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สรุปผลการระดมความคิดเห็น 

 ดานการพัฒนาดานกายภาพและการใชประโยชนที่ดิน 
ประเด็น การวิเคราะหสภาพพื้นที่ แนวทางการพัฒนา /แกไข แผนงานโครงการ 

 จุดเดน จุดดอย  รายละเอียดโครงการ ผูรับผิดชอบ 

การใช
ประโยชน
ที่ดิน 

 • การใชประโยชนที่ดินผิด
ประเภท พื้นทีไ่รระเบียบ 

• การควบคุมอาคารขาด
ประสิทธิภาพ 

• การบุกรุกที่ดินสาธารณะ 
การรุกล้ําเขตทาง คูคลอง 
ภูเขา 

• เรงจัดทําผังเมืองรวม  
• การดูแลและควบคุมเพื่อให
การใชที่ดินและอาคารเปนไป
ตามกฎหมาย  

• สรางจิตสํานึกผูประกอบการ 
• ทําความเขาใจกับประชาชนที่
รุกล้ําและพิสูจนสิทธิ์ในที่ดิน 

การจัดทําผังเมืองรวมเมืองทุงสง อปท. ในเขตเมือง 

• โครงการจัดหาสถานที่และ
กอสรางสถานีขนถายสินคา 
จํานวน 1 แหง  

การรถไฟฯ ทม.ทุงสง  
สนง.ขนสงจังหวั  
อําเภอทุงสง และ ทุก อปท.  

• โครงการจัดหาสถานที่และ
กอสรางสถานีขนสงผูโดยสาร
ครบวงจร จํานวน 1 แหง  

อบจ.เจาภาพรอง สนง.ขนสงฯ 
อําเภอทุงสงและทุก อปท. 

การคมนาคม
ขนสง 

เปนจุดกึ่งกลางภาคใต เปนชุม
ทางรถไฟและศูนยกลางการ
คมนาคมขนสงที่มีโครงขาย
เชื่อมสูภาคใตตอนลางสู
มาเลเซียและสิงคโปร  และ
เชื่อมสูภาคใตฝงทะเลตะวันตก
(ตรัง กระบี่ พงังา ภูเก็ต) มี
ศักยภาพสูงที่จะพัฒนาเปน
เมืองศูนยกลางขนถายสินคา 
และชุมทางขนสงผูโดยสาร 

มีปญหาการจราจร เกิด
อุบัติเหตุ ประชาชนไมเคารพ
กฎจราจร การจอดรถไมเปน
ระเบียบ มีคิวรถยอยกระจาย
อยูทั่วเมืองไมเปนระเบียบ
บริเวณพื้นที่เขตเมือง หรอื
บริเวณถนนสายเอเชีย ใน ต.
ปากแพรก ต.ชะมาย  ต.ที่วัง ต.
หนองหงส  ต.ถ้าํใหญ ต.นา
โพธิ์ 

• พัฒนาทุงสงเปนศูนยกลาง 
ขนถายสินคาตนทุนต่ําที่ใหญ
และทันสมัยที่สุดของภาคใต/ 

• พัฒนาเมืองทุงสงเปน
ศูนยกลางขนสงผูโดยสารที่
ใหญและทันสมัยที่สุดใน
ภาคใต • รณรงคสรางวนิัยและแกไข

ปญหาจราจรเมืองทุงสงแบบ
บูรณาการ 

 

สภาพภูมิ
ประเทศ 
(ภูเขาหินปูน) 

เปนแหลงทรัพยากรแรธาตุ
(หินปูน) ที่มีคณุคาทางเศรษฐกิจ 
จึงเปนแหลงสําคัญในการผลิต

มีการใหสัมปทานเขาหินปูนทํา
เหมืองหิน แตขาดการบริหาร
จัดการที่ด ีจึงสงผลกระทบตอ

• หนวยงานที่เกีย่วของตอง
ดูแลอยางจริงจงั 

• สรางจิตสํานึกผูประกอบการ  
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ประเด็น การวิเคราะหสภาพพื้นที่ แนวทางการพัฒนา /แกไข แผนงานโครงการ 

 จุดเดน จุดดอย  รายละเอียดโครงการ ผูรับผิดชอบ 
วัตถุดิบของวัสดุกอสราง พื้นที่รอบขาง เชน เสียงระเบิด 

