
บันทึกความร่วมมือ 12 องค์กร 

การขบัเคลือ่น  “วาระพลเมือง เฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัสงขลา : สงขลาพอเพยีง” 

 

ที่ไปที่มา สงขลาพอเพยีง 

จงัหวดัสงขลาเป็นจงัหวดัท่ีมีการทาํงานเพื่อการสร้างสุขภาวะของประชาชนในจงัหวดั

อยา่งมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมาอยา่งต่อเน่ือง  ประกอบกบัจงัห วดัสงขลามีทุนทางสังคมท่ีมี

ศกัยภาพท่ีหนุนเสริมการพฒันาจงัหวดัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  โดยมีการดาํเนินงานการพฒันาดว้ย

กระบวนมีส่วนร่วมเชิงเครือข่ายทั้ง 4 ภาคส่วน คือทั้งในส่วนของภาคราชการ องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน วชิาการ และภาคประชาสังคม 

จงัหวดัสงขลาในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา มีทุนทางสังคมท่ีสาํคญั ซ่ึงเป็นความหวงัของสงัคม

สงขลาในการบูรณาการการพฒันาหลายประการ  ทุนทางสังคมท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

1. จงัหวดัสงขลา  ไดใ้หค้วามสาํคญัในการขบัเคล่ือนกระบวนภาคประชาสังคมอยา่ง

ต่อเน่ืองตั้งแต่สมยัท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั นายสมพร ใชบ้างยาง  ซ่ึงเร่ิมใน ปี 2549 

จนถึงปัจจุบนั ในนามเวทีเครือข่ายเศรษฐกิจพอพียง  โดยพบกนัทุกวนัท่ี 15 ของเดือนมา

อยา่งต่อเน่ืองทุกเดือนจนถึงทุกวนัน้ี โดยเป็นเวทีเช่ือมประสานทุกภาคส่วนใหเ้ขา้มา

แลกเปล่ียนและบูรณาการงานพฒันาเขา้ดว้ยกนั และ ไดน้าํมาสู่การตั้งเป้าหมายในการ

นอ้มนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลกัดาํเนินวถีิชีวติของคนสงขลา  

2. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา(อบจ.สงขลา) เป็นองคก์รท่ีมีวสิัยทศันใ์นการ

สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม โดยมีการสนบัสนุนงบประมาณกบัภาค

ประชาสังคมท่ีมีความเป็นนิติบุคคลมาอยา่งต่อเน่ือง          ส่งผลต่อการสร้างความ

เขม้แขง็แก่องคก์รภาคประชาสงัคมอยา่งชดัเจน  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง

ระดบัเทศบาลและระดบัตาํบลในหลายพื้นท่ี กมี็ส่วนร่วมในการสนบัสนุนภาคประชา

สังคมในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกนั 

3. กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายท่ีชดัเจนในการสร้างเสริมสุขภาพในระดบัพื้นฐาน โดย

เนน้การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ ผา่นนโยบายการพฒันายกระดบัสถานีอนามยัเป็น

ศนูยสุ์ขภาพชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลตามลาํดบั  โดยมีเป้าหมายใน

การพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ในปี 2553 จาํนวน 69 แห่ง และในปี 2554 



อีก 106 แห่ง รวมเป้าหมายทั้ง 2 ปี 175 แห่ง  หรือครบทั้ง 100 เปอร์เซ็นตข์องสถานี

อนามยัในจงัหวดัสงขลา  ซ่ึงยงัตอ้งการความร่วมมือจากชุมชนและองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในการร่วมพฒันาอีกพอสมควร 

4. สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา  ไดร้ณรงคใ์หเ้กิดกองทุนสุขภาพ

ตาํบล  ซ่ึง จะไดรั้บการจดัสรรงบประมาณร่วมระหวา่งสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยในปีงบประมาณ 2554 น้ี

สามารถตั้งกองทุนสุขภาพตาํบลแลว้ทั้งส้ิน  121 กองทุน  คิดเป็นร้อยละ 86.43 ของ

เป้าหมาย กองทุนสุขภาพตาํบลมุ่งเนน้ใหเ้กิดการดาํเนินการส่งเสริมสุขภาพแล ะป้องกนั

โรคโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นอกจากความ

คาดหวงัท่ีจะใหเ้กิดกองทุนสุขภาพตาํบลใหค้รบทุกพื้นท่ีแลว้  ยงัมุ่งหวงัการ สร้าง

กระบวนการทาํแผนสุขภาพเชิงคุณภาพของแผนการใชง้บประมาณจากเงินกองทุนฯ 

เพือ่การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและฟ้ืนฟูสภาพอยา่งไดผ้ล 

5. ภาคประชาชนมีกลไกสนบัสนุนกระบวนการออมในพื้นท่ี ทั้งกลุ่มสจัจะออมทรัพย ์กลุ่ม

สัจจะวนัละบาท  สหกรณ์ หรือองคก์รการเงินในระดบัชุมชนอ่ืนๆ  ซ่ึงสามารถสร้าง

วฒันธรรมการออมและหนุนช่วยเป็นสวสัดิการภาคประชาชนไดม้ากพอสมควร  และยงั

มีโอกาสในการพฒันาอีกมากพอสมควรโดยเฉพาะในมิติสุขภาวะและการส่งเสริมการ

ใหเ้พือ่การพฒันา 

6. ภาคประชาสังคมไดมี้กระบวนการขบัเคล่ือนแผนสุขภาพจงัหวดัสงขลามาตั้งแต่ปี 2547 

ภายใตก้ารสนบัสนุนของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา(อบจ.สงขลา) และไดเ้ป็นหน่ึงในกระบวนการพฒันา

