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ค าน า 

 
โครงการพฒันากลไกจงัหวดัสุขภาวะในพืน้ที ่7 จงัหวดัภาคใตต้อนล่างเกดิขึน้จากความตระหนกั

รว่มถงึความจ าเป็นในการสรา้งกลไกเพื่อการสรา้งสุขภาวะในพืน้ที ่ซึง่กลไกดงักล่าวจะเป็นขอ้ต่อส าคญัใน
การสรา้งการมสี่วนรว่ม ก าหนดแนวทางหรอืทศิทาง ประสานความรว่มมอืในการด าเนินงาน โดยมแีนวทาง
ทีม่กีารประสานงาน บูรณาการความรว่มมอืภาคส่วนต่างๆ โดยใชป้ญัหาและศกัยภาพของพืน้ทีเ่ป็นฐาน 
การด าเนินการดงักล่าวจะไปหนุนเสรมิอุดช่องว่างการท างานทีส่นองตอบนโยบายของรฐับาลส่วนกลาง และ
มขีอ้จ ากดัในเชงิการบรูณาการ การพฒันากลไกจงัหวดัสุขภาวะและกลไกหนุนเสรมิในระดบัเขตภาคใต้
ตอนล่างจงึเป็นอกีทางออกหนึ่งทีเ่กดิขึน้จากการเิริม่ของพืน้ที ่โดยมสี านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ
เขต 12 สงขลาเป็นผูส้นบัสนุนและรว่มกนัพฒันาใหเ้กดิกลไกดงักล่าว คณะท างานโดยมลูนิธชิุมชนสงขลา
ในฐานะผูร้บัผดิชอบใคร่ขอขอบคุณในการสนบัสนุนดงักล่าว รวมไปถงึภาคเีครอืข่ายอื่นๆทีไ่ดร้ว่มงาน
ช่วยกนัผลกัดนัใหแ้นวคดิดงักล่าวเกดิมรรคผลเป็นรปูธรรม 

คณะท างาน 
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บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 
 

โครงการพฒันากลไกจงัหวดัสขุภาวะในพื้นท่ี 7 จงัหวดัภาคใต้ตอนล่าง โดยความรบัผดิชอบ
ของมลูนิธชิุมชนสงขลา ด าเนินงานตัง้แต่เดอืนเมษายน 2555 – เดอืนกนัยายน 2555 และต่อมาไดข้อขยาย
เวลาไปถงึเดอืนมนีาคม 2556  ภายใตง้บประมาณจ านวน 500,000 บ.(หา้แสนบาท)มวีตัถุประสงคก์าร
ด าเนินงาน ดงันี้ 

1.เพื่อสนบัสนุนกลไกการด าเนินงานในการขบัเคลื่อนวาระ “สงขลาพอเพยีง” 2554 ใหบ้รรลุผล
ความส าเรจ็ 

2.พฒันากลไกระดบัพืน้ทีแ่ละระบบสนับสนุนการด าเนินงานจงัหวดัสุขภาวะในพืน้ที ่ 7 จงัหวดั
ภาคใตต้อนล่าง 

3.สรา้งความรว่มมอืของภาคสีุขภาวะในพืน้ที ่7 จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง 
4.พฒันาระบบขอ้มลูเพื่อใหเ้กดิฐานขอ้มลูกลางดา้นสุขภาพ 

เป้าหมายด าเนินงาน 
1.เกดิการสนบัสนุนกลไกประสานเชื่อมโยงจงัหวดัสุขภาวะ “สงขลาพอเพยีง  
2.เกดิกลไกด าเนินงานในพืน้ที ่7 จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง 
3.เกดิการหนุนเสรมิการท างานใหก้บัภาครีะดบัจงัหวดั และการก าหนดแนวทางความรว่มมอืในการ

ท างานรว่มกนั 
 4.พฒันาระบบฐานขอ้มลูกลางภาคใตต้อนล่างรว่มกนั 

แนวทางด าเนินงาน  
1.พฒันาจงัหวดัสุขภาวะ สนบัสนุนกลไกบรหิารจดัการ รว่มกนัขบัเคลื่อน “วาระพลเมอืงเฉลมิพระ

เกยีรตจิงัหวดัสงขลา : สงขลาพอเพยีง” อยา่งเตม็ก าลงั ผ่านยทุธศาสตรท์ัง้ 5 ยทุธศาสตร ์
2.พฒันากลไกการบรหิารจดัการในพืน้ที ่ 7 จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง โดยสนบัสนุนเวทปีระสาน

