปี ๒๕๖๑  ผู้ป่วย  จ านวน  ๒๕ ราย  

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอ าเภอแก่งคอย ปี ๒๕๖๑ จ านวนผู้ป่วยต้ังแต่ต้นปี  จ านวน  ๒๕ ราย 
อยู่ในอันดับท่ี ๘ ของ จังหวัดสระบุรี คิดเป็นอัตราป่วย ๒๕.๐๖ ต่อแสนประชากร สัปดาห์ล่าสุดสัปดาห์ท่ี ๓๓  
ไม่มีรายงานผู้ป่วย สัปดาห์ท่ี ๓๒ อ าเภอแก่งคอย มีผู้ป่วยยืนยัน ๒ ราย สัปดาห์ท่ี ๓๑ ไม่มีรายงานผู้ป่วย 
สัปดาห์ท่ี ๓๐ มีผู้ป่วยยืนยัน ๓ ราย  

รัฐบาลได้ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ท่ีจะให้เห็นผลในการแก้ไขปัญหาอย่างมี
ความหวังและอนาคต ด้วยพลังชุมชนเข้มแข็งจะสร้างให้ปลอดโรคไข้เลือดออก จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ 
“พลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออก” ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วน เป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับโรค
ไข้เลือดออก โดยยึดอ าเภอเป็นฐาน ด าเนินการก าจัดตัวอ่อนและตัวแก่ของยุงลาย ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง 
เพื่อให้ผู้ป่วยใหม่ลดลง โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก พ่อเมืองเป็นเจ้าของพื้นท่ี นายอ าเภอเป็นผู้น าในการ
พาทุกภาคส่วนลงมือท า ด้วยมาตรการเยี่ยมบ้าน เคาะประตูบ้าน โดยให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
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~ ๓๒ ~ 

 

๑.  ทุกอ าเภอเปิดศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออก พร้อมกันท่ัวประเทศ 
โดยมี นายอ าเภอ เป็นประธาน และผู้แทนส่วนราชการตามมติคณะรัฐมนตรีและเพิ่มเติม หน่วยงาน องค์การ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ภาคประชาชน เป็น
กรรมการ  

๒. ทุกอ าเภอจัดท าแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินต่อสู้เอาชนะไข้เลือดออกระดับอ าเภอ ท่ีมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติให้เข้าถึงระดับต าบล ท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน 

 ๓. ทุกอ าเภอจัดเตรียมอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ และทรัพยากรให้เพียงพอ ในการด าเนินการรณรงค์
ต่อสู้เอาชนะโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง  

๔. ทุกอ าเภอด าเนินการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ กระตุ้น ให้ความรู้ให้เข้าถึงประชาชนในพื้นท่ี
อย่างเข้าใจเพื่อให้ประชาชนด าเนินการก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง ก าจัดลูกน้ า ก าจัดยุงตัวอ่อนและยุงตัวแก่อย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง โดย อสม. เคาะประตูบ้านให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่ือสาร ก าชับ
กระตุ้นเตือนแจ้งเวลา 

๕. ประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกพื้นท่ีด าเนินกิจกรรมรณรงค์ต่อสู้เอาชนะโรคไข้เลือดออก
อย่างต่อเนื่อง  

 ๖. ติดตาม ก ากับและรายงานผล โดย  
๖.๑ คณะท างานศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออกอ าเภอออก

ติดตามการด าเนินกิจกรรมรณรงค์ต่อสู้เอาชนะโรคไข้เลือดออกทุกต าบล  
๖.๒ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงาน 

ภาคเอกชนติดตามการด าเนินกิจกรรมรณรงค์ต่อสู้เอาชนะโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบและรายงาน
ผลต่อนายอ าเภอ 

๖.๓ อสม. รายงานผลการเยี่ยมบ้าน เคาะประตูบ้านต่อผู้เกี่ยวข้อง 
๖.๔ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ติดตาม

และรายงานผลต่อนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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~ ๓๓ ~ 

 

๒. ผลกำรด ำเนินงำนควบคุมโรคมือ เท้ำ ปำก 
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เปรียบเทียบจ ำนวนผู้ป วย HFMD&Herpangina ปี ๒๕๖๑ กับ ปี ๒๕๖๐ และ 
ค่ำมัธยฐำน ปี ๒๕๕๘ ๒๕๖๐

�                              

 
 

จากการร่วมมือของทุกภาคส่วนท าให้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปากลดลงเป็นท่ีน่าพอใจ 
ดังนี้ 

ปี ๒๕๕๘  ผู้ป่วย  จ านวน  ๕๙ ราย  เสียชีวิต ๑ ราย 
ปี ๒๕๕๙  ผู้ป่วย  จ านวน  ๒๔๓ ราย 
ปี ๒๕๖๐  ผู้ป่วย  จ านวน  ๕๙ ราย  

        ปี ๒๕๖๑  ผู้ป่วย  จ านวน  ๑๑ ราย 
ผู้ป่วย โรคมือ เท้า ปาก ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ยอดผู้ป่วย สะสมต้ังแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ จนถึงวันท่ี ๒๕ 

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ รวม ๑๑ ราย ซึ่งน้อยกว่า ปี พ.ศ.๒๕๖๐ คือ ๕๙ ราย ถึงร้อยละ ๑๘.๘๔ พื้นท่ีการ
ระบาดพบกระจายท่ัวไปเกือบทุกต าบล โดยล่าสุดคณะท างานควบคุมโรคได้ด าเนินการควบคุมโรคร่วมกับ
นายอ าเภอแก่งคอยและฝ่ายปกครองอย่างต่อเนื่องและจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ท าความสะอาดเพื่อป้องกันโรค 
เมื่อวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ท่ี ต าบลห้วยแห้ง 

ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
การขับเคล่ือนระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health System : DHS) โดย คณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health Board : DHB) อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีการ
พัฒนาต่อยอดมาจากกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีนายอ าเภอแก่งคอยเป็น
ประธาน และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชน สามารถเข้าถึงระบบสุขภาพ และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีตี มีการบูรณาการท างานร่วมกันกับทุกภาคส่วน ท้ังระดับอ าเภอ ระดับต าบล และ ระดับชุมชน โดยมี
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ (DHB) สนับสนุนการด าเนินงาน และขับเคล่ือน 
เป็นภาพรวม มีการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีโครงการ ขับเคล่ือนจากประเด็นปัญหาของพื้นท่ีท่ีเกิด
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~ ๓๔ ~ 

 

จากการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นปัญหาของพื้นท่ี  ๓ ประเด็น น ามาสู่การวางแผนและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน ท่ีมีแผนการบริหารจัดการสุขภาพในชุมชนตนเอง เช่น 
“โครงการเด็กหาเรื่อง” ของอบต.ท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นการรวมกลุ่มของเด็กเยี่ยม
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตนเอง เพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุและปลูกฝังให้เกิดการรักถิ่นเกิด หรือโครงการ 
“ลด อุบัติเหตุ ของ อบต.หินซ้อน ท่ีมีการส ารวจจุดเส่ียง จ านวน ๘ จุดเส่ียง น ามาสู่ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาใน
พื้นท่ี เพื่อป้องกันการเกิดอุปบัติเหตุซ้ า หรือโครงการตลาดสดตาลทองน่าซื้อ ท่ีได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
เจ้าของตลาด และภาคีเครือข่าย ท่ีช่วยตรวจสอบคุณภาพของอาหาร และส่ิงแวดล้อม ให้สะอาดและปลอดภัย 
นอกจากนั้น ยังได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง ในการร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชาวแก่งคอย ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีตี เช่น ชมรมจิตอาสา โรงพยาบาลแก่งคอย ทีมโอบอุ้ม ท่ีเป็นจิต
อาสา ในการดูแลผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาสในพื้นท่ี  มูลนิธิแก่งคอยเมตตาธรรม ท่ีสนับสนุนแพมเพิส อุปกรณ์ของ
ใช้ และเครื่องด่ืมให้กับผู้ป่วยยากไร้ จากการด าเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี โดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ท าให้ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน เจ้าหน้าท่ีและทีมงาน รู้สึกมีคุณค่า ผู้รับบริการเห็นคุณค่าและช่ืนชม มี
การพัฒนาด้านต่างๆ บุคลากรเกิดกระบวนการเรียนรู้ มีการบูรณาการ ร่วมคิด ร่วมท า กับภาคีเครือข่าย และ
ภาคส่วนอื่นๆ น าไปสู่การสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

~ ๓๕ ~ 

 

รางวัลแห่งความส าเร็จของนายอ าเภอแก่งคอย 

๑. ปี ๒๕๕๘ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จากการจัดต้ัง
กองทุนด้วยการช่วยเหลือคนด้อยโอกาส ซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส  

๒. ปี ๒๕๕๘ จับกุมสถานประกอบการในพื้นท่ีฝ่าฝืนค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 
๒๒/๒๕๕๘  เสนอจังหวัดสระบุรี ปิดสถานประกอบการเป็นเวลา ๕ ปี  

๓. ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ด าเนินการตามกฎหมายกับผู้บุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ จ านวน 
๒๓ ราย 

๔. ปี ๒๕๕๙ จับกุมผู้ต้องหาเกี่ยวกับคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์  โดยสามารถช่วยเหลือเหยื่อ

ถูกหลอกให้ขายบริการทางเพศท่ีมีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ได้ ๑๗ คน ศาลพิพากษาจ าคุกผู้กระท าความผิด ๖๔ ปี 
๓๐ เดือน ปรับ ๒,๐๐๐ บาท 

๕. ปี ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลสุขาดีเด่นตามเกณฑ์มาตรฐานอ าเภอยิ้ม จากกรมการปกครอง  
๖. ปี ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดต้ังจุดตรวจหลัก/จุดบริการดีเด่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘   
๗. ปี ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลจุดตรวจระดับดีเยี่ยมการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 

๒๕๕๘ 
๘. ปี ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลดีเด่นการจัดต้ังจุดตรวจ/จุดบริการดีเด่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙  
๙. ปี ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชื่นชมเครือข่ายสุขภาพอ าเภอในงาน  HA forum เมืองทองธานี  
๑๐. ปี ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอแก่งคอย  

จังหวัดสระบุรี เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 

๑๑. ปี ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นในด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ส านักงาน ป.ป.ส. ภาค ๑ 

๑๒. ปี ๒๕๖๐ ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้ท่ีมีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดีเด่น  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

๑๓. ปี ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลไข้เลือดออกอ าเภอต้นแบบดีเยี่ยม ด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออกตาม

โครงการ ๙ สัปดาห์ เพื่อ ร.๙ ในหลวงในดวงใจไทยท่ัวหล้า เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑  
๑๔. ปี ๒๕๖๑ ประสานขอคืนพื้นท่ีป่าท่ีถูกบุกรุกครอบครองท่ีเข้าท าประโยชน์จากราษฎรในพื้นท่ีป่า

สงวนแห่งชาติ ตามค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๙๙/๒๕๕๗ จ านวน ๗ ราย พื้นท่ี ๑๑๔-๒ - ๖๓ ไร่ 
๑๔. ปี ๒๕๖๑ ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่นระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
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~ ๓๖ ~ 

 

 

 

                                     

แบบฟอร์มการคัดเลือกเป็นนายอ าเภอแหวนเพชร  
ตามโครงการนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

************************** 

ประวัติของนายอ าเภอผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นนายอ าเภอแหวนเพชร 

๑.  ชื่อ – สกุล       นายเอกพร  จุ้ยส าราญ    ต าแหน่ง นายอ าเภอแก่งคอย 
๒.  วัน/ เดือน /ปีเกิด   ๒๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๐๕  อายุ   ๕๕    ปี       ๗      เดือน 
๓. ที่อยู่ปัจจุบัน ๕๕/๑๑๑  หมู่ท่ี ๒   ต าบลบ้านฉาง    อ าเภอเมืองปทุมธานี   จังหวัดปทุมธานี 
๔. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง   นายอ าเภอ ระดับอ านวยการสูง   จังหวัดสระบุรี 
     เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้  ๐-๘๑๘๖-๗๕๑๐-๑          E-Mail   - 
๕. วัน/เดือน/ปี ท่ีเข้ารับต าแหน่งนายอ าเภอ    ๕  มีนาคม  ๒๕๕๓ 
๖. ระยะเวลา ท่ีรับราชการในต าแหน่งนายอ าเภอ    ๘    ปี    ๑   เดือน 
๗. ผลงานที่ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 

๗.๑. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  สามารถน าผู้เสพเข้าค่ายบ าบัดฯ ได้เกิน
เป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  การสร้างการรับรู้ให้คนในชุมชนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพ
ติดท่ีเกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบท่ีคนในชุมชนจะได้รับท้ัง ต่อชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัว  เครือญาติ ชุมชนและ
สังคม การ ท างานเชิงรุกแบบบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขับเคล่ือนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/
ชุมชน มั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด ตามกระบวนการ “ประชารัฐ ๙ ขั้นตอน” จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วย
กระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดความเข้าใจ ความส านึก และความตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาและให้
ความส าคัญของการเข้ามามีบทบาทใน การป้องกันและแก้ไขปัญหา ร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้ การขับเคล่ือน การ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ท าให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดหมด
ไปจากพื้นท่ี 