ท่ีมีภาคประชาสังคมเป็นแกนนาํในการขบัเคล่ือนสังคมสงขลาสู่สุขภาวะ ผา่นเครือข่าย

เชิงประเดน็และเครือข่ายระดบัตาํบล   

7. เครือข่ายสภาองคก์รชุมชน เป็นอีกหน่ึงเครือข่ายผูน้าํธรรมชาติของชุมชน  ท่ีมีการ

รวมตวัตามพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551   เป็นเสมือนคลงัสมองและสภา

ท่ีปรึกษาของชุมชน ท่ีในอนาคตจะเติบโตข้ึนมาควบคู่กบัสถาบนัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน และสถาบนักาํนนัผูใ้หญ่บา้นต่อไป 

8. สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพภาคใต(้สจรส.ม.อ.)     เป็นสถาบนัทางวชิาการท่ีมี

บทบาทสาํคญัร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ในการผลกัดนั



กระบวนการสมชัชาสุขภาพมาใชจ้ริงในพื้นท่ี  และร่วมการขบัเคล่ือนมิติสุขภาวะใน

หลายรูปธรรม โดย เฉพาะดา้นการสนบัสนุนการบริหารจดัการและการสนบัสนุนทาง

วชิาการ 

9. มูลนิธิชุมชนสงขลา(ม.ช.ส.) เป็นมูลนิธิท่ีก่อตั้งในปีพ.ศ.2551 เพื่อการเช่ือมประสานการ

พฒันาจงัหวดัจากทุกภาคส่วน ภายใตย้ทุธศาสตร์ส่งเสริมการใหเ้พื่อสังคมและการร้อย

ดอกไมห้ลากสี  และมูลนิธิชุมชนสงขลาไดเ้ขา้มาเป็นองคก์รผลกัดนัแนวคิด “สงขลา

พอเพยีง” โดยไดก้าํหนดยทุธศาสตร์ร่วม ๔ ดา้นไดแ้ก่ การสร้างค่านิยมร่วม การสร้าง

ชุมชนเขม้แขง็ การเรียนรู้และการ พฒันาคน และนโยบายสาธารณะ เพื่อหลอมรวมการ

ทาํงานของเครือข่ายทุกภาคส่วน 

10. องคก์รสนบัสนุนจากส่วนกลางอีกหลายองคก์ร ไดแ้ก่  สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) สาํนกังาน

กองทุนสนบัสนุนการวจิยั(สกว.)  และสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน(พอช.)  รวมทั้ง 

สถาบนัพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั(กศน.ภาคใต)้ เป็นตน้  ได้

เขา้มามีส่วนร่วมสนบัสนุนกระบวนการพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง 
 

ดงันั้นเพื่อใหทุ้นทางสังคมท่ีสาํคญัทั้ง 10 ประการขา้งตน้  ไดร่้วมร่วมผลกัดนั  “วาระ

พลเมืองเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัสงขลา : สงขลาพอเพยีง” ตามทิศทางการดาํเนินงาน โดยเนน้ใน 

5 ยทุธศาสตร์ อนัไดแ้ก่ 

1. ยทุธศาสตร์สร้างค่านิยมร่วม 

2. ยทุธศาสตร์สร้างชุมชนเขม้แขง็  

3. ยทุธศาสตร์พฒันาคนและสร้างความรู้  

4. ยทุธศาสตร์ขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะ  

5. ยทุธศาสตร์สนบัสนุนและการจดัการ 

 เพือ่ให ้ “วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัสงขลา : สงขลาพอเพยีง”  ไดน้าํไปสู่การ

ปฏิบติัใหเ้กิดมรรคผล  องคก์รภาคีหลกั 12 องคก์ร  ซ่ึงประกอบดว้ยภาคีทั้งภาครัฐ ภาคทอ้งถ่ิน 

ภาควชิาการ ภาคประชาชน จึงไดล้งนามบนัทึกความร่วมมือเพื่อการขบัเคล่ือน  “วาระพลเมือง

เฉลิมพระเกียรติจงัหวดัสงขลา : สงขลาพอเพยีง”  ร่วมกนัใหจ้งัหวดัสงขลา    เป็นจงัหวดัแห่ง

สุขภาวะและความพอเพียง  

 



บันทกึความร่วมมือเพื่อการขับเคล่ือน 
 “วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรตจิังหวัดสงขลา : สงขลาพอเพยีง” 

 

องคก์รภาคีทั้ง 12 องคก์รอนัไดแ้ก่ 

1. จงัหวดัสงขลา 

2. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา (อบจ. สงขลา) 

3. สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา  (สสจ.สงขลา) 

4. สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา (สปสช.สงขลา) 

5. สถาบนัพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.ภาคใต)้ 

6. สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพภาคใต ้มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) 

7. สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

8. สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

9. สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 

10. สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) 

11. มูลนิธิชุมชนสงขลา (ม.ช.ส.) 