เชื่อมโยง รว่มเรยีนรูแ้ละขยายผลการด าเนินงานตามแนวทางจงัหวดัสุขภาวะ และจดัวางระบบฐานขอ้มลู
เพื่อหนุนเสรมิการท างานของกลไก 7 จงัหวดัภาคใต้ตอนล่าง สรา้งความเขม้แขง็และรว่มสรา้งสงัคมสุข
ภาวะใหเ้กดิอย่างกวา้งขวางต่อไปในอนาคต 

3.จดัประสานเชื่อมโยงภาคเีชงิยทุธศาสตรร์ะดบัภาค ไดแ้ก่ ภาคตีระกูล ส. (สสส./สช./สปร./สปสช./
สกว) ภาคภีาคประชาชน (พอช./สภาพฒันาการเมอืง/สภาองคก์รชุมชน) ใหม้เีวทกีลางเพื่อแลกเปลีย่น
เรยีนรูก้ าหนดแนวทางการท างานในเชงิบรูณาการ 
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ผลการด าเนินงานโดยภาพรวม 
 1.สนบัสนุนจงัหวดัสงขลา ร่วมกนัขบัเคลื่อน “วาระพลเมอืง : สงขลาพอเพยีง” มผีลการด าเนินงาน
ในภาพรวมดงันี้ 

1.1 ยทุธศาสตรก์ารสรา้งค่านิยมรว่ม มทีอ้งถิน่ตอบรบัเขา้รว่มรณรงคข์ยายผลการจดังานเลีย้ง
แบบบรกิารตนเองจ านวน 20 แห่ง มกีารผลติสื่อไวนิลส าหรบัประกอบการจดังานเลีย้งจ านวน 10 แผ่น มี
การมอบประกาศนียบตัรใหก้บัครวัเรอืนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมจ านวน 10 ชุด มกีารเสรมิสรา้งค่านิยมการบรโิภค
อาหารสุขภาพผ่านกจิกรรมสวนผกัคนเมอืง มกีารจดัการแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ านวน 3 ครัง้ 

1.2 ยทุธศาสตรก์ารสรา้งชุมชนเขม้แขง็ มคีวามรว่มมอืกบัจงัหวดัผ่านพฒันาการจงัหวดัในการ
สรา้งวาระชุมชน หมู่บา้น “เรารกัสงขลา” ด าเนินการในปี 2556 ใน 16 อ าเภอๆละ 20% ของจ านวนหมูบ่า้น  

1.3 การพฒันาคนและการเรยีนรู ้มกีารจดัท าท าเนียบรอ้ยแหล่งเรยีนรูเ้ผยแพรใ่หก้บัประชาชน 
1.4 การพฒันานโยบายสาธารณะ มปีระเดน็เด่นไดแ้ก่ การจดัการภยัพบิตั ิรว่มมอืกบัสมชัชา

ปฎริปูจงัหวดัสงขลาขยายผลการจดัการภยัพบิตัโิดยใชชุ้มชนเป็นฐานในลุ่มน ้าอู่ตะเภาไปยงัลุ่มน ้าเทพา ลุ่ม
น ้านาทว ีลุ่มน ้าภมู ีและลุ่มน ้าคาบสมุทรสทงิพระ ภายใตค้วามรว่มมอืของภาครฐั ทอ้งถิน่ วชิาการ และภาค
ประชาสงัคม มกีารลงนามความรว่มมอื 14 องคก์รในงาน “สงขลาโมเดล” พฒันาโจทยว์จิยัของสกว.และ
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์จนน ามาสู่การพฒันากลไกประสานงานกลางระดบัจงัหวดั(HUB) ใน 3 
ประเดน็ ไดแ้ก่ การจดัการภยัพบิตั ิ การจดัการน ้าเสยี และการดแูลคนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส 

มกีารเตรยีมจดัท าวสิยัทศัน์จงัหวดัสงขลา 2020 โดยความรว่มมอืของ 15 ภาคบีรหิารจดัการ 
นอกจากนัน้ยงัมกีารหนุนเสรมิคนพกิารในการผลกัดนัการสรา้งสิง่อ านวยความสะดวก การ

จดัระบบฐานขอ้มลูเพื่อบรูณาการช่วยเหลอืคนพกิารระดบัอ าเภอ ไดอ้ าเภอตน้แบบไดแ้ก่ อ าเภอนาหมอ่ม 
และขยายผลไปสู่อ าเภอนาทว ีอ าเภอระโนดในปี 2556 

มกีารจดัพมิพเ์อกสารเผยแพร ่ผเีสื้อขยบัปีก 4 วาระพลเมอืงเฉลมิพระเกยีรต ิน าเสนอรปูธรรม
ความรว่มมอืของภาคเีครอืข่าย จ านวน 1000 เล่ม 

