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โครงการ “ ถนน  ๔๐๓๕  ปลายพระยา  เพื่อชีวิต ” 
(กิจกรรมถนนสวยด้วยใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ)  
--------------------------------- 

 

๑. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
    ด้วยในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลปลายพระยา มีเส้นทางคมนาคมหลัก ได้แก่ ถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๕ ตอนควบคุม 40350100  (สายอ่าวลึก – พระแสง)  และสาย ๔๐๑๗  (สายปลาย
พระยา – เขาต่อ)  ซึ่งเป็นถนนสายส าคัญท่ีหล่อเลี้ยงสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนใน
พ้ืนที่ เนื่องจากเป็นถนนที่มีชุมชนและประชาชนอยู่หนาแน่น  มีสถานที่ส าคัญได้แก่  ศูนย์ราชการอ าเภอปลาย
พระยา  ย่านธุรกิจและย่านการค้าอ าเภอปลายพระยา  สถานศึกษา ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต  ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ศูนย์การศึกษาสัญจรเทศบาลต าบลปลายพระยา ระดับอนุปริญญา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  จังหวัดกระบี่ ศูนย์อ าเภอปลายพระยา   ระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  1  แห่ง  
ระดับประถมศึกษา  จ านวน  4  แห่ง  วัด  จ านวน  2  แห่ง  สถานีอนามัย  จ านวน  1 แห่ง  โรงพยาบาล  
จ านวน  1  แห่ง  โรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน  จ านวน  1  แห่ง   และสวนสาธารณะ  จ านวน  3  แห่ง  
เป็นเส้นทางขนส่งพืชเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเป็นเส้นทางหลักสายเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงสู่ชายฝั่งอันดามัน
และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต  แต่เนื่องจากถนนดังกล่าวมีลักษณะทาง
กายภาพค่อนข้างแคบ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาวประมาณ  ๙  กิโลเมตร  ขนาด ๒ ช่องจราจร ไหล่ทางต่าง
ระดับ ลาดชัน เป็นทางโค้ง มีเนินสูงต่ า  มีต้นไม้หนาทึบ และทัศนวิสัยไม่ดี  ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สร้าง
ความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นจ านวนมาก และส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยตรง  

จากปัญหาดังกล่าว  เทศบาลต าบลปลายพระยา  จึงได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการเพ่ือ 
พัฒนาและยกระดับถนนสาย ๔๐๓๕ ตลอดจนพื้นที่ ๒ ข้างทาง  ภายใต้แนวคิด “ ถนน ๔๐๓๕ ปลายพระยา 
เพื่อชีวิต ” พร้อมกันนี้จึงได้จัดท า “โครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ประจ าปี ๒๕๕๔”  เพ่ือการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยมีการประสานงานกับส านักบ ารุงทางพังงาจัดท าบันทึกตกลงความร่วมมือ  และ
ก าหนดเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาถนนดังกล่าวด้วยการปรับปรุง พัฒนา ใช้ประโยชน์จากทางสองข้างถนนที่ไร้
ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์  เป็นเส้นทางคมนาคมที่มีความปลอดภัยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ  สวยงาม สะอาด 
สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชน   และเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมายุครบ  ๘๔  พรรษา  
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมายุครบ  79  พรรษา  ภายใต้
แนวทางการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมจากส่วนราชการ ประชาชนในหลากหลายมิติ และหลากหลาย
กระบวนการท างานภายใต้การบูรณาการงานกับหน่วยงาน  องค์กร  ชุมชน  ประชาชน  ตามบทบาทภารกิจ
และความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของหน้าที่และประโยชน์ที่ได้รับโดยได้ก าหนดนิยามของโครงการเพ่ือเป็นแนวทาง
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน คือ 

๑. เป็นถนนสายน่ามอง 
  ๒. เป็นถนนสายสะอาด  

๓. เป็นถนนสายปลอดภัย 
๔. เป็นถนนสายอาชีพ 
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ภาพถนนและพ้ืนที่สองข้างถนนสาย ๔๐๓๕ (อ่าวลึก – พระแสง) ก่อนด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสาย ๔๐๓๕ (อ่าวลึก – พระแสง) 
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โครงการถนนสวยด้วยใจภักด์ิเฉลิมพระเกียรติฯ 

ถนนสายน่ามอง ถนนสายปลอดภัย ถนนสายอาชีพ ถนนสายสะอาด 

ถนนสายไม้ดอก 

ถนนสายไม้ประดับ ไฟฟ้าส่องสว่าง/ ผิวจราจรได้มาตรฐาน 
 

ทัศนวิสัยดี/ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ 

การจดัวางผังเมืองชุมชน 

ถนนสายปลอดขยะ 

ถนนสายปลอดสิ่งปฏิกูล ฐานเรียนรู้สู่สัมมาชีพ 

ถนนสายผัก 
 

ถนนสายสมุนไพร 

ด าเนินการ/ใช้ประโยชน์/ประเมินผล (พื้นที่ว่างเปล่าไร้ประโยชน์สองข้าง)
ทาง) 

 
 

บริหารจัดการน้ า 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างจิตส านึกการรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

ส านักบ ารุงทางพังงา  

สภาพปัญหา/ที่มา 
- อุบัติเหตุ ความปลอดภัยในชวีิต 
- ทัศนวิสัยไม่ด ี
- ถนนคับแคบ ไม่ได้มาตรฐาน 
- พื้นทีว่่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน ์

การจัดระเบียบป้าย 

บ้านน่ามอง เมืองน่าอยู่ /เมอืงสวยใส ไร้มลพิษ 

ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 

ศูนย์เคมีภัณฑ์ 

นวัตกรรม “ถนน ๔๐๓๕ ปลายพระยา เพื่อชีวิต” 

สถานีวิจัยพันธุ์พืช
กระบี่ 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ส านักงาน ส.ส.ค. 
 