ฝุนหิน  สูญเสียภูมิทัศนที่ดี  กอ
ผลกระทบตอสุขภาพประชาชน
รอบพื้นที่ 

• พิจารณาการใหสัมปทาน
อยางรอบคอบ โดยควรให
ชุมชน ทองถิน่ มีสวนรวมใน
การกําหนดเงื่อนไข 

 

 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ประเด็น การวิเคราะหสภาพพื้นที่ แนวทางการพัฒนา /แกไข แผนงานโครงการ 

 จุดเดน จุดดอย  โครงการ พื้นที่เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

ศูนยเรียนรูเกษตร
อินทรียในชุมชน 

สํานักงานเกษตรอําเภอ
อปท.พื้นที่เปาหมาย 

ปลูกปา 
 

อบต.น้ําตก อบต.ควนกรด 
อบต.กะปาง อบต.ถ้ําใหญ 
อบต.ที่วัง อบต.เขาขาว 
อบต.นาหลวงเสน  

สนง.ทรัพยากรฯ. อปท. 
พื้นที่เปาหมาย 

ดิน 
 

ดินมีความอุดม
สมบูรณ (พื้นทีต่นน้ํา) 
 

• ดินเสื่อมโทรมเนื่องจาก
การทําเกษตรใชสารเคม ี
(ต.น้ําตก) 

• ทรัพยากรหนิถูกทําลาย 
(ต.ถ้ําใหญ, ต.ที่วัง) 

• หนาดินถูกทําลาย การขุด
หนาดินขาย (ต.ควนกรด) 

• รักษาพื้นที่ปาตนน้ําและปลูก
ปาทดแทนในพื้นที่ถูกทําลาย 

• สงเสริมการบํารงุดิน ทําเกษตร
อินทรีย ลดการใชสารเคม ี

• วางผังเมืองแบบบูรณาการ 

• นํามาตรการทางกฎหมายเขา
ควบคุม 

จัดทําผังเมือง 
 

ทุก อปท.  
 

อําเภอ และ อปท. พื้นที่
เปาหมาย  สนง.โยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัด 

ปลูกปาตนน้ํา  
 

อบต.ถ้ําใหญ อบต.น้ําตก 
อบต.นาหลวงเสน  

สนง.ปาไม อปท. พื้นที่
เปาหมาย 

กอสรางเขื่อนกัน้น้ํา 
ระบบชลประทาน 

คลองวังหีบ  
อบต.นาหลวงเสน 

สนง. ชลประทานจังหวัด
อปท. พื้นที่เปาหมาย 

น้ํา 
 

มีแหลงน้ําสะอาด (พื้นที่
ตนน้ําของคลองทาโหลน 
คลองวังหีบ คลองทาแพ 
คลองทาเลา) 

• คลองตื้นเขนิ (คลองวงัหีบ) 

• ขาดพื้นที่
ชลประทาน 

• ขาดแคลนน้ําในฤดู
แลง 

• ระบบระบายน้ําไมดี 

• อนุรักษแหลงตนน้ําใหอุดม
สมบูรณ 

• พัฒนาระบบเก็บกักน้ํา 
• ใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 ฟนฟูแหลงน้ํา ขุด

ลองคูคลอง 
ทุก อปท.  
 

อปท. พื้นที่เปาหมาย 
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ประเด็น การวิเคราะหสภาพพื้นที่ แนวทางการพัฒนา /แกไข แผนงานโครงการ 

 จุดเดน จุดดอย  โครงการ พื้นที่เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

     
ปลูกปาทดแทน ทุก อปท.  สนง.ปาไม, ทุก อปท. 
รณรงคใหเด็กและ
เยาวชนเข าใจใน
ประโยชนของปาไม 

ทุกโรงเรียน หนวยงานภาครัฐดาน
การศึกษา ทุก อปท. 

ปาไม 
 

มีพื้นที่ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพสูง (น้ําตกโยง 
น้ําตกปลิว)  

• สภาพปาเสื่อม
โทรม 

• พื้นที่ปาถูกบุกรุก
ทําลาย 

• การเกิดไฟปา 
 

• ปลูกปาทดแทน 

• สรางจิตสํานึกและความเขาใจ
ของประโยชนของปาไม 

สรางเครือขายเฝา
ระวังดูแลพื้นทีป่า 

พื้นที่ปาตนน้ํา ชุมชนและ อปท. ในพื้นที่
ปาตนน้ํา 

การรณรงคการทิ้ง
ขยะใหถูกที่ ถกูวิธี 

ทุก อปท. 
 

