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 ปัญหาน้ำท่วมอำเภอทุ่งสง เม่ือวันท่ี 15 – 16 ธันวาคม 2548

และเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 และมีแนวโน้มจะทวีความ 

รุนแรงมากยิ่งขึ้นทุกปี ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 

ในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก และด้วยศักยภาพ

ด้านเศรษฐกิจของทุ่งสงที่เป็นเมืองด้านการค้า การลงทุน  

โดยเฉพาะน้ำท่วมครั้งหลังวันที่  14  กุมภาพันธ์  2549  ในเขต 

เทศบาลเมืองทุ่งสงได้มีการประเมินค่าความเสียหายด้านเศรษฐกิจ 

ได้ไม่น้อยกว่า 250 ล้านบาท (ข้อมูลจากชมรมธนาคาร)  และ 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2549 เสียหายประมาณ 15 ล้านบาท  ท้ังปัญหา

อุทกภัยมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี การแก้ปัญหา 

โดยท้องถิ่นต่างคนต่างทำ เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้น  

ไม่สามารถแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนได้  ดังนั้นทุกภาคีของเมือง 

ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ ท้องถิ่น นักวิชาการ โรงเรียน 

มหาวิทยาลัย และภาคประชาชน จึงได้รวมตัวร่วมแก้ปัญหา 

น้ำท่วมทุ่งสงอย่างบูรณาการขึ้น โดยมีคณะทำงานดำเนินการ 

2 ด้าน คือ ด้านสังคม และ ด้านกายภาพ  เป้าหมาย เพื่อลด

ผลกระทบและความเสียหายจากน้ำท่วมโดยการบูรณาการ

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ

ความเป็นมา 

สภาพปัญหา
 

 เมอืงทุง่สงตัง้อยูบ่นทางนำ้ธรรมชาตหิลายสาย  การสญูเสยี

สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาต ิพืน้ทีต่น้นำ้มกีารรกุลำ้ถางปา่ 

เป็นพื้นที่เกษตรอย่างต่อเนื่อง  การตัดถนนทำให้เกิดการกัด 

เซาะพงัทลายหนา้ดนิคลองทา่เลา  การตกตะกอนหนา้สนัฝาย 

ร้อยละ 90 จากทางรถไฟ  คลองท่าเลาเริ่มมีขนาดแคบลง  

คลองระบายน้ำบางส่วนอยู่ใต้ถนนคลองตมคดเคี้ยวและมี 

ขนาดแคบลงจนเหลือเพียงประมาณ 2.00 เมตร ร้านอาหาร

ปลูกสร้างบนคลองระบบระบายน้ำตามคลองมีการตกตะกอนทรายมาก 

สะพานข้ามคลองอีกหลายแห่งถูกปิดกั้นด้วยสิ่งก่อสร้าง   

ร่องน้ำหลายแห่งตื้นเขินและมีขนาดแคบลง ร่องน้ำสำคัญถูกถมดิน และก่อสร้างอาคารปิดลำคลอง  การขยายถนนทำให้

คลองมีขนาดแคบลงสะพานเดิมถูกรื้อถอน  และแทนที่ด้วยท่อลอดขนาดเล็กบางแห่งแทนด้วยท่อลอดเหลี่ยม  ด้านบนเป็น 

ลานกิจกรรมขาดการดูแลรักษา  โครงข่ายระบบน้ำมีผลกระทบให้ระบบระบายน้ำเสื่อมโทรมลำน้ำตามธรรมชาติถูกกีดขวาง

ด้วยอาคารสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ เหล่านี้คือปัญหาที่ทำให้เกิดน้ำท่วมเมืองทุ่งสง  จำเป็นต้องแก้ไขและปรับปรุงระบบป้องกันน้ำ

ท่วมเมืองทุ่งสง 
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การแก้ไข 

 การแก้ไขปัญหามีความจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกหน่วยงาน  เทศบาลเมืองทุ่งสง

นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง จึงได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอทุ่งสง  

โดยการเชิญนายสุรินทร์ เพชรสังข์ นายอำเภอทุ่งสง (ในขณะนั้น) เป็นประธานมาร่วมประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทุ่งสง 

ทั้งระบบอย่างบูรณาการ ทั้งในเขตเทศบาลและพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงในอำเภอทุ่งสง เพราะการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมานั้น 

เนน้การแกไ้ขปญัหาระยะสัน้ แตล่ะหนว่ยงานตา่งแกไ้ขปญัหาใน 

ส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ จึงไม่อาจแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้  

เพือ่ใหก้ารแกไ้ขปญัหาอทุกภยัเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิ 

ประสิทธิผลอย่างถาวร อำเภอทุ่งสงและเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จึงได้ริเริ่มประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน 

ร่วมระดมความคิดเห็นในเชิงบูรณาการ โดยได้ประสานงาน

และประชุมร่วมกัน เพื่อระดมความคิดเห็นหาแนวทางการ 

แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอทุ่งสง 

ในขณะนัน้ ประกอบดว้ย อบต.กะปาง  อบตเขาขาว อบต.เขาโร  

อบต.ควนกรด  อบต.ชะมาย  อบต.นาโพธิ์  อบต.นาไม้ไผ่ 

อบต.นาหลวงเสน อบต.น้ำตก  อบต.ถ้ำใหญ่  อบต.ที่วัง 

อบต.หนองหงส์ และเทศบาลเมืองทุ่งสง  ร่วมผลักดันขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์และแนวทางในการ พัฒนาเมืองทุ่งสง ให้บังเกิดผลในการ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อตกลงร่วมกันดังต่อไปนี้

 1) จัดทำผังเมืองรวมครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ในเขต

 อำเภอทุ่งสงอย่างเร่งด่วน

 2) แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และมีการ

 เผยแพร่แก่สาธารณะ

 3) จัดต้ังคณะทำงานร่วม 4 ด้าน ท่ีมีผู้แทนมาจากทุกภาคส่วน 

 4) สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน

 ที่มีผลกระทบซึ่งกันและกัน

 5) นำยุทธศาสตร์และแนวทางท่ีเก่ียวข้องเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถ่ิน

 6) แลกเปล่ียนความรู้และระดมทรัพยากรในด้านบุคลากร 

อุปกรณ์ และงบประมาณเพ่ือให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

 โดยทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ลงนาม จะยึดมั่น

และปฏิบัติตามข้อตกลงมีการติดตามผลและรายงาน 

ความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ

 ในพิธีการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก 

นายสมพร ใช้บางยาง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

นายวิชม ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

และนายสุรพล พนัสอำพล นายอำเภอทุ่งสง ร่วมเป็นสักขีพยาน
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ข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสง
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2550
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นายประกอบ รัตนพันธ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ปัญหาที่สำคัญของเมืองทุ่งสงอีกอย่างหนึ่งคือ 

ปัญหาจราจร เนื่องจากทุ่งสงเป็นศูนย์กลางการค้า  

และการศึกษาขาดการวางผังเมืองที่ดี ทำให้การ 

ขยายตัวของเมืองขาดทิศทางที่ชัดเจน รวมทั้งการใช้ 

รถใช้ถนนขาดวินัยจราจร ซึ่งการแก้ไขปัญหาจราจร 

ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้พยายามในการ 

แก้ไขปัญหานี้ ต้องขอความร่วมมือกับสถานศึกษา 

พี่น้องประชาชนให้เคารพกฎจราจร รวมทั้งจะต้อง 

สร้างจิตสำนึกร่วมกันในการแก้ไขปัญหาด้วย

 ทา้ยนีต้อ้งขอชืน่ชมนายทรงชยั วงษว์ชัรดำรง 

นายกเทศมนตรเีมอืงทุง่สง และทกุภาคสว่นทีร่ว่มมอื 

กันแก้ไขปัญหาของเมืองทุ่งสงให้ลุล่วงไปด้วยดี 

ในสว่นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทัง้ 3 คน กไ็ดน้ำเสนอ 

ปญัหาของอำเภอทุง่สงใหก้บัรฐับาลเพือ่แกไ้ขปญัหา

ต่อไป

 ปัญหาน้ ำท่ วมอำ เภอทุ่ ง ส งที่ ผ่ า นมา 

เกิดมาจากฝนตกหนัก น้ำไหลหลากมาจากภูเขาที่ 

นาหลวงเสนประกอบกับอำเภอทุ่งสงในขณะนั้น  

ยังไม่มีการเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนทราบ 

รวมทัง้ปญัหาคคูลองและการบกุรกุลำคลอง ทำใหเ้กดิ 

น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง และน้ำยังไหลผ่าน 

ไปท่วมพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ชะมาย ควนกรด ที่วัง 

เขาโร และไหลไปลงทะเลที่จังหวัดตรัง การแก้ไข 

ปัญหาน้ำท่วมจะต้องขอความร่วมกับพื้นที่รอบนอก

เทศบาลเมืองทุ่งสงด้วย เพราะว่าได้รับผลกระทบร่วมกัน 

การแก้ไขปัญหาก็ขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพราะว่าถ้า

หากแก้ไขเฉพาะในเขตเทศบาลปัญหาก็จะไปกระทบ 

ต่อพื้นที่รอบนอก อีกทั้งการขยายตัวของชุมชนก็ส่ง 

ผลกระทบต่อการไหลของน้ำด้วย เพราะฉะนั้นการ 

แก้ไขปัญหาทั้งระบบ รวมถึงปัญหาอื่นด้วย เช่น 

การวางผังเมือง ซึ่งจะต้องมีการวางผังเมืองใหม่

 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของอำเภอทุ่งสง 

ไดร้เิริม่โดยนายทรงชยั วงษว์ชัรดำรง นายกเทศมนตร ี

เมืองทุ่งสงในขณะนั้น เมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมปี 2548 

และ 2549 กไ็ดป้ระสานงานกบัทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่ระดมความคดิเหน็การแกไ้ขปญัหา  ซึง่การปญัหา

นำ้ทว่มตอ้งสรา้งอา่งเกบ็นำ้ เพือ่เกบ็นำ้ทีม่าจากภเูขา 

ชะลอการไหลของน้ำและเก็บน้ำไว้ใช้ในการทำน้ำประปา 

เพราะว่าน้ำอาจจะขาดแคลนได้ในอนาคต ตอนนี้

ได้มีการสำรวจและจัดทำประชาพิจารณ์ในการจัด

สร้างอ่างเก็บน้ำต้นคลองวังหีบที่ตำบลนาหลวงเสน 

ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริฯ ถ้าหากโครงการนี้

เป็นผลสำเร็จก็จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้

หลากทัศนะ ผู้อยู่เบื้องหลัง
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ
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คำปรารภ
นายสมพร ใช้บางยาง 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ

ร่ วมมื อที่ ชั ด เจนมากขึ้ น ระหว่ างองค์กรปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่ ตา่งๆ ในอำเภอทุง่สง องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย 

สถาบันพระปกเกล้า และประชาชน

 กระผมขอชื่นชมพลังจากทุกฝ่ายที่ได้ร่วมแรง

ร่วมใจกันต่อสู้ ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น เสียสละ อดทนใน

การทำงานเพื่อบ้าน เพื่อเมือง และประชาชนในท้องถิ่น 

ขอเป็นกำลังใจและพร้อมสนับสนุนการดำเนินการแก้ไข 

ปัญหาและพัฒนาเมืองทุ่ งสง เมืองแบบบู รณาการ 

ให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ สามารถเป็นแบบอย่างใน 

การเรียนรู้แนวคิดการทำงานให้กับท้องถิ่นอื่นต่อไป

 จากยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

ที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

และได้กำหนดแผนงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย การจัดการ

ด้านภาวะมลพิษ ด้านการจราจร ด้านน้ำท่วมและผังเมือง 

และด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจุบันได้ทำงาน

และความก้าวหน้า ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในบาง 

ประเด็น เช่นด้านการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมมีทั้งการแก้ไข

ด้านกายภาพ และด้านสังคมซึ่งได้ปฏิบัติเป็นรูปธรรม 

โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การปั่นจักรยาน ร่วมปลูกป่า 

การอนรุกัษป์า่ตน้นำ้ ลำคลอง โดยการมสีว่นรว่มของประชาชน 

ทุกภาคส่วนเป็นประจำทุกเดือน 

    การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้ดำเนินการไปพอ

สมควรแล้ว แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแผนงานระยะสั้นก็ตาม

ส่วนแผนงานระยะปานกลาง ถ้าได้มีการศึกษาออกแบบ

และสำรวจการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบจะเกิดประโยชน์ 

สูงสุดแก่ประชาชน ซึ่งการดำเนินงานในเรื่องนี้จะต้อง

มองภาพทัง้ระบบและตอ้งใชเ้วลาทีผ่า่นมานบัวา่เปน็ผลงาน

ของทุกคน เป็นผลจากการร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทำให้ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา พื้นที่อำเภอทุ่งสงได้ 

รอดพ้นจากปัญหาน้ำท่วม แม้ว่าจะมีฝนตกลงมามาก 

ส่วนการแก้ไขปัญหาจราจรได้ดำเนินการในด้านต่าง ๆ  เช่น 

การเดินรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน  

การประชุมทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 

จราจร ใชม้าตรการทางกฎหมาย ฯลฯ  สิง่สำคญัในการแกไ้ข 

ปัญหาแบบบูรณาการนั้น ขอให้ทุกฝ่ายตั้งใจทำ  อย่างสม่ำเสมอ

มองปัญหาและประโยชน์ในภาพรวม ช่วยกันคิดช่วยกัน 

แก้การทำงานก็จะประสบความสำเร็จ ดังจะเห็นได้จากที่

ทุกฝ่ายพร้อมใจและมีความ ตั้งใจร่วมกันในการเข้าร่วมเวที

ประชุมประชาคม บูรณาการการบริหารจัดการท้องถิ่น

ให้ทุ่งสงพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2552

หลากทัศนะ ผู้อยู่เบื้องหลัง
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ
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 2.การให้บริการประชาชน ข้าราชการจะต้องเป็นที่พึ่ง 

ของประชาชน มุ่งแก้ปัญหาด้วยความรวดเร็ว ฉับไว โดยเปิด 

ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ 

 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เน้นการประชาสัมพันธ์ 

พัฒนาเว็บไซต์การท่อง เที่ ยว ปรับปรุ งแหล่ งท่อง เที่ ยว 

สร้างภาพลักษณ์ความดี อย่างเด่นชัด ตลอดจนส่งเสริมให้

เป็นแหล่งศึกษาดูงานของส่วนราชการและองค์กรต่างๆ 

 4.โครงการพระราชดำริจะต้องได้รับการบำรุง

รั กษาสานต่ อและน้ อมนำมาขยายผลครอบคลุมพื้ นที่  

และกลุ่มบุคคลมากขึ้น

 แนวทางนโยบายดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้แนวทาง

พื้นฐานหลัก 4 ประการ คือปกป้องและเทิดทูนสถาบัน 

พระมหากษตัรยิ ์ สรา้งความปรองดองสมานฉนัท ์ ฟืน้ฟเูศรษฐกจิ 

และบรร เทาผลกระทบของภาวะวิกฤติ เศรษฐกิจ 

พัฒนาประชาธิปไตยและระบบการเมือง

 ผมมีความเชื่อมั่นว่า ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนิน

การตามนโยบายดังกล่าวจะเกิดขึ้นได ้ ต้องมาจากความร่วมมือ 

จากทุกภาคส่วน รวมทั้งหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดที่สามารถขับเคลื่อนให้

บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ต่อไป 
 

 ผมขอแสดงความยินดีและช่ืนชม ต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

ทุกภาคส่วนในการร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองทุ่งสง

โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ ภายใต้กรอบ 

นโยบายและแนวทางการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลไกแต่ละระดับร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองทุ่งสง 

ถือเป็นความสำเร็จที่น่าภูมิใจยิ่ง

 ผมทราบมาก่อนหน้านี้ว่าอำเภอทุ่งสงมีรูปแบบการ

ทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน จนเป็นแบบอย่าง 

การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสบความ 

สำเร็จในการแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชนด้วยดี ซึ่งเป็นเรื่อง