ส านักงาน ม.พ.พ. 
 

ชุมชน 
 

ครัวเรือน/เกษตรกร 
 

เทศบาล 
 

ถนนสายผัก 
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๒. ค านิยาม  
  ภายใต้แนวคิด “ ถนน ๔๐๓๕ ปลายพระยา เพื่อชีวิต ”เทศบาลได้ให้ค านิยามของ “ถนน
สวยด้วยใจภักดิเ์ฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ” ว่า 

๑. ถนนสายน่ามอง  หมายถึง  ถนนแห่งการบูรณาการที่ให้ความสุขสดชื่นสดใส   สวยงาม 
น่าเดินทางสัญจร มีพันธุ์พืชหลากหลายสองข้างถนน โดยใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าที่ไม่เกิดประโยชน์ แต่สามารถสร้าง
โอกาส สร้างประโยชน์และมูลค่าแก่ประชาชนสองข้างทาง  ด้วยการท าบันทึกตกลงความร่วมมือกับส านักบ ารุง
ทางพังงา กรมทางหลวง  ในการตกแต่ง ปรับปรุง พัฒนาและปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้สมุนไพร และพืชพันธุ์
พ้ืนเมือง สร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้ และเป็นถนนแห่งการปราศจากขยะ 
    ๒.  ถนนสายสะอาด หมายถึง ถนนสายปราศจากขยะ ปราศจากสิ่งปฏิกูล ปราศจากมลพิษ 
และปราศจากป้ายโฆษณาต่างๆ ที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษของ
ประชาชนสองข้างทางผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการลดใช้สารเคมียาปราบศัตรูพืชและการใช้ปุ๋ยเคมี และส่งเสริม
การใช้เกษตรอินทรีย์  
  ๓.  ถนนสายปลอดภัย  หมายถึง ถนนสายปลอดอุบัติ เหตุ มีความปลอดภัยในการขับขี่และ
เดินทาง มีทัศนวิสัยที่ดี  ไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทาง ผิวจราจรได้มาตรฐาน และเป็นถนนที่สามารถป้องกัน 
บรรเทา และแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้ 
  ๔.  ถนนสายอาชีพ หมายถึง ถนนสายที่ต้องการยกระดับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ในด้านการสร้างองค์ความรู้ด้านอาชีพเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็ก 
เยาวชน ประชาชนที่ขาดโอกาส พลาดโอกาส และด้อยโอกาสทางด้านอาชีพ ภายใต้การบริหารจัดการข้อมูล
ครัวเรือนให้สามารถเป็นข้อมูลหลักในการใช้สร้างองค์ความรู้ด้านอาชีพ เช่น  ฐานเรียนรู้สู่สัมมาชีพชุมชน (การ
เพาะเลี้ยงด้วง จิ้งหรีด ปลาดุก เห็ด ผักปลอดสารพิษ  เป็นต้น)  เป็นแหล่งศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านอาชีพ 

๓. วัตถุประสงค ์
  เทศบาลต าบลปลายพระยา ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการ ดังนี้ 

1)  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลย และเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   

2)  เพ่ือแก้ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงใช้ประโยชน์และพัฒนาให้พ้ืนที่
บริเวณสองข้างถนน ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี  สวยงาม  ปลอดภัยเป็นเมืองน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดี
ขึ้น  และด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

3)  เพ่ือสร้างจิตส านึกและกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในการ
ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของพ้ืนที่สองข้างทาง 

4)  เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  และสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
เอกชน และภาคประชาชนในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้  และสามารถขับเคลื่อน
การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามแนวพระราชด าริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5)  เพ่ือสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับพ้ืนที่เทศบาลต าบลปลายพระยา 
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๔. เป้าหมายการด าเนินการ 
๑) เชิงปริมาณ 

(๑) เทศบาลได้ก าหนดเป้าหมาย ในการด าเนินโครงการ ซึ่งประกอบด้วยประชาชนใน 
เขตพ้ืนที่ เทศบาลที่อาศัยอยู่บริเวณถนนอ่าวลึก -พระแสง  เข้าร่วมโครงการจ านวน  525  ครัวเรือน  
ประกอบด้วยชุมชนบ้านปากน้ า จ านวน    70  ครัวเรือน บ้านหน้าอ าเภอ จ านวน  30  ครัวเรือน บ้านบาง
เหียน จ านวน  80  ครัวเรือน  บ้านทุ่งพัฒนา จ านวน  65  ครัวเรือน (ชุมชนน าร่อง)  บ้านหาดถั่ว จ านวน  
150  ครัวเรือน  บ้านหน้าสวน จ านวน  130  ครัวเรือน 

(๒) ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลที่อาศัยอยู่บริเวณถนนปลายพระยา-เขาต่อ   
ชุมชนบ้าน  หัวควนสามัคคี  เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  33  ครัวเรือน 
  ๒) เชิงคุณภาพ เทศบาลได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการ คือ การพัฒนาสองข้างถนนให้มี
ความสวยงาม น่ามอง  สะอาด ปลอดภัย และใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชผักต่างๆเพ่ือสร้างอาชีพเสริม สร้าง
รายไดใ้ห้กับประชาชนสองข้างทาง 

๕. การด าเนินการ 
เทศบาลต าบลปลายพระยา  ได้ก าหนดแนวทางในการจัดโครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์เฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ประจ าปี  2554  ดังนี้ คือ   