12. เครือข่ายองคก์รภาคพลเมืองจงัหวดัสงขลา 
 

จะใหก้ารสนบัสนุนกระบวนการขบัเคล่ือน “วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสงขลา : สงขลาพอเพยีง” อยา่งเตม็กาํลงั   ผา่นยทุธศาสตร์ทั้ง 5 ยทุธศาสตร์  และ

รูปธรรมหลกั  11 ประการดงัน้ี 

 

ยุทธศาสตร์ค่านิยมร่วม 
 

1. องคก์รภาคีทั้ง 12 องคก์รจะร่วมสร้างค่านิยมหลกัของประชาชนในจงัหวดัสงขลาให้

เป็นไปตามพระราชปณิธานสมเดจ็พระบรมราชชนก “ขอใหเ้ห็นประโยชนส่์วนตนเป็น

ท่ีสอง ประโยชนข์องเพื่อนมนุษยเ์ป็นท่ีหน่ึง” 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแขง็ 
 

2. องคก์รภาคีทั้ง 12 องคก์รจะร่วมผลกัดนัใหพ้ื้นท่ีระดบัตาํบลหรือชุมชนในเขตเทศบาล   

ใหเ้ป็นตาํบล/ชุมชนสุขภาวะอยา่งนอ้ย 40 ตาํบล/ชุมชน 

3. องคก์รภาคีทั้ง 12 องคก์รจะร่วมผลกัดนันโยบายโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตาํบล 

(รพ.สต.) ของกระทรวงสาธารณสุขใหเ้ป็นจริง  โดยจะร่วมสนบัสนุนภาคประชาชนใน

พื้นท่ีใหมี้ส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะของตนเอง ครอบครัวและชุมชน  ควบคู่กบัการ

สนบัสนุนการพฒันาโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) ใหเ้ป็นสถานบริการ

ท่ีมีศกัยภาพในการเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

4. องคก์รภาคีทั้ง 12 องคก์รจะร่วมกนัผลกัดนัใหเ้กิดกองทุนสุขภาพตาํบลครบทุกพื้นท่ี  

และใหก้องทุนสุขภาพตาํบลใชก้ระบวนสมชัชาสุขภาพและกระบวนการทาํแผนท่ี

ทางเดินยทุธศาสตร์ในการทาํแผนสุขภาพอยา่งมีส่วนร่วม เพื่อเป็นแผนหลกัในการใช้

งบประมาณจากกองทุนสุขภาพตาํบล       ใหเ้ป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนการสร้าง

สุขภาวะของประชาชนในพื้นท่ี  ทั้งในมิติการสนบัสนุนแนวคิดสงขลาพอเพียง และ

กระบวนการสร้างสุขภาพทั้งการส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกนัโรค และการฟ้ืนฟูสุขภาพ   
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาคนและการเรียนรู้ 
 

5. องคก์รภาคีทั้ง 12 องคก์รจะร่วมผลกัดนัสนบัสนุนใหเ้กิดแหล่งเรียนรู้ท่ีสนบัสนุน

แนวคิดความพอเพียงและการสร้างสุขภาวะ  โดยเป็นรูปธรรมท่ีจบัตอ้งได ้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ท่ีสามารถขยายแนวคิดแก่ผูส้นใจอยา่งนอ้ย 100 แหล่งเรียนรู้  

6. องคก์รภาคีทั้ง 12 องคก์รจะร่วมผลกัดนักระบวนการขบัเคล่ือนทุนทางสังคมในมิติทุน

องคก์รการเงินของชุมชน จากการออมไปสู่การสนบัสนุนการสร้างสุขภาวะของสมาชิก

ในกลุ่มและส่งเสริมการใหเ้พื่อสังคม 

7. องคก์รภาคีทั้ง 12 องคก์รจะร่วมผลกัดนักลไกการดูแลผูด้อ้ยโอกาสในสังคม  ไม่วา่กลุ่ม

ผูพ้กิาร กลุ่มผูป่้วย กลุ่มเดก็  กลุ่มผูสู้งอาย ุ  และกลุ่มคนยากไร้ท่ีถูกทอดท้ิง ผา่นช่องทาง

ทั้งกลไกภาครัฐและภาคประชาสังคม ดว้ยการประสานช่องทางท่ีมีใหเ้กิดการบูรณาการ

งานร่วมกนั เช่น การบูรณาการกองทุนฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทยก์บัระบบงานดู แล

ผูพ้ิการของกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็นตน้  เพื่อ ใหไ้ดรั้บการ

ดูแลใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน  ภายใตแ้นวคิดสังคมไม่ทอดท้ิงกนั  



ยุทธศาสตร์การขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะ 
 

8. องคก์รภาคีทั้ง 12 องคก์รจะร่วมผลกัดนัมติสมชัชาสุขภาพจงัหวดัสงขลาปี 2553 ใหเ้ป็น

จริง  เพื่อการร่วมผลกัดนัใหเ้ป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะในจงัหวดัสงขลา  โดย

ใชก้ลไกสามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา ( การสร้างฐานความรู้ การรณรงค์ สร้างกระแส  การ

เช่ือมสู่นโยบายสาธารณะ) ในการขบัเคล่ือนมติสมชัชาสุขภาพจงัหวดัสงขลาใหเ้ป็นจริง 

9. องคก์รภาคีทั้ง 12 องคก์รจะร่วมกนัผลกัดนัใหจ้งัหวดัสงขลามีพื้นท่ีอุทยานสุขภาพ อยา่ง

นอ้ย 2 พื้นท่ี  โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลนครสงขลา  เพื่อเป็น

ศนูยก์ลางในการกระจายผลิตภณัฑ์สุขภาพ  โดยเฉพาะ อาหารสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการ

ปรับเปล่ียนวถีิการกินการอยูใ่หย้ดึสุขภาพเป็นตวัตั้ง  อนัจะเป็นกระบวนสาํคญัในการ

ส่งเสริมการผลิตของเกษตรกร การตรวจรับรองคุณภาพ  การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ ์ 

การขนส่งและการกระจายผลผลิต การจดัการดา้นการตลาด รวมทั้งรูปแบบการบริหาร

จดัการในลกัษณะสหกรณ์    และการสร้างกระแสสังคม ท่ีมีสุขภาพเป็นตวัตั้งอยา่ง

ต่อเน่ือง   

10. องคก์รภาคีทั้ง 12 องคก์รจะร่วมขบัเคล่ือนเพื่ออนุรักษพ์ื้นท่ียทุธศาสตร์สาํคญัดา้น

ส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัสงขลา อยา่งนอ้ย 3 พื้นท่ี อนัไดแ้ก่ การอนุรักษค์ลองอู่ตะเภาให้

เป็นสายนํ้าท่ีสะอาด   การอนุรักษธ์รรมชาติเขาคอหงส์  และการอนุรักษท์ะเลสาบ

สงขลา 
 

ยุทธศาสตร์การขบัเคลือ่นและบริหารจดัการกลาง 
 

11. จะตั้งกลไกการขบัเคล่ือนใหข้อ้ตกลงตามบนัทึกขอ้ตกลงทั้ง 10 ขอ้ขา้งตน้ ใหเ้กิดผล

ปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง โดยมี  สาํนกังานจงัหวดัสงขลา ทอ้งถ่ินจงัหวดัสงขลา  สาํนกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัสงขลา สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา และ

มูลนิธิชุมชนสงขลา  เป็นแกนกลางในการบริหารจดัการความร่วมมือขององคก์รภาคี ทั้ง 

12 องคก์รน้ีในระยะยาว 

 

 

 



เพือ่ใหข้อ้ตกลงร่วมทั้ง 11 ประการไดถู้กนาํไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดมรรคผล  องคก์รภาคี

ทั้ง 12 องคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ยภาคีหลกัทั้งภาครัฐ ภาคทอ้งถ่ิน ภาควชิาการ ภาคประชาชน  และ

เป็นภาคีทั้งองคก์รในระดบัจงัหวดัและองคก์รจากส่วนกลาง  จึงไดล้งนามร่วมกนัวา่ จะร่วมกนั

ผลกัดนัใหจ้งัหวดัสงขลา เป็นจงัหวดัสุขภาวะ ดว้ยการขบัเคล่ือน “วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติ

จงัหวดัสงขลา : สงขลาพอเพยีง”  และสร้างรูปธรรมการดาํเนินงานขอ้ตกลงทั้ง 11 ประการ

เพื่อใหบ้รรลุจุดหมาย  

 

ทั้ง 12 องคก์รจึงลงนามไว ้ณ วนัท่ี 13 ตุลาคม 2553 

ณ ศนูยป์ระชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ในงานตลาดนดัคนรักสุขภาพจงัหวดัสงขลา (songkhla health fair) คร้ังท่ี 1 

 

 

 

......................................................... 

(นายเสรี ศรีหะไตร) 

รองผูว้า่ราชการจงัหวดัสงขลา 

 

 

 

.........................................................  

(นายอุทิศ  ชูช่วย) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา 

ปฏิบติัราชการแทนผูว้า่ราชการจงัหวดัสงขลา 

 

 

......................................................... 

(นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร) 

รองผูอ้าํนวยการสาํนกังาน          

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

 

 

 

......................................................... 

(นางสาวดวงพร เฮงบุณยพนัธ์) 

ผูอ้าํนวยการสาํนกั 3 สาํนกังานกองทุน

สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   
 

 

......................................................... 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงคเ์ทพ สุธีรวฒิุ) 

ผูอ้าํนวยการสถาบนัการจดัการ                 

ระบบสุขภาพภาคใต ้(สจรส.ม.อ.) 

 

 

......................................................... 

 (นายวรเสรฏฐ ์ ชูแกว้) 

ผูช่้วยผูจ้ดัการสาํนกังานปฏิบติัการภาคใต ้

สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) 



 
 

 

 

......................................................... 

(นายลภัย ์หนูประดิษฐ)์ 

เครือข่ายองคก์รภาคพลเมืองจงัหวดัสงขลา 

 

 

 

......................................................... 

(นายบรรเจต นะแส) 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 

ภายใตโ้ครงการความร่วมมือเพือ่แกไ้ขปัญหา

ความยากจนพฒันาสังคมและสุขภาวะ 

 

 

 

......................................................... 

(นายชิต สง่ากลุพงศ)์ 

ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา (ม.ช..ส.) 

 

 

 

......................................................... 

(นายอรัญ คงนวลใย) 

ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  

(กศน.ภาคใต)้ 

  

 
 

 

......................................................... 

(นายสรรพงษ ์ฤทธ์ิรักษา) 

นายแพทยเ์ช่ียวชาญปฏิบติัราชการแทน

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสงขลา 

(สสจ.สงขลา) 

 

 

......................................................... 