๗.๒. การด าเนินงานกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอแก่งคอย (คณะกรรมการคุณภาพ
ชีวิตอ าเภอแก่งคอย) กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอแก่งคอย ช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีให้มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้นโดยสร้างบ้าน ห้องน้ า มอบทุนการศึกษา ให้แก่ คนด้อยโอกาส คนป่วย คนพิการ คนยากจน และเด็ก
นักเรียนตลอดจนได้รับค าช่ืนชมจาก พลเรือเอกณรงค์  พิพัฒนาศัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายกฤษฎา บุญ
ราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร 
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~ ๓๗ ~ 

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสท่ีเดินทาง
มาตรวจติดตามการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอ าเภอแก่งคอย และได้น าเอาผลการด าเนินงาน
ของอ าเภอแก่งคอยเป็นต้นแบบในการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญใน
การจัดท า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑” ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๕๔ ง ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑  จึงท าให้อ าเภอแก่งคอย
ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนด้อยโอกาส ด้านสังคมด้านความเป็นอยู่  และการ
สาธารณสุขท าให้ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอแก่งคอยมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ดังค าท่ีว่า “คนแก่งคอย ใส่ใจดูแล
กัน ไม่ทอดทิ้งกัน” 
            ๘. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่เคยเป็นผู้ท่ีอยู่ระหว่างการถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรืออยู่
ระหว่างการถูกด าเนินคดีทางวินัย รวมท้ังเป็นผู้ท่ีเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
             ๙. ข้าพเจ้าขอรับว่าเป็นผู้ไม่เคยได้รับรางวัลนายอ าเภอแหวนเพชร (รางวัลชนะเลิศ) ของกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทยก่อน 
                 ท้ังนี้ การสมัครรับรับการคัดเลือกนายอ าเภอแหวนเพชร ตามโครงการนายอ าเภอแหวนเพชร 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ข้างต้น ถือเป็นผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว 
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ และอาจถูกด าเนินคดีทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
                 ข้าพเจ้าขอรับการข้อความท่ีระบุข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
 
 

(ลงช่ือ)...................................................ผู้สมัคร 
                                                   (นายเอกพร       จุ้ยส าราญ) 
                                            วันท่ี .....................................................       
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~ ๓๘ ~ 

 

     
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ 

โดยใช้ พ้ืนท่ีเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการท างานอย่างมีส่วนร่วม 
ตามแนวทาง “ประชารัฐ” เพ่ือสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่ระบบสุขภาพอ าเภอ 

**************************** 

จากการท่ีหลายฝ่ายเริ่มมองเห็นว่าการบริหารระบบ รวมศูนย์แบบในอดีต อาจยังไม่ใช่ค าตอบของ
การ แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพประชาชนในประเทศได้ท้ังหมดเท่ากับการกระจาย "สิทธิ" คืนสู่ประชาชนให้
สามารถจัดการสุขภาพตนเองด้วยตนเอง 

การสนับสนุนให้ภาคส่วนชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของตนเองมากขึ้น 
จึงเป็นก้าวย่างท่ีส าคัญในการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ เพราะการรวมตัวของประชาสังคมหลายภาค
ส่วนเข้ามาช่วยดูแลกันเองจะช่วยปลดล็อค ลดความเหล่ือมล้ าของการเข้าถึง "โอกาส" ในการเข้าถึงบริการ
ระบบสุขภาพ และยังก่อให้เกิดมิติหลากหลายของการพัฒนาด้านสุขภาวะท่ีตอบโจทย์ชีวิตจริ งของประชาชน
อีกมากมาย 

          แนวทางการขับเคล่ือน "ระบบสุขภาพอ าเภอ"จึงก าลังเป็นกลไกการท างานด้านสุขภาพระดับพื้นท่ี ซึ่ง
ได้น ารูปแบบ "ประชารัฐ" เข้ามาด าเนินการ โดยมีภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน 
ภาคท้องถิ่น ตลอดจนโรงเรียนหรือวัด และภาคส่วนอื่น ในการมีส่วนร่วมสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาพที่ดีของประชาชนร่วมกันซึ่งไม่จ ากัดเพียงแต่เฉพาะมิติด้านการรักษาโรคเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
แต่มองในมุมท่ีกว้างขึ้น โดยมีกรอบการด าเนินงานใน ปี ๒๕๕๙ ดังนี้ 
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~ ๓๙ ~ 

 

อ าเภอแก่งคอย ได้ด าเนินการตามกรอบดังกล่าว โดยแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ระบบสุขภาพอ าเภอแก่งคอย (District Health Board : DHB) โดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ตามแนวทางประชารัฐ ประกอบด้วย ๓ คณะ ดังนี้ 

๑. คณะท่ีปรึกษาคณะกรรมการฯ 
๒. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
๓. คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 

โดยในปี ๒๕๖๐ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอแก่งคอย (District 
Health Board : DHB) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต จ านวน ๓ เรื่อง ดังมีกรอบการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

~ ๔๓ ~ 
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เอกพร  จุ้ยส ำรำญ 

นำยอ ำเภอแก่งคอย 

ประธำนโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

เบื้องหลัง...สู่ควำมส ำเร็จ 

อ าเภอแก่งคอยจัดได้ว่าเป็นอ าเภอขนาดใหญ่ อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก เป็นอ าเภอท่ีมีความ
เจริญทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นท่ีต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง ประชากรส่วนใหญ่จึง
ประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรม บางส่วนประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงเป็นสังคมของพหุสังคม คือเป็น
สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท แต่จะมีใครคิดว่าในลักษณะสังคมของอ าเภอท่ีจัดได้ว่ามีความเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจท่ีดี ยังมีประชาชนท่ีด้อยโอกาสแฝงอยู่อีกมากพอสมควร ในโอกาสแรกท่ีผมมารับหน้าท่ีนายอ าเภอ
แก่งคอย เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ได้มีโอกาสสนทนากับ นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
แก่งคอย เรามีความคิดท่ีคล้ายกันว่าอยากจะดูแลพี่น้องประชาชนท่ียังด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ท่ี
ผ่านมาคุณหมอช่วยได้แค่เพียงการรักษาพยาบาลทางด้านร่างกายของผู้ป่วย แต่คนเจ็บป่วย คนพิการ ผู้สูงอายุ 
คนยากจน และผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้น ยังต้องการได้รับความช่วยเหลือจากคนในสังคมท่ีมีโอกาสท่ีดีในด้านต่างๆ 
เช่น ท่ีอยู่อาศัย อาหารและส่ิงจ าเป็นอื่นๆ รวมไปถึงลูกๆหลานๆ นักเรียนท่ียังขาดโอกาส ขาดทุนในการศึกษา 
ผมกับท่านผู้อ านวยการโรงพยาบาล จึงมีข้อตกลงใจร่วมกันว่าเราจะช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนท่ียังด้อย
โอกาสทางสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยจะขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมอ าเภอแก่งคอย เข้า
มามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้น จึงเป็นท่ีมาของการจัดต้ังกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนแก่ง
คอย ในวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย) ได้เดินทาง
มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนแก่งคอย ท่ีโรงพยาบาลแก่งคอย โดยมีชาว
อ าเภอแก่งคอยทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เหล่า
กาชาดจังหวัดสระบุรี ภาคอุตสาหกรรม มูลนิธิ ได้ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ในการก่อสร้าง อาหาร น้ าด่ืม และเงิน
สด เพื่อน าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่ียังด้อยโอกาสเหล่านั้น โดยมีชุดปฏิบัติการต าบล น าโดย ผอ.รพ.สต.
ทุกแห่ง เป็นก าลังหลักในการออกไปดูแลผู้ด้อยโอกาสในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ คณะกรรมการกองทุนฯ ได้สนับสนุน
วัสดุก่อสร้าง ส าหรับซ่อมแซมบ้านพัก ห้องน้ า ทางเดิน  ท่ีไ ด้รับบริจาคมาจากทุกภาคส่วน โดยมี



เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

~ ๔๗ ~ 

 

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สนับสนุนแรงงานในการก่อสร้างในรูปแบบ
ของเพื่อนช่วยเพื่อน ท่ีผ่านมาเราให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวแก่งคอยท่ียังด้อยโอกาสไปแล้วเป็นจ านวนมาก ได้
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกโรงเรียน แม้จะเป็นเงินจ านวนไม่มากนัก คณะท างานได้เห็นน้ าตาแห่งความ
ปล้ืมปิติของกลุ่มคนด้อยโอกาสเหล่านั้น ท าให้พวกเรามีก าลังใจในการท่ีจะมุ่งมั่นให้การดูแลกลุ่มคนเหล่านั้น
ด้วยความมุ่งมั่นต่อไป ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีได้ให้การสนับสนุนกองทุน
พัฒนาคุณภาพชีวิต ขอเป็นก าลังใจให้ทุกท่านได้มีส่วนในการดูแลผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
ดังค าท่ีว่า “คนแก่งคอยไม่ทอดทิ้งกัน” 
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~ ๔๘ ~ 

 

ทีมโอบอุ้มกับการดูแลสุภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

ทีมโอบอุ้ม 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งคอย 

 

แก่งคอยเป็นอ าเภอหนึ่ง ในจังหวัดสระบุรี  เป็นดินแดนรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีทิวเขาใหญ่กั้นกลางก่อนท่ีจะเช่ือมเข้าหากันด้วยถนนมิตรภาพและทางรถไฟสายอีสาน 
เป็นท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กว่า ๒๐๐ โรงงาน และโรงงานขนาดเล็กกระจายอยู่เป็นจ านวนมาก    
มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์จ านวน ๙๙,๐๕๘ คน ไม่รวมประชากรแฝงท่ีมาจากประเทศเพื่อนบ้านอีกเกือบ

เท่าตัว อาศัยอยู่ภายในอ าเภอครอบคลุมพื้นท่ี ท้ัง ๑๔ ต าบล จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท าให้วิถีชีวิต
ของผู้คนเปล่ียนแปลงไป เดิมอ าเภอแก่งคอยมีพื้นฐานจากสังคมชนบท อาชีพด่ังเดิมคือการท าเกษตรกรรม     
ไร่นาสวนผสม แต่ปัจจุบันพบว่ามากกว่าครึ่งของประชากรวัยท างานล้วนหันมาประกอบอาชีพรับจ้างเป็น
แรงงานภาคอุตสาหกรรม แก่งคอยจึงเป็นท้ังสังคมชนบท และสังคมเมือง  ประชาชนมีท้ังคนรวยและคนจน 
บางคนจนมากไม่มีท่ีพักอาศัย ในกลุ่มผู้ป่วยก็มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ท้ังโรคเรื้อรัง และความพิการจากความ

เจ็บป่วย ผู้สูงอายุก็มีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ความใกล้ชิดระหว่างบุคคลในครอบครัว เครือญาติ และเพื่อนบ้านเริ่ม
ห่างหายไป สะท้อนให้เห็นปัญหาในการขาดผู้ดูแลบุคคลเหล่านี้    

จากสภาพการเปล่ียนแปลงทางสังคมดังกล่าว พบว่ามีจ านวนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
จ านวนไม่น้อยท่ีประสบภาวะขาดคนดูแล มีโอกาสในการเข้าถึงบริการได้น้อย ทางโรงพยาบาลแก่งคอย  และ
ส านักงานสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน จึงมีการด าเนินการวางแผนวิเคราะห์ หา

แนวทางช่วยเหลือ แก้ปัญหาดังกล่าว โดยอาศัยการมีส่วนร่วม และมีการท างานร่วมกันทุกระดับ มีการจัดต้ัง
คณะท างานเยี่ยมบ้าน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ผู้น า
ท้องถิ่น ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้ามามีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือ  โดยก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงาน เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้รับการดูแลต่อเนื่อง ท่ัวถึง และสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างเป็นสุข     

เริ่มต้นเมื่อปี ๒๕๕๔ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งคอย ประกอบด้วยโรงพยาบาลแก่งคอย ร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๑๙ แห่ง และสถานบริการสาธารณสุขเทศบาล ๒ แห่ง มีแนวคิดท่ีจะ
ด าเนินการช่วยเหลือ และดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ไร้ที่พึ่งพิง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน จึงได้เปิดรับสมัครผู้ท่ีมีจิตสาธารณะ มาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมี วัตถุประสงค์ คือ 

๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง  ๒. เพื่อให้เกิด
อาสาสมัครสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และ ๓. เพื่อให้เกิด
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~ ๔๙ ~ 

 

ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ และเอกชนในการขับเคล่ือนกระบวนการการมีส่วนร่วมดูแลผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วย คนพิการและผู้ด้อยโอกาส การด าเนินการ ๑. รวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชนทุกต าบล ๒. จัดต้ังคณะกรรมการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คนพิการและผู้ด้อยโอกาส โดย