ที่ต้องใช้ความร่วมมือแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็น 

มิติใหม่ของการทำงานที่น่าชื่นชม จนกระทั่งผมได้ร่วมเป็น

สักขีพยานในวันนี้

 ความร่วมมือในการพัฒนาเมืองทุ่งสง ถือเป็นแบบอย่าง 

ในการแก้ไขปัญหาหลักของเมืองทุ่งสงซึ่งต้อง อาศัยพลังทั้ง

จากภายในและภายนอก โดยมีเป้าหมายคือความผาสุกและ

ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ เป็นความสำเร็จที่เกิด 

ประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นและจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ข้อตกลงจากความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

การพฒันาเมอืงรว่มกนั หรอืการดำเนนิ กจิกรรมทีท่า่นไดด้ำเนนิมา 

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองอย่างยิ่งและสอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผมเชื่อว่า 

ถา้หากทกุอำเภอสามารถประสานความรว่มมอืกนัได ้จะเปน็ผลดี

ต่อการพัฒนาจังหวัดในภาพรวม สำหรับกรอบนโยบาย

การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดได้ดำเนินการปรับปรุง 

ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยมีนโยบายเร่งด่วนที่จะ

ตอ้งเรง่ดำเนนิการและนโยบายตา่งๆทีจ่ะต้องดำเนินการอย่างต่อ

เนื่อง โดยจังหวัดมีนโยบายเน้นหนักใน 4 เรื่อง คือ 

 1.สานงานนโยบายต่อจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดใน 

อดีตในเรื่องชุมชนอินทรีย์ สร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน 

และการดำรง ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

คำปรารภ
นายภานุ  อุทัยรัตน์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
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 แนวคิดการทำงานในอดีตจะเป็นไปในลักษณะ 

ต่างคนต่างทำ การพัฒนาท้องถิ่น  ท้องถิ่นก็มีอำนาจ 

หน้าที่ของท้องถิ่น แต่ เมื่อ เกิดปัญหาน้ำท่วมใน 

อำเภอทุ่งสง เมื่อ ปี 2548 – 2549 จำนวน 2 ครั้งทำให้เกิด

ความเสียหายจำนวนมาก  เพราะว่าอำเภอทุ่งสง  

เป็นศูนย์กลางทางการค้าของอำเภอใกล้เคียงด้วย 

จงึไดม้กีารประชมุเพือ่ปรกึษาหารอื ไดข้อ้สรปุเบือ้งตน้วา่ 

เขตเทศบาลเมืองทุ่งสงมีลักษณะภูมิประเทศ เป็นแอ่ง 

กะทะเหมอืนกบัเทศบาลนครหาดใหญ ่มถีนนสายเอเชยี 

และมีอบต.ล้อมรอบอยู่การแก้ไขปัญหาต้องได้รับ

ความร่วมมือจากอบต.และหน่วยงานอื่นด้วย เพราะว่า

ผลกระทบมีร่วมกัน การแก้ไขปัญหาก็ต้องร่วมกันแก้ 

ถ้าหากต่างคนต่างทำจะแก้ปัญหาไม่ได้  ซึ่งเป็นที่มา

ของการแก้ไขปัญหา ผมได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน 

ในการแก้ไขปัญหา โดยการระดมความคิดเห็นจาก 

ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ท้องที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยให้

เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน 

ช่วยเหลือดำเนินการ นายอำเภอ เป็นประธานประสานงาน

และอำนวยการเชิญนักวิชาการมาให้ความรู้ และเป็น

พี่เลี้ยงแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วม 

น้ำเสีย จราจรและปัญหาใหญ่ในอนาคตคือปัญหาขยะ  

ที่จะต้องปรึกษาหารือร่วมกัน 

 ในการดำเนินการที่ผ่านมาเทศบาลเมืองทุ่งสง

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ภาคราชการ

ภาคเอกชนและประชาชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมก็ลุล่วงไปด้วยดีและขยายผล

ไปในการแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ ด้วย ต้องขอชื่นชมผู้บริหาร

ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในการบูรณาการ 

การแก้ ไขปัญหาร่วมกัน ความก้าวหน้าของการ 

ทำงานก็จะขึ้นกับความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกฝ่าย

นายสุรินทร์  เพชรสังข์์ 
ปลัดจังหวัดยะลา

อดีตนายอำเภอทุ่งสง



010 011 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

นายสุรพล  พนัสอำพล  
ปลัดจังหวัดนราธิวาส
อดีตนายอำเภอทุ่งสง

 แนวคิดในการดำเนินการเป็นหลักการที่ดี  
ต้องมีการบูรณาการทุกฝ่าย ถ้าต่างคนต่างทำ ทำให้ 
เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ยากไม่สมบูรณ์ ต้องมีแผนปฏิบัติการ
ที่ชัดเจน ยึดถือตามยุทธศาสตร์อย่าไปยึดถือบุคคล 
การยึดบุคคล เมื่อเปลี่ยนตัวบุคคลงานจะไม่เดิน 
เพราะวา่การแกป้ญัหาตอ้งใชเ้วลาในการทำงานนาน 
ต้องยึดแผนงาน ใครจะมาเป็นนายอำเภอ เป็นนายก 
ก็ต้องทำตามแผนและแผนต้องเป็นแผนงานร่วมกัน 
ตอ้งมกีารพฒันาระบบขอ้มลู ข้อมูลมีความสำคัญมาก 
เพราะว่าข้อมูลจะอยู่ในหลายส่วน เช่น ชลประทาน 
ท้องถิ่น ท้องที่ ส่วนราชการต่างๆ ต้องพัฒนา ระบบข้อมูล
เพื่อนำมาใช้ในการบูรณาการร่วมกันเป็นข้อมูลที่สามารถ
ใช้ร่วมกันได้ ต้องมีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
มีปฏิทินกิจกรรมที่ต่อเนื่อง อย่างการจัดงานที่ทำมาแล้ว
เช่น การปลูกป่า การไปพัฒนาแหล่งน้ำ การปั่นจักรยาน
ต้องจัดทำปฏิทินกิจกรรมให้ชัดเจนต้องมีทีมงานแต่
ละส่วนแต่ละระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น อำเภอ 
จังหวัด หรือส่วนกลาง ต้องมีการพัฒนาทีมงาน 
ให้ทำงานเป็นทีม เพราะว่ าการประสานงาน 
จะมีหน่วยงาน ท่ีไม่ได้ข้ึนกับอำเภออยู่ด้วย ต้องมีทีมงาน 
อ ยู่ในทุกระดับและต้องให้ ทีมงานแต่ ละที ม 
ทำงานร่วมกันได้ ต้องมีการติดตามประเมินผล 
เป็นระยะๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุ  
ประสงค์หรือไม่ และต้องมีการติดตามประเมินผลใน 
ทกุป ีวา่ในแตล่ะปบีรรลเุปา้หมาย เชน่ ปลกูตน้ไมก้ีต่น้ 
กำจัดวัสดุของเสียได้เท่าไหร่ สร้างฝายได้กี่ฝาย 
แล้วนำมาประเมินผล

 หลักในการบูรณาการต้องประกอบด้วย 

3 ส่วน คือบูรณาการแผนงานร่วมกัน ไม่ว่า 

จะเป็นชลประทาน ทางหลวง ท้องถิ่น จังหวัด อำเภอ 

บูรณาการงบประมาณร่วมกัน เมื่อจัดทำแผนงานร่วมกัน 

แล้วก็จัดทำงบประมาณร่วมกัน รวมทั้งนำเสนอ 

ของบประมาณไปที่รัฐบาล เพราะว่าเป็นงบประมาณ

ก้อนใหญ่ เป็นงบประมาณที่เกินศักยภาพของท้องถิ่น 

รวมทั้งในระดับจังหวัดหรือส่วนราชการต่างๆด้วย 

และต้องบูรณาการแผนคนร่วมกัน เชิญทุกฝ่าย

เข้ามาร่วมประชุมวางแนวทางการทำงานเป็นทีม

 ขอให้กำลังใจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะ

เวลาที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอทุ่งสง ได้สนับสนุน 

ในการวางแนวทางการทำงาน ขอให้จริงจัง จริงใจ 

ใช้หลักของการบูรณาการร่วมกันเป็นแนวทางหลัก 

ในการแก้ไขปัญหา ถ้าหากมีอะไรที่จะช่วยเหลือ 

ได้ก็ยินดี และอยากฝากในประเด็นของการเปลี่ยน 

ผู้บริหารองค์กร ขอให้ผู้บริหารใหม่เข้าใจการทำงาน

ในรูปแบบของการบูรณาการร่วมกันด้วย
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 ผมมารับตำแหน่ง นายอำเภอทุ่งสง เมื่อวันที่ 

24 ตุลาคม 2550 ซึ่งถือว่าเป็นการรับราชการ 

ครั้งแรกในจังหวัดภาคใต้ ได้ศึกษาปัญหาหลัก 

ของอำเภอทุ่งสงว่ามีประเด็นใหญ่ ๆ คือ เรื่องน้ำ 

และปญัหาราคาผลไมต้กตำ่ เมือ่เริม่ปฏบิตังิานจงึเนน้ 

2 เรื่องดังกล่าวเป็นหลัก เพราะกระทบถึงปัญหา 

เศรษฐกิจของชาวทุ่งสงโดยส่วนรวม เมื่อได้ออกตามหมู่บ้าน

เพื่อสำรวจการปลูกผลไม้ เช่น มังคุด และลองกอง 

ปรากฏวา่มผีลผลตินอ้ยมาก จงึสบายใจไปหนึง่เรือ่ง 

และได้มาตรวจสอบข้อมูลเรื่องน้ำทั้งระบบและปัญหา 

ที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่กระทำอยู่ 

ก่อนหน้านี้ ดีใจท่ีได้ทราบว่าอำเภอทุ่งสงได้แก้ไขปัญหา  

โดยยดึพื้นท่ี เป็นหลักแล้วระดมทรัพยากรร่วมกัน

ในการแก้ไขปัญหา โดยมีนายอำเภอทุ่งสงร่วมเป็นคณะ

ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดชัดเจน โดยยึด

ประชาชนและพ้ืนท่ีเป็นหลัก จึงสืบต่อแนวทางดังกล่าว 

และใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ เร่งประสาน 

ทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหา โดยนำเรื่องน้ำเป็นการนำร่อง

ดีใจที่ทุ่ งสงไม่ประสบภาวะ น้ำท่วมจนถึงปัจจุบัน 

หลงัจากนัน้ จงึถอืเปน็แนวทางในการแกไ้ขปญัหาและ

พฒันาในอำเภอทุง่สง ทกุเรือ่ง เชน่ ทา่รถ ถนนคนเดนิ 

เป็นต้น

นายมนัส  โสกันธิกา 
ปลัดจังหวัดเชียงราย

อดีตนายอำเภอทุ่งสง

 ดีใจที่มีโอกาสมาทำงานในอำเภอทุ่งสง 

และได้มีส่วนในการทำงานเป็นทีมบูรณาการ 

โดยไม่มีสังกัด เป็นเส้นแบ่งภารกิจขององค์กร 

แต่ได้นำพลังองค์กร มาร่วมทำงานพัฒนาและแก้ไข 

ปัญหาร่วมกัน  ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีและเป็น 

แนวทางทีค่วรทำทกุแหง่ หากถอืปญัหาของประชาชน 

คือหัวใจของการทำงาน ขอขอบคุณ อีกครั้งสำหรับ 

ทุกภาคส่วนที่กรุณาสนับสนุนการทำงานในขณะเป็น 

นายอำเภอทุ่งสงโดยเฉพาะเทศบาลเมืองทุ่งสง
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นายอโณทัย ธรรมกุล 
นายอำเภอทุ่งสง

ชว่ยกนัคดิ ชว่ยกนัแกไ้ดผ้า่นลว่งเลยมา จนมบีนัทกึขอ้ตกลง 

ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ 

อีกวาระหนึ่งแล้วนั้น ทุกคนต่างไม่ย่อท้อหรือหยุดนิ่งในการ

พัฒนาเมืองทุ่งสง กลับมีแรงผลักดันเพิ่มขึ้น ด้วยต่างสำนึก

เสมอว่าอำเภอทุ่งสงนั้นคือบ้าน เมื่อบ้านของเราไม่มีปัญหา 

คุณภาพชีวิตของเราก็จะดีขึ้น ดังนั้นการร่วมลงนามในครั้งนี้

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอทุ่งสง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัด สถาบันพระปกเกล้า 

และสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย จะเป็นการร่วมกันผลักดัน การขับ

เคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

ไปสู่เป้าหมายให้ประสบความสำเร็จต่อไป

 กระผมรู้สึกปลื้มใจและภูมิใจในการดำเนินงาน 

ของทุกภาคส่วน ในการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

การพฒันาอำเภอทุง่สงอยา่งเปน็รปูธรรมและขอเปน็กำลงัใจแก่

ทกุฝา่ย เพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาเมอืงทุง่สงไปสูเ่ปา้หมายที่ได้

วางไว้  ผมพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชาวทุ่งสง และร่วมเป็นต้นแบบของการแก้ไข

ปัญหาแบบบูรณาการให้กับท้องถิ่นอื่น ๆ ต่อไป 
 

 การขยายตัวของเมืองทุ่งสงท่ามกลางความเจริญ 

ของบ้านเมืองในอดีต ขาดการวาง ผังเมืองท่ีดี ทำให้ปัจจุบัน 

ได้สร้างปัญหากับเมืองทุ่งสง ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ 

ประชาชนชาวทุ่งสงเป็นอย่างมาก กระผมได้เห็นถึงความต้ังใจ 

ของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองทุ่งสง เทศบาล

ตำบลที่วัง องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอทุ่งสง

หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวทุ่งสง 

ได้มุ่งม่ันท่ีจะร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองทุ่งสง 

ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา กระผมมองเหน็ภาพของความรว่มมอื 

ร่วมใจ โดยไม่คำนึงว่าพื้นที่นั้นเป็นเขตปกครองของตนเอง

หรอืไม ่สิง่นีเ้ปน็ความสามคัคทีีเ่กดิขึน้ โดยปราศจากเงือ่นไข 

ทุกคนมีจิตอาสาท่ีจะช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถ่ิน

ของตนให้มีการบริหารจัดการที่ดี และยั่งยืนมุ่งให้ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป  

 การประชุมประชาคมเมืองทุ่งสงเพื่อบูรณาการการ 

บริหารจัดการ ของทุกภาคส่วน ให้ทุ่งสงพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในวนัที ่16-17 กมุภาพนัธ ์2552 เปน็การสานตอ่งานเพือ่ขบั 

เคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

ท่ีได้ดำเนินการมาต้ังแต่ปี 2550 รวมท้ังตอกย้ำความร่วมมือ 

ร่ ว ม ใจขอ งชาวทุ่ ง ส งอี กค รั้ ง  โดย เฉพาะผู้ บ ริ ห า ร 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทัง้ 13 แหง่ ทีเ่ปน็กลไกหลกั ในการน

ำยทุธศาสตรก์ารพฒันาเมอืงทุง่สง ไปดำเนนิการแบบองคร์วม 

รวมถึงการประสานส่วนราชการ ภาคเอกชน ชุมชน 

ทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องให้มาร่วมกัน 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสงไปสู่เป้าหมาย 

การแก้ไขปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการของเมืองทุ่งสง จะเป็น

ตน้แบบทีด่สีำหรบัการบรหิารจดัการเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 

และกระผมเชื่อเหลือเกินว่าองค์กรอื่นๆ จะนำไปประยุกต์ใช้กับ 

ท้องถ่ินของตนเองอย่างแน่นอนเพราะปัญหาต่างๆที่ทุกภาคส่วน
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 ง านบู รณาการพัฒนา เมื อ งทุ่ ง ส งถื อ ว่ า 

นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง มีความสามารถในการ

ทำหน้าที่ประสานงน ขอความร่วมมือผู้บริหาของ 

องค์กรต่างๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อำเภอทุง่สง  หนว่ยงานรชการ  ภาครฐั ภาครฐัวสิาหกจิ 

ภาคเอกชนได้เป็นอย่างดียิ่ง ทำให้งานที่คิดว่าเป็น

เรื่องที่แก้ไขปัญหาไม่ได้ในอดีต เช่น เรื่องน้ำท่วม  

เรื่องจราจรกลับมาแก้ไขปัญหาได้

 ตัวอย่างความร่วมมือ ได้แก่การแก้ไขปัญหา 

น้ำท่วมอำเภอทุ่งสง ซึ่งในอดีตน้ำท่วมทุ่งสง แก้ปัญหายาก

เกิดน้ำท่วมฉับพลันสร้างความเสียหาย นับเป็น 100 ล้าน

แต่ในยุคสมัยที่ผู้นำทุกภาคส่วนมีการบริหารงาน

แบบมีส่วนร่วม จึงสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้

อย่างดีมาก เพราะได้มีการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ 

กล่าวคือ ได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับ 

บริหารถึงระดับปฏิบัติ ประชาชนในท้องถิ่น มาประชุม 

ปรึกษาหารือร่วมกันบ่อยครั้ง เพื่อหาแนวทางแก้ไข 

และดำเนินการปฏิบัติแก้ปัญหา จนกระทั่งสามารถ 

แก้ไขปัญหาได้ลุล่วงด้วยดีจึงเห็นได้ว่าการพัฒนา 

เมืองทุ่งสงซึ่งเป็นเมืองใหญ่ให้ก้าวหน้า โดดเด่น 

สามารถทำได้โดยใช้หลักบูรณาการ

 ดังนั้นการที่เราจะวางผังเมืองทุ่งสงให้ทันสมัย

การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ทันที การจัดการศึกษา

อย่างมีคุณภาพการเร่งสร้างฐานเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ 

จากท่ีดินให้ถูกต้องและการพัฒนาเมืองด้านอ่ืนๆ สามารถ

ดำเนินการได้โดยการบูรณาการ  ซึ่งถ้าอำเภอทุ่งสง 

จะดำเนินการพัฒนาดังกล่าว ผมเชื่อว่าต้องทำได้เป็นอย่างดี  

ผศ.ตรีพล  เจาะจิตต์   
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

อดีตวุฒิสมาชิก

โดยเฉพาะในการประชุมครั้งนี้จะเห็นภาพของความ

ร่วมมือของทุกภาคี ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าการพัฒนา 

แบบบูรณาการจะประสบความสำเร็จ

 อยากฝากข้อเสนอแนะว่า ด้วยเหตุที่งานพัฒนาเมือง 

ทุ่งสงเป็นงานบูรณาการที่ต้องทำงาน ร่วมกับองค์กรต่างๆ 

หลายฝ่าย ดังนั้นทุกภาคส่วนจะต้องตระหนักไว้ว่าความ 

สำเร็จจะเกิดได้แน่นอน ถ้าทุกฝ่าย ทุกองค์กรร่วมมือกัน

อย่างสม่ำเสมอ นั่นหมายความถึง การร่วมกันคิด 

ร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ปัญหาและเราจะได้รับความสำเร็จ

ร่วมกัน



014 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

015 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

พ.ต.อ.สมเกียรติ เนื้อทอง
รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4  
อตีดผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42

 การบูรณาการร่วมกันต้องสร้างให้ผู้นำ

มาบูรณาการให้ได้ ความสำเร็จของหน่วยงาน 

จะขึ้นอยู่กับผู้นำ โดยผู้นำหน่วยงานต้องสร้าง 

จิตสำนึก รวมทั้งต้องปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตสำนึก 

ด้วยการทำให้สัมฤทธิ์ผล ต้องพาคนไปดูงาน 

ไปเรียนรู้ อบรม จัดกิจกรรมให้ทุกคนมีส่วนร่วม 

จะได้มองไปในแนวทางเดียวกัน 

 กลไกในการขับเคลื่อนต้องกำหนดวิธีการลงมือทำ

อย่าล้มเลิกอาจจะล้มเหลวบ้าง ต้องทำเป็นแผนงาน 

จดัสรรงบประมาณในการดำเนนิการ เพราะไมว่า่ใคร 

จะไป จะอยู่ ก็ต้องทำจุดแข็งของอำเภอทุ่งสงคือ

ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำงาน 

ที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ต่างๆ 

ทำให้ผลงานออกมาเป็นรูปธรรม การแก้ไขปัญหา 

น้ำท่วมต้องมีความเข้าใจระบบ วิเคราะห์พื้นที่ 

เสน้ทางนำ้ ฤดกูาล อปุสรรค  สิง่กดีขวาง จะทำใหค้ดิ 

แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ 

และปลายน้ำแล้วระดมทุกภาคส่วนเข้ามาแก้ไข 

ปัญหาร่วมกัน ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ประสบ 

ความสำเร็จ รวมถึงต้องส่งเสริมคนดีให้ได้เข้ามาแก้ไข 

ปัญหาด้วย 

 การทำงานต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานหลักระดมจากทุกหน่วยงานและต้องได้รับ

ความร่วมมือจากระดับอำเภอและระดับจังหวัด 

ต้องยกเครดิตให้กับนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการทุกฝ่าย 

และประชาชนทีช่่วยขบัเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

และดำเนินการแก้ไขปัญหาเมืองทุ่งสงได้เป็นอย่างดี
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 การบู รณาการในการแก้ ไขปัญหา 

ของเมอืงทุง่สง มสีว่นราชการและหลายภาคสว่น 

เข้ามาร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ตั้งแต่รับราชการ 

มาหลายท่ียังไม่เคยเห็นรูปแบบการแก้ไขปัญหา

ร่วมกันเหมือนกับของอำเภอทุ่งสงน่าจะเป็นที่แรก 

การแก้ไขปัญหามีเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นหน่วยงานหลัก

ในประสานงานและได้รับความร่วมมือจาก

ทุกภาคส่วนของอำเภอทุ่งสงไม่ว่าจะเป็น

ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

สามารถแก้ไขปัญหาให้กับเมืองทุ่งสงได้ดี 

ทั้งเรื่องการจราจร ปัญหาน้ำท่วม ผังเมือง 

การแกไ้ขปญัหาแบบบรูณาการรว่มกนั หรอืไมว่า่ 

จะมีปัญหาอะไรก็สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

ประสบความสำเร็จ มีปัญหาน้อยความขัดแย้ง

ก็ไม่เกิดขึ้น

 อยากฝากถึงการทำงานในอนาคต อยากให้

ความร่วมมือเป็นไปอย่างยั่งยืน ไม่ว่าผู้บริหาร

จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ตามอย่าล้มเลิก น่าจะมี

การลงนามข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ในระยะยาว 5 – 10 ป ีทำใหก้ารแกไ้ขปญัหายัง่ยนื 

และในการจัดประชุมประชาคมนี้ ขอให้ทุกฝ่าย

มารับรู้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 

เสียสละ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่สามารถ

แก้ไขปัญหาเมืองทุ่งสงได้จริง

พ.ต.อ. ธรรมนูญ ใฝจู 
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลาง

อตีดผู้กำกับการสภ.อ.ทุ่งสง
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 นโยบายของกรมชลประทานพร้อมให้ความช่วยเหลือ 

แตเ่นือ่งจากงบประมาณมจีำกดั ตอ้งดำเนนิการในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ  

ดังน้ันหากจะดำเนินการการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของเมืองทุ่งสง

ให้สำเร็จอาจต้องหางบประมาณจากแหล่งอื่นด้วย หรือการมีส่วนร่วม 

จากงบประมาณของท้องถิ่นสำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหา อุทกภัย

เป็นเรื่องที่ดี ควรมีการทำงานอย่างต่อเนื่องและมีการติดตามผลงาน 

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขุดลอกคูคลอง และกิจกรรมด้านสังคม 

การปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก บางครั้งการเปลี่ยนผู้นำทำให้ 

การแก้ไขปัญหาขาดความต่อเนื่อง ดังนั้นการเสนอปัญหาต้องมี 

ความเป็นเอกภาพ ที่สำคัญจะต้องทำความเข้าใจกับประชาชน 

โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้รับรู้ข้อมูลในการ 

แก้ไขปัญหาและการทำงานการบูรณาการ จะทำให้ประชาชนให้ความ 

ร่วมมือในการทำงานมากขึ้น  เพื่อเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้า อยากฝากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสรุปความต้องการ

ในพื้นที่หรือปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการการแก้ไข สำเนาโครงการของทุก

พื้นที่ให้สำนักชลประทาน เพื่อชลประทานจะได้รับทราบและนำไป 

พิจารณารายละเอียดการแก้ไข  หากโครงการศึกษามีความเหมาะสม   

การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบได้รับการพิจรณาอนุมัติ  อยากให้ทุก 

พื้นที่ให้ข้อคิดเห็นกับบริษัทที่ปรึกษาให้มากที่สุด เพื่อจะนำข้อมูลมา  

พิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา     

 ปัญหาของฝายควนกรดที่ส่งผลกระทบต่อ อบต.ควนกรด  

อบต.ชะมาย และ อบต. นาไม้ไผ่  สำนักชลประทานจะเข้าไป 

ตรวจสอบว่าฝายควนกรดดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการกีดขวางทาง

น้ำทำให้น้ำไหลไม่สะดวกหรือไม่เพียงใด  เพื่อหาแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาร่วมกันกับอปท. ต่อไป

 ชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ

แก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ และไดใ้หค้วาม 

ร่วมมือกับอำเภอทุ่งสงแก้ไขปัญหามาโดยตลอด  ตั้งแต่การเข้าร่วม

ประชมุระดมความคดิเหน็หาแนวทางแกไ้ขปญัหาตดิตัง้เครือ่งสบูนำ้ใน

คลองต่างๆ ของเทศบาลทุกปี สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการแก่

หน่วยงานช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานงานและ 

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วน เช่น ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเก็บกัก

น้ำไว้ที่ต้นน้ำเพื่อชะลอน้ำและลดอัตราไหลหลาก ขุดลอกคลอง 

ผันน้ำพร้อมอาคารบังคับน้ำ ก่อนน้ำเข้าเมือง  

 ในการแก้ปัญหาอุกทกภัยของอำเภอทุ่งสงนั้น ชลประทาน

จังหวัดนครศรีธรรมราชเห็นว่า มีความสำคัญและจำเป็นต้อง 

ดำเนินการเร่งด่วน  เนื่องจากมีผลกระทบทั้งอำเภอทุ่งสงและจังหวัดตรัง 

จึงได้เสนอแผนงานระยะยาว ได้แก่ โครงการบรรเทาอุทกภัยเทศบาล 

เมืองทุ่งสง โดยสำนักชลประทานที่ 15 ได้เสนอแผนจ้างศึกษาความ 

เหมาะสมและ  ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมไว้ ในปี  2552  

ซึง่เปน็การศกึษาทัง้ระบบ ตัง้แตต่น้นำ้ กลางนำ้ ถงึปลายนำ้ งบประมาณ 

ประมาณ 30  ล้านบาท ซึ่งหากได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

ถือว่าจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิง จะทำให้ทราบข้อมูลในการแก้ปัญหา 

น้ำท่วมเมืองทุ่งสงทัง้ระบบ   สามารถแกไ้ขปญัหาไดต้รงจดุ โดยกำหนด 

แผนงานจ้างสำรวจออกแบบไว้ในปี 2554  กำหนดแผนงานก่อสร้างไว้ 

ในปี 2556  ซึ่งขณะนี้แผนงานดังกล่าวได้เสนอไปที่กรมชลประทาน 

เรียบร้อยแล้วรอผลการพิจารณาอนุมัติต่อไป

 นอกจากนี้เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาในพื้นที่ต่างๆไปก่อนนั้น

สำนักชลประทานที่ 15 ได้ดำเนินการโครงการในปี 2550 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

 - โครงการขดุลอกคลองแกม้ชอ่น,โครงการขดุลอกคลองวงัหบี

ปงีบประมาณ 2552ไดเ้สนอของบประมาณยงักรมชลประทานแตย่งัไม่

ได้รับงบประมาณ รอเสนอเข้าแผนเพื่อใช้งบกลาง ได้แก่  

 - โครงการขุดลอกคลองวังหีบ, โครงการขุดลอกคลองรอง, 

โครงการขุดลอกคลองท่าเลา

นายสานิตย์ เนติธรรมกุล
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช

นายอนุวัฒน์  หิรัญประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15
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นายสุริโย วิชัยดิษฐ
ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอทุ่งสง

 กิจกรรมด้านสังคม เช่น ปลูกต้นไม้ หญ้าแฝก 

ลดภาวะโลกร้อนเป็นประจำทุกเดือน 

 ปัญหาอุปสรรค  ได้แก ่

 -  ง า นที่ ท ำ อ ยู่ ต้ อ ง ด ำ เนิ น ก า ร ใ นชุ ม ช น 

ซึ่งมีรถเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่คล่องตัวในการทำงานพื้น

ที่บริเวณรอบข้าง แคบเป็นอุปสรรคในการทำงาน

 -  การขนย้ายเศษวัสดุจากก้นคลองไปทิ้งไกล 

ทำให้ไม่สะดวกในการขนส่ง

 - ปญัหาในตลาดสด นำ้เหมน็ ขยะเยอะ และไขมนั

ในทอ่ระบายนำ้เกาะตวัเปน็กอ้นแขง็ ใชส้แลงงดั ทำใหก้าร 

ทำงานขุดลอกเสียเวลาและลำบากขึ้น ควรจะใช้มาตรการ 

สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในเรื่องการบำบัด 

น้ำทิ้งก่อนลงสู่ท่อระบายน้ำในครัวเรือน 

 เรือนจำอำเภอทุ่งสงพร้อมให้ความร่วมมือในด้าน

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์บูรณะพัฒนาตัวเมือง 

และพร้อมให้การสนับสนุนผู้ต้องขังไปช่วยเหลือวัด 

ชุมชน สังคม แต่อยากฝากสังคมว่าคนทุกคนไม่อยาก 

ทำผิด เมื่อทำผิดพลาดแล้วเมื่อพ้นโทษออกมาอยากให้ 

สงัคมใหอ้ภยั และมอบโอกาสทีด่กีบัเขาบา้ง  เพือ่ใหส้ามารถ 

อยู่ในสังคมอย่างเป็นคนดี และมีความสุข

 การบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ทุกฝ่ายได้

ร่วมมือกันนั้นถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะปัญหาน้ำท่วมถือว่า 

เป็นปัญหาที่สำคัญหากได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ 

กจ็ะทำใหง้านประสบความสำเร็จ ในส่วนของเรือนจำทุ่งสง 

ได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด 

ซึ่งเป็นนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ที่ต้องการให้ผู้ต้องขัง

ก่อนพ้นโทษปฏิบัติงานด้านสาธารณะช่วยเหลือสังคม 

ซึ่งจะทำให้สังคมให้การยอมรับแก่ผู้ต้องขัง และสร้าง 

รายได้แก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ โดยที่ผ่านมาเรือนจำอำเภอ

ทุ่งสงได้ร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอำเภอทุ่งสง เช่น 

 ปี2548 ขุดลอก ทำความสะอาด คู คลอง 

รางระบายน้ำ ตามถนน และซอยต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา

น้ำท่วม จำนวน 26 รายการ 

 ปี2549 ขุดลอก ทำความสะอาด คู คลอง 

รางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จำนวน 12 รายการ

 ปี2550 ขุดลอก ทำความสะอาด คู คลอง 

รางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จำนวน 8 รายการ

 ปี2551 ขุดลอก ทำความสะอาด คู คลอง 

รางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จำนวน  26 รายการ 

พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บวัสดุสิ่งปฏิกูล 

 ปี2552 กำลังดำเนินการขุดลอก ทำความสะอาด 

คู คลอง ท่อระบายน้ำ บริเวณถนนทุกสายในเขตเทศบาล 

จำนวน 26 สาย แนวลำคลองท่า เลา คลองตม 

คลองท่ า โหลน คลองท่ าแพ ขุดลอกทางระบาย

น้ำและจุดรับน้ำทิ้งสาธารณะ (จุดเสี่ยงภัยน้ำท่วม) 