ทุก อปท. ทุกชุมชน 
 

การคัดแยกขยะใน
ชุมชน 

ทุก อปท. ทุก อปท. ทุกชุมชน 

ขยะสรางรายได ทุก อปท. ทุก อปท. ทุกชุมชน 

ขยะ 
 

มีการนํารองคัดแยกขยะ 
(ชุมชนใน ทม.ทุงสง) 
 

• ขาดพื้นที่กําจัด
ขยะรวม (อําเภอทุงสง) 

• กําจัดขยะดวยวิธี
ที่ไมถูกหลักสขุาภิบาล   

• ประชาชนขาด
จิตสํานึกและความรูใน
การจัดการขยะ ไมมีการ
คัดแยกขยะ 

• การสงเสริมทิ้งขยะใหถูกวิธี
เพื่อลดปริมาณขยะ 

• สงเสริมการคัดแยกขยะเพื่อ
ลดขยะและสรางรายได 

• การรีไซเคิลขยะ 
• จัดหาที่กําจัดขยะรวม การรีไชเคิล นําขยะผลิต

แก็สหุงตมในครัวเรือน 
ทุก อปท. ทุก อปท. ทุกชุมชน 

การรณรงคการใชบอ
ดักไขมัน 

ทุก อปท. 
 

สนง.ทสจ. ทุก อปท. 
 

ควบคมุและตรวจสอบ
การปลอยน้ําทิง้จาก
อุตสาหกรรมและฟารม 

ทุก อปท. 
 

สนง.ทสจ. ทุก อปท. 
 

น้ําเสีย 
 

มีการนํารองการใชถัง
ดักไขมัน (ชุมชนใน 
ทม.ทุงสง) 
 

• อุตสาหกรรม
ปลอยน้ําเสียโดยไมมีการ
บําบัด (ต.ถ้ําใหญ) 

• ฟารมเลี้ยงสัตว
ปลอยน้ําเสีย (คลองตม) 

• ชุมชนปลอยน้าํ

• การตรวจสอบคุณภาพน้ํา   

• การสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 

• สงเสริมการบําบัดน้ําเสียใน
ครัวเรือน 

• การบําบัดน้ําเสียกอนทิ้งของ
โรงงานอุตสาหกรรม สรางบอบําบัดน้ํารวม

ของชุมชน 
ทุก อปท. 
 

อําเภอ ทุก อปท. 
สนง.ทสจ. 
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ประเด็น การวิเคราะหสภาพพื้นที่ แนวทางการพัฒนา /แกไข แผนงานโครงการ 

 จุดเดน จุดดอย  โครงการ พื้นที่เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  เสียสูแหลงน้ํา  
ตรวจสอบการปลอย
ควันพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรม และลด
การฝุนกระจายของ
ฝุนละออง 

ทุก อปท. 
 

สนง.ทสจ ทุก อปท. 
 

รณรงคผูขับขี่
ยวดยานใหเขาใจถึง
มลพิษทางอากาศ 

ทุก อปท. 
 

สนง. ทสจ. ทุก อปท. 
 

อากาศ 
 

อากาศบริสุทธิ์  
(พื้นที่ตนน้ํา) 
 

• โรงงานยางพาราสงกลิ่น
เหม็น (ต.ถ้ําใหญ ต.ที่วัง) 

• ฝุนละอองจากการ
ระเบิดหิน โมหนิ และ
การขนสง (ต.ถ้ําใหญ ต.
ที่วัง) 

• เสียงดังและ
แรงสั่นสะเทือนจากการ
ระเบิดหิน  
(ต.ถ้ําใหญ ต.ที่วัง) 

• ควันรถยนต (ถนน
ที่มีรถหนาแนนใน ทม. 
ทุงสง) 

• การตรวจสอบการปลอยควัน 
กลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 

ตรวจสอบควันดําจาก
ยวดยาน 

ทุก อปท. 
 