2.การพฒันากลไกระดบัพืน้ทีแ่ละระบบสนับสนุนการด าเนินงานจงัหวดัสุขภาวะในพืน้ที ่ 7 จงัหวดั
ภาคใตต้อนล่าง ไดม้กีารประสานเครอืข่าย 7 จงัหวดั สรา้งความรบัรู ้ ความเขา้ใจ และมสี่วนรว่มในการ
ก าหนดแนวทางด าเนินงานรว่มกนั 1 ครัง้ และมกีารจดัประชุมเวทกีลางระดบัจงัหวดัจนก่อใหเ้กดิกลไก
กลางระดบัจงัหวดัในอกี 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัปตัตานี จงัหวดัสตูล จงัหวดัพทัลุง และจงัหวดัตรงั 
สามารถบูรณาการความรว่มมอืกบั สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน(พอช.) ส านกังานปฎริปู(สปร.) ส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) สถาบนัพฒันาระบบสุขภาพชุมชน(สพช.) ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั(สกว.) และส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต(ิสช.)ในการด าเนินกจิกรรมสรา้งสุข
ภาวะในระดบัพืน้ที ่

3.สรา้งความรว่มมอืของภาคสีุขภาวะในพืน้ที ่ 7 จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง มกีารแต่งตัง้กลไก
คณะกรรมการประสานงานกลไกกลางเขตใตล้่าง เพื่อเป็นกลไกสนบัสนุนการด าเนินงานในพืน้ที่ 
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4.พฒันาระบบขอ้มลูเพื่อใหเ้กดิฐานขอ้มลูกลางดา้นสุขภาพ มกีารพฒันาฐานขอ้มลูดา้นสุขภาพใน
พืน้ที ่7 จงัหวดัใตล้่าง และพฒันาระบบฐานขอ้มลูของคนพกิารในพืน้ทีอ่ าเภอนาหมอ่ม จงัหวดัสงขลา เป็น
การพฒันาโมเดลตน้แบบเพื่อการใชป้ระโยชน์ขอ้มลูในเชงิบรูณาการ 

 
ข้อเสนอแนะ  
 1.การพฒันากลไกระดบัจงัหวดั ผ่านกระบวนการเรยีนรูแ้ละความสมัพนัธ ์โดยใชก้ารเปิดพืน้ทีก่ลาง
ใหทุ้กฝา่ยทีเ่กี่ยวขอ้งมารว่มกนัด าเนินงานโดยยดึพืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ กระทัง่น ามาสู่การพฒันากลไกระดบั
จงัหวดัในการประสานและขบัเคลื่อน เป็นแนวทางส าคญัทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารหนุนเสรมิอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วย
หนุนเสรมิใหก้บัพืน้ทีอ่าศยัเวลาในการก่อตวัเบือ้งตน้  

2.การท างานรว่มกบัเครอืขา่ยทีม่คีวามหลากหลายขององคป์ระกอบ แนวคดิ ธรรมเนียมปฎบิตั ิ
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารบรหิารจดัการอยา่งยดืหยุน่ หลากหลาย รองรบั 
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1. โครงการ : พฒันากลไกจงัหวดัสขุภาวะในพื้นท่ี 7 จงัหวดัภาคใต้ตอนล่าง 
 
2.องคก์รรบัผิดชอบ  : มลูนิธิชุมชนสงขลา 

ทีอ่ยู ่ส านกังานใหญ่ : วดัคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110  
ส านกังานประสานพืน้ที ่:73 ซอย 5 ถนนเพชรเกษม ต าบลหาดใหญ่  อ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 90110   โทรศพัท/์โทรสาร : 074-221286  มอืถอื 086-4892086    
 
3.หลกัการและเหตุผล 

 2.1 การพฒันาจงัหวดัสขุภาวะ กรณีจงัหวดัสงขลา 
จงัหวดัสงขลาเป็นจงัหวดัทีม่กีารท างานเพื่อการสรา้งสุขภาวะของประชาชนในจงัหวดัอยา่งมสี่วน

รว่มของทุกฝ่ายมาอย่างต่อเน่ือง  ประกอบกบัจงัหวดัสงขลามทุีนทางสงัคมทีม่ศีกัยภาพทีห่นุนเสรมิการ
พฒันาจงัหวดัไดอ้ยา่งยัง่ยนื  โดยมกีารด าเนินงานการพฒันาดว้ยกระบวนมสี่วนรว่มเชงิเครอืข่ายทัง้ 4 ภาค
ส่วน คอืทัง้ในส่วนของภาคราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ วชิาการ และภาคประชาสงัคม 

จงัหวดัสงขลาในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา มทีุนทางสงัคมทีส่ าคญั ซึง่เป็นความหวงัของสงัคมสงขลาใน
การบูรณาการการพฒันาหลายประการ  ทุนทางสงัคมทีส่ าคญัไดแ้ก่ 