มีตัวแทนท้ังภาครัฐ/เอกชน และประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิก ๓. วิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการท่ีแท้จริงของ
ชุมชน พร้อมท้ังวางแนวทางการด าเนินงาน ๔. เปิดรับสมัครผู้มีจิตสาธารณะ เข้ารับการอบรมโดยผ่านการ
กระบวนการคัดเลือกจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๑๙ แห่ง ๕. จัดอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ป่วย
เบื้องต้นท้ังภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติลงเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นท่ีจริง โดยมีทีมเยี่ยมบ้านสหสาขาวิชาชีพ
ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัช นักกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลและเจ้าหน้าท่ีประจ า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเป็นพี่เล้ียงให้ค าแนะน า ๖. มอบหมายให้อาสาสมัครรับผิดชอบผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นท่ีตนเอง และจัดระบบการลงเยี่ยมตามความเหมาะสม และ ๗. จัดกิจกรรมและเปล่ียน
เรียนรู้จากการท างาน และรายงานผลการปฏิบัติงานทุก ๓ เดือน ผลลัพธ์การด าเนินงาน มีอาสาสมัครทีมโอบ
อุ้ม ท าหน้าท่ีดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ครอบคลุมพื้นท่ีท้ัง ๑๔ ต าบล 
และผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ/เอกชน และประชาชน
ในชุมชน ในเรื่องภาวะสุขภาพ การเจ็บป่วย การประกอบอาชีพ การปรับปรุงสภาพท่ีอยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีขึ้น นอกจากนี้ยังเกิด ผลลัพธ์เกินความคาดหมาย ประกอบด้วย ๑. อาสาสมัครเกิดความภาคภูมิใจท่ีได้
ช่วยเหลือผู้อื่น มีการชักชวนเพื่อนๆ เข้ามาร่วมท างานจากเริ่มแรกมีสมาชิก ๓๘ ราย ผ่านมา ๗ ปี ปัจจุบันมี
การขยายเครือข่ายโดยมีสมาชิกโอบอุ้มเพิ่มขึ้นจ านวนท้ังส้ิน ๒๓๗ คน โดยการท างานไม่มีค่าตอบแทน          
๒. ประชาชนท่ัวไปมองเห็นความต้ังใจในการด าเนินงานมีจิตศรัทธาบริจาคเงินกองทุนส าหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ๓. ภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณ 

บุคลากร และยานพาหนะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนช่วยเหลือด้านท่ีอยู่อาศัยปรับสภาพบ้านเรือน ส่ิงแวดล้อม 
และ ๔. ภาคเอกชน สนับสนุนเงินช่วยเหลือ และวัสดุ อุปกรณ์ ส่ิงของเครื่องใช้อุปโภค/บริโภค ตลอดจนการ
สร้างอาชีพ     

ความภาคภูมิใจจากการท างานของทีมโอบอุ้ม  

เร่ืองที่ ๑ 

สมนึก ไกรราช หนุ่มใหญ่วัย ๔๗ ปี ผู้ซึ่งเคยเป็นช่างเช่ือม เคยคิดว่าตนมีชีวิตล้มเหลวเพราะถูก
ภรรยาท้ิงหมออาลัยในชีวิต ด่ืมสุราทุกวัน จนวันหนึ่งขณะด่ืมสุราแล้วหงายหลังล้ม นอนอยู่อย่างนั้น ๓ วันกว่า
จะมีคนมาพบ และพาส่งโรงพยาบาล เขารักษาตัวนานนับเดือนและกลายเป็นอัมพาตครึ่งตัว ออกจาก
โรงพยาบาลมาอาศัยอยู่ในในเพิงพักซึ่งต่อออกจากตัวบ้านของพี่ชาย อย่างไรก็ตามท่ีพักของเขาไม่ใช่ท่ีดินของ

ตนเอง แต่เป็นท่ีดินของโรงปูนแห่งหนึ่ง ปัจจุบันสมนึกอาศัยอยู่กับแม่ คือยายหลง ไกรราช อายุ ๘๗ ปี หญิง



เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

~ ๕๐ ~ 

 

ชราท่ีเดินไม่สะดวกและมีอาการหลงลืม ปรียาภรณ์  ศิริศรี (ประธานทีมโอบอุ้ม) เล่าว่าเมื่อพบสมนึกครั้งแรก 
เขานอนติดเตียงนานนับปีมีเพียงแม่ผู้ชราเป็นผู้ดูแล “อยากเดินได้” เป็นค าพูดจากผู้ป่วยท่ีทีมโอบอุ้มต้อง
กลับมาปรึกษาหมอ และได้ค าแนะน าให้ช่วยท ากายภาพบ าบัด ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ และยืดเอ็นท่ีหดยึด เพื่อโอบอุ้ม

ในต าบลบ้านป่าได้เข้ามาท ากายภาพให้เป็นประจ า ประมาณปีเศษ เขาสามารถลุกจากเตียงและเคล่ือนไหวได้
ด้วยรถเข็น มือท้ังสองข้างพอใช้งานได้บ้าง เมื่อถามถึงท่ีอยู่ท่ีไม่เอื้อจะอ านวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิต เพิง
แคบๆ หลังคาต่ าต้องก้มศีรษะหรือคลานเข้าไป ฝาบ้านทีผุพังไม่สามารถกันฝนได้ แม้แต่พื้นรอบบ้านมีน้ าไหล
นองท่วมขังตลอดเวลา ซึ่งยากท่ีจะท าให้เขาและแม่จะอยู่ได้อย่างเป็นสุข ทีมโอบอุ้มก็ได้ประสานองค์กรบริหาร
ส่วนต ายล ผู้น าชุมชน เข้ามาช่วยเหลือ ขออนุญาตบริษัทเจ้าของท่ีดินเพื่อด าเนินการต่อเติม  ปรับ

สภาพแวดล้อม จนเพิงพักแคบๆกลายสภาพเป็นบ้านอาศัยท่ีน่าอยู่  เมื่อสมนึกสามารถเคล่ือนไหวตนเองได้
คล่องตัวขึ้น ก็พยายามท่ีจะท ามาหากินแต่ด้วยความสามารถท่ีเคยมีลดน้อยลงจึงท าได้เพียงเก็บขยะขายปะทัง
ชีวิต ไม่พอค่าใช้จ่าย เรื่องราวการท าความดีช่วยเหลือผู้ป่วยนี้ได้ แผ่ไปสู่ประชาชนในตลาด จึงมีผู้ใจดีออกทุน
ให้สมนึกขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ท าให้มีรายได้เพียงพอท่ีจะเล้ียงตนเองและแม่    

เร่ืองที่ ๒ 

ยายคูณ ทองจ าปา อายุ ๖๙ ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงมากว่า ๖ ปี เพราะเส้นเลือดในสมองแตก  ลูกๆ
ไปมี ครอบครัวของตนเอง และท างานโรงงานกันหมด จึงอาศัยอยู่กับหลานชายวัยรุ่นคนหนึ่ง ซึ่งมีหน้าท่ีดูแล
ป้อนข้าว ป้อนยา อาบน้ าท าความสะอาด ซักล้างเท่าท่ีเด็กหนุ่มจะท าได้  ทีมโอบอุ้มต าบลบ้านธาตุจึงเข้ามา
ช่วยดูแลช่วยเหลือยายท าความสะอาดบ้านเรือน  ท ากายภาพบ าบัดและชวนพูดคุยสัพเพเหระ ให้ก าลังใจ ท า
ให้ยายยิ้ม และหัวเราะได้อย่างแจ่มใส ยายคูณกล่าวถึงทีมโอบอุ้ม “เขามากันทุกวันอังคารกับวันศุกร์ มาแบบนี้

เกือบ ๖ ปี แล้ว พอถึงวันยายจะให้หลานช่วยอาบน้้าประแป้งคอยสาวๆ โอบอุ้ม ถ้าไม่มาจะคอยอยู่นั่นแหละ 
แต่ถ้าวันไหนเขาติดธุระไม่มากันก็ใจหาย แต่ก็คอยนะ เพราะต้องมีสักวันในอาทิตย์นั้นท่ีพวกเขาต้องมา มาช่วย
ให้ยายได้หัวเราะ ดีใจท่ีเขามา ถ้าไม่มาก็คิดถึง” ขณะท่ี ปทุมมา วงษ์ชุน (สมาชิกโอบอุ้ม) บอกว่า “พอถึงวัน
นัดจะรีบท้างานตนเองให้เสร็จจะได้มาเย่ียมยาย หากอาทิตย์ไหนติดธุระจริงๆ ก็จะมีเพื่อนมาแทน แต่ก็ห่วงคิด
ว่ายายจะเป็นอย่างไรบ้างหนอ บางวันผ่านมาก็แวะดูเหมือนอยากจะเห็นตลอดเวลาว่ายายเป็นอย่างไรบ้าง” 

เธอบอกว่ามันไม่ใช่หน้าท่ีแต่เป็นความรู้สึกผูกพันมากกว่า 
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~ ๕๑ ~ 

 

จิตอาสา กับการพัฒนาระบบสุขภาพ 

ทีมจิตอาสา 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งคอย 

 

ตามท่ีโรงพยาบาลแก่งคอย ได้ด าเนินงานโครงการอาสาสมัครจิตอาสาโรงพยาบาลแก่งคอย         
(จิตอาสา) ต้ังแต่ปี ๒๕๔๙ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานบางส่วนท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถด้าน
วิชาชีพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข            
ท่ีก าหนดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครในระบบบริการสาธารณสุข และนโยบายของรัฐบาลท่ีเน้นสังคม

อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน โดยมีหลักคิดท่ีส าคัญว่า คนไทยไม่ทอดท้ิง 

ที่มาของกิจกรรมอาสาสมัครแบบจิตอาสาของโรงพยาบาลแก่งคอย 

ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัคร
เกิดขึ้นในระบบบริการสาธารณสุข เน้นการมีน้ าใจของการเป็นมนุษย์ ท่ีผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความสุข 

เกิดเป็นชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน และได้แต่งต้ังคณะท างานพัฒนาแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัคร
ในระบบบริการสาธารณสุข 

และสืบเนื่องจากท่ีรัฐบาลมีแผนแม่บทปฏิรูประบบราชการไทย โดยการลดอัตราก าลังคนเพื่อลด
ภาระค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งผลให้ปริมาณผู้ป่วยท่ีเพิ่มมากขึ้นกว่าก าลังของแพทย์  พยาบาล และ
เจ้าหน้าท่ีอื่นๆท่ีจะให้บริการได้ ท าให้บริการล่าช้า การท่ีต้องเร่งรีบในการให้บริการเพื่อให้ทันกับปริมาณผู้มาใช้

บริการในโรงพยาบาล ท าให้เกิดปัญหาส่วนหนึ่งท่ีพบคือการส่ือสารท่ีไม่เข้าใจ ระหว่างแพทย์ พยาบาล 

เจ้าหน้าท่ี กับผู้ป่วย/ญาติ/ผู้มาใช้บริการ ประกอบกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการท่ีมากต้องการบริการท่ีดี 
สะดวก รวดเร็ว ก่อให้เกิดข้อขัดแย้ง ไม่พึงพอใจบริการท่ีได้รับ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าท่ีซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ท่ีก าหนดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครแบบจิตอาสา
ใหเ้กิดขึ้นในระบบบริการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขท่ีเน้นการมีน้ าใจของความเป็นมนุษย์ 

มีจิตใจเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งจะน าไปสู่การ บริการด้วยใจ เอาใจเขามาใส่ในเรา 
ดูแลเหมือนญาติมิตร โดยดึงต้นทุนทางสังคมในชุมชนท่ีสามารถช่วยเหลือกันได้ และการบริหารจัดการทาง
สาธารณสุขภายในงบประมาณ และทรัพยากรท่ีจ ากัดและเหมาะสม และนโยบายท่ีเน้นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
ตามหลักคิด “คนไทยไม่ทอดท้ิงกัน” และสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข ภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานท่ี

มั่นคงของประเทศ เป็นต้นมา 
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~ ๕๒ ~ 

 

วัตถุประสงค์ของจิตอาสา ๑. เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมแบบจิตอาสาของประชาชนในระบบบริการ
สุขภาพ ๒. เพื่อสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน เน้นการมีน้ าใจของการเป็น
มนุษย์ ท่ีผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความสุข ๓. เพื่อให้อาสาสมัครได้ใช้ความรู้ความสามารถ เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เกิดเป็นชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ๕. เช่ือมต่อระบบ
อาสาสมัครเดิมกับระบบอาสาสมัครใหม่ และ ๖. สนับสนุนเจ้าหน้าท่ีเป็นอาสาสมัคร 

คุณสมบัติของจิตอาสา มีความศรัทธา มาท างานด้วยใจ การท างานไม่หวังผลตอบแทนใดๆ เช่ือมต่อ
ระบบอาสาสมัครที่มีอยู่เดิมกับระบบอาสาสมัครใหม่ บุคคลท่ัวไปไม่จ ากัดอายุ เพศ มีสุขภาพแข็งแรง และอยู่
ในพื้นท่ีใกล้เคียง เดินทางสะดวก 

การด าเนินงานของจิตอาสา ๑. จัดท าโครงการและ แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี รพ. เป็นคณะกรรมการ
บริหารจิตอาสา ซึ่งประกอบ ด้วยฝ่ายทะเบียน  ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายกิจกรรมพิเศษโดยคณะกรรมการบริหาร ฝ่าย
สวัสดิการ และฝ่ายเลขานุการ เป็นต้น มีหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของจิตอาสา ๒. มีการ
เลือกต้ังคณะกรรมการโดยสมาชิกจิตอาสาคัดเลือกกันเอง ซึ่งมีหน้าท่ีประสานงานกับคณะกรรมการบริหาร    
จิตอาสาของ รพ.และดูแลสมาชิก ๓. มีการจัดเก็บข้อมูล จิตอาสา และรวบรวมกิจกรรม โดยฝ่ายทะเบียน      