ในเขตเทศบาล จำนวน 12 จุด และปรับปรุงภูมิทัศน์ 

บ ำ รุ ง รั กษ า  ล ำ เหมื อ ง แล ะล ำคลอ งส า ธ า รณะ  

ป รั บป รุ ง แต่ ง แนว ร ะดั บลำ เหมื อ ง  ก ำจั ด วั ชพื ช 

สิ่งปฏิกูลภายในลำเหมือง คลอง  จำนวน 9 สาย

นายอนุวัฒน์  หิรัญประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15



018 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

019 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

นางอุบล  ไม้จันทร์  
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

เมอืงทุง่สง แกไ้ขปญัหาสำคญัของเมอืงทีอ่ำเภอ

ทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตำบล 

และหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการอยู่ ในขณะนี้  

นับว่ามีประโยชน์ต่อท้องถิ่นมาก ในฐานะที่เป็น 

ประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งสง ขอขอบคุณทุกฝ่าย

ที่ได้ร่วมมือกัน โดยเฉพาะนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง 

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ท่ีได้พยายามประสานงาน 

กับทุกฝ่ายอย่างต่อเน่ือง และอยากฝากให้ประชาชน

ได้อดทนในสิ่งที่ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันทำให้เมืองทุ่งสง

ของเรา เช่น การก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียของ 

เมืองทุ่งสง บางครั้งอาจสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชน 

ที่สัญจรบนถนน  แต่หากพยายามเข้าใจและอดทน 

ว่าโครงการมีประโยชน์ต่ออำเภอทุ่งสงในภาพรวม  

ลดปัญหาน้ำเสียที่จะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

ของเมืองในอนาคต ถือว่าประชาชนได้รับประโยชน์

โดยตรงจึงต้องอดทนและให้โอกาสแก่หน่วยงาน 

ในการดำเนินการให้เกิดโครงการดีๆขึ้นในเมืองทุ่งสง   

 ในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของเมืองทุกๆ  

เรื่องบางครั้งอาจได้รับผลกระทบกับประชาชน

โดยส่วนใหญ่ สิ่งสำคัญจึงควรสร้างความเข้าใจแก่ 

ประชาชนก่อนการดำเนินการ

ใหป้ระชาชนไดร้บัรูข้อ้มลูขา่วสารสิง่ทีจ่ะทำประโยชนท์ี่

จะได้รับก็จะทำให้การแก้ไขปัญหาของ เมืองง่ายขึ้น 

เพราะประชาชนจะรู้สึกว่าสิ่งนั้น เป็นประโยชน์

กับเมืองและพร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินการ 

ต่อไป 

 สำหรับการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองทุ่งสง 

ในภาพรวมทกุๆ ดา้นนัน้ทโีอทยีนิดจีะสนบัสนนุและ 

ให้ความร่วมมือในการดำเนินการ หากท้องถิ่น

หรือหน่วยงานใดต้องการขยายคู่สายโทรศัพท์ 

เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับความ 

สะดวกสบาย สามารถติดต่อประสานงานมาทีโอที 

ทุ่งสงได้



018 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

019 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

 ปัจจุบันผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เริ่ ม เห็นว่าปัญหาสิ่ งแวดล้อมมีความสำคัญมาก 

เช่น เรื่องขยะ ต้องรีบแก้ไขเร่งด่วน อำเภอทุ่งสง 

สำนักงานท้องถิ่นอำเภอทุ่งสง ยินดีให้ความร่วมมือ 

ประสานงานช่วยเหลือ เพื่อให้การบรูณาการแก้ไข 

และพัฒนาเมืองประสบความสำเร็จที่สำคัญทุกฝ่าย 

ตอ้งมกีารประชมุปรกึษาเพือ่ตดิตามงานบอ่ยๆ สรา้งความ 

เข้าใจทำให้เกิดการประสานงานอยู่ตลอด โดยเฉพาะ

เมื่อมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันแล้วอย่าจบ 

เพียงการลงนาม ต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้การ แก้ไข

พัฒนาเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดการแก้

ปัญหาในองค์รวมอย่างแท้จริง

นางพรประภา  กลั่นสุวรรณ
ท้องถิ่นอำเภอทุ่งสง   

 การบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากก่อนที่จะ

ดำเนินการบูรณาการพัฒนาเมืองนั้น เทศบาลแต่ละแห่ง 

หรอืองคก์ารบรหิารสว่นตำบล เปน็นติบิคุคล ตา่งฝา่ย 

มีหน้าที่และภารกิจของตนในการบริการสาธารณะ 

ทำให้ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการ แก้ไขปัญหา

เฉพาะในพื้นที่  ซึ่ ง เป็นโครงการเล็กๆเท่า น้ัน 

หากจะดำเนินการโครงการใหญ่ ๆ  ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ 

เพราะศักยภาพของแต่ละท้องถ่ินมีจำกัด แต่หลังจาก

ที่ทุกภาคส่วนได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางการ 

ทำงานแบบบรูณาการ โดยนำปญัหาแตล่ะแหง่ปญัหา 

ของเมอืงมาพจิารณารว่มกนัทำใหเ้กดิพลงั ในการขบัเคลือ่น 

การแก้ไขปัญหาง่ายขึ้นเช่นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน

เรื่องอัคคีภัย ภัยแล้งสามารถประสานงานกันง่ายขึ้น

ช่วยเหลือกันได้อย่างรวดเร็ว และถ้าได้ร่วมบันทึก

ข้อตกลงร่วมกัน จะช่วยให้การแก้ปัญหาเกิดผลสำเร็จ

เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน ส่งผลดีต่อการของบประมาณ

ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้ง่ายขึ้น หรือจัดสรร

งบประมาณในการแก้ไขปัญหา ร่วมกันได้จะทำ

ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งอำเภอ เป็นสิ่งที่ดี 

ซึ่งไม่มีในท้องถิ่นอื่น 



020 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

021 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

 เบ้ืองหลังความสำเร็จของการทำงานแบบบูรณการแม้ว่าจะมาจากหลายภาคส่วนแต่ที่เป็นกำลังสำคัญและร่วม

กันขับเคลื่อนจนบรรลุสู่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาสำคญัของเมอืงทุง่สง ยอ่มหนไีมพ่น้กลุม่ผูน้ำองคก์รปกครอง 

ทอ้งถิน่ ในเขตอำเภอทุ่งสงที่ได้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำงานและสร้างมุมมองใหม่จนเป็นรูปแบบที่กลายเป็นต้นแบบ

การทำงานขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ระดบัประเทศ  เหลา่นีค้อืความคดิเหน็ ข้อเสนอและมุมมองที่จะเป็นกำลัง 

สำคัญร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการในระยะต่อไป

ผ่าทัศนะผู้นำ 13 อปท.
กับแนวคิดขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง  
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง

เทศบาลเมืองทุ่งสง

  นับจากที่เมืองทุ่งสงต้องประสบปัญหาน้ำท่วม สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวง

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและอื่นๆอีกมากมายในปี 2548 และ 2549 ทำให้นายอำเภอทุ่งสงในสมัยนั้น 

นายสุรินทร์ เพชรสังข์ ได้ริเริ่มและกำหนดแนวทางการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหา 

ของเมืองขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานแบบบูรณาการดังกล่าวจากนายอำเภอทุ่งสง 

ทุกท่านอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  

  แนวความคิดได้ก่อรูปเป็นการจัดประชุมร่วมกันและพัฒนาเป็นข้อตกลงในการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์  เพื่อการพัฒนาเมืองทุ่งสงอย่างยั่งยืนนั้น ผมได้เห็นพลังความสามัคคีและความร่วมมือ

รว่มใจจากหลายฝ่ายทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งได้

รับโอกาสที่ดีและการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หลายท่านจนเป็นความสำเร็จของทุกฝ่ายในระดับหน่ึง ท่ีสามารถ 

แก้ไขปัญหาเมืองทุ่งสงได้อย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นเร่ืองน้ำท่วม การจราจร การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เม่ือประสบสาธารณภัยต่างๆ 

การปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก ลดภาวะโลกร้อนประจำทุกเดือน และกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน 

ในอำเภอทุ่งสงอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

 เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการดำเนินการประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองทุ่งสง โดยได้ใช ้

ความพยายามอย่างเต็มที่ในการประสานและร่วมผลักดันกับเพื่อนภาคีทุกภาคส่วน นับแต่การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2550 และดำเนินภายใต้กรอบข้อตกลง 

ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ทุกฝ่ายได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ไว้ 

 แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลผู้รับผิดชอบไปตามสถานการณ์ แต่สิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับการทำงานเพื่อพัฒนา

เมอืงทุง่สง คอืกลไกทกุกลไกเดนิหนา้อยา่งตอ่เนือ่ง และสามารถเดนิหนา้ แกไ้ขปญัหาใหก้บัพีน่อ้งประชาชนไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรมทัง้ 4 ดา้น

คอืดา้นการผงัเมอืงและนำ้ทว่ม ดา้นการจราจร ดา้นภาวะมลพษิ และดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิเพือ่ใหก้ารทำงานบรรลเุปา้หมาย 

ที่สูงขึ้น และเพื่อสร้างพลังความเข้มแข็งของภาคีทุกภาคส่วน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

และสถาบันพระปกเกล้า ได้เล็งเห็นพลังความมุ่งม่ันต้ังใจของทุกฝ่าย จึงร่วมประกาศเจตนารมณ์และขับเคล่ือนการทำงานแบบบูรณาการ 

จึงเป็นที่มาของการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 2  บูรณาการการบริหารจัดการท้องถิ่นให้ทุ่งสงพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17  กุมภาพันธ์ 2552 ที่จะถึงนี้

 ผมหวังว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการจะบรรลุเป้าหมาย และประสบความสำเร็จ

ตามที่ทุกภาคส่วนตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการต่าง ๆ 

และทุกภาคส่วน และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาอำเภอทุ่งสงซึ่งเป็นบ้านของเราทุกคน 

ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ อย่างยั่งยืนตลอดไป



020 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

021 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

 การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองแบบบูรณาการเป็นสิ่งที่ดี เทศบาลตำบลที่วังเห็นด้วยกับการ 

ดำเนินการดังกล่าวและพร้อมให้ความช่วยเหลือและร่วมมือทุกรูปแบบ สำหรับปัญหาน้ำท่วมเทศบาล 

ตำบลที่วังประสบปัญหา อยู่ 2 ส่วน คือ เทศบาลต้องการทำบายพาสเลียบทางรถไฟจากหน้าโรงปูน 

ซิเมนต์มาทางรถไฟ แต่ติดปัญหาเนื่องจากพื้นที่บางส่วนที่ต้องดำเนินการนั้นเป็นของโรงงานปูนซิเมนต์ 

ซึ่งได้สร้างคร่อมคลองอยู่ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ อยากให้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาหาแนว 

ทางแก้ไขร่วมกัน เพราะถ้าหากแก้ไขได้จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถ่ินทำให้การไหลของน้ำไหลรวดเร็วข้ึน

ส่วนที่ 2 คือ หมู่ที่ 1 บ้านในทอนถึงหมู่ที่ 3 บ้านก้างปลา บริเวณคลองก้างปลา ชาวบ้านบางส่วนไม่ให้ 

ความร่วมมือในการขุดลอกคลอง เทศบาลจึงไม่สามารถนำเครื่องจักรไปใช้ในการทำงานได้  

 ขอเสนอใหท้กุทอ้งถิน่ในเขตอำเภอทุง่สงสนบัสนนุงบประมาณรว่มกนั โดยใหห้นว่ยงานอำเภอ 

ทุ่งสงเป็นหน่วยงานกลาง ในการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มาบริหารจัดการงบประมาณ โดยให้หน่วยงานที่มีความชำนาญเช่น ชลประทาน วิจัย ศึกษาและสำรวจพื้นที่ ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ 

กลางน้ำ ปลายน้ำ และประสานงาน การแก้ไขจนถึงจังหวัดตรัง ซ่ึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำท่ีไหลจากอำเภอทุ่งสง และต้องแก้ไขปัญหา 

น้ำท่วมและภัยแล้งไปพร้อมๆ กัน   

 อยากให้มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาในทุกๆเร่ือง โดยเฉพาะปัญหาสำคัญหลักๆ เช่น การแก้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะ ผังเมือง 

ปัญหาไฟไหม้ในช่วงหน้าแล้ง การสร้างอาชีพด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชน การจัดการท่องเท่ียวอำเภอทุ่งสง การส่งเสริมและพัฒนา 

การศึกษาของเยาวชนให้มีคุณภาพ โดยให้อำเภอทุ่งสงมีศูนย์ติวแก่เยาวชนที่ยากไร้ เป็นต้น ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในอำเภอทุ่งสงต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดและนั่นคือหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น

เทศบาลตำบลที่วัง

  นายเชาวลิต เจริญพงศ ์
นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง

  การทำงานแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหาเมืองร่วมกันนับเป็นสิ่งที่ดีมาก
เดินมาถูกทาง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถือว่าเห็นผลสำเร็จแล้ว 70 % สังเกตได้จากในปีนี้ 
การไหลเวียนของน้ำ ไม่ ไหลย้อนศรกลับมายั ง เทศบาลตำบลที่ วั งและอบต.กะปาง 
แต่ไหลลงคลองทันที ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ทุกฝ่ายต่างรู้ 
เส้นทางการเดินของน้ำ จึงหามาตรการและดำเนินการแก้ไข ขุดลอกคลอง ห้วย ทางน้ำ 
ทำให้น้ำไหลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ติดขัด น้ำไม่ท่วมในพ้ืนท่ี ประชาชนได้รับผลประโยชน์  หน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องประหยัดเวลา งบประมาณในการช่วยเหลือบำบัดทุกข์แก่ประชาชนทุกฝ่ายได้รับผล
ประโยชน์ร่วมกัน
  นอกจากนี้ยังจัดทำโครงการสายใยสู่ชุมชน เพื่อรณรงค์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เด็กและผู้ใหญ่ สอนให้เกิดวิธีคิดใหม่ๆ สำหรับในเรื่องการใช้ผังเมืองเริ่มมีผลกระทบ 

อบต.กะปางใช้วิธีการทำความเข้าใจกับประชาชนใช้พลังสังคมในการแก้ไขปัญหา  
 สำหรับข้อเสนอแนะ มองว่าโครงการนี้ทำกับคนหลายหน่วยงานเป็นองค์กรใหญ่ การจะขับเคลื่อนการบูรณาการ ให้ได้ด ี
ต้องร่วมคิดทำร่วมกัน ช่วยกันทำงาน ให้เดินไปด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน งานก็จะประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
อาจจะมีอุปสรรคบ้างท่ีบุคคลหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง ยังไม่ค่อยเข้าใจเจตนารมณ์ร่วมกัน หรือเกิดจากหัวหน้าส่วนราชการที่ปรับเปลี่ยน 
โยกย้าย ทำให้ต้องเกิดการสร้างความเข้าใจใหม่ ส่งผลให้ระบบงานขาดความต่อเนื่อง
 แตน่บัวา่เปน็โอกาสดทีี ่นายทรงชยั วงษว์ชัรดำรง นายกเทศมนตรเีมอืงทุง่สงไดร้บัเลอืกตัง้เปน็ สมยัที่ 2 ทำให้แนวทางการ 
ขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยการประสานงาน ไปยังอำเภอทุ่งสง จังหวัด  หน่วยงานราชการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบล นักวิชาการ และทุกฝ่ายก็ยินดีให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เมืองทุ่งสงในครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง

 นายอภินันท์ ชนะภัย
 นายก อบต.กะปาง

นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง  
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง

เทศบาลเมืองทุ่งสง

  นับจากที่เมืองทุ่งสงต้องประสบปัญหาน้ำท่วม สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวง

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและอื่นๆอีกมากมายในปี 2548 และ 2549 ทำให้นายอำเภอทุ่งสงในสมัยนั้น 

นายสุรินทร์ เพชรสังข์ ได้ริเริ่มและกำหนดแนวทางการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหา 

ของเมืองขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานแบบบูรณาการดังกล่าวจากนายอำเภอทุ่งสง 

ทุกท่านอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  

  แนวความคิดได้ก่อรูปเป็นการจัดประชุมร่วมกันและพัฒนาเป็นข้อตกลงในการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์  เพื่อการพัฒนาเมืองทุ่งสงอย่างยั่งยืนนั้น ผมได้เห็นพลังความสามัคคีและความร่วมมือ

รว่มใจจากหลายฝ่ายทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งได้

รับโอกาสที่ดีและการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หลายท่านจนเป็นความสำเร็จของทุกฝ่ายในระดับหน่ึง ท่ีสามารถ 

แก้ไขปัญหาเมืองทุ่งสงได้อย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นเร่ืองน้ำท่วม การจราจร การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เม่ือประสบสาธารณภัยต่างๆ 

การปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก ลดภาวะโลกร้อนประจำทุกเดือน และกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน 

ในอำเภอทุ่งสงอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

 เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการดำเนินการประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองทุ่งสง โดยได้ใช ้

ความพยายามอย่างเต็มที่ในการประสานและร่วมผลักดันกับเพื่อนภาคีทุกภาคส่วน นับแต่การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2550 และดำเนินภายใต้กรอบข้อตกลง 

ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ทุกฝ่ายได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ไว้ 

 แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลผู้รับผิดชอบไปตามสถานการณ์ แต่สิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับการทำงานเพื่อพัฒนา

เมอืงทุง่สง คอืกลไกทกุกลไกเดนิหนา้อยา่งตอ่เนือ่ง และสามารถเดนิหนา้ แกไ้ขปญัหาใหก้บัพีน่อ้งประชาชนไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรมทัง้ 4 ดา้น

คอืดา้นการผงัเมอืงและนำ้ทว่ม ดา้นการจราจร ดา้นภาวะมลพษิ และดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิเพือ่ใหก้ารทำงานบรรลเุปา้หมาย 

ที่สูงขึ้น และเพื่อสร้างพลังความเข้มแข็งของภาคีทุกภาคส่วน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

และสถาบันพระปกเกล้า ได้เล็งเห็นพลังความมุ่งม่ันต้ังใจของทุกฝ่าย จึงร่วมประกาศเจตนารมณ์และขับเคล่ือนการทำงานแบบบูรณาการ 

จึงเป็นที่มาของการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 2  บูรณาการการบริหารจัดการท้องถิ่นให้ทุ่งสงพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17  กุมภาพันธ์ 2552 ที่จะถึงนี้

 ผมหวังว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการจะบรรลุเป้าหมาย และประสบความสำเร็จ

ตามที่ทุกภาคส่วนตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการต่าง ๆ 

และทุกภาคส่วน และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาอำเภอทุ่งสงซึ่งเป็นบ้านของเราทุกคน 

ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ อย่างยั่งยืนตลอดไป
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  อบต.เขาขาว เห็นด้วยในการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

เมืองทุ่งสงเป็นส่วนหนึ่งที่ดำเนินการมาได้ชัดเจน เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมได้รับผลกระทบหลายๆ

ครัวเรือนทั้งภายใน และภายนอกเทศบาล ซึ่งในการแก้ไขปัญหาของเมืองจะประสบผลสำเร็จได้นั้น

ทุกภาคส่วนต้องดำเนินการแก้ปัญหาระบบผังเมืองของอำเภอทุ่งสงด้วย มองปัญหาทั้งระบบ 

ทำงานแบบเชงิรกุ มองอนาคต 3-10 ป ีเชน่ เรือ่งขยะ การดแูลทรพัยากรธรรมชาต ิดแูลรกัษาปา่ตน้นำ้  

ความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรม พัฒนาการศึกษา  เป็นต้น

  สำหรบัในเรือ่งปญัหานำ้ทว่มของอบต.เขาขาวมนีอ้ย แตอ่ยากฝากใหเ้ทศบาลเมอืงทุง่สง 

ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ทำการขุดลอก คูคลอง ตอนบนของแม่น้ำ 

เพื่อทำให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น  และเนื่องจากในช่วงหน้าแล้งอบต.จะขาดแคลนน้ำ จึงมีความต้อง

การงบประมาณช่วยเหลือในการจัดทำอ่างเก็บน้ำ หรือแก้มลิง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง  

 ปัญหาสำคัญของอบต.เขาขาว เป็นเรื่องการจัดการขยะ เนื่องจากไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ เป็นปัญหาที่อบต.ไม่สามารถ

หาทางออกได ้อำเภอทุง่สงควรมสีถานทีท่ิง้ขยะรวม เนือ่งจากอบต.สว่นใหญม่ขีอ้จำกดัดา้นงบประมาณ  ดงันัน้ปญัหานีค้วรปรกึษา 

หารือร่วมกันในเชิงบูรณาการต่อไป ในส่วนของ อบต. เขาขาวขณะนี้ได้แก้ปัญหาขยะไปบางส่วนก่อนจะทิ้ง โดยการรณรงค์ส่งเสริม 

ให้นักเรียนในเขตพื้นที่มีจิตสำนึกในเรื่องการคัดแยกขยะ การลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดขยะให้มากที่สุด  ดังนั้นเรื่องการส่งเสริม 

รณรงค์สร้างจิตสำนึกดังกล่าวให้แก่เด็กเรียน เยาวชน ประชาชน ในเขตอำเภอทุ่งสงควรจะดำเนินการในเชิงบูรณาการด้วย  

เพราะในอนาคตปัญหาเรื่องขยะจะเป็นปัญหาของเมืองที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

 นอกจากนี้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การบุกรุกทำลายป่า อบต.เขาขาวจะดำเนินการให้นักเรียนร่วมกัน เพาะต้นไทร 

และนำไปปลกูบนเขาหนิ หลายพนัไร ่โครงการนีอ้าจเปน็สว่นหนึง่ในการบรูณาการดา้นสิง่แวดลอ้มของอำเภอทุง่สงตอ่ไปได ้เพราะกา

รแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สูญหายไป อบต.เห็นว่ามีความ สำคัญเพราะหากไม่แก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

   นายสุวิทย์ รัตนพันธ์ 
 นายก อบต.เขาขาว

 การแก้ปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการถ้าทุกฝ่ายร่วมกันแก้ปัญหาจะดีมาก เขตอบต.เขาโร 
ได้รับผลกระทบจากน้ำท่ีไหลมาจากเมืองทุ่งสง ปัญหาน้ำท่วมจะเกิดบริเวณบ้านท่ีอยู่ติดแม่น้ำลำคลอง 
หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 สาเหตุของปัญหาน้ำท่วมเกิดจาก ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 403  
ซึ่งจะเป็นคันกั้นน้ำ ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก เกิดปัญหาน้ำท่วมตามมา และสะพานข้ามแม่น้ำตรัง 
ซึ่งมีความยาว 50 – 60 เมตร กีดขวางทางไหลของน้ำทำให้น้ำระบายได้ช้า 
 สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม คือ ทางหลวงหมายเลข 403 ควรเจาะวางท่อบล็อก 
เพราะตอนนี้เป็นท่อกลม และมีขนาดเล็ก ทำให้เศษไม้เศษขยะติดค้าง น้ำไหลไม่สะดวก 
ส่วนสะพานข้าม แม่น้ำตรังควรมีการเพิ่มขยายสะพานให้กว้างขึ้นเพื่อทำให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น 
ซึ่งสิ่งก่อสร้างดังกล่าวอยู่ ในความดูแลของแขวงการทางตรัง หมวดการทางรัษฏาจึงอยากขอความ 
อนุเคราะห์เข้ามาช่วยเหลือ และให้อยู่ในวาระเรื่องหนึ่งของการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุกทัยภัย 
แบบบูรณาการด้วย  เพราะ อบต.เขาโร คงไม่สามารถแก้ไขปัญหา ดังกล่าวได้เพียงลำพัง หากทุกฝ่ายได้ร่วมปรึกษาหารือแก้ไข 
ทั้งระบบ ก็จะเกิดผลดี ทำให้การประสานงานและ การขับเคลื่อน แก้ไขเป็นไปได้ง่ายขึ้น  เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและท้องถิ่น
 สำหรับการใช้ประโยชน์จากที่ดินไม่ถูกต้อง การถมที่โดยปราศจากการควบคุมทำให้เกิดการ กีดขวางทางน้ำ  
และการไหลของทางน้ำเปลี่ยนไป นอกจากนี้ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมขังในโรงเรียนทุ่งควาย ทำให้ทุกฝ่ายต้องหันมาแก้ไข 
ปัญหาดังกล่าว โดยอบต.ได้ใช้มาตรการทางสังคมในการแก้ไขปัญหาเพราะมองว่าการใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้
จึงใช้วิธีประชุมประชาคม หมู่บ้านร่วมกัน เชิญประชาชนมาตกลงทำความเข้าใจในการขอคืนเส้นทางน้ำและให้ผู้ใหญ่ 
ที่เป็นที่นับถือในหมู่บ้าน แกนนำชุมชน ช่วยกันพูดคุยกับผู้ที่บุกรุก ซึ่งส่วนใหญ่จะรับฟังและให้ความร่วมมือ ยินดีจะคืนที่ดินให้ 
เพื่อเป็นเส้นทางน้ำเหมือนเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์
นายก อบต.เขาโร
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นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์
นายก อบต.เขาโร

 การดำเนินการแก้ไขและพัฒนาเมืองโดยการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของอำเภอทุ่งสง
ถือเป็นแนวทางและเป็นความคิดริเร่ิมท่ีดี และยินดีให้การสนับสนุน แต่อยากเห็นการทำงานร่วมกัน 
ท้ังระบบจริงๆ และท่ีสำคัญต้องให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
เพราะส่ิงท่ีต้องการมากที่สุดคือความร่วมมือจากประชาชน และควรจะมีนักวิชาการที่มีความรู้
ความเขา้ใจในแตล่ะเรือ่งมาพดูคยุ กับประชาชนก่อนดำเนินการในปัญหาสำคัญ ๆ  เช่น ปัญหาเร่ืองขยะ 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ผังเมือง  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ  จะทำให้
การแก้ไขปัญหาของเมืองง่ายย่ิงข้ึน   
 สำหรับปัญหาน้ำท่วมของ อบต.ควนกรด  มีปัญหาไม่มากนัก จะพบมากใน หมู่ 2 หมู่ 4  
และหมู่ 5 และหมู่ 6 บางส่วน โดยส่วนใหญ่อบต. เน้นการทำฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำและชะลอ 
การไหลของน้ำ  ทำบายพาสช่องน้ำ ขุดลอกคลอง โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะอบต.ควนกรด มีปัญหาอุปสรรคเน่ืองจากขาดเคร่ืองจักรในการทำงาน    
 อีกประการหนึ่งอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูเรื่องฝายควนกรดที่เป็นปัญหาอยู่ขณะนี้ โดยอบต.ชะมาย  
ได้เสนอความเห็นว่ามีการใช้ประโยชน์น้อยควรให้ทุบทิ้ง เนื่องจากเห็นว่าไปขวางทางน้ำ ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก  แต่อบต.ควนกรด 
เห็นว่ามีประโยชน์กับประชาชนในช่วงเวลาหน้าแล้ง ซึ่งควรจะร่วม ปรึกษาหารือและพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากท่ีสุด  นอกจากน้ีการแก้ไขปัญหาควรร่วมกันทำแนวระบายน้ำรวมท้ังระบบอำเภอ ต้ังแต่ต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ 
ร่วมกันแก้ไขแบบบูรณาการ อย่าต่างคนต่างแก้ โดยประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ชลประทาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ 
ให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 ในส่วนปัญหาอ่ืนๆ ของพ้ืนท่ี อยากให้หยิบยกมาพูดคุยกัน คือการวางผังเมือง  ขณะน้ีเร่ิมประสบปัญหาชาวบ้านใช้พ้ืนท่ี
โดยไม่เหมาะสมและไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการดำเนินการ เน่ืองจากไม่มีกฎหมายบังคับใช้  และประชาชนขาดจิตสำนึกในเร่ืองน้ี 
ทำให้อบต.ทำงานยากข้ึน และปัญหาขยะเน่ืองจากอบต.ไม่มีท่ีท้ิงขยะชาวบ้านจึงนำไปท้ิงลงแม่น้ำลำคลอง ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวจะส่งผล
กระทบให้เกิดปัญหาน้ำท่วมได้เช่นกัน

นายวิเชษฎ์ รัตนบุรี
นายก อบต.ควนกรด

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

  แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอำเภอทุ่งสงแบบบูรณาการที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่ดี 

แต่เป็นไปได้ยากเนื่องจาก อปท.แต่ละแห่งมีงบประมาณน้อย จึงอยากให้หน่วยงานกลาง  

จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือ 

และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน เช่นฝายควนกรด ในเขตพื้นที่ อบต.ชะมาย และอบต. 