นายแพทยธี์รวฒัน ์ กรศิลป 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ เขต 12 สงขลา (สปสช.สงขลา) 

  

  

 
 
 
 



กรอบแนวคดิ 

 “วาระพลเมอืงเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัสงขลา : สงขลาพอเพยีง” 

เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรต ิในวโรกาสครบรอบพระชนมายุ 84 พรรษาของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จังหวดัสงขลาจึงเห็นร่วมกนักบัภาคทีุกภาคส่วน ทีจ่ะขบัเคลือ่น

การดําเนินงานสร้างสุขภาวะภายในจังหวดัสงขลาให้มจุีดหมายร่วมทีส่ะท้อนให้เห็นถึงปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงในทุกพืน้ที ่และในทุกภาคส่วน  ร่วมผลกัดัน “วาระพลเมอืงเฉลมิพระเกยีรติ

จังหวดัสงขลา : สงขลาพอเพยีง”  

โดยมีเป้าหมายสูงสุด กคื็อ การทาํใหค้นพอเพียง และชุมชนพอเพียง สอดคลอ้งตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่สุขภาพองคร์วม ซ่ึงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดาํรงอยูแ่ละ

ปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการ

พฒันาและบริหารประเทศใหด้าํเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้

กา้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวฒัน์  

 ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเป็นต้องมีระบบ

ภมิูคุ้มกนัในตัวท่ีดีพอสมควรต่อผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและ

ภายใน ท้ังนีจ้ะต้องอาศยัความรอบรู้ความรอบคอบและความระมดัระวงัอย่างย่ิงในการนาํ

วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาํเนินการทุกขัน้ตอน 

และขณะเดียวกนัจะต้องเสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของ

รัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ  ให้มีสาํนึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริตและให้มี

ความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดาํเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ 

เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการยอมรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางท้ังทางด้าน

วตัถ ุสังคม ส่ิงแวดล้อม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 0

1 

 

แนวทางสู่การสร้างสงขลาพอเพยีง 

• คนและชุมชนพอประมาณ  

การบรรลุสู่เป้าหมายดงักล่าวดาํเนินการโดยใชย้ทุธศาสตร์หลกัดาํเนินการ ไดแ้ก่ การ

สร้างค่านิยมร่วม โดยมุ่งเนน้ความสาํเร็จในดา้นต่างๆดงัน้ี 

                                                           
1

 พระราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 



1.คนสงขลามีผู้นาํท่ีดี ร่วมมือกนัยกยอ่งตน้แบบผูน้าํแห่งการทาํความดี ท่ีสอดคลอ้งกบั

ภาวะหรือคุณลกัษณ์ผูน้าํท่ีตอ้งการ กล่าวคือตอ้งมีความเสียสละ เห็นแก่เร่ืองส่วนรวมมากกวา่

ส่วนตวั มีคุณธรรม จริยธรรม หรือเป็นผูน้าํทางความคิด นาํในการปฎิบติั เก่ง ดี มีสุข(เช่น มี

สัมมาอาชีพ/สุขภาพดี) หรือเป็นผูน้าํทางปัญญา มีหลายระดบั สามารถเป็นแบบอยา่งของชีวติ

ทุกดา้น 7 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นจิตวญิญาณ ดา้นจิตใจ ดา้นร่างกาย ดา้นสังคม ดา้นการเงิน ดา้น

ครอบครัว และดา้นชีวติสมรส อีกทั้งควรเป็นคนถ่อมใจฟังคนอ่ืน รับใชค้นอ่ืน หรือมีความ

สอดคลอ้งกบัอุดมการณ์สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็พระบิดา  

“ ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน  เป็นท่ีสอง             

  ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์   เป็นกิจท่ีหน่ึง” 

และแนวคิดของพลเอก เปรม ติณสูลานนท ์“เกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณแผน่ดิน”   

2.คนสงขลามีความรักชาติ โดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบความเป็นชาติ กล่าวคือตอ้งมี

ดินแดน มีประชาชน(พลเมืองกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะ เดก็ สตรี ผูพ้ิการ ผูสู้งอาย ุมีบทบาทในการ

พฒันา) มีผูน้าํ(ในท่ีน่ีหมายรวมตั้งแต่รัฐบาลไปถึงความเป็นพ่อหรือครอบครัวท่ีสามารถเป็น

แบบอยา่ง) มีกฎกติการ่วม มีวฒันธรรมร่วมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดั เช่น  

อาหาร : “ไข่ครอบ/บ.หวัเขา” “ขา้วมนัแกงไก่/บ.บน บ่อยาง” “ขนมมอช่ี” “ขนมผตีาย

หวาก” “เหนียวหละหวะ/สทิงพระ” “ขา้วหลามชกัพรุด บ.ควนเสมด็” “ขนมดู” “ไก่ทอด เทพา” 

“ขา้วมนัไก่ ทุ่งลุง” “ขา้วสตู บ่อยาง”, เตา้หูย้ี้ เสวย, แมงพลบัยดัไส้ โซนบก, ขนมคา้งคาว/ขนมห

วกั, ขนมกรอก, ขนมคอเป็ด สิงหนคร, ลูกโตนดนํ้ากะทิ 

ภาษา “สะกอม/จะนะ”  

อาคารท่ีอยูอ่าศยั : “เรือนไทยเกาะยอ”  

วถีิวฒันธรรม : “แต่งงานนางไม ้บ.มะม่วงหมู่” “เพลงเรือแหลมโพธ์ิ” “ขนัหมากปฐม” 

พนัธุ์ไม ้: กระดงังาสงขลา ม่วงสงขลา(รองเทา้นารี)  

ตวัตลกหนงัตะลุง : เท่ง คูขดุ, หนูนุย้ บ่อยาง, โถ บ่อยาง, ทองชา้ง สะบา้ยอ้ย, สะหมอ้ 