๕.๑ ประชุมก าหนดแนวทางด าเนินการ 
โดยได้ เชิญ ผู้ มี ส่ วน เกี่ ยวข้อ งทุ กภาคส่ วน  อัน ได้ แ ก่ 
ประชาชนที่อยู่อาศัยสองข้างถนน  คณะกรรมการชุมชน  
ผู้ประกอบการ  สมาชิกสภาท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ต ารวจ  
และเจ้าหน้าที่จากแขวงการทางกระบี่ และส านักงานบ ารุง
ทางพังงา  เพ่ือรับทราบปัญหาและร่วมหาแนวทางในการ
แก้ไขภายใต้การขับเคลื่อนด้วยโครงการถนนสวยด้วยใจ
ภักดิ์เฉลิมพระเกียรติฯ  
  ๕.๒ จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส านักบ ารุงทางพังงา เพ่ือดูแลรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสองข้างทาง ภายใต้โครงการบ้านน่ามอง เมืองน่าอยู่ โดยแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการดูแลถนน  

๕.๓  ส ารวจสภาพเส้นทาง ฐานทรัพยากรที่มีสองข้างถนนเพ่ือการอนุรักษ์หรือการคงสภาพไว้ 
โดยค านึงถึงความปลอดภัย ทั้งนี้เพ่ือรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ ความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

๕.๔  ด าเนินการตัดแต่งต้นไม้ที่กีดขวางบดบังทัศนวิสัย  ปรับพื้นที่สองข้างทาง  โดยใช้การ 
ท างานในลักษณะบูรณาการร่วม ทั้งในส่วนของเทศบาลต าบลปลายพระยา เช่น  แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ ส านัก
บ ารุงทางพังงา เช่น  แรงงาน เครื่องจักร ประชาชนและชุมชน เช่น  แรงงาน  วัสดุอุปกรณ์ อาหาร 
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๕.๕  ด าเนินกิจกรรมต่างๆท่ีก าหนด 

๑) กิจกรรมถนนสายน่ามอง  ถนนแห่งการบูรณาการที่ให้ความสุขสดชื่นสดใส   สวยงาม 
น่าเดินทางสัญจร มีพันธุ์พืชหลากหลายสองข้างถนน โดยใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าที่ไม่เกิดประโยชน์ แต่สามารถสร้าง
โอกาส สร้างประโยชน์และมูลค่าแก่ประชาชนสองข้างทาง  ด้วยการท าบันทึกตกลงความร่วมมือกับส านักบ ารุง
ทางพังงา กรมทางหลวง  ในการตกแต่ง ปรับปรุง พัฒนาและปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้สมุนไพร และพืชพันธุ์
พ้ืนเมือง สร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้ และเป็นถนนแห่งการปราศจากขยะ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้   
             (๑) วางผังการใช้พื้นที ่ โดยการส ารวจพื้นที่สองข้างถนน รวมถึงลักษณะทาง 
กายภาพของสองข้างถนน เพ่ือวางผังการใช้พ้ืนที่ จัดท าแผนผังโดยสังเขปในการก าหนดของเขตของการด าเนิน 
กิจกรรม 
   (๒) รับสมัครประชาชนสองข้างถนนเข้าร่วมโครงการ  

           (๓) ด าเนินการปรับ ตกแต่งพ้ืนที่บริเวณสองข้างทางให้เหมาะสมส าหรับการปลูกไม้
ดอก  ไม้ประดับ และการเพาะปลูกพันธุ์พืชต่างๆ เช่น  การใช้รถไถ และแรงงาน เจ้าหน้าที่และผู้ร่วมโครงการ 

 
  
 
 
 
 
 
           
 
 

 (๔) ปรับพื้นทีบ่ริเวณศูนย์เกษตรชีววิถี  เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต าบลปลายพระ 
ยา  เพ่ือด าเนินการก่อสร้างโรงเรือนเพาะช าพันธุ์พืช  จ านวน  2  โรง  คือ  โรงเรือนส าหรับเพาะพันธุ์ไม้ดอก 
ไม้ประดับ สมุนไพร  ฯลฯ   และโรงเรือนเกษตรส าหรับเพาะเห็ดฟาง , เห็ดนางฟ้า , เห็ดหูหนู  ฯลฯ 

           (๕) จัดหาเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว เช่น พริก  ถั่วฝักยาว แตงกวา ข้าวโพด , ฟักทอง , 
เชื้อเห็ดต่างๆ เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดแครง เห็ดหูหนู ฯลฯ    

           (๖) ด าเนินการเพาะช าต้นไม้ เช่น  โกสน บานบุรี พุทธรักษา  ชะอม  มะละกอ และ
เพาะเห็ด เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดแครง เห็ดหูหนู เป็นต้น 
              (๗) ด าเนินการปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทาง โดยการร่วมกันปลูกของเทศบาล ประชาชน 
ชุมชนและส่วนราชการ  
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           (๘) ดูแลรักษาต้นไม ้พันธุ์ผัก  แปลงผักและร่วมกันดูแลรักษา รดน้ า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย 
บริเวณสองข้างถนนเขตหน้าบ้านของตนเอง 

           (๙) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ เพ่ือให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินการ ปัญหา อุปสรรคเพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานให้มีความเหมาะสม  

