
การขบัเคล่ือนชมุชนท้องถ่ินเชิงพืน้ท ่

Localizing SDGs
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นายสรุยิา ยขีนุ
นายกเทศมนตรตี าบลปรกิ

ด้วย นโยบายท ่เอ้ือต่อเป้าหมายการพฒันาท ่ย ัง่ยืน 



Policies  Process

1.Problem Formation : ศกึษาปัญหา ความเดอืดรอ้น ความตอ้งการ 

สถาณการณท์ีเ่ป็น อยู่ คอื

 2.Policy formulation : การกอ่รปูนโยบาย ก าหนดทางเลอืก 

วเิคราะหท์างเลอืก-ความเป็นไปไดท้ีน่ าไปสู่การแกไ้ขปัญหา

3. Adoption : การตดัสนิใจเลอืกนโยบายทีจ่ะน าไปใชเ้พือ่การบรหิาร
4.Implementation : การน านโยบายสู่การปฏบิตัิ
5.Evaluation : การประเมนิผล

: Anderson 1975 



การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
พ.ร.บ.เทศบาล 2496 แกไ้ข ฉ 13 พ.ศ.2552 บทท่ี 2 ทวิ “นายกเทศมนตรี.  ม.48 ทศ ความวา่ กอ่นท่ีนายกเทศมนตรีจะเขา้รับหนา้ท่ี ใหป้ระธานสภาเรียก
ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือใหน้ายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอ่สภาโดยไมมี่การลงมติ (ภายใน30วนันับแตว่นัประกาศผลเลือกตัง้) 

-- ทัง้น้ีใหก้ระท าโดยเปิดเผย พรอ้มกบัจดัท าเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหส้มาชิกสภาและท่ีประชุมสภา  ตลอดจน ติดประกาศไวอ้ยา่งเปิดเผย





การจดัการสขุภาวะ   

SDGs (1,3,5,17) 

การพฒันาสงัคม

SDGs (5,10,11,17) 

การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดล้อม และพลงังาน

SDGs (7,11,13,15,17) 

การพฒันาเศรษฐกิจชมุชน 

บนพืน้ฐานเศรษฐกิจพอเพ ยง

SDGs (5,8,10,12,17) 

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

SDGs (9,11,17) 

การจดัการศึกษาและเร ยนรู้เพ่ือสร้างสงัคมแห่งการเร ยนรู้

SDGs (1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,15,16,17)

การบริหารจดัการองคก์ร 

เมือง และพืน้ท ่ SDGs (5,11,16,17)

กบัการก าหนดนโยบายของเทศบาล
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SDGsปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงนโยบาย



SDG S

ส านักปลดัเทศบาล
ฝ่ายปกครอง  ฝ่ายอ านวยการ

กองยทุธศาสตรแ์ละงบประมาณ  
งานวิเคราะหน์โยบายและแผน 
งานบริการเผยแพร่วิชาการ       งานนิติการ

กองสวสัดิการสงัคม 
งานพฒันาชุมชน  
งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์ 

กองสาธารณสขุฯ
ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป       ฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ 

ฝ่ายบริการสาธารณสขุ

โรงเร ยนเทศบาลต าบลปริก 
การศึกษาระดบัปฐมวยั      
การศึกษาระดบัประถมศึกษา 
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา

กองการประปา 
ฝ่ายบริหารและกิจการประปา       ฝ่ายผลิต

กองคลงั        
การจดัเกบ็รายได้แผนภาษ      การเงินบญัช    งานพสัดแุละ

ทรพัยสิ์น 

กองการศึกษา 
งานบริหารการศึกษา 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม กองช่าง 
ฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง        ฝ่ายโยธา

Policies Implementation













1.Waste Management System
- Original point source  

: Household Level
- Intermediate :  CWMF.
-Terminal 

: Recycle   
: Compost Manure













Solar Energy for Water Supply 
System



ครวัเรือนท่ีเข้ารว่มโครงการ
ครวัเรือน แบง่เป็น

กลุ่ม A = 9 ครวัเรอืน
กลุ่ม B = 40 ครวัเรอืน
กลุ่ม C = 186 ครวัเรอืน

รายได้เฉล ่ย/เดือน

กลุ่ม A ลดรายจา่ย  13,500 บาท
เพิม่รายได ้  38,400 บาท

กลุ่ม B ลดรายจา่ย  58,500 บาท
เพิม่รายได ้  55,200 บาท

กลุ่ม C เพิม่รายได ้  279,000 บาท

ส่งเสริมการผลิต
- กนิเอง
- จ าหน่าย
- แบ่งปัน

ผลติบนพืน้ฐานของการท าเกษตรปลอดภยั
เพือ่ใหเ้กดิการคุม้ครองผูบ้รโิภค

รบัผดิชอบผลผลติทีอ่อกจากภาคเกษตร
ระดบัครวัเรอืนออกสูร่ะบบตลาด

- ผลติปุ๋ ยอนิทรยีใ์ชเ้องกบัผกัทีป่ลกู
- เลีย้งสตัว ์เชน่ ไก่ แพะ ววั เป็ด 

- ปลอดภยั 
- สุขภาพดี

โครงการคนปรกิ มกีนิ มใีช ้อยูไ่ดด้ว้ยความพอเพยีง

“เสรมิสรา้งรายไดใ้หค้รวัเรอืน 
เพือ่ลดความยากจนในระดบัพืน้ที”่

ม อาหารบรโิภคในครวัเรอืน
235



พ
มกีารจดับรกิารดแูลระยะยาว
ส าหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ

ผูด้แูลผูส้งูอาย ุ(CG) : 14 คน
ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ : 31 คน 