๔. จิตอาสาทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะน าให้รู้จักหน่วยงานต่างๆของ รพ . 
ความรู้พื้นฐานเรื่องโรคท่ีควรรู้ และวิธีป้องกันโดยวิทยากรจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ๕. ในระยะแรกจะมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารจิตอาสา ของ รพ.ทุก ๒ สัปดาห์  และประชุมร่วมกับสมาชิกจิตอาสา ทุก ๓ เดือน 
เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และน ามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ ๖. มีการจัดเก็บ
และรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาทุกวัน ในแบบบันทึกประสบการณ์ ปัจจุบันปรับเปล่ียนเป็น

สมุดบันทึกกิจกรรมไว้ที่หน่วยงานท่ีมีจิตอาสาปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ปฏิบัติ ๑. ช่วยแนะน า/กรอกประวัติท าบัตรใหม่ ๒. ช่วยช่ังน้ าหนัก วัดความดัน
โลหิตแบบอัตโนมัติ ท่ีแผนกผู้ป่วยนอกและคลินิกพิเศษ (DM,HT) ๓. เรียกผู้ป่วยเข้าห้องตรวจโรค ๔. แนะน า
บอกทางไปห้องต่างๆ เช่น ห้อง LAB ห้องส่งเสริมฯ ห้องยา ตึกผู้ป่วย เป็นต้น ๕. ช่วยแจกอาหารในผู้ป่วย เล่า
นิทานให้เด็กฟัง ๖. ช่วยตัดผมผู้ป่วยและญาติ ๗. ช่วยตัดเล็บในผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้/ได้น้อย/ไม่มีญาติ 

๘. ช่วยจัดเก็บฟิล์มเอกเรย์, Recycle ซองฟิล์ม ๙. ช่วยท าแฟ้มประวัติผู้ป่วยใหม่, ค้นบัตรและเก็บบัตรท่ีห้อง
เวชระเบียน ๑๐. ช่วยเข็นเปล ๑๑. ช่วยพิมพ์เอกสาร ๑๒. ช่วยพับผ้า, ซ่อมผ้า, เย็บผ้าผู้ป่วย ๑๓. ช่วยเรียก
ผู้ป่วย จัดคิว ให้ค าแนะน าเบื้องต้น และดูแลผู้ป่วยกายภาพบ าบัด และ ๑๔. คิดและออกแบบปั้นอาหาร
ตัวอย่าง ในโครงการอาหารแลกเปล่ียนของโรงพยาบาลแก่งคอย เป็นส่ือการสอนในคลินิกพิเศษ (DM, HT, Fit 
& Firm เสริมสร้างสุขภาพ, อาหารกับทันตสุขภาพ ฯลฯ) 

สวัสดิการทีไ่ด้รับ ชุดปฏิบัติงาน เป็นเส้ือและป้ายช่ือ, อาหารกลางวัน, ห้องท างาน และห้องพักผ่อน, 
ตรวจสุขภาพประจ าปี, เย่ียมกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแก่งคอย, กรณีเสียชีวิตมีพวงหรีด พร้อมเป็น
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เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม, มีช่องทางด่วนกรณีเจ็บป่วยมารักษาท่ีโรงพยาบาลแก่งคอยเหมือนเป็นเจ้าหน้าท่ีของ
โรงพยาบาล, ร่วมงานสังสรรค์หรือกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล, ทัศนศึกษานอกสถานท่ี/ศึกษาดูงาน ปีละ     
๑ ครั้ง และมอบของขวัญปีใหม่พร้อมประกาศเกียรติประวัติ “จิตอาสา”  ประจ าป ีทุกป ี

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน การยอมรับของเจ้าหน้าท่ีในระยะแรกของการด าเนินงาน  
เนื่องจากการยังไม่ค่อยเข้าใจแนวคิดการ ท างานในรูปแบบอาสาสมัคร ปัจจุบันท างานเป็นเนื้อเดียวกัน ฉันญาติ
มิตร, บางหน่วยงานยังมองไม่ค่อยออกว่าจะมอบหมายงานอะไรให้ จิตอาสาช่วยปฏิบัติ, ความคุ้นเคยของจิต
อาสากับเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานช่วงแรกๆยังมีน้อย ท าให้เกรงใจซึ่งกันและกัน, การปฏิบัติงานของจิตอาสา ใน
แต่ละวันมีจ านวนไม่เท่ากัน บางวันมีมาก บางวันมีน้อย บางวันไม่มี และความกลัวในเรื่องการติดเช้ือจากผู้ป่วย

ของจิตอาสาบางคน 

การแก้ไขปัญหา ประชุมช้ีแจงหัวหน้าหน่วยงานให้เข้าใจแนวคิดและแนวทางการด าเนิน งาน        
จิตอาสา และน าไปช้ีแจงให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานทุกคนรับทราบ, สอบถามความต้องการของหน่วยงานท่ี
ต้องการให้จิตอาสาไปช่วยปฏิบัติงาน, สอบถามความถนัดและลักษณะงานท่ีจิตอาสา ต้องการช่วยเหลือ
หน่วยงาน,จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างจิตอาสา กับหน่วยงาน  และพูดคุย

กับจิตอาสาก่อนลงไปช่วยปฏิบัติงานในหน่วยงาน, จัดเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแล จิตอาสา
ท่ีมาช่วยปฏิบัติงานในหน่วยงานเพื่อคอยอ านวยความสะดวกและแลกเปล่ียนประสบการณ์และปัญหาท่ีพบใน
หน่วยงาน, มีการพูดคุยกับ จิตอาสาทุกวันหลังเลิกปฏิบัติงานในช่วงเวลารับประทานอาหาร  เพื่อสร้าง
ความคุ้นเคย และระบบการประสานงานท่ีดี, สอบถาม จิตอาสาให้สลับสับเปล่ียนเพื่อให้แต่ละวันมี จิตอาสา 
มาปฏิบัติงานในจ านวนใกล้เคียงกัน และการให้ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล และโรค
จ าเป็นท่ีควรทราบ 

ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน   
เดิมมี อสม.และ อพปร. มาช่วยงาน รพ.ท่ีงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและห้องบัตร ประชาสัมพันธ์ และการ

ให้ค าแนะน าผู้ป่วยท่ัวไปบริเวณด่านหน้า เมื่อส้ินปีมีการเชิดชูเกียรติโดยมอบเกียรติบัตรให้ทุกคน 
ต่อมาได้เชิญอดีตหัวหน้างานผู้ป่วยในหญิง ซึ่งท่านด ารงต าแหน่งเป็นท่ีปรึกษาโรงพยาบาลด้วย ได้

ชักชวนเพื่อนพ้อง น้องพี่ เข้ามาร่วมเป็นจิตอาสา และมีการส ารวจความต้องการกับจุดบริการ ว่าอยากได้จิต
อาสาไปช่วยอะไรบ้าง กี่คน วันไหนบ้าง จึงได้จัดคนให้ตรงกับงาน และตรงกับวันว่างของจิตอาสา โดยจะ
ปฐมนิเทศจิตอาสาก่อนปฏิบัติงาน ให้ความรู้เบื้องต้นง่ายๆ แนะน าขั้นตอนบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล  
โรงพยาบาลจึงได้ต้ังงานจิตอาสาอย่างเป็นทางการเมื่อเดือน เมษายน ๒๕๕๐   

ปัจจุบันมีจิตอาสาเพิ่มมากขึ้น มีเข้าออกบ้าง เสียชีวิตบ้าง มีจ านวนท้ังส้ิน ๗๒ คน เพื่อความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน ได้แบ่งจิตอาสาออกเป็น ๙ กลุ่ม มีหัวหน้ากลุ่มรับผิดชอบดูแลสมาชิกใน
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กลุ่ม มีประธานฯ มีเลขานุการ และมีเหรัญญิก มีการประชุมร่วมกันทุกเดือนในวันอังคารท่ี ๒ ของเดือน  และ
จะมีเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานต่างๆ  มาให้ความรู้ท่ีจ าเป็นให้กับจิตอาสาทุกครั้ง 

อาสาสมัครจิตอาสาไม่เพียงแต่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท่าน ยังไปร่วมกิจกรรมในชุมชน โดยสร้าง

เครือข่ายให้จิตอาสาท่ีอยู่แต่ละต าบลเป็นผู้ประสานงานในพื้นท่ีนั้นๆ กิจกรรมท่ีปฏิบัติเช่น ออกหน่วยเคล่ือนท่ี/
หน่วยปฐมพยาบาล จะช่วยคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น ช่วยเรียกผู้ป่วย ช่วยจัดยา (กรณีจิตอาสาท่ีเป็นพยาบาล) 
ตัดผมฟรี, ตรวจสุขภาพนักเรียน ตัดผม ตัดเล็บ, เยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย    ติดบ้าน ติดเตียง 
ตัดผม ท าแผล พูดคุยให้ก าลัง ไม่ให้เกิดความท้อแท้ส้ินหวัง เพราะจะท าให้เกิดอาการซึมเศร้าตามมาได้ ท าให้
เขาก้าวออกมาสู่สังคมภายนอก ออกมามีกิจกรรมร่วมกับคนวัยเดียวกันได้, การมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอก 

เช่น ชมรมรักษ์แก่งคอย ชมรมรักในหลวง มูลนิธิต่างๆ หอการค้า อบต.  เทศบาล ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
อ าเภอแก่งคอย การคัดกรองผู้ป่วยต้อกระจกร่วมกับ รพ.บ้านแพ้ว, ร่วมกับงานเภสัชกรรมของโรงพยาบาลแก่ง
คอยให้สอนท ายาหม่อง และน าไปสอนในชุมชน เพื่อให้มีกิจกรรมได้ท า และท าไว้ใช้เอง และต้ังบูทร้องเพลงใน
งาน ย้อนรองสงครามโลก เพื่อหาเงินบริจาคไปช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

กิจกรรมพิเศษ หาทุนจัดสร้างโรงงานขาเทียมโรงพยาบาลแก่งคอย, หาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้  
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส, หาทุนซื้อท่ีดินเพื่อขยายโรงพยาบาล, รดน้ าด าหัว มอบของแก่ผู้สูงอายุ, ร่วมกิจกรรมรัฐ

พิธีและวันส าคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่การท างานผ่านส่ือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เคเบิ้ลทีวี เสียงตาม
สาย 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และการท างาน งานขาเทียม : การเทโฟมลงเบ้าหล่อขาเทียมจากเดิม ใช้เวลา 
๒-๓ ชม. ปัจจุบันใช้เวลา ๑-๒ ชม. ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ท าวันเดียวรับได้เลย ผู้รับบริการพึงพอใจ, ปลอก
มือสุขสบาย จากวัสดุเหลือใช้ และโมเดลอาหารผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ นโยบายและการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงพยาบาล มีรถรับ-ส่ง ทุกวัน 
และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับจิตอาสาในจังหวัดทุกปีๆละ ๑ ครั้ง, การให้เกียรติยกย่อง การยอมรับอย่างมี
คุณค่าของบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล เช่น งานรดน้ าด าหัว งานปีใหม่ งานกีฬาสี  เป็นต้น, 
หนังสือขอบคุณจากโรงพยาบาลถึงครอบครัวจิตอาสาทุกปี, ประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 
ท้ังจากโรงพยาบาล และหน่วยงานนอกโรงพยาบาล เช่น สสจ.สระบุรี รางวัลผู้ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจ

โพธิสัตว์ จากเสถียรธรรมสถาน และการออกแบบร่วมกันในการแก้ไขปัญหางานจิตอาสาเป็นงานบริการท่ีท า
ด้วยใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

เร่ืองเล่าจากท างานของจิตอาสา 
จากการที่จิตอาสาได้ออกท างานในชุมชนได้พบเห็นผู้ป่วย หลายคน หลายราย หลายรูปแบบ บ้างมี

ญาติ บ้างไม่มีญาติ บ้างช่วยเหลือตัวเองได้/พอช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง/ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย เมื่อเหลียว
กลับมามองพวกเรากันเอง ท่ีมีอาการครบ ๓๒ อย่าง จึงอยากเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เหล่านี้  ตัวอย่าง เช่น 
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เร่ืองที่ ๑ : พลิกชีวิตของโอ 
โอเป็นชายร่างผอมสูงประมาณ ๑๖๕ ซม เดินไม่ได้ เป็นอัมพาตครึ่งท่อนล่าง อาศัยรถเข็นเวลาจะ

ออกไปไหน แต่ส่วนใหญ่โอไม่ออกมาพบหน้าใครเลยอยู่แต่ภายในบ้าน บ้านเป็นบ้านก่ออิฐบล็อกแบบฉาบไม่

เรียบ หลังคามุงสังกะสี ภายในไม่มีห้องแยก เป็นห้องโถงกว้าง แบ่งสัดส่วนเป็นท่ีท าครัวเป็นท่ีนอน ส่วนโอนอน
บนเตียง โออาศัยอยู่กับน้าและลูก ๒ คน ภรรยาท้ิงโอไปต้ังแต่ประสบอุบัติเหตุและท างานไม่ได้และยังเป็น
อัมพาตอีก ลูกสาวคนโตของโอก าลังเป็นวัยรุ่น ไม่สนใจพ่อเลย การใช้ชีวิตของโอ ทุกอย่างอยู่บนเตียงขนาด
ประมาณ ๕ ฟุต กินอาหาร อาบน้ า ขับถ่ายลงกระโถนแต่อยู่บนเตียง บางครั้งมดขึ้นเตียงและกัดโอ สภาพบ้าน
ไม่น่าอยู่ มีกล่ินเหม็น แต่ก็มีน้าสาวคอยดูแลให้ 