  (๑๐) การติดตั้งกังหันลมสูบน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือสร้างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ที่
สวยงามของถนน และรวมถึงการกระตุ้นจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการลดใช้พลังงาน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ๒) กิจกรรมถนนสายสะอาด  หมายถึง  ถนนสายปราศจากขยะ ปราศจากสิ่งปฏิกูล 
ปราศจากมลพิษ และปราศจากป้ายโฆษณาต่างๆ ที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ประกอบด้วย   
                  (๑) กิจกรรมรณรงค์การจัดเก็บขยะ ด้วยการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพ่ือการดูแล
ความสะอาดสองข้างถนน เช่น โครงการบ้านน่ามอง เมืองน่าอยู่ โครงการกระบี่เมืองสะอาด โครงการ Big 
cleaning day  ด้วยการร่วมกันตัดหญ้า เก็บขยะสองข้างทางร่วมโดยเจ้าหน้าที่ร่วมกับชุมชน และแขวงการ
ทางกระบี่  รวมถึงโครงการธนาคารขยะที่เทศบาลได้ท าบันทึกตกลงความร่วมมือของส่วนราชการ โรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ จ านวน ๙ หน่วยงาน เพ่ือจัดตั้งธนาคารขยะ โดยการสนับสนุนถังขยะประเภทต่างๆให้กับหน่วยงาน
ร่วม และขยายผลสู่การจัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน รวมถึงการจัดตั้งโรงเรียนเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
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(๒) กิจกรรมมิสเตอรค์ลีน  (ผู้จัดการขยะ)  ซึ่งมีวิธีด าเนินการโดยให้ผู้สูงอายุและร่างกาย 
พิการแต่สามารถท างานได้ มาท าหน้าที่เก็บขยะสองข้างทาง ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีงานท า และเป็นการสร้างกุศ
โลบายในการสร้างกระแสการไม่ทิ้งขยะ เพราะแม้กระทั่งผู้สูงอายุยังต้องเก็บขยะและผู้ที่ผ่านไปมาเห็นก็เกิด
ความสงสารไม่กล้าทิ้งขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓) กิจกรรมทูตน้อย โดยการน าลูกหลานในชุมชนมาเป็นแบบรณรงค์ไม่ให้พ่อแม่ทิ้งขยะ 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
       (๔) กิจกรรมตัดหญ้าตลอดแนวสองข้างถนน เพ่ือให้ถนนมีความสวยงามน่ามอง 

                  (๕) กิจกรรมการจัดระเบียบป้ายโฆษณา  ด้วยการด าเนินการห้ามการติดป้ายโฆษณา
ตลอดสองข้างทาง ยกเว้นบริเวณพ้ืนที่ที่ก าหนด โดยการขอความร่วมมือ และอาศัยกฎหมายว่าด้วยการความ
เป็นระเบียบของบ้านเมือง  
                  (๖) กิจกรรมอาหารปลอดภัย เช่น กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษของ
ประชาชนสองข้างทางผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการลดใช้สารเคมียาปราบศัตรูพืชและการใช้ปุ๋ยเคมี และส่งเสริม
การใช้เกษตรอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมักชีวภาพกองเติมอากาศ น้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลจิ้งหรีด ปุ๋ย
อินทรีย์จากใส้เดินดิน การใช้ปุ๋ยพืชสดและการปลูกพืชหมุนเวียน 

                  
เมื่อก่อนขยะสองข้างถนนมีเยอะมาก “แต่เดี่ยว                        
นีน้้อยลง คนทิ้งน้อยลง”  คงจะสงสารลุง  
ลุงมีความสุขมาก  คิดว่าชาวบ้านก็คงจะมี
ความสุข ที่เห็นบ้านเมืองสะอาด 
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        (๗) กิจกรรมเมืองสวยใยไร้มลพิษ โดยการบูรณาการความร่วมมือกับ กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        (๘) กิจกรรมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Carbon 
footprint โดยการจัดท าบันทึกตกลงความร่วมมือกับ องค์การริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 
 
 
 
 
 

    ๓) กิจกรรมถนนสายปลอดภัย  หมายถึง ถนนสายปลอดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยในการ 
ขับขี่และเดินทาง มีทัศนวิสัยที่ดี  ไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทาง ผิวจราจรได้มาตรฐาน และเป็นถนนที่สามารถ
ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้ ประกอบด้วย 

(๑) กิจกรรมตัดแต่งต้นไม ้กิ่งไม้สองข้างทางให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้บด 
บังสายตาในการขับขี่ยานพาหนะ  
 
 
 
 
 
 
 