สภอ. ทุงสง 
 

สิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม 

 

มีแหลงโบราณสถานที่
สําคัญ 
 

• ขาดการ
บํารุงรักษา 

• สภาพเสื่อมโทรม 
 

• บูรณะซอมแซมโบราณ
สถานที่เสื่อมโทรม 

•  ประชาสัมพันธผานสื่อชุมชน 
เพื่อใหรวมมือกันดูแลรักษา 

•  พัฒนาใหเปนแหลง
ทองเที่ยว โดยชุมชนมีสวน
รวม 

เปดโบราณสถานสู
มุมมองการเรียนรู 
ควบคูการอนุรกัษ 
 

แหลงโบราณสถานที่
สําคัญ อาทิ  
- ถ้ําตลอด หอไตรวัดชัย
ชุมพล ในทม.ทุงสง 

- ถ้ําเขาพลู ต.เขาโร 
- ถ้ําแรด ต.กะปาง 
- สํานักสงฆถ้ําพระหอ 
ต.ถ้ําใหญ 

ทม.ทุงสง 
อบต.เขาโร 
อบต.กะปาง 
อบต.ถ้ําใหญ 
สนง.วัฒนธรรม  จังหวัด 
สนง.ศาสนา 
กรมศิลปากร 
ประชาชนในพืน้ที่ 
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ประเด็น การวิเคราะหสภาพพื้นที่ แนวทางการพัฒนา /แกไข แผนงานโครงการ 

 จุดเดน จุดดอย  โครงการ พื้นที่เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
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 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
 

ประเด็น การวิเคราะหสภาพพื้นที่ แนวทางการพัฒนา /แกไข แผนงานโครงการ  

 จุดเดน จุดดอย  โครงการ ผูรับผิดชอบ 

• สงเสริมเกษตรอินทรีย ปุยหมกัเพื่อ
การเกษตร 

ทุก อปท. สนง.
เกษตรอําเภอ 
สนง.พัฒนาที่ดิน 

• โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP 
และสินคาชุมชน 

พช. 

• พัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน พช. ผูนําชุมชน 
• พัฒนาอาชีพในโรงเรียนสนับสนุน

อาหารกลางวัน 
สถานศึกษา 

• พัฒนาพลังงานทางเลือก ทุก อปท. 
• สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  เลี้ยวสัตว  

ปลูกพืชผสมผสาน 
เกษตร 

• ศูนยการเรียนรู พัฒนาอาชีพ  ทม.ทุงสง 
• เครือขายธุรกิจรายยอยทุงสง ทม.ทุงสง 
• ตลาดสินคาเกษตรทุงสงที่ไดมาตรฐาน ทม.ทุงสง 
• พัฒนานิคมสหกรณตนแบบ อบต.เขาขาว 

ดานเศรษฐกจิ • มีโรงงานอุตสาหกรรม 
• ชุมทางการคมนาคม 
• ยานการคา การบริการ 
• พื้นที่เกษตรกรรม ปลูก

พืชเศรษฐกิจ ผลไม 
ปาลม ยางพารา 

• วิสาหกิจชุมชน 

• ราคาพืชทางการเกษตร
ไมแนนอน 

• ขาดการแปรรปูเพิ่ม
มูลคาทางการเกษตร 

• การเขาลงทุนของธุรกิจ
ตางชาติกระทบตอ
ผูประกอบการรายยอย 

• ขาดตลาดกลางทาง
การเกษตรที่ไดมาตรฐาน 

• วิสาหกิจชุมชนขาดคุณภาพ 
• มีแรงงานตางดาว 

แรงงานประชากรแฝง 

• สรางศูนยสินคาชุมชน 
• ประกันราคาสินคาเกษตร 
• การรวมกลุมสหกรณ 
• ใหความรูการแปรรูปเพื่อเพิ่ม

มูลคาสินคาเกษตร 
• รวมกลุมเครือขายธุรกิจรายยอย 
• พัฒนาอาชีพทางเลือกแก

เกษตรกรรายยอยที่เหมาะสม  
 

• สงเสริมการมีงานทํา พัฒนาทักษะฝมือ สนง.แรงงาน 
• การพัฒนามัคคุเทศกทองถิ่น ทม.ทุงสง 

• พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ทุก อปท.  