จิตอาสาท่ีอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับโอเห็นแล้วรู้สึกสงสารน าปัญหามาคุยกันว่าอยากช่วยเหลือผู้ป่วยราย
นี้ ทางทีมจิตอาสาน าโดยประธานจิตอาสา จึงได้ลงพื้นท่ีไปดู และกลับมาวางแผนว่าจะจัดสถานท่ี  ส่ิงแวดล้อม 
ให้อากาศถ่ายได้สะดวก แยกทุกอย่างให้ชัด เรื่องการขับถ่ายบนเตียงให้เปล่ียนไปห้องน้ าเพื่อไม่ให้ส่งกล่ินเหม็น 
เมื่อจิตอาสาคุยกันและจะต้องหางบมาปรับปรุง  จึงเชิญ รพ.สต. และ อบต. มาปรึกษาหารือเพื่อหาทาง
ช่วยเหลือ อบต.บอกว่า ต้องเสนอโครงการยุ่งยากและเสียเวลานาน ประธานจิตอาสาเลยตัดสินใช้งบของ
กองทุนจิตอาสา โดยให้ไปเอาของท่ีร้าน สารพันวัสดุท่ีแก่งคอย เกี่ยวกับวัสดุก่อนสร้าง โดยให้ลงช่ือประธานจิต

อาสาไว้เลยเด๋ียวไปเคลียร์ให้ภายหลังซึ่งรู้จักกันดี เมื่อทางร้านรู้ว่าเอาของมาช่วยเหลือผู้ป่วย จึงบอกว่าขอร่วม
ท าบุญด้วยโดยอยากได้อะไรบ้างให้แจ้งทางร้านได้เลยและไม่คิดเงิน ได้หาช่างในหมู่บ้านมาช่วยกันปรับปรุง
ซ่อมแซม จัดส่ิงแวดล้อมใหม่ ท าราวเกาะไปห้องน้ า และกลุ่มจิตอาสาเองก็ได้ช่วยกันท าบุญ โดยซื้อเส่ือน้ ามัน 
ท่ีนอน หมอน ผ้าม่าน และได้ติดตามเยี่ยมกันตลอดมาเป็นระยะเวลา ๔ ปี ปัจจุบันโอช่วยเหลือตัวเองได้ดีแต่ยัง
นั่งบนรถเข็น ออกมามีสังคมกับโลกภายนอกกับเพื่อนบ้านอย่างดี 

เร่ืองที่ ๒ : ป้าไม่มีที่อาบน  า 
ได้มีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนมาถึงประธานจิตอาสาของโรงพยาบาลแก่งคอย ว่าอยากได้รถเข็นสักคัน

เพื่อเข็นแม่ไปอาบน้ าท่ีห้องน้ า เมื่อทีมจิตอาสาไปดูสภาพจริงพบว่าต้องเข็นแม่ผ่านโต๊ะอาหารเข้าออกท่ีมีลูกค้า
นั่งรับประทานอาหาร คงจะไม่เหมาะ แต่ก็ไม่มีท่ีไหนแล้ว เมื่อส ารวจสถานท่ี เห็นว่ามีท่ีว่างอยู่ท่ีติดกันกับบ้าน

ของป้า แต่ไม่ใช่ท่ีของป้า ถ้าป้าได้อาบน้ าตรงนี้คงจะเหมาะมากและเข็นรถใกล้นิดเดียว ทีมจิตอาสาไปอาสาไป
คุยกับข้างบ้านว่า ถ้าจะขอใช้พื้นท่ีสักเล็กน้อยและเทปูนให้ผู้ป่วยได้อาบน้ าบริเวณนั้นจะได้ไหม เพื่อนบ้านตอบ
โอเคและให้ความช่วยเหลือร่วมมืออย่างดี อย่างน้อยก็ได้ช่วยเหลือกันและกัน มีจิตอาสาท่านหนึ่งได้โทรไปขอ
บริจาควัสดุอุปกรณ์จากร้านพี่ชายของตัวเองในแก่งคอย เพื่อมาท าท่ีให้อาบน้ าให้ป้า พี่ชายของจิตอาสาท่านนั้น
ก็ช่วยบริจาคให้ด้วยความเต็มใจท่ีจะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และได้ร่วมท าบุญด้วย 
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~ ๕๖ ~ 

 

การด าเนินกิจกรรม 1 to 5 Piano  

งานจิตเวช 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งคอย 

 

ความเป็นมา 

เนื่องด้วยเด็กในพื้นท่ีอ าเภอแก่งคอยมีปัญหาด้านการเรียนจ านวนมากเช่น อ่าน – เขียนหนังสือไม่ได้ 
เรียนช้ากว่าเพื่อน อยู่ไมนิ่ง ไม่มีสมาธิในการเรียน ครูจึงคัดกรองแล้วส่งเด็กมาประเมินความสามารถทางการ 

เรียนท่ีรพ.เฉล่ีย ปีละ ๒๔๙ รายเด็กท่ีมาประเมินฯส่วนมากมีค่า IQ อยู่ระหว่าง ๗๐-๘๙ ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ ทาง
รพ.จึง หาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ให้มีพัฒนาการท่ีดีขึ้น โดยเดือนพฤษภาคม  ปี ๒๕๕๖ 
ผู้อ านวยการ รพ.แก่งคอย ได้พาเจ้าหน้าท่ีรพ.ไปดูงานเกี่ยวกบัการสอนเด็กพิเศษโดยโปรแกรม 1to5 Piano ท่ี
รพ.ล าสนธิ ปี ๒๕๕๗ รพ.แก่งคอยได้เริ่มท าโครงการช่วยเหลือเด็กวัยเรียนโดยโปรแกรม 1to5 Piano โดยงาน
จิตเวชเป็นผู้รับผิดชอบ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ๖ โรงเรียน มีเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนหรือปัญหาด้าน

พฤติกรรมเข้า ร่วมโครงการจ านวน ๓๖ ราย จากการด าเนินงานได้รับการตอบรับจากครูและนักเรียนเป็นอย่าง
ดี ว่าโปรแกรม 1to5 Piano ช่วยให้เด็กมีสมาธิในการเรียนเพิ่มขึ้น นั่งเรียนได้นานขึ้น และมีความกล้า
แสดงออก ท าให้เด็กมีความ ภาคภูมิใจในตนเอง และท าให้ครูมีโปรแกรมท่ีจะพัฒนาศักยภาพของเด็กท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนหรือปัญหาด้าน พฤติกรรม ทางโรงพยาบาลจึงด าเนินการขยายโครงการเรื่อยมา โดยใน ปี ๒๕๕๘ 
มีโรงเรียนเข้าร่วม ๑๒ โรงเรียน นักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนหรือปัญหาด้านพฤติกรรม จ านวน ๘๕ ราย ปี 
๒๕๕๙ มีโรงเรียนเข้าร่วม ๑๖ โรงเรียน นักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนหรือปัญหาด้านพฤติกรรม จ านวน 

๑๒๖ ราย และในปี ๒๕๖๐ ทางโรงพยาบาลแก่งคอยได้จัดท าโครงการขยายไปยังเด็กระดับช้ันอนุบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการค้นหาเด็กท่ีมีความเล่ียงมีปัญหาทางการเรียนหรือปัญหาด้านพฤติกรรม ให้ได้รับ  
การดูแลรักษาเพื่อให้มีพัฒนาการท่ีสมวัย มีโรงเรียนเข้าร่วม ๑๐ โรงเรียน ๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนหรือปัญหาด้านพฤติกรรม จ านวน ๖๗ ราย 

กลวิธีการด าเนินงาน 1to5 Piano 

๑. จัดประชุมครู ผู้ดูแลเด็ก และคณะท างาน(แพทย์พยาบาล นักจิตวิทยา อาจารย์สอน 1to5  
piano เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อแลกเปล่ียนเทคนิคการสอน 1to5 piano ติดตามการด าเนินงานและร่วมวาง
แผนการด าเนินงานให้เกิดความก้าวหน้า 

๒. ครู คัดกรองพัฒนาการและประเมินพฤติกรรมเด็กโดยใช้แบบบันทึกพัฒนาการและพฤติกรรม 

1to5 piano ท่ีคณะท างานได้จัดท าขึ้น หากพบเด็กท่ีมีปัญหาซับซ้อน รุนแรง จะประสานทีมแพทย์พยาบาล 
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~ ๕๗ ~ 

 

นักจิตวิทยาลงพื้นท่ีเย่ียมท่ีโรงเรียนหรือเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือเด็ก 
๓. ครูด าเนินการสอนเด็กนักเรียนตามโปรแกรม 1to5 Piano โดยครูก าหนดวันและเวลาท่ีจะสอน

เด็กเอง 

๔. การติดตาม/ประเมินผล : ติดตามประเมินผลการด าเนินงานจากแบบบันทึกพัฒนาการและ
พฤติกรรม 1to5 piano 

ผลการด าเนินงาน 1to5 Piano 

ปี ๒๕๕๗ มีโรงเรียนเข้าร่วม ๖ โรงเรียน นักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนหรือปัญหาด้านพฤติกรรม 

จ านวน ๓๖ ราย ผลการด าเนินงานแต่ละด้านจ าแนกเป็นด้านการเรียน ๗ ราย ด้านสังคมและอารมณ์ ๕ ราย 
และด้านพฤติกรรม ๑๑ ราย  

ปี ๒๕๕๘ มีโรงเรียนเข้าร่วม ๑๒ โรงเรียน นักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนหรือปัญหาด้านพฤติกรรม 
จ านวน ๘๕ ราย ผลการด าเนินงานแต่ละด้านจ าแนกเป็นด้านการเรียน ๓๐ ราย ด้านสังคมและอารมณ์ ๔ ราย 
และด้านสมาธิในการเรียน ๑๗ ราย  

ปี ๒๕๕๙ มีโรงเรียนเข้าร่วม ๑๖ โรงเรียน นักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนหรือปัญหาด้านพฤติกรรม 
จ านวน ๑๒๖ ราย ผลการด าเนินงานแต่ละด้านจ าแนกเป็นด้านการเรียน ๕๔ ราย ด้านสังคมและอารมณ์ ๑๒ 
ราย ด้านพฤติกรรม ๑๑ ราย และด้านสมาธิในการเรียน ๒๒ ราย 
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~ ๕๘ ~ 

 

ภาพการอบรม 1to5 Piano 

          
 

 

ภาพการฝึกปฏิบัติ 1to5 Piano 
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~ ๕๙ ~ 

 

ภาพทีมออกเยี่ยมบา้น/เยี่ยมโรงเรียนในกรณีเด็กมีปัญหาซ  าซ้อน 
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~ ๖๐ ~ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

แนวทางการดูแลเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียน/พฤติกรรม 
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~ ๖๑ ~ 

 

กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตต าบลชะอม ...สู่... 
นวัตกรรม  “๕ บาท สร้างสุข บรรเทาทุกข์ ผู้ด้อยโอกาส” 

องค์การบริหารส่วนต าบลชะอม  
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 
สืบจากการการด าเนินพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอแก่งคอย ท่ีด าเนินการ

ช่วยเหลือ กลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ในอ าเภอแก่งคอย ต้ังแต่ปี ๒๕๕๗ แต่เนื่องจากกลุ่มคนพิการ 

ผู้ด้อยโอกาส ในต าบลชะอม มีจ านวนมาก ท าให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ไม่เพียงพอและทันท่วงที 

กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยต่างๆ จากการเยี่ยมพบปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการ การรักษา ขาด

ผู้ดูแล ขาดกายวัสดุอุปกรณ์ และมีปัญหาเศรษฐกิจ ฐานะยากจน ต าบลชะอม จึงมีแนวคิดจัดต้ังกองทุนพัฒนา

ชีวิตต าบลชะอมขึ้น โดยมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ท าให้ผู้สูงอายุอยากช่วยเหลือ จึงรวบรวม

ส่ิงของท่ีมีออกเยี่ยมบ้าน จึงเกิดเป็นกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตต าบลชะอม โดยมีท่านนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลชะอม เป็นประธานกองทุนผู้สูงอายุ และ อสม. จิตอาสาร่วมกันจัดท าผลิตภัณฑ์เยี่ยมบ้าน เช่น ยาดม

สมุนไพร น้ ายาล้างจาน น้ ายาซักผ้า น้ ายาปรับผ้านุ่ม เป็นต้น และยังได้รับการสนับสนุน จากกองทุนพัฒนา

คุณภาพชีวิตอ าเภอแก่งคอย เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย กระเบื้องหลังคา เครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ เป็นการสร้างบ้าน

ประชารัฐ และจากชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลชะอม รวมเป็นเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท แต่ยังไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ จึงขอรับการสนับสนุนจากชาวบ้านหลังคาเรือนละ ๕ บาท มี อสม.ท่ีรับผิดชอบน าเงินส่งเข้ากองทุนฯ  