                   (๒) กิจกรรมติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดสองข้างถนน และบริเวณในซอย และจุดแยกซอย
ต่าง เพ่ือให้ผู้เดินทางสัญจรสามารถมองเห็นเส้นทางได้ในเวลากลางคืน  และรวมถึงความปลอดภัยจาก
อาชญากรรมต่างๆ 
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                   (๓) กิจกรรมซ่อมแซม ปรับปรุงผิวจราจรและไหล่ทาง โดยเทศบาลได้ส ารวจสภาพถนน 
ผิวจราจร และไหล่ทาง เพื่อด าเนินการซ่อมแซมโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ และแรงงานของเทศบาล ทั้งนี้ เพ่ือลดค่าใช้
ใช้ในการด าเนินการ โดยไม่ต้องด าเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกซึ่งมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๔) กิจกรรมผังเมืองชุมชน เทศบาลได้ด าเนินการจัดวางระบบผังเมืองชุมชน เพ่ือบริหาร 
จัดการการใช้พื้นท่ีสองข้างถนน เช่น  การก าหนดโซนพื้นทีก่ารเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          (๕) กิจกรรมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการซ่อมแซมถนน จากส่วน
ราชการที่มีหน้าที่ เช่น ส านักบ ารุงทางพังงา แขวงการทางจังหวัดกระบี่ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม และ
จากส านักนายกรัฐมนตรี  และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   (๖) กิจกรรมการบริหารจัดการน้ า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ถนนมีความปลอดภัยจาก
เหตุอุทกภัยหรือภัยน้ าท่วม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออาคารบ้านเรือน ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรสองข้างทาง 
โดยวิธีการขุดลอกสระน้ าธรรมชาติเพ่ือเป็นแก้มลิงเก็บรักษาน้ าป้องกันน้ าท่วม  การขุดลอกคลองต่างๆที่ตัด
ผ่านถนน เช่น คลองบางหลน คลองบางพาบน้ า คลองบางเหียน  การจัดตั้งคณะกรรมการบริการจัดการน้ า
ชุมชน เพ่ือเฝ้าระวังและด าเนินการป้องกันภัยน้ าท่วมด้วยชุมชนเอง การก าหนดแผนเฝ้าระวังน้ าท่วม ด้วยธง
แดง ธงเหลือง ธงเขียว  
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๔) กิจกรรมถนนสายอาชีพ  หมายถึง ถนนสายที่ต้องการยกระดับการศึกษาเพ่ือการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในด้านการสร้างองค์ความรู้ด้านอาชีพเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับประชาชน 
โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ประชาชนที่ขาดโอกาส พลาดโอกาส และด้อยโอกาสทางด้านอาชีพ ภายใต้การบริหาร
จัดการข้อมูลครัวเรือนให้สามารถเป็นข้อมูลหลักในการใช้สร้างองค์ความรู้ด้านอาชีพ เช่น  ฐานเรียนรู้สู่
สัมมาชีพชุมชน (การเพาะเลี้ยงด้วง จิ้งหรีด เป็นต้น)  เป็นแหล่งศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านอาชีพ 
ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 (๑) กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ด้านอาชีพ “ฐานเรียนรู้สัมมาชีพชุมชน” กล่าวคือ เป็น
กิจกรรมที่ก าหนดให้สองข้างถนนเป็นฐานเรียนรู้เพ่ือการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร โดยแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ
คือ   

         ลักษณะที่ ๑  กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ด้านอาชีพ “ฐานเรียนรู้สู่สัมมาชีพชุมชน 
เทศบาลต าบลปลายพระยา” ซึ่งตั้งอยู่ที่ส านักงานเทศบาลต าบลปลายพระยา เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมองค์
ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แหล่งศึกษาดูงานในการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ส่วนราชการ และผู้ที่
สนใจทั่วไป ได้น าไปด าเนินการหรือน าไปประยุกต์ใช้  เช่น  ศูนย์เกษตรชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง  ฐานเรียนรู้
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การเพาะเลี้ยงด้วง  ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกด้วยท่อซีเมนต์ ฐานเรียนรู้การ
เพาะเห็ดแครง เห็ดหูหนู ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงถั่วงอก ฐานเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ 
 
  
 

          
 
 
 
 
 
         ลักษณะที่ ๒ กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ด้านอาชีพ “ฐานเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนย่อย 

เทศบาลต าบลปลายพระยา” ซ่ึงต้ังอยู่ตามฐานเรยีนรู้สมัมาชพีของแต่ละชมุชน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้
ศึกษาเรียนรู้จากตัวอย่างสัมมาชีพในพ้ืนที่ชุมชนของตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนด้วย
ตนเอง เช่น ฐานเรียนรู้การเลี้ยงแพะ ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุก ฐานเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ 
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                 (๒) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพปลูกพืชผักและ
เลี้ยงสัตว์เพ่ือลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรแนววิถีพอเพียง ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ จากส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 
งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนและเยาวชนภายใต้
กิจกรรมการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ โดยก าหนดพ้ืนที่สองข้างถนนซึ่งเป็นพ้ืนที่ว่างเปล่ามาด าเนินกิจกรรม เช่น 
การปลูกข้าวโพด  ผักสวนครัวต่างๆ  การเลี้ยงปลาดุก  การเลี้ยงกบ  โดยมีกิจกรรมย่อยเพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การขยายผลโครงการเพื่อการแปรรูปสินค้าจากผลิตผลจากโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                (๓) กิจกรรมศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เพ่ือการแปรรูปอาหารพัฒนาและสร้างมูลค่า
ผลิตผลของเกษตรกรให้ได้มาตรฐานอาหารและยา โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือ สร้างมูลค่า สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ และที่ส าคัญเป็นการสร้างทักษะการประกอบอาชีพ เทคนิคการบริหารจัดการ การท างานระบบกลุ่ม 
การท างานแบบมีส่วนร่วม และการท างานเชิงวิจัย เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจิ้งหรีด น้ าพริกจิ้งหรีด  
ผักชีวภาพบรรจุกล่อง ถั่วงอกตัดรากอนามัย เครื่องดื่มชงสมุนไพร น้ าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ขนม และอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (๔) กิจกรรมศูนย์เคมีภัณฑ์เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือการผลิตเคมีภัณฑ์ส าหรับใช้ใน
ครัวเรือนที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
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6. เครือข่ายความร่วมมือ/ด าเนินการ 
  เครือข่ายภาครัฐ ประกอบด้วย 
  1. เทศบาลต าบลปลายพระยา 

 2. ส านักบ ารุงทางพังงา 
 3. แขวงการทางอ าเภอปลายพระยา 
 4) ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (ส านักงาน สสค.) 
 5) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(มูลนิธิ ม.พ.พ.) 
 6) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปลายพระยา 
 7) สถานีวิจัยพันธุ์พืชกระบี่ 
 8) ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๑0 สุราษฎร์ธานี 

9) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
๑๐) โรงเรียนในเขตพ้ืนที่เทศบาล อันได้แก่ โรงเรียนบ้านบางเหียน โรงเรียนอนุบาลคณาพร 

โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว และโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 
๑๑) ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดกระบี่ 
เครือข่ายเอกชน ประกอบด้วย 
๑) สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่   
๒) บริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 

  เครือข่ายประชาสังคม ประกอบด้วย  
๑) ชุมชนทั้ง 7 ชุมชน  ๒) นายเกษม ลูกลิ้ม  ๓) นายประวัติ รักษารัตน์   ๔) นายสุทัศน์ 

 ทองพุ่ม  ๕) นางเหนียว จันทร์แก้ว  ๖) นายวิรัตน์ ปานจีน 7) ร.ต.นรินทร์ แก้วช่วย 
 

ล าดับที่ เครือข่าย ความรับผิดชอบ 
1. เทศบาลต าบลปลายพระยา บริหารจัดการโครงการ งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 

การประเมินและรายงานผล 
2. ส านักบ ารุงทางพังงา อนุญาตให้เทศบาลใช้พ้ืนที่ในความรับผิดชอบสองข้างถนน 

4035  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ สนับสนุน
งบประมาณปรับปรุงและขยายถนนสาย 4035 

3. แขวงการทางอ าเภอปลายพระยา สนับสนุนบุคลากรเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์  รถบรรทุกน้ า
และอุปกรณ์งานช่างอ่ืนๆ 

4. ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน 
(ส านักงาน สสค.) 

งบประมาณส่งเสริมอาชีพตามกิจกรรมถนนสายอาชีพ 
ประสานสื่อมวลชนท าข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ภายใต้
บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) 

5. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ
ตามหลั กป รั ชญ าของเศรษฐกิ จ
พอเพียง (มูลนิธิ ม.พ.พ.) 

งบประมาณ และองค์ความรู้วิชาการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) 

6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปลายพระยา ขยายเขตไฟฟ้า 
7. สถานีวิจัยพันธุ์พืชกระบี่ สนับสนุนพันธุ์พืชส าหรับการปลูกสร้างอาชีพ 
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8. ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 10 สุ
ราษฎร์ธานี 

ปรับปรุงสระน้ าชุมชนหัวควนสามัคคีริมถนน 4035 
เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย 

9. โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ เทศบาล อัน
ได้ แ ก่  โร ง เรี ย น บ้ าน บ า ง เหี ย น 
โรงเรียนอนุบาลคณาพร โรงเรียน
ชุมชนวัดหาดถั่ว และโรงเรียนปลาย
พระยาวิทยาคม 

กิจกรรมธนาคารขยะ  เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจ
พอเพียง 

10. บริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด 
(มหาชน) 

สนับสนุนบุคลากรและงานวิชาการการเกษตรและองค์
ความรู้ปาล์มน้ ามัน 

11. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) 

วางแผนการลดภาวะเรือนกระจกและระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) 

12. สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสระว่ายน้ าธาราบ าบัด และ
โครงการเด็ก ป.6 ตกน้ าไม่ตาย ว่ายน้ าเป็นเล่นน้ าได้ 

13. ชุมชนทั้ง 7 ชุมชน / สมาชิกผู้ เจ้า
ร่วมโครงการ 

คัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ และดูแลพ้ืนที่ รายงาน
ปัญหาอุปสรรค ที่ร่วมโครงการของแต่ละชุมชน  /รักษา
ความสะอาด ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 

14. นายเกษม ลูกลิ้ม ฐานเรียนรู้เกษตรผสมผสาน 
15. นายประวัติ รักษารัตน์ ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงด้วงสาคู 
16. นายสุทัศน์ ทองพุ่ม ฐานเรียนรู้ผักปลอดสารพิษ 
17. นางเหนียว จันทร์แก้ว ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 
18. นายวิรัตน์ ปานจีน ฐานเรียนรู้การปลูกมะละกอ 

7. ผลการด าเนินงานโครงการ 
7.๑  ถนนสายน่ามอง  ผลสัมฤทธิ์คือ  
 ๑)  เป็นถนนที่สวยงามน่าเดินทางสัญจร มีไม้ดอกไม้ประดับ 

2)  มีทัศนวิสัยที่ดี   
3)  สร้างโอกาส สร้างประโยชน์และมูลค่าแก่ประชาชนสองข้างทาง  สร้างอาชีพเสริม สร้าง

รายไดต้ลอดสองข้างทาง  
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7.๒  ถนนสายสะอาด ผลสัมฤทธิ์คือ    
๑) เป็นถนนถนนสายสะอาดปราศจากขยะ  
๒) ปราศจากสิ่งปฏิกูล 
๓) ปราศจากมลพิษ 
๓) ปราศจากป้ายโฆษณาต่างๆ ที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.๓  ถนนสายปลอดภัย  ผลสัมฤทธิ์คือ   
๑)  เป็นถนนที่ปลอดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยในการขับขีแ่ละเดินทาง  
๒)  เป็นถนนที่สามารถป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้ 
๓)  เป็นถนนที่มีการจัดวางระบบผังเมืองชุมชน เพ่ือบริหารจัดการการใช้พื้นที่สองข้างถนน 

 ข้อมูลแสดงสถิติเปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากสาเหตุสภาพถนน บนถนนสายอ่าวลึก-พระ
แสง ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2555 กับ พ.ศ. 2560 

ปี จ านวน(ครั้ง) 
ประเภทอุบัติเหตุ 

เสียชีวิต บาดเจ็บ 
รถยนต์/รถบรรทุก รถจักยานยนต์ 

๒๕๕๔ 
๒๕๕๕ 

๒๓ 
๑๑ 

๑๕ 
๗ 

๓๒ 
๑๑ 

- 
- 

๑๕ 
๙ 

2560 - - - - - 
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 ข้อมูลแสดงสถิติเปรียบเทียบอุบัติเหตุต้นไม้โค่นล้มขวางทางจราจรบนถนนสายอ่าวลึก-พระแสง 
ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2555 กับ พ.ศ. 2560 