การทองเที่ยว • แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ
และมนุษยสรางขึ้น เชน 
อุทยาน แมกวนอิม  

• ขาดการพัฒนาสถานที่
ทองเที่ยว 

• เก็บเงินเขาชมในสถานที่

• พัฒนามาตรฐานแหลงทองเที่ยว  
• จัดตั้งศูนยประสานงานดาน

การทองเที่ยว • จัดตั้งศูนยทองเที่ยวทุงสง ทม.ทุงสง 
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 สวนหลวง ร.9  ถ้ําตลอด 
สวนพฤกษาสิรินธร 

 

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ • สรางมัคคุเทศกทองถิ่น 
• สงเสริมการทองเที่ยวโดย

ชุมชนมีสวนรวม Homestay 

• พัฒนาตลาดไนซบาซารทุงสง ทม.ทุงสง 

• ครูของหนอูยูทีบ่าน ทม.ทุงสง 

• จัดทําหลักสูตรทองถิ่น ทม.ทุงสง 

• กระจายผูเรียนสูทองถิ่น สทท. 2 

• การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ  
ปวช. และปวส. 

อาชีวะ 

• การจัดตั้งกลุมวิชาชีพครูตามกลุม
สาระการเรียนรู 

อาชีวะ 

• การพัฒนาสารสนเทศ  เทคโนโลยี โรงเรียน
ในเขตเทศบาลเมืองทุงสง 

ทม.ทุงสง 

• สนับสนุนอุปกรณสถานศึกษา ทุก อปท. 

• แลกเปลี่ยนเรียนรูครูตางประเทศ ทม.ทุงสง 

• มอบทุนการศึกษาแกผูดอยโอกาส ทุก อปท. 

• เรียนรูตามอัธยาศัยในกลุมเยาวชน ทุก อปท. 

• พัฒนาศูนยเด็กเล็กและบริหารจัดการ
รวมศูนย (รีสอรทอนุบาล) 

ทม.ทุงสง  

• โรงเรียนสองภาษา  และศิลปะสากล ทม.ทุงสง 

การศึกษา  
 

• มีสถาบันการศึกษาหลาย 
ระดับ 

• ครูมีคุณภาพ มี
ผูชํานาญการทุกสาขา 

• นโยบายผูบริหาร
สนับสนุนการศึกษา 

• มี สพ.เขต 2  กํากับใกลชิด 
• กศน.ในพื้นที่ครอบคลุม 
• นโยบายรัฐเปดโอกาสให

ทําหลักสูตรทองถิ่น 

• นักเรียนไมจบการศึกษาภาค
บังคับ อานเขียน ไมคลอง 

• เยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยง 
อบายมุข เพศสัมพันธ 

• ไมมีงานรองรับ ขาดทักษะ 
• ขาดแคลนครูบางสาขา 

เชน พละ ภาษาอังกฤษ 
• คุณภาพการศึกษา

แตกตาง (เมือง-ชนบท) 
• สื่อการสอน เทคโนโลยี

ไมมีคุณภาพ  
• ไมมีการนําภูมิปญญา

ทองถิ่นมาใช 
• มีคาใชจายนอกระบบใน

การเขาเรียน 
• ครูมีขีดความสามารถใน

การพัฒนาตนเองจํากัด  

• พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ชนบทโดยเนนคุณภาพครู  
อุปกรณ และเทคโนโลยี 

• เสริมสรางศักยภาพใหกับ
โรงเรียนที่มีปญหา  (นักเรียน
ยายออก) 

• ปรับปรุงคุณภาพครู โดย
ชุมชนมีสวนรวม 

• พัฒนาสาขาโรงเรียนเดน 
ยกระดับคุณภาพใหทัดเทียม 

• สงเสริมองคความรูภูมิปญญา
ชุมชนสูหลักสตูรทองถิ่น  

 

• ศูนยเรียนรูนอกระบบ โดยชมุชนมี
สวนรวม 

ทม.ทุงสง กศน. 
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• อบรมบุตรหลานใหรูทักษะชีวิต / 
อาชีพผูปกครอง (กรีดยางพารา 
ปรับปรุงคุณภาพยางแผน) 

ทม.ทุงสง 
ทุก อปท. 

• ประเมินคุณภาพครู/บุคลากร ตาม
ความสามารถ 

ทม.ทุงสง 

• พัฒนาโรงเรียนดีเดน ทม.ทุงสง 

• แขงขันทักษะวิชาการนักเรียน สพท. 

• พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมผูบริหาร 
และกรรมการศึกษา 

ทุก อปท. 

    

• ประเมินสถานศึกษาโดยชุมชนมีสวนรวม สมส./ สทท. 