ควนกรด เป็นฝายที่กีดขวางทางน้ำ ถ้าไม่มีจะทำให้น้ำไหลได้เร็ว แต่ถ้าทุบทิ้งก็จะสร้าง 

ปญัหาใหก้บับางสว่นของตำบลควนกรดในหนา้แลง้ นอกจากนีอ้ยากใหอ้งคก์ารบรหิาร 

ส่วนจังหวัดสนับสนุนเครื่องจักรในการดำเนินงาน เพราะถ้ามีเครื่องจักรจะสามารถ 

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เร็วขึ้น 

  ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมายได้มีการร่วมมือกับอำเภอทุ่งสง 

เทศบาลเมอืงทุง่สง ในการดำเนนิการแกไ้ขปญัหานำ้ทว่มมาโดยตลอด เชน่ การขดุลอก ค ูคลอง การกอ่สรา้งรางระบายนำ้ทกุ 

หมู่บ้าน เพื่อระบายน้ำให้ไหลเร็วขึ้น  ตั้งแต่ ปี 2549 – ปี 2552 อย่างต่อเนื่อง ทั้งได้ประสานแขวงการ ทางนครศรีธรรมราชที่ 2 ทุ่งสง 

เปลี่ยนท่อบล็อกเหลี่ยมบริเวณเกาะกลางแยกชะมายเป็นอุโมงค์ทางน้ำแทน 

 สำหรับในปี 2552 จะดำเนินการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (รถขุด) เพื่อไว้ขุดลอกคูคลอง 

พร้อมตั้งงบประมาณในโครงการขุดลอกลำห้วยยิ่ว คลองนาแฝด และโครงการก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ำและรางระบายน้ำอีกด้วย

 สุดท้ายนี้  อยากฝากเรื่องของการสร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในเรื่องการ มีส่วนร่วมในการ 

แก้ปัญหาของเมือง  เพราะลำพังเพียงภาครัฐ และท้องถิ่นคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  หากขาดพลังจากประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมและเข้าใจแก้ไขปัญหาร่วมกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง 
นายก อบต.ชะมาย
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  โดยภาพรวมการขบัเคลือ่นการบรูณาการ เปน็แนวคดิทีด่ ีในการนำความคดิเหน็ไปเสนอ 
และไดม้กีารแกไ้ขไปบางสว่นแลว้ ถอืวา่นายอำเภอสรุนิทร ์เพชรสงัข ์ไดเ้ริม่ตน้และดำเนนิการในทศิทาง 
ที่ถูกต้องแล้ว อบต.นาโพธิ์ยินดีร่วมมือและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาเมืองแบบ
บูรณาการ และอยากเห็นการทำงานให้เป็นรูปธรรม อย่างจริงจัง ในการขับเคลื่อนถ้ามีชลประทาน
มาช่วยเหลือ ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จ  หลังจากมีการประชุมเสร็จแล้วต้องมีการนำไปปฏิบัติ
อย่างจริงจัง
  ปญัหานำ้ทว่มในพืน้ทีอ่บต. มนีอ้ย  ซึง่ในชว่ง 3-4 เดอืนทีผ่า่นมาไดแ้กป้ญัหานำ้ทว่ม 
โดยเพิม่ทอ่ระบายนำ้ ขยายทอ่ใหใ้หญข่ึน้ เพือ่ทำใหน้ำ้ไหลไดส้ะดวก ในอนาคตจะทำโครงการ 
ในภาพรวมร่วมกับ เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำบล็อกท่อเหลี่ยม 
และสะพาน 2 จุด  ทั้งนี้อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้ามาช่วยเหลือในเรื่อง
การขุดลอก ห้วยหู้หนาน ระยะทาง 2.5 กม. ผ่านควนกรด นาโพธิ์เพื่อให้การไหลของน้ำ 

ได้สะดวกรวมถึงผลักดันงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
 ปัญหาขยะ จะทำข้อบัญญัติ เนื่องจากชุมชนเริ่มมีความหนาแน่น ทำให้มีปัญหาขยะตามมา และมีแนวโน้มสูงขึ้น 
การแกไ้ขปญัหาควรหนัมาพดูคยุกนั และเนือ่งจากไมม่ผีงัเมอืงมาบงัคบัใช ้ทำใหม้ ีโรงงานขยายตวัอยูใ่นพืน้ทีข่องอบต. นาโพธิม์ากขึน้  
เช่น ฟาร์มสุกร  ฟาร์มไก่  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชน  เนื่องจาก มีแมลงวันมากสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน
ในบริเวณใกล้เคียง
 ด้านการจราจรจุดกลับรถ บริเวณ กิโลเมตรที่ 285 ขอทำยูเทรินกลับรถเพื่อความสะดวกในการสัญจร ของประชาชน 
เพราะจุดที่กลับรถเดิมอยู่ไกลมากทำให้ประชาชนขับรถย้อนศร  เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ อยากประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พิจารณาเรื่องนี้ด้วย 
 ดังนั้นในการพัฒนาเมืองแบบบูรณาการ ขอให้มีความจริงจัง จริงใจ  อบต.นาโพธิ์ของเราเป็นอบต. ขนาดเล็ก
มีงบประมาณค่อนข้างน้อย อยากให้หน่วยงานที่มีความพร้อมเข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนา  และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนด้วย 

  นายพินิตย์ ชูบัวทอง 
นายก อบต.นาโพธิ์์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการ หรือการแก้ไขปัญหาที่สำคัญอื่นๆ ของเมือง
ตามแนวทางแบบบูรณาการนัน้เปน็สิง่ทีด่ ีอบต.พรอ้มทีจ่ะใหค้วามรว่มมอื แตอ่ยากใหท้กุภาคสว่น 
ร่วมมือกันให้มากขึ้น ควรนำปัญหาที่ได้รับจากที่ประชุมไปดำเนินการแก้ไข สิ่งสำคัญในการ 
แก้ไขปัญหานั้นหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น ต้องทำงานร่วมกัน อย่างจริงใจ เพราะท้องถิ่น 
ไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพัง ต้องร่วมมือกันหลายๆ ฝ่ายอย่างเป็นระบบ หากแก้ไขปัญหา 
น้ำท่วมต้องแก้ไขตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
 อยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลปัญหาบริเวณคลองวังหีบ  เพราะเวลา
ฝนตกหนัก อบต.นาไม้ไผ่ มีความเดือดร้อนมาก น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน สาเหตุเนื่องจาก 
ฝายบริเวณคลองวังหีบได้กีดขวาง ทางไหลของน้ำ ท่อฝังลึก ประตูคูระบายน้ำแคบเล็ก 
ทำให้น้ำไหลผ่านไม่สะดวก หากได้รับความช่วยเหลือ ก็จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 
ของอบต.นาไม้ไผ่ได้ 
 ในสว่นของอบต. เตรยีมความพรอ้มแกไ้ขปญัหานำ้ทว่มโดยดำเนนิการขดุลอกคลอง ลำเหมอืงหลงัอบต. สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม 
คสล.เพื่อป้องกันน้ำท่วม แต่ก็ประสบปัญหาด้านงบประมาณที่มีจำกัดใน การดำเนินการ จึงได้จัดส่งโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 
ไปยังเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็น โครงการในภาพรวมของอำเภอทุ่งสง เพื่อผลักดันงบประมาณต่อไป  นอกจากนี้ได้มีการสำรวจคลอง 
และตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณลำคลองให้ถูกต้อง  
 ดังนั้นในส่วนของอบต.นาไม้ไผ่ มีปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน และเห็นว่าควรดำเนินการแบบบูรณาการคือ ปัญหาน้ำท่วม 
และปัญหาผังเมือง  ปัญหารองลงมาก็คือปัญหาเรื่องขยะ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายใหญ่ข้ึนในภาพรวมของเมือง แต่การดำเนินการเร่ือง 
สถานท่ีท้ิงขยะรวมน้ัน ควรมีการสร้างความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้ ผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนในพื้นที่ โดยอาจให้ 
มีนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง มาพูดคุย สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนก่อนจะตัดสินใจดำเนินการ

นายชัยพิภัทร รัตนบุร ี
นายก อบต.นาไม้ไผ่

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลนาไมไ้ผ่
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  ปัญหาน้ำท่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสนมีผลกระทบไม่
มากนัก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นต้นน้ำ แต่จะประสบปัญหาภัยแล้ง เพราะมีปัญหาเรื่อง
ระบบจ่ายน้ำไม่เพียงพอให้ประชาชน ขณะนี้ อบต.นาหลวงเสน ได้ทำฝายน้ำล้น เพื่อกักเก็บ
น้ำเป็นการชะลอน้ำ,การขุดลอกทรายหน้าฝาย และหากเป็นช่วงหน้าฝนจะจัดเจ้าหน้าที่ 
ดูระดับน้ำเขื่อนวังอ้ายว่าวและประสานงานมายังเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อเตรียมการป้องกัน 
  พื้นที่ของอบต.นาหลวงเสนมีปัญหาเรื่องสะพานแคบ กีดขวางทางน้ำ ปัญหาเกิด 
จากเขตปา่ไมท้ีไ่มช่ดัเจนทำใหม้กีารบกุรกุทำลายปา่ตน้นำ้ในปนีี ้อบต.นาหลวงเสนมโีครงการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยมุ่งเป้าหมายไปท่ีเยาวชน  รวมท้ังมี
การประชาสัมพันธ์เร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมด้วย
  ปญัหาอกีอยา่งคอืขยะ ยงัไมเ่กดิปญัหามากนกั เพราะชมุชนไมห่นาแนน่ประชาชน 
จะจัดการขยะกันเองโดยการฝังกลบ โดยเฉพาะขยะบริเวณร้านค้า ส่วนปัญหาอื่นๆ 

ของอบต.นาหลวงเสนก็มีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองและถนนเป็นหลุมเป็นบ่อที่เกิดจากบ่อดิน 
 การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จนั้นควรมีเจ้าหน้าที่จากอำเภอเข้ามาประสานงานกับองค์กร ปกครองท้องถิ่น
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการแบบนี้เป็นเรื่องที่ดี 
ควรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อบต.นาหลวงเสนยินดีให้ความร่วมมือ

     นายสุเมธ ผาสุก 
นายก อบต.นาหลวงเสน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

 ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่มีไม่มาก น้ำที่ไหลเข้าเมืองก็ไม่เชี่ยวกราด เพราะมีป่าไม้
เป็นตัวช่วยชะลอน้ำ ดังน้ันผมคิดว่าจำเป็นท่ีต้องรักษาป่าต้นน้ำไว้โดยได้ส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ เช่น เครือข่ายรักเทือกเขาบรรทัด 
(ตรัง นครศรีฯ พัทลุง) การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ประชาชนได้มีส่วนร่วมช่วยสอดส่อง ดูแล 
และร้องเรียน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ ซึ่งให้ความร่วมมือในการดำเนินการเป็นอย่างดี 
นอกจากนี้จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากมีกวางเยอะ ประมาณ 
100 ตัว  มีน้ำตกธราวารินทร์ น้ำตกถ้ำลอด น้ำตกธารทิพย์ วัดถ้ำพระพุทธ  จังหวัดตรัง 
ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณ  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เข้ามาสนับสนุน และจัดตั้งศูนย์ 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และน่าจะเป็นเรื่องที่จะบูรณาการร่วมกันต่อไป
 การใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นปัญหาสูงสุดของอบต. เนื่องจากที่ดินของประชาชน 
ทับซ้อนกับที่ดินของอุทยาน ไม่มีเอกสารสิทธิ ประชาชนเดือนร้อนมากทำให้ประชาชน 
กับรัฐเกิดความขัดแย้งกันจำเป็นต้องให้รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยเหลือโดยเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการพิสูจน์สิทธิ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ชี้ว่าจะดำเนินการตรงไหน อยากให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและให้ป่าไม้เป็นแม่งานหลักในการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้
 ปัญหาขยะถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เป็นเรื่องที่ควรจะบูรณาการร่วมกัน  ต้องทำความเข้าใจกับประชาชน 
ร่วมกันให้เข้าใจว่าจะจัดการกับขยะอย่างไร ในส่วนขององค์การบริหารตำบลน้ำตกได้มีเตาเผา ขยะรองรับขยะในชุมชน  
บางส่วนก็มีการฝังกลบ 
 ผังเมือง ต้องวางระบบร่วมกันทั้งอำเภอ ในอนาคตถ้าขาดระบบผังเมืองควบคุมก็จะสร้างปัญหาต่อเมืองยิ่งขึ้น 
ดังนั้นควรพูดคุยกันเรื่องนี้ในภาพรวมด้วย    
 จึงมองว่าการแก้ไขปัญหาเมืองนั้น  สิ่งสำคัญจะต้องมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ 
ของตนเองว่าเราร่วมกันทำอะไร ถ้าประชาชนรู้ เข้าใจ ปัญหาต่างๆในการดำเนินการ ในพื้นที่จะลดน้อยลงได้รับ 
ความร่วมมือมากขึ้น อบต.ก็จะสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น ในส่วนของอบต.ยินดีให้ความร่วมมือ ซึ่งทุกฝ่ายต้องเข้าใจปัญหา 
และร่วมกันหาวิธีในการแก้ปัญหา ต้องปฏิบัติร่วมกันถึงจะได้ผลที่แท้จริง

นายสมมิตร รัตนกระจ่าง 
นายก อบต.น้ำตก

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
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027 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

  การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวเป็นเรื่องดี พื้นที่อบต.ถ้ำใหญ่ปัญหานี้มีน้อยมาก  

จะมเีพยีงแตน่ำ้หลากในชว่งหนา้ฝน แตอ่บต.ยนิดใีหค้วามรว่มมอือยา่งตอ่เนือ่ง ในสว่นอบต.ถำ้ใหญ่

เตรยีมความพรอ้มดา้นเครือ่งจกัร บคุลากรไวเ้สมอ เพือ่ชว่ยเหลอืประชาชน มกีารขดุลอกคลองวงัปงิ 

จำนวน 2 กิโลเมตร โดยได้เสนอโครงการดังกล่าวเพื่อร่วมบูรณาการไปยังเทศบาลแล้ว 

นอกจากนีด้า้นสงัคม เชน่ การดแูลรกัษาปา่ตน้นำ้ ซึง่อทุยานนำ้ตกโยงมอีำนาจ ในการดำเนนิการแลว้ 

หากมีสิ่งใดให้อบต.ช่วยก็ยินดีสนับสนุน ในเรื่องการอนุรักษ์รักษาป่าต้นน้ำ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ 

อบต.นาหลวงเสน  อบต.ถ้ำใหญ่ นั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีหน้าที่ ปลูกฝังและ

สรา้งจติสำนกึแกป่ระชาชน เยาวชนในพืน้ทีใ่หร้กั และหวงแหนปา่ ชว่ยดแูลรกัษาปา่ตน้นำ้ 

ใหอ้ยูใ่นสภาพทีด่ ีสำหรบักจิกรรมการปลกูตน้ไม ้หญา้แฝก ทีไ่ดท้ำรว่มกนั ในอำเภอทุง่สงทกุเดอืนนัน้ 

อยากฝากว่าอย่ามองในแง่ของการปลูกอย่างเดียว ควรหันกลับมาดูแลต้นไม้ที่ร่วมกันปลูกด้วย เพราะจะทำให้เกิดประโยชน์ 

อย่างแท้จริง 

 ปัญหาเรื่อง การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ถูกต้องการสร้างบ้าน การถมที่ดินต่างๆ เกิดเนื่องจากไม่มีกฎหมายบังคับใช้  

และหากปล่อยไว้ก็จะสร้างปัญหาแก่เมืองในอนาคต ส่วนปัญหาขยะ อบต.ถ้ำใหญ่ไม่มีปัญหามากนัก เพราะขยะน้อย 

ส่วนใหญ่ประชาชนจะเผา หรือฝังกลบด้วยตนเอง

 สำหรบัเรือ่งมลภาวะ ซึง่เกดิจากโรงงานอตุสาหกรรมนัน้  สว่นใหญบ่รษิทัอตุสาหกรรม ไดร้ว่มมอื ในการแกไ้ขปญัหารว่มกบั 

อบต. หากเกิดปัญหาด้านมลภาวะที่กระทบกับชาวบ้าน ก็เรียกบริษัทมาพูดคุยและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี 

 ข้อเสนอแนะ การแก้ไขและพัฒนาเมืองแบบบูรณาการนั้น ควรมีการวางระบบผังเมือง เพื่อจะให้จัดระเบียบการใช้ 

ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้อง คนที่ไม่มีจิตสำนึกต้องออกพระราชบัญญัติควบคุมให้เข้มงวด 

นายสมัคร  กวีพันธ์
นายก อบต.ถ้ำใหญ่

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลถำ้ใหญ่

 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนั้นประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่ง เพราะปีนี้น้ำไม่ท่วม
อำเภอทุ่งสง ทั้งรอบนอกและในเขตเทศบาล  การบูรณาการความร่วมมือต้องมีการขุดลอก 
คูคลองอย่างต่อเนื่อง ให้ตลอดทุกเส้นสาย ทุกพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้น 
ในสว่นของอบต.ไดข้ดุลอกคลองเหมอืง หมู ่6 มาออกถนนเอเซยี เปน็ประจำอยา่งตอ่เนือ่งทกุป ี 
เปลีย่นทอ่ระบายนำ้และขดุลอกคลองเพือ่ทำใหน้ำ้ไหล ระบายไดด้ขีึน้ อนาคตจะมกีารยกระดบั 
คันข้างตลิ่งพื้นที่ริมคลองให้สูงขึ้น 
 ในการวางผังเมืองรวมนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์พร้อมให้ความ
ร่วมมือในการ ทำผังเมืองร่วมกัน เพราะการวางผังเมืองต้องมองถึงอนาคตข้างหน้า 
หากปล่อยให้ผังเมืองตามหลังก็จะ เกิดปัญหายากที่จะควบคุม  
 ขยะ เป็นปัญหาสำคัญของเมือง ต้องสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านให้มากที่สุด
เพือ่สามารถแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง โดยนำชาวบา้นทีไ่ดร้บัผลกระทบจรงิๆ ไปศกึษาดงูาน 
และควรบรูณาการ ความรว่มมอืในระดบัอำเภอ ซึง่สถานทีท่ิง้ขยะทีไ่ดจ้ดัสรา้งไวแ้ลว้ควรจะนำมาใชใ้หเ้กดิประโยชน ์สิง่สำคญั 
คือต้องร่วมสร้างความเข้าใจ ร่วมพูดคุยกันทุกภาคส่วนก็จะช่วยลดปัญหาสถานที่ทิ้งขยะของอำเภอทุ่งสงได้    
 การบูรณาการความร่วมมือมีส่วนช่วยทำให้การแก้ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพลังในการดำเนินการ 
แก้ปัญหามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอทุ่งสง นายอำเภอ  
ผู้ว่าราชการจังหวัด ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการบูรณาการและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนยิ่งขึ้น  
เพราะถ้าต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ แยกกันทำก็จะไม่เกิดพลังในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ประสบความสำเร็จได้  
ทั้งนี้อบต.หนองหงส์พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนทุกฝ่ายในการบูรณาการพัฒนาเมืองทุ่งสงอย่างเต็มที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