ปี จ านวน(ครั้ง) 
ประเภทอุบัติเหตุ ความเสียหาย 

ขวางทางจราจร ทับสายไฟฟ้า ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๕ 

๕ 
๓ 

5 
2 

3 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2559 - - - - - - 
 

    ๑.๔  ถนนสายอาชีพ ผลสัมฤทธิ์คือ   เป็นถนนที่สร้างองค์ความรู้ด้านอาชีพเพ่ือเป็น
ทางเลือกให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนที่ขาดโอกาส พลาดโอกาส และด้อยโอกาสทางด้านอาชีพ ภายใต้การ
บริหารจัดการข้อมูลครัวเรือนให้สามารถเป็นข้อมูลหลักในการใช้สร้างองค์ความรู้ด้านอาชีพ มีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ เช่น กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มเลี้ยงด้วงสาคู กลุ่มเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด 
กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มปลูกมะละกอ กลุ่มปลูกกล้วย เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 ข้อมูลแสดงรายได้ของเกษตรกรต้นแบบ (ปี พ.ศ. ๒๕๕5 และ ปี พ.ศ. ๒๕๕9) 
 

ชื่อ - สกุล ชุมชน ลักษณะกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 

รวม 
๒๕๕๕ ๒๕๕9 

นายเกษม  ลูกลิ้ม บ้านทุ่งพัฒนา ปลูกข้าวโพด 5๐,๐๐๐ 70,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ 
นายสมศักดิ์  ลูกลิ้ม บ้านทุ่งพัฒนา เลี้ยงแพะ 13๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ 
นางเหนียว จันทร์แก้ว บ้านทุ่งพัฒนา เลี้ยงปลาดุก ๑๐,๐๐๐ 15,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
นายวิรัตน์ ปานจีน บ้านหาดถั่ว ปลูกมะละกอ ๑๖๐,๐๐๐ 25๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ 
นายสัมพันธ์ พุ่มแก้ว บ้านหน้าสวน ปลูกมะละกอ ๑๒๐,๐๐๐ 16๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 
นายสุทัศน์ ทองพุ่ม บ้านหน้าสวน ผักปลอดสารพิษ ๑๕,๐๐๐ ๒1,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ 
ร.ต.นรินทร์ แก้วช่วย บ้านหน้าอ าเภอ ผักปลอดสารพิษ ๒๓,๐๐๐ 28,๐๐๐ ๕๙,๐๐๐ 
นายประวัติ รักษารัตน์ บ้านหัวควน

สามัคคี 
เลี้ยงด้วงสาคู ๒5,๐๐๐ ๓6,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ 

 
8. ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 
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  การด าเนินโครงการ“ ถนน  ๔๐๓๕  ปลายพระยา  เพ่ือชีวิต ”  เป็นโครงการที่มุ่งแก้ปัญหา
ถนนที่ไม่ได้มาตรฐาน ช ารุด คับแคบ ทัศนวิสัยไม่ดี  อันส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวและมีลักษณะกิจกรรมที่ต่อเนื่อง และมุ่งหวังต่อการพัฒนาเมืองด้วย
โดยเฉพาะการพัฒนาสู่ถนนน่ามอง ถนนสะอาด ถนนปลอดภัย และถนนสายอาชีพ  จึงท าให้เกิดปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินการ แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาไปได้ด้วยดี เช่น   
 

ล าดับที่ ปัญหาอปุสรรค แนวทางแก้ไข 
1. พ้ืนที่ด าเนินการสองข้างถนนสาย 4035 เป็น

เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักบ ารุงทางพังงา 
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ไม่สามารถใช้
งบประมาณของท้องถิ่นได้ 

จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส านัก
บ ารุงทางพังงา เพ่ือดูแลรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสอง
ข้างทาง ภายใต้โครงการบ้านน่ามอง เมือง
น่าอยู่  ท าให้สามารถใช้งบประมาณของ
ท้องถิ่นได้ 

2. กิจกรรมภายในโครงการมีมากเพ่ือตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

1. ประสานเครือข่ายเพ่ือบูรณาการความ
ร่วมมือ ก าหนดประเภทกิจกรรม  
2. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและ
การติดตามประเมินผล 

3. งบประมาณด าเนินการมีไม่เพียงพอ 1. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ด าเนินการ ภายใต้การจัดท าบันทึกตกลง
ความร่วมมือ เช่น ส านักงาน สสค. , มูลนิธ ิ
ม.พ.พ. 
2. เครือข่ายเป็นเจ้าภาพด าเนินการ เช่น 
กิจกรรมศูนย์ผลิตเคมีภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน , กิจกรรมปรับปรุงถนน 

 
9. ประโยชน์ที่ได้จากโครงการ 
 9.๑ ประโยชน์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1)  ทัศนวิสัยในการสัญจรดีขึ้น  ประชาชนที่ใช้ประโยชน์มีความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 

๒) ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการเดินทาง 
ยามค่ าคืน  โดยการเพ่ิมแสงสว่างบริเวณสองข้างถนน   

๓) ลดภาวะเสี่ยงในการเกิดปัญหาน้ าท่วมในบริเวณเขตพ้ืนที่ต่างๆ ด้วยพื้นที่แก้มลิง 
๔) มีแหล่งน้ าส ารองในการผลิตน้ าประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภค   
๕) มีสถานีสูบน้ าเพ่ือการป้องกันภัยแล้งและอัคคีภัย 