โดยผ่านกระบวนการเห็นชอบจากชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านต าบลชะอม อนุญาตให้ขอรับการ

สนับสนุนได้ตามก าลังศรัทธาไม่บังคับ ขณะนี้กองทุนฯ มีเงินอยู่จ านวน ๑๒๙,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุน

จากชุมชนเป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ช้ีให้เห็นของความร่วมมือชุมชนท่ีมีต่อกองทุนฯ จึงเกิดนวัตกรรม

กระบวนการ ๕ บาทสร้างสุข บรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาสต าบลชะอม 

     ดังนั้น กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตต าบลชะอม จึงขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนเงินเข้าสู่กองทุน

พัฒนาคุณภาพชีวิตต าบลชะอม โดยมี อสม.แต่ละพื้นท่ี เป็นตัวแทนของกองทุนฯ รับเงินสนับสนุนนี้ หลังคา

เรือนละ ๕ บาทต่อเดือน ซึ่งเงินสนับสนุนนี้จะน าไปจัดซื้อส่ิงจ าเป็นให้กับผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาสในต าบลชะอม 

เพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นต่อไป 
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~ ๖๒ ~ 

 

วัตถุประสงค์ 

  ๑. เพื่อจัดซื้อส่ิงจ าเป็นให้กับผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาสในต าบลชะอม    

  ๒. เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง ท่ีอยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาสในต าบลชะอม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน     

  ๑. ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

  ๒. ประชุม อสม.และเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน ก าหนดแนวทาง และหาวิธีแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 

  ๓. จัดท าประชาคมหมู่บ้าน เพื่อช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานของ อสม.และเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง และ
แต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตต าบลชะอม 

  ๔. ด าเนินการขอรับการสนับสนุน หลังคาเรือนละ ๕ บาทต่อเดือน ตามพื้นท่ี อสม. รับผิดชอบ และ
น าเงินส่งเข้ากองทุน ฯ 

  ๕. ออกเย่ียมบ้าน เพื่อมอบส่ิงของสนับสนุนจากกองทุน ฯ ตามความจ าเป็นแต่ละบุคคล 

  ๖. สรุปผลการด าเนินงาน รายรับ-รายจ่าย,จ านวนผู้ได้รับสนับสนุน ต่อคณะกรรมการกองทุน ฯ และ
คืนข้อมูลกลับสู่ชุมชน 

 

รูปภาพประกอบขั้นตอนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตต าบลชะอม 

 

            ๑. การส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มผู้ด้อยโอกาส        

    

            ๒. ประชุม/ช้ีแจงอสม.และเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน ก าหนดแนวทาง และหาวิธีแก้ไขปัญหา

ร่วมกัน 

            ๓. ประชุม/ช้ีแจง ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอความเห็นชอบ ขอรับการสนับสนุนหลังคาเรือนละ 

๕ บาทต่อเดือน 



เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

~ ๖๓ ~ 

 

  

   

                          ๔. รูปภาพแสดง มอบชุดสุขใจ ให้กับผู้ด้อยโอกาส 
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~ ๖๔ ~ 

 

สรุปผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตต าบลชะอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ ์

 

ปัญหา/อุปสรรค 

    ๑. อสม.บางท่านไม่ให้ความร่วมมือในการขอรับสนับสนุนจากชาวบ้าน สาเหตุ อายและไม่อยาก
รบกวน จึงใช้เงินส่วนตัวออกแทน 

    ๒. ชาวบ้านบางท่านไม่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุน บอกว่า “ท าแล้วได้อะไรกับตัวเองบาง”   
 

แผนพัฒนาในปีต่อไป 
 

 หากกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความยั่งยืน ทางคณะกรรมการเห็นควรขยายไปสู่โรงเรียน ในกลุ่ม 
เด็กเรียนดียากจน อาจสนับสนุน เงิน หรือส่ิงจ าเป็นในแต่ละบุคคล  

 

 

สรุปผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตต าบลชะอม 

ปี 
พ.ศ. 

รายการ 
จ านวนผู้ได้รับ    
การสนันสนุน 

๒๕๕๘ ผ้าอ้อมส าเร็จรูป,
ข้าวสาร,น้ า,ไข่ 

๔๐  คน 

๒๕๕๙ ผ้าอ้อมส าเร็จรูป,
ข้าวสาร,ไข่,ชุด
ผลิตภัณฑ์และ 

ซ่อมแซมบ้าน 

๕๐ คน และ
ซ่อมแซมบ้าน  
๒ คน 

๒๕๖๐ 

 
 
 
 

๒๕๖๑ 

ผ้าอ้อมส าเร็จรูป,
ข้าวสาร,ไข่,ชุด
ผลิตภัณฑ์และ 

ซ่อมแซมบ้าน 

ผ้าอ้อมส าเร็จรูป,
ข้าวสาร,ไข่,ชุด
ผลิตภัณฑ์และ 

ซ่อมแซมบ้าน 

 
 
 
 
 
 

๓๐ คน และ
ซ่อมแซมบ้าน  
๒ คน 

 

๘๐ คน และ
ซ่อมแซมบ้าน  
๒ คน 
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~ ๖๕ ~ 

 

“เด็กหาเรื่อง” 

คาราวานเด็กเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะปราง  
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 
จากกิจกรรมท่ีกลุ่มเยาวชนลูกมะปรางได้ลงมือท าในโครงการพลังคนรุ่นใหม่ พลังสร้างเสริมสุขภาวะ 

ซึ่งด าเนินการโดยกลุ่มไม้ขีดไฟ จังหวัดนครราชสีมา พัฒนาสู่สายสัมพันธ์ในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน

ระหว่าง เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ 

 

กลุ่มเยาวชนลูกมะปราง เกิดจากการรวมตัวกันของเด็กกลุ่มเส่ียงท่ีต้องการพื้นท่ีในการแสดงออกใน

รูปแบบของตนเอง ภายใต้การดุแลของสภาเด็กและเยาวชนต าบลท่ามะปรางโดยมีนายบุญสืบ พันธ์ประเสริฐ 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะปรางเป็นท่ีปรึกษา  



เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

~ ๖๖ ~ 

 

 

กิจกรรม “เด็กหาเรื่อง” เริ่มต้นจากพี่ๆแกนน าในกลุ่มชักชวนเด็กๆในหมู่บ้านออกส ารวจแหล่ง

ทรัพยากรในหมู่บ้าน และวางแผนเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุ สอบถามความเป็นมา

ของหมู่บ้าน ตลอดจนฟังเรื่องเล่าในอดีตต่างๆจากผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างความรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ

และความภาคภูมิใจให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งการด าเนินกิจกรรมอยู่ภายใต้การดุแลของ อบต. รพสต. อสม. โรงเรียน

วัดท่ามะปราง และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลท่ามะปราง ในฐานะท่ีปรึกษาของเด็กๆ 

 

ผลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรมเด็กๆท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความรักและหวงแหนในชุมชนของตนเอง

มากขึ้น มีสัมพันธภาพอันดีและห่วงใยผู้สูงอายุในชุมชนแม้จะไม่ใช่ญาติของตน มีจิตส านึกสาธารณะและ

กระตือรือร้นท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนมากขึ้น 



เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

~ ๖๗ ~ 

 

 

พี่ๆเยาวชนมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น กล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็น และเป็นแกนน าในการจัด

กิจกรรมของชุมชน เช่นการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และการจัดกิจกรรมวัน

สงกรานต์ของชุมชน ในขณะท่ีผู้สูงอายุก็ได้รับการดูแลท้ังสุขภาพกายและสุขภาพใจ เห็นคุณค่าของตนเองและ

มีความสุขในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

~ ๖๘ ~ 

 

การสร้างบ้านและปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ตามโครงการ "ประชารัฐสระบุรี สร้างห้องน ้า เพ่ือช่วยเหลือประชาชน" ประจ้าปี ๒๕๖๑ 

 

กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต  
อ้าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 
๑. ชื่อ - นามสกุล  นางสาวสม  ใหม่สุข  เกิดวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๘๑ ปัจจุบัน อายุ ๘๐ ปี  
                        บ้านเลขท่ี ๑๙/๑ ม.๑๑ ต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
ประวัติทั่วไป สมรสแล้ว พิการด้านการมองเห็นต้ังแต่อายุ ๗ ขวบ แล้วบอดสนิทท้ัง ๒ ข้าง เมื่ออายุ 

๒๐ ปี ปัจจุบันอายุ ๖๐ ปี มีลูกชายพิการทางการเคล่ือนไหวต้ังแต่เกิด และได้เสียชีวิต เมื่อปี ๒๕๕๖ สามี
เสียชีวิตเมื่อ ปี ๒๕๕๗ ปัจจุบันอาศัยอยู่คนเดียว หุงหาอาหารทานเอง ช่วยเหลือตัวเองได้  

ประวัติการเจ็บป่วย ไม่มีโรคประจ าตัวร้ายแรง มีความพิการตาบอดท้ัง ๒ ข้าง อาศัยอยู่คนเดียว ไม่
มีคนคอยช่วยเหลือ การกินอยู่ หุงหาอาหารเอง ด้วยความยากล าบาก การเข้าห้องน้ า การใช้ชีวิตประจ าวัน
ค่อนข้างล าบาก ประกอบกับบ้านท่ีอยู่อาศัยปัจจุบัน หลังคาปลวกกิน ผุพังตามอายุ ห้องน้ าท่ีไม่เหมาะสมกับ
อายุและความพิการ ฝาบ้านท่ีผุพังไปตามสภาพ อาจก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจ าวันและอันตรายต่อ
ชีวิต 

ปัญหาเศรษฐกิจ มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันมาจาก บ.เอกชน ให้การช่วยเหลือบางส่วน เงินคนชรา
และคนพิการ รับจ้างท่ัวไป ทางงานเกษตร เช่น ถอนถั่ว เก็บพริก  

สภาพที่อยู่อาศัย บ้านไม้หลังคาสังกะสี มีความช ารุดผุพัง ตามสภาพ ห้องน้ าเก่าช ารุด 
ปัจจุบันด้านที่อยู่อาศัย ได้รับการช่วยเหลือ สร้างบ้านหลังใหม่ บนพื้นท่ีใหม่ ปรับสภาพพื้นด้านข้าง

ให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เปล่ียนโถส้วมเป็นแบบชักโครก สร้างโรงเรือนเล้ียงไก่
ไว้ส าหรับเป็นรายได้เสริมและเป็นอาหาร ปลุกพืชผักสวนครัวรอบบ้าน 

 

  สภาพก่อนการปรับปรุง                               อยู่ระหว่างก่อสร้างบ้านหลังใหม่ 
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~ ๖๙ ~ 

 

๒. ชื่อ - นามสกุล   นางจ ารัส ไชยอาสา เกิดวันท่ี - - ๒๔๘๓ ปัจจุบัน อายุ ๗๘ ปี 
บ้านเลขท่ี ๑๑๔/๑ หมู่ ๒ ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี   

ประวัติทั่วไป สภานะภาพ หม้าย อาศัยอยู่กับหลาน โดยมีญาติและพี่น้อง ท่ีอาศัยอยู่ติดกัน อาชีพ 
ด้ังเดิม รับจ้างท่ัวไป ลักษณะท่ีอยู่อาศัย บ้านไม้ยกพื้นสูง ประมาณ ๕๐ เมตร ต่อเติมออกทางด้านข้างจากบ้าน
ญาติท่ีเป็นเจ้าของท่ีดิน ในบริเวณพื้นท่ีมีบ้านปลูกรวมกัน ๖ หลัง มีห้องน้ า ๑ ห้อง ไม่รวมของห้องน้ าส่วนตัว
เจ้าของท่ี มีจ านวน ๕ หลังท่ีใช้ห้องน้ ารวมกันจ านวน ๑ ห้อง ต่อประชากร ๑๔ คน ท้ังอาบน้ าและขับถ่าย หาก
ปวดหนักมาก จะเข้าป่าเพื่อขับถ่ายลงดินแทน  

ประวัติการเจ็บป่วย มีโรคประจ าตัวคือเบาหวาน รักษาท่ี รพ.สระบุรี เมื่อ พ.ค.๒๕๖๐ ตัดนิ้วโป้งเท้า
ซ้าย และเมื่อเมษายน ๒๕๖๑ ตัดขาขวาเหนือเข่า สาเหตุเกิดจากแผลติดเช้ือและป่วยโรคเบาหวาน ปัจจุบัน
สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี สุขภาพช่องปากมีฟันผุ สุขภาพจิตใจดีขึ้น คัดกรองไม่พบภาวะโรคซึมเศร้า สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ ท ากิจวัตรประจ าวันได้ดีไม่เป็นภาระของบุตรหลาน 

ปัญหาเศรษฐกิจ ไม่มีรายได้ อาศัยอยู่กับหลานมีอาชีพรับจ้างท่ัวไป เป็นผู้สูงอายุ รายได้มาจากเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ ๗๐๐ บาท และเบ้ียความพิการ ๘๐๐ บาท 

ปัจจุบันด้านที่อยู่อาศัย ได้รับการช่วยเหลือ สร้างห้องน้ า ๑ ห้อง เปล่ียนโถส้วม จากนั่งยองเป็นแบบ
ชักโครก 

 
 