นายหัตถชัย เมืองจีน 
นายก อบต.หนองหงส์ิ์์



026 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

027 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

1.ติดตั้งสถานีวัดปริมาณน้ำฝนระบบอัตโนมัติระบบGPRS ModeMจำนวน3จุด คือ
 - บนดาดฟ้าอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองทุ่งสง

 - หลังคาศาลาหัวงานฝายวังอ้ายว่าว ม.9 ต.นาหลวงเสน

 - ฝายคลองท่าโหลน บริเวณบ้านนายประเสริฐ พิกุลงาม ม.8 ต.นาหลวงเสน

2.  ติดตั้งเสาวัดระดับน้ำ จำนวน 4 จุด คือ
 ด้านหน้าและท้ายฝายวังอ้ายว่าว

 ด้านหน้าและท้ายคลองท่าโหลน

 บริเวณสะพานข้ามคลองท่าโหลน ข้างโรงน้ำแข็งนาเหนือ

 บริเวณสะพานหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 จุด
 - บริเวณลำเหมือง หลังถ้ำตลอด 3 เครื่อง

 - บริเวณลำเหมือง หน้าศาลาพักผู้โดยสาร ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด 2 เครื่อง 

 โดยได้รับความร่วมมือจากชลประทาน จ.นครศรีธรรมราช

4. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 เพื่อตรวจสภาพอากาศ และปริมาณน้ำฝนทางเรดาร์ อินเตอร์เน็ตทุกวัน

โดยได้รับความร่วมมือจากชลประทาน

5. สำรวจลำคลองทุกสายที่ไหลผ่านเขตเทศบาล เช่น
  คลองท่าเลา

  คลองท่าโหลน

  คลองตม

  คลองท่าแพ

6. ขุดลอกคลอง รื้อสิ่งกีดขวางต่างๆ 
ให้กระแสน้ำไหลผ่านได้อย่างรวดเร็ว

การเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์ป้องกันอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ
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029 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
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 นอกจากนี้ เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมกับอำเภอทุ่งสง หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน สมาคมมูลนิธิต่าง ๆ บูรณาการ

ซ้อมแผนแผนเตรียมรับมือน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี อีกทั้งได้มีการจัดทำแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา จากอุทกภัย 

วาตภัยและดินถล่ม และจัดต้ังศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เทศบาลเมืองทุ่งสง ข้ึน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 

และได้จัดต้ังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและศูนย์ประสานงานเขต โดยแบ่งออกเป็น 3 เขต คือ  

  - ศูนย์ประสานงานเขต 1 ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  

  - ศูนย์ประสานงานเขต 2 ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

  - ศูนย์ประสานงานเขต 3 ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ

 ทั้งนี้ได้มีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยบนเสาวิทยุของสถานีวิทยุ FM 

105.5 MHz เพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวังติดตาม สถานการณ์ได้ด้วยตนเอง 

โดยดูจากสัญลักษณ์ของธง ดังนี้

  ธงผ้าสีเขียว   หมายถึง เหตุการณ์ปกติ

  ธงผ้าสีเหลือง   หมายถึง ให้ระวังและเตรียมการ

  ธงผ้าสีแดง   หมายถึง  เหตุการณ์วิกฤต เกิดน้ำท่วม

 นอกจากนี้สามารถติดตามข่าวสารสถานการณ์และรายงานพยากรณ์อากาศ ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 105.5 MHz 

และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ตลอดจนข่าวสารทางกรมอุตุนิยมวิทยา

เหตุการณ์ปกติ ระวังและเตรียมการ เหตุการณ์วิกฤติ
เกิดน้ำท่วม

 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสง ให้ยั่งยืน 
อยา่งเชือ่มโยง และตอ่เนือ่ง โดยจดัประชมุระดมความคดิเหน็จากทกุภาคสว่นในการปอ้งกนัและ แกไ้ข ปญัหานำ้ทว่มจำนวน 
หลายครัง้อยา่งตอ่เนือ่ง  รว่มจดัทำแผนยทุธศาสตรเ์มอืงทุง่สงแบบบรูณาการ อกีทัง้ ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่ง    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ  โดยแบ่งแผนงานดำเนินการ 
 2 ด้าน คือ ด้านกายภาพ และด้านสังคม ดังนี้

 1. แผนงาน/โครงการ (ด้านกายภาพ)
  1.1  แผนงานระยะสั้น
   -  พัฒนา ขุดลอกคูคลอง และท่อระบายน้ำ ตักตะกอนทรายและท่อระบายน้ำอย่าง ต่อเน่ืองทุกปี  
เพื่อรื้อสิ่งกีดขวาง/ขยะ และขยายลำน้ำบริเวณคอขวด เพื่อเพิ่มที่การไหลของน้ำ
   - ขุดคลองเพ่ือระบายน้ำเล่ียงเมือง by pass เช่น บริเวณ หนองป่าแก่ คลองขุดใหม่ ต.ท่ีวังคลองท่าแพ 
   -  ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง (กันน้ำไหลล้มเข้าพื้นที่ย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้า)บริเวณคลอง ท่าเลา
และก่อสร้างปรับปรุงสะพานใหม่ โดยเอาตอหม้อซึ่งกีดขวางทางน้ำออก (ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว จำนวน 2 สะพาน)
   - ปีงบประมาณ 2552 เทศบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำโดยขยาย 
คลองท่าเลาข้างเทศบาล งบประมาณ 27 ล้าน บาท และในปี2553 จำนวน 15 ล้านบาท  เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองทุ่งสง 
ระยะยาวในอนาคต ทำให้มีพื้นระบายน้ำมากขึ้น ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง

  1.2  แผนระยะปานกลาง
   -  ขุดคลองสายหลักและสายรองทุกสาย  โดยประสานเชื่อมโยงกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่คลองผ่านจนสุดเขตออกทะเลกันตัง
   -  เสนอแผนจ้างศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในปี 2552  ซึ่งเป็นการศึกษา 
ระบบป้องกันน้ำท่วมท้ังอำเภอทุ่งสง  งบประมาณ ประมาณ 30  ล้านบาท  โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานชลประทาน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามผลการพิจารณางบประมาณจากกรม ฯ   
   - เสนอโครงการขอรับงบประมาณตามโครงการพระราชดำริในส่วนโครงการขนาดใหญ่ท่ีเกินศักยภาพ 
   - ตั้งงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบในโครงการขนาดเล็กไม่เกิน
ศักยภาพของเทศบาล และ อบต. 
   - เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ในโครงการที่เชื่อมต่อระหว่าง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น และทีเ่กินศักยภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เช่น  โครงการ 
ก่อสร้างท่อระบายน้ำหลังถ้ำตลอด ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร  พื้นที่บริเวณรอยต่อเทศบาลเมืองทุ่งสงและอบต.ชะมาย ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการก่อสร้าง
   -  ดำเนินการก่อสร้าง สำหรับโครงการขนาดเล็ก ในระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตาม
ที่ได้ศึกษาออกแบบโดยบูรณาการความร่วมมือด้านทรัพยากรบริหารโครงการระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
และส่วนท้องถิ่น

  1.3  แผนระยะยาว
   -  ดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตามที่ ได้ศึกษาออกแบบ 
สำหรับโครงการขนาดใหญ่  เช่น อ่างเก็บน้ำ  พื้นที่แก้มลิงโดยบูรณาการความร่วมมือด้านทรัพยากรบริหารโครงการระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น  รองรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง

การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
โดยภาพรวมของอำเภอทุ่งสง

อำเภอทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง และหน่วยงานทุกภาคส่วน
ซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมจัดจำลอง12เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริง
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029 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสง ให้ยั่งยืน 
อยา่งเชือ่มโยง และตอ่เนือ่ง โดยจดัประชมุระดมความคดิเหน็จากทกุภาคสว่นในการปอ้งกนัและ แกไ้ข ปญัหานำ้ทว่มจำนวน 
หลายครัง้อยา่งตอ่เนือ่ง  รว่มจดัทำแผนยทุธศาสตรเ์มอืงทุง่สงแบบบรูณาการ อกีทัง้ ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่ง    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ  โดยแบ่งแผนงานดำเนินการ 
 2 ด้าน คือ ด้านกายภาพ และด้านสังคม ดังนี้

 1. แผนงาน/โครงการ (ด้านกายภาพ)
  1.1  แผนงานระยะสั้น
   -  พัฒนา ขุดลอกคูคลอง และท่อระบายน้ำ ตักตะกอนทรายและท่อระบายน้ำอย่าง ต่อเน่ืองทุกปี  
เพื่อรื้อสิ่งกีดขวาง/ขยะ และขยายลำน้ำบริเวณคอขวด เพื่อเพิ่มที่การไหลของน้ำ
   - ขุดคลองเพ่ือระบายน้ำเล่ียงเมือง by pass เช่น บริเวณ หนองป่าแก่ คลองขุดใหม่ ต.ท่ีวังคลองท่าแพ 
   -  ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง (กันน้ำไหลล้มเข้าพื้นที่ย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้า)บริเวณคลอง ท่าเลา
และก่อสร้างปรับปรุงสะพานใหม่ โดยเอาตอหม้อซึ่งกีดขวางทางน้ำออก (ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว จำนวน 2 สะพาน)
   - ปีงบประมาณ 2552 เทศบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำโดยขยาย 
คลองท่าเลาข้างเทศบาล งบประมาณ 27 ล้าน บาท และในปี2553 จำนวน 15 ล้านบาท  เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองทุ่งสง 
ระยะยาวในอนาคต ทำให้มีพื้นระบายน้ำมากขึ้น ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง

  1.2  แผนระยะปานกลาง
   -  ขุดคลองสายหลักและสายรองทุกสาย  โดยประสานเชื่อมโยงกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่คลองผ่านจนสุดเขตออกทะเลกันตัง
   -  เสนอแผนจ้างศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในปี 2552  ซึ่งเป็นการศึกษา 
ระบบป้องกันน้ำท่วมท้ังอำเภอทุ่งสง  งบประมาณ ประมาณ 30  ล้านบาท  โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานชลประทาน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามผลการพิจารณางบประมาณจากกรม ฯ   
   - เสนอโครงการขอรับงบประมาณตามโครงการพระราชดำริในส่วนโครงการขนาดใหญ่ท่ีเกินศักยภาพ 
   - ตั้งงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบในโครงการขนาดเล็กไม่เกิน
ศักยภาพของเทศบาล และ อบต. 
   - เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ในโครงการที่เชื่อมต่อระหว่าง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น และทีเ่กินศักยภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น  โครงการ 
ก่อสร้างท่อระบายน้ำหลังถ้ำตลอด ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร  พื้นที่บริเวณรอยต่อเทศบาลเมืองทุ่งสงและอบต.ชะมาย ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการก่อสร้าง
   -  ดำเนินการก่อสร้าง สำหรับโครงการขนาดเล็ก ในระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตาม
ที่ได้ศึกษาออกแบบโดยบูรณาการความร่วมมือด้านทรัพยากรบริหารโครงการระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
และส่วนท้องถิ่น

  1.3  แผนระยะยาว
   -  ดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตามที่ ได้ศึกษาออกแบบ 
สำหรับโครงการขนาดใหญ่  เช่น อ่างเก็บน้ำ  พื้นที่แก้มลิงโดยบูรณาการความร่วมมือด้านทรัพยากรบริหารโครงการระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น  รองรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง

การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
โดยภาพรวมของอำเภอทุ่งสง



030 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

031 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

 

ขุดลอกปรับแนวคลอง

ขุดคลอง
ระบายน้ำเลี่ยงเมือง

ขุดขยาย 
กันแนวป้องกันการบุกรุก

แก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ

พัฒนาคูคลอง

การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสง
ด้านกายภาพ



030 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

031 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

 

2.  แผนงาน/โครงการ (ด้านสังคม)
  2.1  แผนงานระยะสั้น 
   ใช้กลยุทธ์กระบวนการทางสังคมสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนในด้
านที่เกี่ยวข้องกันสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมที่คนในสังคมมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม  
มีวิธีการและโครงการดังนี้
   -  รณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยบูรณาการ 
การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน สถานศึกษา โรงเรียน  ชุมชุน ชมรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องดังนี้ 
(กิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน /กิจกรรมปั่นจักรยานปลูกป่าต้นน้ำ ปลูกต้นไม้ในเมือง ปลูกหญ้าแฝกริมคลอง
   -  ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ

  2.2  แผนงานระยะปานกลาง
   -  บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วอย่างเคร่งครัด
   -  มาตรการ ด้านการ จัดทำ ผัง เ มือ ง รวม ทุ่งสง  เ พ่ือประกาศใ ช้ เ ป็นกฎกระทรวงฯ 
ซ่ึงดำเนินการโดยเทศบาลและอบต.