 9.๒ ประโยชน์ด้านการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
๑)  ประชาชนมีแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม  สร้างรายได้ให้กับตนเอง ชุมชน และ 

ชุมชนอ่ืนๆ 
๒)  สามารถช่วยลดรายจ่าย  และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
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๓)  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ 
๔)  ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้ตลอดชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเรียนรู้ 

เกี่ยวกับสัมมาชีพ  การจัดท าบัญชีครัวเรือน  การพัฒนาเด็ก  เยาวชน  จนกระทั่งถึงผู้สูงอายุ   
๕)  เป็นการจุดประกายความคิด ติดอาวุธทางปัญญา เพ่ือน าไปปรับเปลี่ยนให้เข้ากับภูมิสังคม 

ของตนเอง 
๖)  เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช 

ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 9.๓ ประโยชน์ด้านการสร้างจิตส านึกการรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1) ประชาชนมีความภาคภูมิใจที่ได้ท ากิจกรรมเพ่ือสนองตอบต่อพระราชปณิธานของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
       2)  ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ  และร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด อันเป็นพ้ืนที่

สาธารณประโยชน์ให้สามารถอ านวยประโยชน์ได้อย่างยาวนาน และมีความเป็นระเบียบ  สวยงามยิ่งข้ึน  
๓)  ประชาชนเล็งเห็นถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า  และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๔)  ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน  บ ารุงรักษา  และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
๕)  สภาพแวดล้อมในเขตพ้ืนที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
๖)  สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับพ้ืนที่เทศบาลต าบลปลายพระยา 
๗)  สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ด้วยการปลูกไม้ดอกไม้ 

ประดับ  ผักสวนครัว  และพืชสมุนไพรต่างๆ 
๘)  สร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้สัญจรไปมาได้น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับพ้ืนที่ของ 

ตนเอง 
๙)  สร้างความสวยงามและความสะอาดให้กับบริเวณเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลปลายพระยา 

บริเวณสองข้างถนนสายอ่าวลึก-พระแสง  และถนนสายปลายพระยา-เขาต่อ  ให้เป็นประตูแห่งอันดามัน 
๑๐)  ประชาชนมีจิตส านึกร่วมกันในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสองข้างถนนสาย 

อ่าวลึก-พระแสง  และถนนสายปลายพระยา-เขาต่อ  อย่างยั่งยืน 
๑๑)  เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้รับประทานพืชผักต่างๆ ที่ปลอดสารพิษ  พร้อมทั้งดูแล 

สุขภาพด้วยการกินอาหารให้เป็นยา  โดยการน าพืชผักสวนครัวและสมุนไพรต่างๆ มาเป็นอาหารและยา โดยให้
ประชาชนช่วยกันปลูกและบริโภคอาหารปลอดภัย  ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง        
  ๑๒)  ลดแหล่งเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ของพาหะน าโรค 
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เอกสารประกอบ  การประกวดโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจ าปี  2560        ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 

โครงการ “ ถนน ๔๐๓๕ ปลายพระยา เพื่อชีวิต ”                                 

 

10. ความยั่งยืนของโครงการ 
ภายใต้แนวคิด “ ถนน ๔๐๓๕ ปลายพระยา เพื่อชีวิต ” โครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์เฉลิม 

พระเกียรติฯ เป็นโครงการที่มีศักยภาพสามารถด าเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนภายใต้กิจกรรมย่อยต่างๆ
มากมาย ประกอบด้วยผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการและร่วมรับประโยชน์ทุกช่วงวัย และหลากหลายหน่วยงาน
และกลุ่มประชาชนเข้ามาร่วมบูรณาการงาน โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องมารองรับ เพ่ือการขับเคลื่อน
การด าเนินงานและแตกแขนงกิจกรรมให้ประยาชนได้รับประโยชน์รอบด้านและยั่งยืน โดยมีความโดดเด่นของ
นวัตกรรม ประกอบด้วย 
  10.๑ การบูรณาการร่วมจากภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 
  10.๒ ผู้ร่วมด าเนินการมีทุกช่วงวัย 
  10.๓ ผู้รับประโยชน์มีทุกช่วงวัย 
  10.๔ เน้นสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนและชุมชน 
  10.5 โครงการ/กิจกรรมมีความหลากหลาย 
  10.6 โครงการสามารถขยายกิจกรรมที่เก่ียวข้องได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

11. บทสรุป  
ภายใต้แนวคิด “ ถนน ๔๐๓๕ ปลายพระยา เพื่อชีวิต ” โครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์เฉลิม 

พระเกียรติฯ มีเป้าหมายการด าเนินการเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   และมุ่งแก้ไขปัญหาของถนนสายหลักของเขตพ้ืนที่เทศบาล ด้วยการปรับปรุง 
พัฒนา ใช้ประโยชน์จากทางสองข้างถนนที่ไร้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์  เป็นเส้นทางคมนาคมที่มีความ
ปลอดภัย  สวยงาม สะอาด และเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชนโดยก าหนดค า
นิยามของ “ถนนสวย” อันได้แก่  ถนนสายน่ามอง  ถนนสายปลอดภัย  ถนนสายสะอาด  และถนนสายอาชีพ  
และด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์เทศบาล ประชาชนในหลากหลายมิติ และหลากหลาย
กระบวนการท างานภายใต้การบูรณาการงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม  ตามบทบาท 
ภารกิจและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของหน้าที่และประโยชน์ที่ได้รับ  ซึ่งจากผลการด าเนินการถึงปัจจุบัน 
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้เป็นอย่างดี และที่ส าคัญเป็นการสร้างนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ใน
การบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการสู่ผลสัมฤทธิ์โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการและร่วม
รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 

 

หน้า 20 