สนับสนุนกายอปุกรณใ์หแ้กผู่ส้งูอาย ุ 
จ านวน 9 ราย

ปรบัสภาพแวดลอ้มทีอ่ยู่อาศยั
ใหแ้กผู่ส้งูอาย ุจ านวน 6 ราย 

กองทนุสวสัดกิารผูส้งูอายุ
เทศบาลต าบลปรกิ 

จ ำนวนสมำชิกกองทุน  279 คน



จดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
: ตัง้แตร่ะดบัปฐมวยั จนถงึมธัยมศกึษาตอนปลาย
: พฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูส้รา้งแพลตฟอรม์การเรยีนรู ้
หลกัสตูร +4 ใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการศกึษาในศตวรรษที ่21



การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าเพือ่ความย ัง่ยนื

โรงสูบน ้ำ ๓

โรงสูบน ้ำ ๒

ดว้ยระบบการผนัน า้สูแ่กม้ลงิ 



การบรหิารจดัการทรพัยากรน า้
เพือ่ความยัง่ยนืดว้ยระบบการผนัน า้สู่แกม้ลงิ 

และการผลติน า้ประปา เพือ่ใหม้นี า้สะอาดในชมุชน



กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน

เพ่ือควำมปลอดภัย ท้ำให้เมืองน่ำอยู่

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ

ส่งเสริมคุณภำพชีวิตแก่พลเมืองปริก



การเดนิทางของพลงังานในชวีติประจ าวนั

เปลีย่นหลอดไฟทีใ่ช้ประจ ำ
เป็นหลอด LED

ILC1 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลปริก

ILC2 (Energy Park) 
ILC3 ศนูยเ์รียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ILC4 ครัวเรือน ศำสนสถำน และโรงเรียนเอกชน

ILC5 ระบบผลิตน  ำประปำเทศบำลต ำบลปริก

ส ำรวจกำรใช้ไฟฟ้ำ
ของอุปกรณ้ไฟฟ้ำทุกชนิด

ค ำนวณกำรใช้ไฟฟ้ำ
ของอุปกรณ้แต้ละชนิด

บันทึกค้ำพลังงำนใน
สมุดบัญชีพลังงำนทุกเดือน

ส ำรวจค้ำไฟ ปริมำณ
กำรใช้ไฟฟ้ำในครัวเรือน

จดัตัง้ศนูยเ์รยีนรูพ้ลงังานเพือ่ชวีติ



Jupiter is the biggest 

planet of them all

Venus is the second 

planet from the Sun

TRUNK

04

สง่เสรมิกจิกรรมป้องกนัการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ (Climate Change) 
และ การลดปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก (GHG. 

Reduction)



น านโยบายเร่ืองการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลปริก 
และน ายทุธศาสตรเ์ทศบาลคารบ์อนต า่ (Low carbon city) ทัง้ 4 ยทุธศาสตร ์คือ เมืองแห่งต้นไม้ 
เมืองไร้มลพิษ เมืองพิชิตพลงังาน และเมืองท่ีมีการบริโภคอย่างยัง่ยืน มาขบัเคล่ือนผา่นกิจกรรม 
โครงการต่างๆ

Jupiter is the biggest 

planet of them all

FOLIAGE

Venus is the second 

planet from the Sun

TRUNKROOT

Saturn is composed 

of hydrogen and 

helium

BRANCH

Mars is actually a 

very cold place

0403

RESTORaTION PROGRAMme



“ปรกิ” เมอืงแห่งความสงบสขุ
อยู่ร่วมกนัในสงัคมพหวุฒันธรรม เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ ่ดแูลดจุญาติมิตร
ประชาชนเข้ามาม ส่วนร่วมกบัทกุกิจกรรม ร่วมสะท้อนปัญหาและ
แสดงความคิดเหน็เพ่ือน าไปสู่การพฒันาท ่ย ัง่ยืน



สรา้งเครือขา่ยตา่งๆ ส าหรบัการพฒันาตอ่ยอดอย่างยัง่ยืน 

ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ แบบ“เพ่ือนช่วยเพ่ือน”



Prix City Declaration5.  .





เทศบาลต าบลปรกิ
PRIK Municipality





การจดัการทรพัยากรมนุษย์
(Human Resource Management)

การจดัการเชิงกลยทุธ์
(Strategic Management)

องคป์ระกอบความส าเรจ็
ในการบริหารจดัการและการใช้
นโยบายน าการเปล ่ยนแปลง

การบริหารจดัการองคก์ร
การสร้างเครือข่าย ภายใน 
และภายนอกด้วยไตรพลงั
อนุภาคแห่งความยัง่ยืน

การตดัสินใจ
ทางการบริหาร

(Managerial Decision Making)

การบริหารกลุ่ม
(Group Management)

- วางแผน
- การจดัองคก์าร
- การชีน้ า
- การควบคุมองคก์าร

- ท าใหชุ้มชนตระหนกัถงึความส าคญัของ “พลงังาน”
- ก่อเกดิความร่วมมอื สนบัสนุนการด าเนินงานเป็นอย่างดี
- น าสู่การบรรจุแผนพลงังานระดบัชุมชนเขา้ในแผนชมุชนและเป็น
หลกัประกนัความมัน่คงสรา้งความยัง่ยนืดา้นพลงังาน

- วางแผนทรพัยากรมนุษย์
- การสรรหา
- การคดัเลอืกการฝึกอบรมและพฒันา
- การจ่ายค่าตอบแทน
- การประเมนิ
- การรกัษาความสมัพนัธ์

- สรา้งความร่วมมอืระดบัย่อยภายในองคก์าร
- เป็นกระบวนการสรา้งการมสีว่นร่วม
ของประชาชนในดา้นการจดัการพลงังาน
ในมปีระสทิธภิาพมากขึน้ในอนาคต  
สอดคลอ้งกบัทรพัยากร



สวสัดี