  2.3  แผนงานระยะยาว
   -  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาระยะยาว  โดยออกเทศบัญญัติในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด
น้ำท่วม เช่น การถมดิน การบุกรุกลำคลอง  ลำเหมือง เป็นต้น  และประสานงานความร่วมมือกันอบต. ในการออกข้อบังคับ
และมาตรการด้านการจัดทำผังเมืองรวมทุ่งสง
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033 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

ครั้งที่ 1
วัน เดือน ปี   วันท่ี 3 มีนาคม 2550
สถานท่ีดำเนินการ ลำคลองขุดใหม่หนองป่าแก่  ตำบลปากแพรก
ผู้ร่วมกิจกรรม  800 คน  
รายละเอียด  คร้ังท่ี 1 จำนวน 500 คน ปลูกหญ้าแฝก 15,000 ต้น
   คร้ังท่ี 2 จำนวน 100 คน ปลูกหญ้าแฝก 20,000 ต้น
   ครั้งที่ 3 จำนวน 200 คน ปลูกต้นกล้วย ต้นมังคุด ต้นยางนา จำนวน 300 ต้น
ผู้สนับสนุนอาหาร เทศบาลเมืองทุ่งสง  

 วันที่  3  มีนาคม  2550

ครั้งที่ 2
วัน เดือน ปี  วันท่ี 19 พฤษภาคม 2550
สถานท่ีดำเนินการ ป่าต้นน้ำ บ้านวังแท่น ตำบลนาหลวงเสน พ้ืนท่ี 12 ไร่
ผู้ร่วมกิจกรรม  จำนวน 500 คน
รายละเอียด  พันธ์ไม้ท้องถ่ิน จำนวน 2,500 ต้น
ผู้สนับสนุนอาหาร เทศบาลเมืองทุ่งสง

วันที่  19  พฤษภาคม  2550

ด้า
นส

ังค
ม

    ปั่นจักรยาน รณรงค์ลดพลังงาน ลดโลกร้อน และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม 
   รวมทั้งสิ้น	 	 					10	 	 ครั้ง
	 	 	 ผู้ร่วมกิจกรรม		 		3,700	 	 คน
   หญ้าแฝก   140,809   ต้น
   ต้นไม้        3,300   ต้น

สรุปกิจกรรมปั่นจักรยานปี 50



032 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

033 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

ครั้งที่ 4
วัน เดือน ปี   วันท่ี 21 กรกฎาคม 2550
สถานท่ีดำเนินการ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง  ตำบลถ้ำใหญ่
ผู้ร่วมกิจกรรม  จำนวน 350 คน
รายละเอียด  เรียนรู้ธรรมชาติจากป่าต้นน้ำลำธาร
ผู้สนับสนุนอาหาร เทศบาลเมืองทุ่งสง

วันที่  21  กรกฎาคม  2550

ครั้งที่ 3
วัน เดือน ปี   วันท่ี 16 มิถุนายน 2550
สถานท่ีดำเนินการ บ้านกำนันอนันต์  ด่านสกุล  ตำบลถ้ำใหญ่
ผู้ร่วมกิจกรรม  จำนวน 200 คน
รายละเอียด  ให้ความรู้แก่เยาวชนเร่ืองโลกร้อน การประหยัดพลังงาน
                      ในชีวิตประจำวัน เวทีชาวบ้านเร่ืองปัญหาส่ิงแวดล้อม
ผู้สนับสนุนอาหาร กำนันอนันต์ ด่านสกุล

วันที่  16  มิถุนายน  2550
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034 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

035 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

วันที่  18  สิงหาคม  2550

ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี   วันท่ี 18 สิงหาคม 2550
สถานท่ีดำเนินการ สวนสาธารณะถ้ำตลอด  ตำบลปากแพรก
ผู้ร่วมกิจกรรม  จำนวน 250 คน
รายละเอียด  ฐานกิจกรรมลดเมืองร้อน ของโรงเรียนสตรีทุ่งสง
   รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกต่อเน่ืองจากกิจกรรมถุงผ้า
   ย่ังยืนและเรียนรู้การคัดแยกขยะ
ผู้สนับสนุนอาหาร เทศบาลเมืองทุ่งสง, ชุมชนเปรมประชา และโรงเรียนสตรีทุ่งสง

ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี   วันท่ี 29 กันยายน 2550
สถานท่ีดำเนินการ ลำคลองขุดใหม่  ตำบลท่ีวัง
ผู้ร่วมกิจกรรม  จำนวน 300 คน
รายละเอียด  ปลูกหญ้าแฝก  จำนวน 25,000 ต้น      
   ปลูกต้นมะขาม ต้นข้ีเหล็กและต้นยางนา  จำนวน 300 ต้น
ผู้สนับสนุนอาหาร เทศบาลตำบลท่ีวัง และเทศบาลเมืองทุ่งสง

วันที่  29  กันยายน  2550
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034 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

035 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

ครั้งที่ 7
วัน เดือน ปี   วันท่ี 20 ตุลาคม 2550
สถานท่ีดำเนินการ ลำคลองขุดใหม่  ตำบลท่ีวัง
ผู้ร่วมกิจกรรม  จำนวน 300 คน
รายละเอียด  ปลูกหญ้าแฝก จำนวน 10,809 ต้น
ผู้สนับสนุนอาหาร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด , เทศบาลเมืองทุ่งสง

วันที่  20  ตุลาคม  2550

ครั้งที่ 8

วัน เดือน ปี   วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2550
สถานท่ีดำเนินการ ลำคลองขุดใหม่  ตำบลท่ีวัง
ผู้ร่วมกิจกรรม  จำนวน 300 คน
รายละเอียด  ปลูกหญ้าแฝก จำนวน 30,000 ต้น
                    ปลูกต้นมะขาม,ต้นข้ีเหล็กและยางนาจำนวน 200 ต้น
ผู้สนับสนุนอาหาร  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้และเทศบาลเมืองทุ่งสง
ผู้สนับสนุนกระเป๋าผ้า บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด

วันที่  24 พฤศจิกายน  2550



036 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

037 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ
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ครั้งที่ 9
วัน เดือน ปี  วันท่ี 29-30 พฤศจิกายน 2550
สถานท่ีดำเนินการ ลำคลองขุดใหม่  ตำบลท่ีวัง
ผู้ร่วมกิจกรรม  จำนวน 500 คน
รายละเอียด  ปลูกหญ้าแฝก จำนวน 40,000 ต้น
ผู้สนับสนุนน้ำด่ืม  เทศบาลเมืองทุ่งสง

วันที่  29-30 พฤศจิกายน  2550

ครั้งที่ 10
วัน เดือน ปี   วันท่ี 1 ธันวาคม 2550
สถานท่ีดำเนินการ ลำคลองขุดใหม่  ตำบลท่ีวัง
ผู้ร่วมกิจกรรม  จำนวน 200 คน
รายละเอียด  พิธีเปิดป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
ผู้สนับสนุนน้ำด่ืม  เทศบาลเมืองทุ่งสง

วันที่  1  ธันวาคม  2550



036 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

037 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

ครั้งที่ 1
วัน เดือน ปี   วันท่ี 26 มกราคม 2551  
ประธานในการเปิดกิจกรรม นายมนัส  โสกันธิกา  นายอำเภอทุ่งสง  
สถานท่ีดำเนินการ  พ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ บ้านไสเหนือ หมู่ท่ี 8 ต.นาหลวงเสน จำนวน 5 ไร่
ผู้ร่วมกิจกรรม   จำนวน 300 คน
รายละเอียด   ปลูกต้นประ, ต้นยางนา, ต้นยมหอม, ต้นกระท้อนป่า จำนวน 1,000 ต้น
ผู้สนับสนุนอาหาร/เคร่ืองด่ืม องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน 
ภาคีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน, กก.ตชด.ท่ี 42, จนท.รักษาป่า
    อุทยานน้ำตกโยง, นักศึกษาโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง, นักเรียน-
    อาจารย์โรงเรียนเทศบาล ท้ัง 4 โรง, บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด,
    เรือนจำอำเภอทุ่งสง, อส. อำเภอทุ่งสง และเจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองทุ่งสง

วันที่ 26 มกราคม 2551
ปั่นจักรยาน ต.นาหลวงเสน พื้นที ่ 5 ไร่

ปั่นจักรยาน รณรงค์ลดพลังงาน ลดโลกร้อน และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  

   รวมทั้งสิ้น		 	 	 	7			 ครั้ง
	 	 	 ผู้ร่วมกิจกรรม		 	2,500		 คน
   หญ้าแฝก   50,500  ต้น
   ต้นไม้     1,400   ต้น

ครั้งที่ 9
วัน เดือน ปี  วันท่ี 29-30 พฤศจิกายน 2550
สถานท่ีดำเนินการ ลำคลองขุดใหม่  ตำบลท่ีวัง
ผู้ร่วมกิจกรรม  จำนวน 500 คน
รายละเอียด  ปลูกหญ้าแฝก จำนวน 40,000 ต้น
ผู้สนับสนุนน้ำด่ืม  เทศบาลเมืองทุ่งสง

วันที่  29-30 พฤศจิกายน  2550

ครั้งที่ 10
วัน เดือน ปี   วันท่ี 1 ธันวาคม 2550
สถานท่ีดำเนินการ ลำคลองขุดใหม่  ตำบลท่ีวัง
ผู้ร่วมกิจกรรม  จำนวน 200 คน
รายละเอียด  พิธีเปิดป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
ผู้สนับสนุนน้ำด่ืม  เทศบาลเมืองทุ่งสง

วันที่  1  ธันวาคม  2550
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สรุปกิจกรรมปั่นจักรยานปี 51
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038 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

039 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

ครั้งที่ 2
วัน เดือน ปี   วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2551  
ประธานในการเปิดกิจกรรม ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 42 
สถานท่ีดำเนินการ  ลำคลองท่าแพ(ขุดขยายใหม่)
ผู้ร่วมกิจกรรม   จำนวน 250 คน
รายละเอียด   ปลูกหญ้าแฝก จำนวน 10,000 ต้น และปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ต้น
ผู้สนับสนุนอาหาร/เคร่ืองด่ืม ชุมชนท่าแพใต้และเทศบาลเมืองทุ่งสง
ภาคีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  ชุมชนท่าแพใต้, กก.ตชด.ท่ี 42, นักเรียน-อาจารย์ โรงเรียนเทศบาลท้ัง 4 โรง,  
    บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด, เรือนจำอำเภอทุ่งสง และ
    เจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองทุ่งสง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551
ปั่นจักรยานลำคลองท่าแพ (ขุดขยายใหม่)

ครั้งที่ 3
วัน เดือน ปี    วันท่ี 22 มีนาคม 2551  
ประธานในการเปิดกิจกรรม  ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 42 
สถานท่ีดำเนินการ   ลำคลองท่าแพ(ขุดขยายใหม่)
ผู้ร่วมกิจกรรม    จำนวน 350 คน
รายละเอียด    ปลูกหญ้าแฝก จำนวน 20,000 ต้น  
ผู้สนับสนุนอาหาร/เคร่ืองด่ืม  ชุมชนท่าแพใต้ และเทศบาลเมืองทุ่งสง
ภาคีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม   ชุมชนท่าแพใต้, กก.ตชด.ท่ี 42, นักเรียน-อาจารย์ โรงเรียนเทศบาล
     ท้ัง 4 โรง, บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด, เรือนจำอำเภอทุ่งสง
     และเจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองทุ่งสง

วันที่ 22 มีนาคม 2551
ปั่นจักรยาน ลำคลองท่าแพ (ขุดขยายใหม่)
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038 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

039 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

วันที่ 19 เมษายน 2551  
ปั่นจักรยาน ลำเหมืองเก่าท่าแพเหนือ

ครั้งที่ 4
วัน เดือน ปี   วันท่ี 19 เมษายน 2551  
ประธานในการเปิดกิจกรรม ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 42 
สถานท่ีดำเนินการ  ลำเหมืองเก่าท่าแพเหนือ
ผู้ร่วมกิจกรรม   จำนวน 200 คน
รายละเอียด   ปลูกต้นสน, ต้นหว้า, ต้นกำซำ จำนวน 300 ต้น  
ผู้สนับสนุนอาหาร/เคร่ืองด่ืม ชุมชนท่าแพเหนือ และเทศบาลเมืองทุ่งสง
ภาคีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  ชุมชนท่าแพเหนือ, กก.ตชด.ท่ี 42, นักเรียน-อาจารย์ โรงเรียนเทศบาล
    ท้ัง 4 โรง,บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด, เรือนจำอำเภอทุ่งสง    
    และเจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองทุ่งสง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2551
ปั่นจักรยาน ลำคลองขุดใหม่ใกล้เทศบาลตำบลที่วัง

ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี   วันท่ี 26 กรกฎาคม 2551  
สถานท่ีดำเนินการ  ลำคลองขุดใหม่ใกล้เทศบาลตำบลท่ีวัง
ผู้ร่วมกิจกรรม   จำนวน 300 คน
รายละเอียด   ดูแลต้นไม้ กำจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ย
ผู้สนับสนุนอาหาร/เคร่ืองด่ืม เทศบาลเมืองทุ่งสง  
ภาคีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  กก.ตชด.ท่ี 42, นักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ เอส.เทค., 
    นักเรียนโรงเรียนเทศบาลท้ัง 4 โรง ,บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด,  
    เทศบาลตำบลท่ีวัง และเจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองทุ่งสง
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040 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

041 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2551
ปั่นจักรยาน ริมเหมืองน้ำชุมชนท่าแพเหนือ

ริมคลองท่าแพชุมชนท่าแพใต้

ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี   วันท่ี 9 สิงหาคม 2551  
ประธานในการเปิดกิจกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
สถานท่ีดำเนินการ  ริมเหมืองน้ำชุมชนท่าแพเหนือ และริมคลองท่าแพชุมชนท่าแพใต้
ผู้ร่วมกิจกรรม   จำนวน 600 คน
รายละเอียด   ปลูกหญ้าแฝก จำนวน 20,500 ต้น  
ผู้สนับสนุนอาหาร/เคร่ืองด่ืม ชุมชนท่าแพเหนือ และเทศบาลเมืองทุ่งสง
ภาคีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  ชุมชนท่าแพเหนือ, ชุมชนท่าแพใต้, บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด, 
    กก.ตชด.ท่ี 42, เรือนจำอำเภอทุ่งสง,นักเรียนโรงเรียนเทศบาลท้ัง 4 โรง  
    และเจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองทุ่งสง

ครั้งที่ 7

วัน เดือน ปี   วันท่ี 13 กันยายน 2551  
สถานท่ีดำเนินการ  ริมเหมืองน้ำ ชุมชนท่าแพเหนือและริมคลองท่าแพชุมชนท่าแพใต้
ผู้ร่วมกิจกรรม   จำนวน 500 คน
รายละเอียด   ดูแลรักษาต้นไม้และหญ้าแฝกท่ีปลูกไว้ริมคลองและริมเหมืองตลอดสาย  
ภาคีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  ชุมชนท่าแพเหนือ, ชุมชนท่าแพใต้, กก.ตชด.ท่ี 42, นักเรียนโรงเรียน
    เทศบาลท้ัง 4 โรง ,บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด, เรือนจำอำเภอทุ่งสง  
    และเจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองทุ่งสง

วันที่13 กันยายน 2551
ปั่นจักรยาน ริมเหมืองน้ำชุมชนท่าแพเหนือ
และริมคลองท่าแพชุมชนท่าแพใต้
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040 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

041 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

ปั่นจักรยาน ปี 52

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ
ด้านสังคม ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึก 
ด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “ปั่นจักรยานรณรงค์ ลดพลังงาน
ลดโลกร้อนส่งเสริมสุขภาพ และร่วมกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม
เดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ” 

ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2552
โดยขบวนปั่นจักรยานพร้อมกันเวลา 06.00 น. ณ สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โดยมีนายสุนทร ประทุมทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการเปิดงาน

ปั่นจักรยาน รณรงค์ลดพลังงาน ลดโลกร้อน และส่งเสริมสุขภาพ



042 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

043 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

 

ประมวลภาพ
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ขอขอบคุณทุกความร่วมมือ	ทุกภาคส่วน		เพื่อการพัฒนาเมืองทุ่งสงอย่างยั่งยืน
จัดทำโดย

อำเภอทุ่งสงและเทศบาลเมืองทุ่งสง
ถนนชนปรีดา	ตำบลปากแพรก	อำเภอทุ่งสง	จังหวัดนครศรีธรรมราช

WWW.Tungsong.com
โทรศัพท์	075-411-342-3	โทรสาร	075-411-515

นายพิเชษฐ์ อุษาสุมงคล  
ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
 ผ ม ต้ อ ง ข อ ข อ บ คุ ณทุ ก ภ า ค ส่ ว น ที่ ไ ด้ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ผ ลั ก ดั น 
การทำงานแบบบูรณาการ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหา
ให้กับพี่น้องประชาชนได้ เป็นต้นแบบของการทำงานแบบบูรณาการ การทำงานร่วมกัน 
ขององค์กรและหน่วยงานในพื้นที่ ที่ร่วมกันรวมพลัง เพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่จากกรอบ
การทำงานแบบเดิมๆ ที่ต่างคนต่างทำ มาเป็นร่วมคิดร่วมทำจนสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
ขึ้นมาเป็นลำดับ
 การทำงานแบบบูรณาการของภาคีต่างๆในอำเภอทุ่งสง ตั้งแต่การเรียนรู้ปัญหา  
การระดมความคิดเห็น ก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรค ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ ครอบคลุมด้านภาวะมลพิษ ด้านการจราจร 
ด้านน้ำท่วมและผังเมือง และด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนับได้ว่ามอง
เห็นและเข้าใจปัญหาอย่างกว้างไกลครอบคลุมปัญหาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
และพร้อมวางแผนงานในอนาคต ถือว่ามีวิสัยทัศน์ในการทำงานที่ดีอย่างยิ่ง และขอให้ 
การประชุมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ

สร้างจิตสำนึกร่วมกัน 
สร้างสรรค์พลังชุมชน