• สงเสริมการออกกําลังกาย ทุก อปท. 

• สงเสริมการโภชนาการเด็ก  ทุก อปท. 
• จัดทําฐานขอมูลผูดอยโอกาสเพื่อจัด

สวัสดิการอยางเปนธรรม 
ทุก อปท. 

• พัฒนาอาชีพผูดอยโอกาส ทุก อปท. 
• พัฒนาแกนนําชุมชนในการออกกําลังกาย ชุมชน 
• สงเสริมการออกกําลังกายระดับชุมชน 

เชน โยคะ แอโรบิค ไทเกก รํากระบอง 
ทุก อปท. 

• พัฒนาครู บคุลากรดานการศึกษา สพฐ. 
• รณรงคปองกนัยาเสพติด ทุก อปท./ตํารวจ 
• สงเสริมแพทยแผนไทย ทุก อปท. 

สวัสดิการและ
สุขภาพ 

• เบี้ยยังชีพคนชราเพิ่มขึ้น 

• สวัสดิการ อสม.เพิ่มขึ้น 

• ประกันสังคมใหเงิน
พิเศษแกผูมีรายไดนอย 

• รัฐชวยคาน้ํา คาไฟ  

• รัฐดูแลสวัสดิการ 
• ตรวจสุขภาพประจําปแก

บุคลากรของรฐัปละครั้ง 

• อปท. สนับสนนุ
งบประมาณในการออก
กําลังกายตอเนื่อง 

• หลักประกัน 30 บาท  
ดอยคุณภาพ 

• ปญหายาเสพติด  และ
สถานเริงรมย 

• บอนการพนนั  อาชญากรรม 

• วัคซีนเด็กไมเพียงพอ ไม
ทั่วถึง (ไขสมองอักเสบ) 

• บุคลากรทางการแพทย  
ไมเพียงพอ 

• การใหรักษาประชากรแฝง
กระทบตอการใหบริการ 

• จัดสวัสดิการใหครอบคลุมทกุ
กลุมเปาหมายเชน วัยชรา 
ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาส  
คนพิการ 

• สงเสริมพัฒนาอาชีพที่เหมาะ
ตอกลุมเปาหมาย 

• สงเสริมการรวมกลุมชุมชน  
และกลุมผูดอยโอกาส 

• ใหความรูและลดพฤติกรรม
เสี่ยงโดยชุมชนเฝาระวัง 

• ใหทุนการศึกษา (แพทย  
• สงเสริมโครงการคนไทยไรพงุ สสจ. 
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• จัดระเบียบสถานเริงรมย ทุก อปท. 
• การตรวจสุขภาพประจําปแกบุคลากร สสจ. รพ. 
• มอบทุนการศึกษาแกนักเรียนเรียนดี  สสจ. 
• การรักษาผูปวยคนชราถึงบาน PCU  รพ. 
• การชวยเหลือเยาวชนติดยาเสพติด พมจ. 
• ศูนยสุขภาพชุมชนทุกเพศ ทกุวัย สสจ. 
• จัดระเบียบตลาด แผงลอย (อาคาร

ปลอดภัย) 
ทม.ทุงสง 

• เฝาระวังโรค สงเสริมสุขอนามัย สสจ. 
• ใหความรูยาเสพติดและภาวะเสี่ยงแก

เยาวชน 
ทุก อปท. 

 • มีหนวยงานแพทยเคลื่อนที่ 
(EMS สายดวน 1669) 

• มูลนิธิสนับสนุนอบรม
บรรเทาสาธารณภัย 

• มีภูมิปญญาสมุนไพร
แพทยแผนไทย  

 

• ขาดสถานพยาบาล
เอกชน หรอืเฉพาะทาง 

• ประชาชนขาดการออก
กําลังกายและการดูแล
ปองกันสุขภาพ 

• ขาดความรู มีพฤติกรรม
เสี่ยงดานสุขภาพ  

 

พยาบาล) 

• ยกระดับการแพทยแผนไทย
ใหไดคุณภาพ และปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวของดาน
แพทยแผนไทย 

• พัฒนาทักษะ อสม. ติดตาม
ประเมินผลอยางตอเนื่อง  

 

• สายดวนและสงตอผูปวยที่มีคุณภาพ  
โดยความรวมมือของภาคีที่เกี่ยวของ 

สสจ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