  สภาพก่อนการปรับปรุง                                      สภาพหลังการปรับปรุง 
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~ ๗๐ ~ 

 

๓. ชื่อ - นามสกุล   นางทองกวย ทัดสาลี เกิดวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๐๖ ปัจจุบัน อายุ  ๕๕ ปี  
บ้านเลขท่ี ๑๖ หมู่ ๕ ต าบลบ้านป่า อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  

ประวัติทั่วไป อาศัยอยู่กับสามี บุตรชาย บุตรสาวและหลาน รวม ๕ คน สามีอาชีพรับจ้างงาน
ก่อสร้างรายได้วันละ ๔๐๐ บาท บุตรชายไม่มีงานท า (อยู่ระหว่างสมัครงาน) และบุตรสาวมีอาชีพรับจ้างใน
โรงงาน (เพิ่งได้งานท า) 

ประวัติการเจ็บป่วย เจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง เข้ารับการรักษาท่ี โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านป่า อาการเจ็บป่วยปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน  

ปัญหาเศรษฐกิจ รายได้ในครอบครัวใช้จ่ายในครอบครัวหมดในแต่ละเดือน ไม่เหลือเก็บ จึงไม่มีเงิน
เพียงพอในการสร้างต่อเติมบ้านพักอาศัย ซึ่งได้สร้างโครงหลังคาไว้เมื่อ 

สภาพที่อยู่อาศัย อาศัยอยู่เพิงพักอาศัยช้ันเดียวติดดิน สภาพเก่าผุพัง เวลาฝนตกน้ าไหลเข้าไป
ภายในบ้านและบางครั้งมีสัตว์เล้ือยคลานเข้าไปในบ้าน 

ปัจจุบัน ด้านที่อยู่อาศัย ได้รับการช่วยเหลือ สร้างท่ีพักอาศัยบริเวณโครงหลังคาเดิมท่ีเคยสร้างไว้  
- รับสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอแก่งคอย ไ ด้แก่ ปูนซีเมนต์   

โถส้วมชักโครก สีทาบ้าน 
- งบประมาณสนับสนุน จาก  ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน ๒๐,๐๐๐ บาท 
- งบประมาณสนับสนุนจาก อบต.บ้านป่า ๒๐,๐๐๐ บาท 
- งบประมาณสนับสนุนจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จ ากัด 

 
  สภาพก่อนการปรับปรุง                                      สภาพหลังการปรับปรุง 
 

      

 

 

 



เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

~ ๗๑ ~ 

 

๔. ชื่อ – นามสกุล  นายใบ ค าพินัย เกิดวันท่ี ๑ เมษายน ๒๔๗๔ ปัจจุบันอายุ ๘๗ ปี  
บ้านเลขท่ี ๒๖ หมู่ ๖ ต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  

ประวัติทั่วไป อาศัยอยู่กับภรรยาซึ่งป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ ปัจจุบันภรรยาได้
เสียชีวิตเมื่อเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ท่ีผ่านมา โดยมีลูกสาวและลูกเขยท่ีปลูกบ้านอยู่ใกล้เคียงกันช่วยดูแล ไม่มี
โรคประจ าตัวใดๆ มาก่อน ลักษณะท่ีอยู่อาศัยด้ังเดิมเป็นบ้านเด่ียวมีไต้ถุนโล่ง สภาพบ้านค่อนข้างทรุดโทรม 
ห้องน้ าเก่าเป็นแบบนั่งราบ ได้มีการปรับปรุงห้องน้ าตามโครงการ โดยเปล่ียนโถส้วมจากแบบนั่งราบเป็นแบบ
ชักโครกเพื่อให้ใช้งานสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ  

ประวัติการเจ็บป่วย ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง แต่เนื่องจากอายุมากขึ้น ท าให้การเดิน
ไม่ค่อยมั่นคง ต้องใช้ไม้เท้าช่วยในการเดินหรือเคล่ือนย้ายตัวจากท่ีหนึ่งไปอีกท่ีหนึ่ง สามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันพื้นฐานได้ตามปกติ  

สภาพทางเศรษฐกิจ ไม่ได้ประกอบอาชีพ ไม่มีรายได้อื่น เป็นผู้สูงอายุ รายได้มาจากเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเดือนละ ๘๐๐ บาท เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เรื่องการรับประทานอาหาร ลูกสาวท่ีอยู่บ้านติดกันช่วย
ดูแลให้ ได้รับอาหารครบท้ัง ๓ มื้อ  

สภาพที่อยู่อาศัย อาศัยอยู่บ้านของตนเอง ปัจจุบัน ด้านท่ีอยู่อาศัย ได้รับการช่วยเหลือซ่อม 
ปรับปรุงห้องน้ า เปล่ียนโถส้วม จากนั่งยองเป็นแบบชักโครก 

 
  สภาพก่อนการปรับปรุง                                      สภาพหลังการปรับปรุง 

 

      
 

 

 

 



เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

~ ๗๒ ~ 

 

๕. ชื่อ - นามสกุล   นางบัวผัน น้อยนิ่ม เกิดวันท่ี  ๑๖ มีนาคม  ๒๕๐๘ ปัจจุบันอายุ ๕๓ ปี  
บ้านเลขท่ี ๑๒ หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลตาลเด่ียว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

ประวัติทั่วไป อาศัยอยู่กับครอบครัว สามีป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ รักษาท่ีโรงพยาบาล   
แก่งคอย ช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อย และมีลูกชาย ท างานรับจ้างท่ี บมจ.โคห์เลอร์ ประเทศไทย จ ากัด ส่วนลูก
สาวอีกหนึ่งคน อาศัยอยู่จังหวัดปทุมธานี ท างานเป็นครูอัตราจ้าง 

ประวัติการเจ็บป่วย มีโรคความดันโลหิตสูง แพทย์ไม่ได้ให้ยา และให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ
ควบคุมอาหาร และป่วยขาพิการ จากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ ชนกับรถยนต์ เดินขากะเผลก  

ปัญหาเศรษฐกิจ อาชีพรับจ้าง การรับจ้างซักผ้า เดือนละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นผู้หารายได้หลักของ
ครอบครัว เพราะเมื่อสามีป่วย ก็ต้องออกจากงาน ไม่มีรายได้ ส่วนลูกชาย ก็รับจ้าง ช่วยส่งน้องสาวเรียนจนจบ 
น้องสาวเพิ่งจะได้งานท าเป็นครูอัตราจ้าง เมื่อไม่กี่เดือนท่ีผ่านมา  

ปัจจุบันด้านที่อยู่อาศัย บ้านท่ีพักอาศัย เป็นบ้านช้ันเดียว ห้องโล่ง ไม่มีประตู หลังคารั่ว ไม่มีกันสาด
นอกชาน สร้างมาประมาณ ๑๐ กว่าปี บนท่ีดินของตัวเอง ได้รับการช่วยเหลือในโครงการประชารัฐฯ  
ซ่อมแซมท่ีพักอาศัยท่ีบ้านหลังเดิม ต่อเติมหลังคาบ้าน เป็นกันสาด บังแดดบังฝน ท าประตูบ้าน บันได และชาน
นอกบ้าน  

ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ อาการเจ็บป่วยดีข้ึน สุขภาพจิตดีขึ้น 
 

  สภาพก่อนการปรับปรุง                                      สภาพหลังการปรับปรุง 
 

  
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

~ ๗๓ ~ 

 

๖. ชื่อ - นามสกุล   นางพุฒ ยาชันกาด เกิดวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๔๙๕ ปัจจุบันอายุ ๖๖ ปี 
บ้านเลขท่ี ๔๘ /๑๘ หมู่ ๒ ต าบลเตาปูน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

ประวัติทั่วไป อาศัยอยู่กับลูกและหลานท่ีอาศัยอยู่ติดกัน อาชีพเกษตรกรรม ไม่มีโรคประจ าตัวใดๆ 
มาก่อน ลักษณะท่ีอยู่อาศัยด้ังเดิมเป็นบ้านเด่ียวมีไต้ถุนสูง สภาพเก่ามาก ในครัวด้านล่างมีสภาพเก่าทรุดโทรม
ไม่เหมาะแก่การประกอบอาหารและเป็นแหล่งสะสมเช้ือโรค   

ปัญหาเศรษฐกิจ ไม่มีรายได้ มีฐานะไม่ค่อยดี อาศัยอาหารการกิน จากลูก เป็นผู้สูงอายุ รายได้มา
จากเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ ๖๐๐ บาท เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

สภาพที่อยู่อาศัย เก่าแก่ทรุดโทรมมากสภาพบ้านขณะท า ได้รับความร่วมมือจากจิตอาสา และได้รับ
สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์จากฟาร์มไก่โพธิ์งาม 

ปัจจุบันด้านที่อยู่อาศัย ได้รับการช่วยเหลือ ซ่อมท่ีพักอาศัย ท่ีบ้านหลังเดิม ต่อเติมห้องครัวให้เหมาะ
กับการประกอบอาหารและปลอดภัยจากเช้ือโรค 
 

   
 

  

 

 

 



เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

~ ๗๔ ~ 

 

๗. ชื่อ – นามสกุล นางสาวบุญธรรม ธรรมกิจนา เกิดวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๔๙๕ ปัจจุบันอายุ ๖๖ ปี 
                บ้านเลขท่ี ๑๐ หมู่ ๔ ต าบลบ้านธาตุ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี
ประวัติทั่วไป สถานภาพโสด อาศัยอยู่กับญาติและพี่น้อง ท่ีอาศัยอยู่ติดกัน อาชีพด้ังเดิมท า

เกษตรกรรม ลักษณะท่ีอยู่อาศัยด้ังเดิมเป็นบ้านสองช้ัน ด้านบนเป็นบ้านไม้ ด้านล่างเป็นปูน เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
ไหม้บ้านท้ังหลังช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ก่อนเกิดไฟไหม้นางสาวบุญธรรม ธรรมกิจนา ได้เข้ารับการรักษาตัว
ท่ีรพ.สระบุรีเพราะเป็นแผลท่ีขาข้างซ้ายต้องท า skin graft ทางอบต.ท่าตูม และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ
แก่งคอย ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และภาคเอกชน ได้ช่วยเหลือและมีการสร้างบ้านให้  

ประวัติการเจ็บป่วย ไม่มีโรคประจ าตัวใดๆ มาก่อน (แต่ขาข้างซ้ายลีบ) เริ่มเจ็บป่วยเมื่อ ๑ ปีท่ีผ่าน
มา ด้วยอาการเป็นแผลท่ีขาข้างซ้ายเกิดจากอาการคันท าให้เกิดแผลและมาล้างแผลท่ีอนามัยแผลยังไม่หาย ส่ง
รพ.สระบุรี หมอรพ.สระบุรี ท าskin graft และนอนรักษาตัวอยู่รพ.สระบุรีประมาณ ๑-๒ เดือน ท าให้ช่วงรักษา
ตัวอยู่รพ.สระ เป็นช่วงท่ีบ้านเกิดไฟไหม้ หลังออกรพ.มาพักอาศัยกับหลานก่อน ระหว่างรอสร้างบ้านเสร็จ 
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ท้ังเรื่องการใช้ชีวิตประจ าวัน  

ปัญหาเศรษฐกิจ ไม่มีรายได้ อาศัยอาหารการกินจากหลานๆ และญาติแบ่งปันให้  เป็นผู้สูงอายุ 
รายได้มาจากเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

สภาพที่อยู่อาศัย บ้านช้ันเดียว 
ปัจจุบัน ด้านที่อยู่อาศัย ได้รับการช่วยเหลือ สร้างท่ีพักอาศัย ท่ีบ้านเดิมท่ีไฟไหม้ 
 

  สภาพก่อนการปรับปรุง                                      สภาพหลังการปรับปรุง 

 

    
 
 
 
 



เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

~ ๗๕ ~ 

 

๘. ชื่อ - นามสกุล   นางมณี ภูสุรินทร์ เกิดวันท่ี - - ๒๕๐๐ ปัจจุบันอายุ  ๖๑ ปี  
บ้านเลขท่ี ๒๘ หมู่ ๓ ต าบลห้วยแห้ง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

ประวัติทั่วไป อาศัยอยู่คนเดียว มีลูกสาวอาศัยอยู่บ้านข้างๆ ไม่มีอาชีพแน่นอน รับจ้างท่ัวไปแล้วแต่
คนจ้าง เช่น ปลูกมัน หักข้าวโพด  

ประวัติการเจ็บป่วย ไม่มีโรคประจ าตัว แต่มีอาการหูตึง  
ปัญหาเศรษฐกิจ ไม่มีรายได้ แน่นอน เนื่องจากอาชีพรับจ้างท่ัวไปแล้วแต่ใครจะจ้างบางวันไม่มี

รายได้ มีลูกสาวอาศัยอยู่บ้านข้างเคียงช่วยเหลือเป็นครั้งคราว และมีบัตรคนจนท่ีรัฐบาลมอบให้แล้ว เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุอยู่ในระหว่างด าเนินการ 

สภาพที่อยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัยด้ังเดิมเป็นบ้านไม้ไต้ถุนโล่ง สภาพเก่า ในปี ๒๕๖๑ ผู้น าชุมชน และ 
อปท. ห้วยแห้ง ได้ด าเนินการซ่อมแซมแซมและสร้างห้องสุขาให้ใหม่เนื่องจากของเดิม สภาพเก่าผุพัง ฝาห้องน้ า
เป็นสังกะสีผุพัง 