สะกอม, สีแกว้ บา้นรัดปูน 

เหลา้ : เหลา้เครียะ 

จอบ : นํ้านอ้ย 

กระเบ้ืองสงขลา(มุงหลงัคา/ปูพื้น) : ท่านางหอม สทิงหมอ้ เกาะยอ 



ผลไม ้: ส้มจุก จะนะ, สะตอ เกาะใหญ่,  ส้มจุก คูเต่า, จาํปาดะ เกาะยอ, สวา เกาะยอ, ส้ม

โอ ควนลงั, มะม่วง นาทบั  

แนวทางขบัเคล่ือน : รวบรวมเอกลกัษณ์ อธิบายความสัมพนัธ์กบัวถีิชีวติท่ีสะทอ้นความ

เป็นคนสงขลา จดัพิมพห์นงัสือ /จดัหาแหล่งขายสินคา้/เผยแพร่ทาํเป็นส่ือการเรียนรู้ ผา่น

ช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซต ์ศนูยเ์รียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก จดันิทรรศการร่วมในการประชุมหรือ

งานมหกรรมของหน่วยงานต่างๆ 

ขอ้เสนออ่ืนๆ ไดแ้ก่ รณรงคใ์หมี้การประดบัธงชาติประจาํบา้นหรือในโอกาสสาํคญั 

3.คนสงขลาพออยู่ พอกิน พ่ึงตนเองได้ กล่าวคือ เราตอ้งพึ่งตนเองไดท้างปัญญา ทาง

ความคิด และการกระทาํ วดัไดจ้ากการแสดงออก โดยมุ่งเนน้กิจกรรมปฎิบติัไดใ้นวถีิ

ชีวติประจาํวนั เช่น มีความขยนั ประหยดั ซ่ือสัตย ์อดทน ซ้ือแต่นอ้ย ทาํใชเ้องใหม้าก ลด ละ 

เลิก ค่านิยมท่ีไม่ดี เช่น หนา้ใหญ่ใจเติบ การจดังานบุญ/งานแต่ง/งานศพท่ีฟุ่มเฟือยส้ินเปลืองเงิน

ทอง ไม่ดีต่อสุขภาพ ร่วมสร้างผูน้าํตน้แบบ เนน้อยูร่่วมกนั ใหรู้้คุณค่าฐานทรัพยากรท่ีเป็น

ตน้ทุนทางสังคม รวมไปถึงการสร้างการพฒันาตน้แบบทั้งเชิงพื้นท่ีในระดบัหมู่บา้น เช่น 

หมู่บา้นในฝัน ระดบัตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลสุขภาวะ หรือตาํบลจดัการตนเองเนน้แนวทางพื้นท่ี

จดัการตนเอง บนฐานหลกัคิด รู้ คิด ทาํ และเกิดผลพอเพยีง 

แนวทางขบัเคลือ่น รณรงคผ์า่นส่ือ/เวทีบินหลาสญัจรระดบัโซนและอาํเภอ/ขบัเคล่ือน

ร่วม 1 เร่ือง ไดแ้ก่ การจดังานศพท่ีลดความฟุ่มเฟือย คน้หาพื้นท่ีตวัอยา่งระดบัตาํบลท่ีมีกติกา

ร่วม สอดคลอ้งกบัวถีิชุมชน หลกัศาสนา 

จดัการความรู้เพือ่คน้หาองคป์ระกอบร่วมในการสร้างค่านิยม ผลิตส่ือช้ีใหเ้ห็นคุณค่า/

ผลกระทบท่ีเกิดจากพฤติกรรมเส่ียง 

4.คนสงขลามีคุณธรรมประจาํใจ โดยยดึคาํสอนทางศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์

และศาสนาอิสลาม อาทิ วถีิมุสลิมมุ่งเนน้ “ตกัวา”(ความเคารพยาํเกรงพระเจา้) วถีิพุทธ มุ่งเนน้

การทาํดีละชัว่กลวับาป และวถีิคริสต ์รักพระเจา้ รักเพือ่นบา้นเหมือนรักตนเอง 

ตารางแสดงผลผลติ ปี 2554 

1. จดัรวบรวมวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ร่วมของสงขลา ผลิตเป็นส่ือเผยแพร่ 

2. สร้างค่านิยมร่วม 1 เร่ืองระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ การลดความฟุ่มเฟือยในการจดังานศพ 

(บุฟเฟ่ทพ์อเพยีง) 

 



• คนและชุมชนมเีหตุผล 

การบรรลุสู่เป้าหมายดงักล่าวดาํเนินการโดยใชย้ทุธศาสตร์หลกัดาํเนินการ ไดแ้ก่ การ

พฒันาคนและสร้างความรู้ การขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะและการสร้างชุมชนเขม้แขง็ โดย

มุ่งเนน้ความสาํเร็จในดา้นต่างๆดงัน้ี 

1.คนสงขลาพร้อมเรียนรู้  มีการต่อยอดความรู้ ไดแ้ก่ การต่อยอดพื้นท่ีตน้แบบ เช่น พื้นท่ี

ตาํบลสุขภาวะ(ตาํบลท่าขา้ม ตาํบลปริก ตาํบลควนรู ฯลฯ) การพฒันาแหล่งเรียนรู้ทั้งขององคก์ร

และเครือข่ายเชิงประเดน็(เกษตร ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม เดก็ ผูพ้กิาร ศนูยพ์ฒันาครอบครัว 