ปัจจุบัน ด้านที่อยู่อาศัย ได้รับการช่วยเหลือ ซ่อมห้องน้ า  
      

  สภาพก่อนการปรับปรุง                                      สภาพหลังการปรับปรุง 
 

         

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

~ ๗๖ ~ 

 

๙. ชื่อ - นามสกุล   นางบิน วันดาคุณ  เกิดวันท่ี ๑ มกราคม ๒๔๙๑ ปัจจุบันอายุ ๗๐ ปี 

                 บ้านเลขท่ี ๗๒ หมู่ ๘ ต าบลห้วยแห้ง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
 

ประวัติทั่วไป มีบุตรทั้งหมด ๓ คน ปัจจุบันอาศัยอยู่คนเดียวเนื่องจากบุตรแยกย้ายไปมีครอบครัว มี
อาชีพค้าขาย ลักษณะท่ีอยู่อาศัยบ้านเด่ียวชั้นเดียว สภาพทรุดโทรม มีห้องน้ าอยู่แยกออกไปจากตัวบ้าน อบต.
ห้วยแห้ง ได้มาซ่อมปรับปรุงสภาพห้องน้ า และสภาพบ้านให้แข็งแรง  

 

ประวัติการเจ็บป่วย มีโรคประจ าตัว ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน มา ๒๐ ปี รับการรักษาท่ี 
รพ.สต.ห้วยแห้ง  

ปัญหาเศรษฐกิจ อาศัยอยู่คนเดียวไม่มีบุตรหลานมาจุนเจือ รายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการ
ค้าขาย มีรายได้น้อยจึงจัดอยู่ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและได้รับการดูแลจากคณะกรรมการหมู่บ้านมาตลอด  

สภาพที่อยู่อาศัย อาศัยอยู่บ้านเด่ียว สภาพเก่า ทรุดโทรม ห้องน้ าหลังคารั่ว 

ปัจจุบัน ด้านที่อยู่อาศัย ได้รับการช่วยเหลือ ซ่อมท่ีพักอาศัย ท่ีบ้านหลังเดิม ปรับสภาพห้องน้ าและ
ซ่อมหลังคาห้องน้ า ปรับสภาพบ้านให้แข็งแรงคงทน 

 
  สภาพก่อนการปรับปรุง                                      สภาพหลังการปรับปรุง 
 

      
 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

~ ๗๗ ~ 

 

๑๐. ชื่อ – นามสกุล  นายประชา ชัยโส เกิดวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๔๑๐ ปัจจุบันอายุ ๕๑ ปี  
บ้านเลขท่ี ๖๒/๔ หมู่ ๔ ต าบลท่าตูม อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

ประวัติทั่วไป เป็นผู้พิการทางการเคล่ือนไหว (ขาข้างขวาขาดเหนือเข่า) อาชีพรับจ้างท่ัวไป ลักษณะ
ท่ีอยู่อาศัยด้ังเดิมเป็นบ้านช้ันเดียว พื้นติดดิน มุงหลังคาด้วยสังกะสี และล้อมรอบบริเวณบ้านด้วยสังกะสีเก่าๆ 
เวลาฝนตกก็รั่วและและมีน้ าขังขังบริเวณภายในบ้าน 

ประวัติการเจ็บป่วย เมื่อประมาณ ๕ ปีท่ีแล้ว ได้เข้าร่วมโครงการขาเทียมของโรงพยาบาลแก่งคอย 
จากแต่ก่อนท่ีเคล่ือนไหวล าบาก ออกรับจ้างก็ไม่ค่อยได้ เนื่องจากเคล่ือนไหวได้ไม่ดี หลังจากได้เข้ารับการท าขา
เทียมแล้วท าให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้น ท้ังเรื่องการใช้ชีวิตประจ าวัน การออกรับจ้างท างาน  

ปัญหาเศรษฐกิจ มีรายได้จากการรับจ้างรายวัน จากการท่ีเลือกสร้างบ้านให้คนพิการรายนี้
เนื่องจากว่า สภาพความอยู่ท่ีต้องรับจ้างรายวันของแต่ละคนในครอบครัว โดยเฉพาะประชา ซึ่งเป็นเสาหลัก
ของครอบครัวนั้น ถ้ามีคนมาจ้างก็มีรายได้ ส่วนภรรยาออกรับจ้างรายวันช่วยสามี เก็บถั่วเก็บถั่วเก็บแตงวันละ  
๑๐๐-๑๕๐ บาท แต่งานก็ไม่ได้มีทุกวัน มีลูกท่ีต้องเรียนหนังสือ 

สภาพที่อยู่อาศัย อาศัยอยู่เพิงหน้าบ้าน กิน นอน อยู่บนโต๊ะไม้กระดานท่ีประกอบขึ้นเองเป็นเตียง 
ส่วนลูกๆ นั้นนอนในบ้าน เนื่องจากสภาพภายในบ้านนั้นคับแคบ   

ปัจจุบัน ด้านที่อยู่อาศัย ได้รับการช่วยเหลือ ซ่อมท่ีพักอาศัย ท่ีบ้านหลังเดิม ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือ
จากบริษัทเอกชนในพื้นท่ี ม.๔ ต าบลท่าตูม ซึ่งได้แก่ บริษัท ทุ่งคาร์ฮาเบอร์ จ ากัด บริษัท ซีพี จ ากัด บริษัท  
ดินลูกรัง จ ากัด 

 
      สภาพก่อนการปรับปรุง                                   สภาพหลังการปรับปรุง 

 

                                                              

                                      

 

 



เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

~ ๗๘ ~ 

 

๑๑. ชื่อ – นามสกุล  นางสมศักดิ์ เกสรทอง เกิดวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๐๖ ปัจจุบันอายุ ๕๕ ปี 

  บ้านเลขท่ี ๙๒/๑ หมู่ ๑๒ ต าบลห้วยแห้ง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
ประวัติทั่วไป อาศัยอยู่กับหลาน ๒ คน มีฐานะยากจน ตกเกณฑ์ จปฐ. บ้านท่ีอยู่อาศัยไม่มั่นคง   

ลักษณะท่ีอยู่อาศัยบ้านเด่ียวชั้นเดียว สภาพทรุดโทรม มีห้องน้ าอยู่แยกออกไปจากตัวบ้าน อบต.ห้วยแห้ง ได้มา
ซ่อมปรับปรุงสภาพห้องน้ า และสภาพบ้านให้แข็งแรง  

ประวัติการเจ็บป่วย ไม่มีโรคประจ าตัว   
ปัญหาเศรษฐกิจ มีฐานะยากจน อาชีพรับจ้างท่ัวไป มีรายได้น้อยจึงจัดอยู่ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและ

ได้รับการดูแลจากคณะกรรมการหมู่บ้าน  
สภาพที่อยู่อาศัย  อาศัยอยู่บ้านเด่ียว สภาพเก่า ทรุดโทรม  ห้องน้ าหลังคารั่ว 

ปัจจุบัน ด้านที่อยู่อาศัย ได้รับการช่วยเหลือ ซ่อมท่ีพักอาศัย ท่ีบ้านหลังเดิม ปรับสภาพห้องน้ าและ
ซ่อมหลังคาห้องน้ า ปรับสภาพบ้านให้แข็งแรงคงทน 

 
     สภาพก่อนการปรับปรุง                                     สภาพหลังการปรับปรุง 

 

   
 

 
 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

~ ๗๙ ~ 

 

๑๒. ชื่อ – นามสกุล  นายสัมฤทธิ์ ปาณะศรี เกิดวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๐๒ ปัจจุบันอายุ ๕๙ ปี 
                          บ้านเลขท่ี ๑๔๙ หมู ่๑๒ ต าบลห้วยแห้ง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
ประวัติทั่วไป มีอาชีพรับจ้าง ท างานท่ีโรงงานกระเบ้ืองแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี อาศัยอยู่กับภรรยา

และลูกชายซึ่งยังไม่ได้ท างาน ลักษณะท่ีอยู่อาศัยด้ังเดิมเป็นบ้านเด่ียว ๒ ช้ันครึ่งปูนครึ่งไม้ สภาพเก่า อบต.  
ห้วยแห้ง ได้มาซ่อมปรับปรุงสภาพห้องน้ าและหลังคาห้องน้ า รพ.แก่งคอยท าราวจับส าหรับฝึกเดิน  

ประวัติการเจ็บป่วย เริ่มเจ็บป่วยเมื่อ ๒ ปีท่ีผ่านมา ด้วยอาการ เส้นเลือดในสมองตีบ แขน ขา อ่อน
แรง ด้านซ้าย (Stroke) เข้ารับการรักษาท่ี รพ.สระบุรี ท าให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ท้ังเรื่องการใช้
ชีวิตประจ าวัน การประกอบอาหาร การขึ้นลงบ้านช้ันสูง จึงมาพักอยู่ช้ันล่าง ท าให้ใช้ชีวิตประจ าวันด้วยความ
ยากล าบาก ประกอบกับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเมื่อก่อน การเดิน การทานอาหาร การเข้าห้องน้ า
ได้รับการฟื้นฟูและการเยี่ยมจากคณะแพทย์และนักกายภาพอย่างต่อเนื่อง 

ปัญหาเศรษฐกิจ เป็นผู้หารายได้มาจุนเจือครอบครัว ขณะเจ็บป่วย ได้รับรายได้ส่วนหนึ่งจากกองทุน
ประกันสังคมท่ีชดเชยรายได้จากความพิการ และรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้พิการ แต่รายได้ก็ต้องหักไปใช้หนี้นอก
ระบบซึ่งขอกู้ยืมมาต้ังแต่ยังท างานอยู่ ท าให้เกิดความขัดสนในครอบครัว  

สภาพที่อยู่อาศัย อาศัยอยู่บ้านเด่ียว ๒ ช้ันครึ่งไม้ครึ่งปูน สภาพเก่า ทรุดโทรม ห้องน้ าหลังคารั่ว 
ปัจจุบัน ด้านที่อยู่อาศัย ได้รับการช่วยเหลือ ซ่อมท่ีพักอาศัย ท่ีบ้านหลังเดิม ปรับสภาพห้องน้ าและ

ซ่อมหลังคาห้องน้ าเพื่อให้สอดคล้องชีวิตประจ าวันของผู้ป่วย และเพื่อสะดวกต่อการเข็นผู้ป่วยไปอาบน้ า      
ท าราวหัดเดินส าหรับฝึกเดิน 

        
       สภาพก่อนการปรับปรุง                                    สภาพหลังการปรับปรุง 

 

   
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

~ ๘๐ ~ 

 

๑๓. ชื่อ – นามสกุล  นางสาวบุญมา นิลสุวรรณ์ เกิดวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ ปัจจุบันอายุ ๖๔ ปี 
                           บ้านเลขท่ี ๗๑ หมู่ ๗ ต าบลท่าคล้อ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
ประวัติทั่วไป อาศัยอยู่กับสามี ไม่มีบุตร อาชีพเดิมรับจ้างท่ัวไป ลักษณะบ้านยกพื้นสูงขึ้นลงล าบาก 

สามีสูงอายุ อุ้มไม่ไหวขึ้นลงล าบาก 
ประวัติการเจ็บป่วย เริ่มเจ็บป่วยเมื่อ ๒ ปีท่ีผ่านมา ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบ แขน ขา อ่อน

แรง ด้านซ้าย (Stroke) ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ท้ังเรื่องการใช้ชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหาร การ
ขึ้นลงบ้านยกพื้นสูง อีกท้ังบ้านยังไม่สามารถกันแดดกันฝนได้สักเท่าไหร่ ท าให้การด าเนินชีวิตประจ าวันด้วย
ความยากล าบากท้ังผู้ป่วยและผู้ดูแลท่ีมีอายุมาก ประกอบกับไม่สามรถช่วยเหลือตนเองได้อย่างเมื่อก่อน ไม่ว่า
จะเป็นการเดิน การทานอาหาร การเข้าเข้าห้องน้ า บ้านท่ีอาศัยอยู่ สภาพบันไดผุพังอาจท าให้เกิดอันตราย 

ปัญหาเศรษฐกิจ ไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ มีเพียงรายได้จากเบ้ียผู้สูงอายุและคนพิการ รวม
แล้ว ๑,๔๐๐ บาท และสามีก็มีเพียงรายได้จากเบ้ียผู้สูงอายุและคนพิการ รวมแล้ว ๑,๔๐๐ บาท ซึ่งไม่เพียงพอ
ต่อค่าใช้จ่าย 

สภาพที่อยู่อาศัย บ้านมีสภาพผุพังไม่สามารถกันแดดกันฝนได้ 
ปัจจุบัน ด้านที่อยู่อาศัย ได้รับการช่วยเหลือ ซ่อมท่ีพักอาศัย ท่ีบ้านหลังเดิม จากบ้านยกพื้นสูงเป็น

บ้านช้ันเดียว ปรับสภาพพื้นด้านล่างให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้ป่วย ผู้สูงอายุ  
 
  สภาพก่อนการปรับปรุง                                      สภาพหลังการปรับปรุง 

 

  
         

 

 

 



เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

~ ๘๑ ~ 

 

ภาพแหง่ความส าเร็จ 
 

 
 

 



เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

~ ๘๒ ~ 

 

 

 

 
 