ผูสู้งอาย ุสวสัดิการชุมชน สภาองคก์รชุมชน สถานีอนามยัฯลฯ)กองทุนสุขภาพตาํบล พฒันา

ชุมชน สภาองคก์รชุมชน เป็นตน้ การผลิตส่ือของเศรษฐกิจพอเพยีง/สงขลาพอเพยีง การต่อยอด

ความรู้เชิงประเดน็/บุคคล และสร้างความรู้ในระดบัพื้นท่ี 

2.คนสงขลารู้จักตนเอง รู้จกัเรียนรู้รากเหงา้ เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน นาํภูมิปัญญามา

ปรับใชใ้หส้อดคลอ้งกบัวถีิแห่งยุคสมยั เช่น การนาํภูมิปัญญาตามวถีิโหนด นา เล คาบสมุทร

สทิงพระมาปรับใชใ้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การท่ีภาคีคนรักสงขลาร่วมพฒันาและฟ้ืนฟู

ยา่นเมืองเก่า การส่งเสริมอตัลกัษณ์ร่วมของคนสงขลา 

3.คนสงขลารู้จักปัญหาและทรัพยากร รู้จกัปัญหาของชุมชน ในดา้นต่างๆ เช่น หน้ีสิน รู้

ค่าใชจ่้ายของชุมชน  รู้ปัญหาสุขภาพท่ีสาํคญั รู้ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุน

ทางสังคมในดา้นต่างๆ นาํมาสู่การสร้างความรู้ในการป้องกนั รักษา และฟ้ืนฟูดูแล มีการใช้

ความรู้ประกอบการผลกัดนันโยบายสาธารณะในดา้นต่างๆร่วมกบัองคก์รภาคประชาชน 

4.คนสงขลามีแผนสุขภาวะชุมชน โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่ฐานราก แต่ละชุมชนมีแผนชุมชน 

หรือแผนสุขภาพชุมชน มีการจดัทาํแผนสุขภาวะเชิงประเดน็ ครอบคลุมสภาพปัญหาและทุน

ทางสังคมท่ีมี  มีการทาํแผนท่ีดี ใชค้วามรู้ในการทาํแผน มีการวางแผนในลกัษณะท่ีเป็น

ยทุธศาสตร์ มีแผนงาน/โครงการ ตวัช้ีวดัท่ีเป็นรูปธรรม สามารถปฎิบติัได ้มีการบูรณาการ

แผนงานของแต่ละองคก์รอยา่งมีเอกภาพและมีเป้าหมายการพึ่งตนเองใหไ้ดห้น่ึงในส่ีของ

แผนงาน และนาํมาสู่การร่วมกาํหนดนโยบายการพฒันา จดัทาํแผนพฒันาจงัหวดัอยา่งย ัง่ยนืโดย

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ตารางแสดงผลผลติในช่วงปี 2554  

การมี 1. มีแหล่งเรียนรู้ มีการต่อ

ยอดความรู้ 

1. แหล่งเรียนรู้ 100 แหล่ง มีการถอดบทเรียน 

ชุดนิทรรศการ  

ผศ.จาํนง แรกพินิจ 



เหตุผล   2. หนงัสือ ผีเส้ือขยบัปีก 4 สุภทัร  ถนอม 

2. ใชแ้ผนชุมชนหรือแผน

สุขภาวะในการจดัการ

ปัญหาและทรัพยากร 

3. ตน้แบบหมู่บา้นในฝัน ปี 53  4 หมู่บา้น 

(พฒันาชุมชน) 

4. ตน้แบบหมู่บา้นในฝัน ปี 54   16 หมู่บา้น 

(พฒันาชุมชน) 

5. ตาํบลพอเพียง  40-45 ตาํบล ( 12 องคก์รความ

ร่วมมือ) 

ทอ้งถ่ินจงัหวดั 

สปสช.เขต 12 

สสจ. 

พช. (เรณู ทิพยม์ณี )  

ชาคริต  โภชะเรือง 

สินธพ อินทร์รัตน ์

สามารถ  สุขบรรจง 

ผญ.บรรเจต นะแส 

 

• คนและชุมชนมภูีมคุ้ิมกนั 

การบรรลุสู่เป้าหมายดงักล่าวดาํเนินการโดยใชย้ทุธศาสตร์หลกัดาํเนินการ ไดแ้ก่ การ

พฒันาระบบสนบัสนุน และการสร้างชุมชนเขม้แขง็ โดยมุ่งเนน้ความสาํเร็จในดา้นต่างๆดงัน้ี 

1.คนสงขลามีระบบการบริหารจัดการท่ีดี ชุมชนมีกลไกท่ีมาจากการประสานพลงัการ

ทาํงานของคณะผูน้าํ มีการบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ระดบัองคก์ร

สามารถบูรณาการทาํงาน ไม่คิดแยกส่วน ต่างคนต่างทาํ รวมไปถึงการมีระบบสนบัสนุนท่ีดี เช่น 

ระบบฐานขอ้มูล ระบบการส่ือสารสาธารณะ ระบบการติดตามประเมินผล 

2.คนสงขลามีระบบการผลิต  การแปรรูป การตลาด มีการวเิคราะห์รายไดร้ายจ่าย นาํมาสู่

การพฒันาระบบการผลิต ระบบการตลาด ดาํเนินการดา้นปัจจยัพื้นฐานการกินอยูใ่นชีวติ มีการ

ผลิตอาหารท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ มีการลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือน รวมกลุ่มการผลิต มีการสร้างแบรนด์

และมาตรฐานร่วม มีการทาํวสิาหกิจชุมชน มีเครือข่ายเช่ือมโยงระดบัจงัหวดั 

3.คนสงขลามีระบบทุน มีการออมอยา่งกวา้งขวาง มีกองทุนเพื่อสวสัดิการในดา้นต่างๆ 

ครอบคลุมประชาชนท่ีดอ้ยโอกาส เช่น กองทุนสาํหรับผูสู้งอาย ุคนพิการ มีกองทุนสุขภาพ

ตาํบล มีกองทุนช่วยเหลือในขณะเกิดอุบติัภยั มีกองทุนกลางเพื่อการพฒันาระดบัหมู่บา้น ตาํบล 

และจงัหวดั และมีระบบการช่วยเหลือเก้ือกลูกนัของคนในชุมชน 

4.คนสงขลามีระบบทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม และพลงังาน มีการจดัทาํระเบียบกติกาชุมชน

เพื่อพิทกัษรั์กษาทรัพยากร เช่น กรณีการสร้างธรรมนูญลุ่มนํ้าภูมี การต่อตา้นการระเบิดเขาคูหา 

มีการรวมกลุ่มกนัพิทกัษป่์า ปลูกป่าของกลุ่มประชาคมผาดาํ หรือกลุ่มอนุรักษค์อหงส์ มีการ

ลดละเลิกการใชส้ารเคมีในการเกษตร มีส่วนร่วมในการจดัการขยะ การจดัการภยัพิบติัต่างๆ มี

การพฒันาพลงังานทางเลือกในรูปแบบต่างๆ 



5.คนสงขลามีระบบสุขภาพ โดยยดึหลกั “สร้างนาํซ่อม” มีการส่งเสริมการออกกาํลงักาย 

ส่งเสริมการกินอาหารพื้นบา้นอาหารเพื่อสุขภาพ มีการเรียนรู้การกินอาหารเป็นยา ส่งเสริมการ

ผลิตอาหารดว้ยตวัเอง มีการพฒันาระบบบริการสาธารณสุข มีอาสาสมคัรท่ีดีมีความรู้ในดา้น

การดูแลสุขภาพ  

ตารางแสดงผลผลติ ในช่วงปี 2554  

การมี

ภูมิคุ้มกนั   

1. การมีระบบ

บริหารจดัการท่ีดี 

1. มีกลไกบูรณาการ 12 องคก์รใน MOU และพ้ืนท่ีบูรณา

การ 

สจรส. สสจ. มชส. สปสช. 

2. มีระบบฐานขอ้มูลกลาง ภานุมาศ สปสช. สสจ.  

3. มีระบบการส่ือสารในจงัหวดัผา่นส่ือหลากหลาย ชยัวฒิุและคณะ 

2. การมีระบบ

เศรษฐกิจชุมชนท่ี

ส่งเสริมความ

พอเพียง 

4.อุทยานอาหารเพ่ือสุขภาพและแบรนดส์งขลาพอเพียง มูลนิธิชุมชนสงขลา 

5.การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมคาบสมุทรสทิง

พระ 

ชมรมท่องเท่ียวคาบสมุทรสทิง

พระ 

3. มีระบบกองทุน

เพ่ือขบัเคล่ือน

สงัคม 

6.กองทุนสุขภาพตาํบลตน้แบบ 20 กองทุน (สปสช.) สสจ./สปสช. 

7.กองทุนกลางพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการและผูสู้งอายท่ีุ

ยากไร้ 

สปสช. อบจ. มชส. 

8.ขยายสมาชิกกองทุนสจัจะวนัละบาท สมาคมสจัจะวนัละบาท 

9.กองทุนกลางระดบัจงัหวดัมูลนิธิชุมชนสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา 

10.ตน้แบบ ธรรมนูญกองทุนกลางตาํบลพิจิตร  กาํนนัอนนัตแ์ละคณะ 

4. มีระบบการ

จดัการทรัพยากร 

ส่ิงแวดลอ้มและ

พลงังาน 

11.ธรรมนูญลุ่มนํ้ าภูมี สมนึกและคณะ 

12.แผนชุมชน 2 ชุมชนรับมือนํ้ าท่วมเมืองหาดใหญ่ มูลนิธิชุมชนสงชลาและคณะ 

13.การจดัการอุทกภยัในลุ่มนํ้ าคลองอู่ตะเภา สมพร/ปภ/ทรัพยน์ํ้ า/อุตุ/

เทศบาล./พิชญาและคณะ 

5. มีระบบสุขภาพท่ี

เอ้ือต่อสุขภาวะ 

14.การพฒันาศูนยร์าษฎร์พฒันาสาํหรับคนพิการ/ศูนย์

เรียนรู้ผูป้กครองเดก็ออทิสติกวดัคลองเปล 

สมาคมคนพิการจงัหวดัสงขลา 

15.การสวมหมวกกนัน็อค 100% สสจ.และคณะกรรมการจงัหวดั 

16.ตน้แบบ ธรรมนูญระบบสุขภาพตาํบลชะแล ้ เทศบาลตาํบลชะแล ้

17.อสม.พอเพียง สมาคม อสม. 

18.รพ.สต.เขม้แขง็ สสจ. 

19.ศูนยพ์ฒันาครอบครัวเขม้แขง็ พมจ.+เครือข่ายครอบครัวเขม้แขง็  

 
 