1. จงัหวดัสงขลา  ไดใ้หค้วามส าคญัในการขบัเคลื่อนกระบวนภาคประชาสงัคมอย่างต่อเนื่องตัง้แต่
สมยัท่านผูว้่าราชการจงัหวดั นายสมพร ใชบ้างยาง  ซึง่เริม่ในปี 2549 จนถงึปจัจบุนั ในนามเวทเีครอืขา่ย
เศรษฐกจิพอพยีง  โดยพบกนัทุกวนัที ่ 15 ของเดอืนมาอย่างต่อเนื่องทุกเดอืนจนถงึทุกวนัน้ี โดยเป็นเวที
เชื่อมประสานทุกภาคส่วนใหเ้ขา้มาแลกเปลีย่นและบูรณาการงานพฒันาเขา้ดว้ยกนั และไดน้ ามาสู่การ
ตัง้เป้าหมายในการน้อมน าแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นหลกัด าเนินวถิชีวีติของคนสงขลา  

2. องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสงขลา(อบจ.สงขลา) เป็นองคก์รทีม่วีสิยัทศัน์ในการสนับสนุนการมี
สว่นรว่มของภาคประชาสงัคม โดยมกีารสนับสนุนงบประมาณกบัภาคประชาสงัคมทีม่คีวามเป็นนิตบิุคคล
มาอย่างต่อเนื่อง          ส่งผลต่อการสรา้งความเขม้แขง็แก่องคก์รภาคประชาสงัคมอย่างชดัเจน  และ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทัง้ระดบัเทศบาลและระดบัต าบลในหลายพืน้ที ่ กม็สี่วนร่วมในการสนบัสนุนภาค
ประชาสงัคมในพืน้ทีอ่ย่างต่อเนื่องเช่นเดยีวกนั 

3. กระทรวงสาธารณสุขมนีโยบายทีช่ดัเจนในการสรา้งเสรมิสุขภาพในระดบัพืน้ฐาน โดยเน้นการ
พฒันาระบบบรกิารปฐมภมู ิ ผ่านนโยบายการพฒันายกระดบัสถานีอนามยัเป็นศูนยส์ุขภาพชุมชนและ
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลตามล าดบั  โดยมเีป้าหมายในการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบล ในปี 2553 จ านวน 69 แห่ง และในปี 2554 อกี 106 แห่ง รวมเป้าหมายทัง้ 2 ปี 175 แห่ง  หรอืครบ
ทัง้ 100 เปอรเ์ซน็ตข์องสถานีอนามยัในจงัหวดัสงขลา  ซึง่ยงัตอ้งการความรว่มมอืจากชุมชนและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการรว่มพฒันาอกีพอสมควร 
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4. ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ เขต 12 สงขลา  ไดร้ณรงคใ์หเ้กดิกองทุนสุขภาพต าบล  
ซึง่จะไดร้บัการจดัสรรงบประมาณรว่มระหว่างส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ (สปสช.) และองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่  โดยในปีงบประมาณ 2554 นี้สามารถตัง้กองทุนสุขภาพต าบลแลว้ทัง้สิน้  139 
กองทุน  คดิเป็นรอ้ยละ 99.00 ของเป้าหมาย กองทุนสุขภาพต าบลมุง่เน้นใหเ้กดิการด าเนินการส่งเสรมิ
สุขภาพและป้องกนัโรคโดยการมสี่วนรว่มของประชาชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ นอกจากความ
คาดหวงัทีจ่ะใหเ้กดิกองทุนสุขภาพต าบลใหค้รบทุกพืน้ทีแ่ลว้  ยงัมุง่หวงัการสรา้งกระบวนการท าแผน
สุขภาพเชงิคุณภาพของแผนการใชง้บประมาณจากเงนิกองทุนฯ เพื่อการส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรคและ
ฟ้ืนฟูสภาพอยา่งไดผ้ล 

5. ภาคประชาชนมกีลไกสนบัสนุนกระบวนการออมในพืน้ที่ ทัง้กลุ่มสจัจะออมทรพัย ์ กลุ่มสจัจะวนั
ละบาท  สหกรณ์ หรอืองคก์รการเงนิในระดบัชุมชนอื่นๆ  ซึง่สามารถสรา้งวฒันธรรมการออมและหนุนช่วย
เป็นสวสัดกิารภาคประชาชนไดม้ากพอสมควร  และยงัมโีอกาสในการพฒันาอกีมากพอสมควรโดยเฉพาะใน
มติสิุขภาวะและการส่งเสรมิการใหเ้พื่อการพฒันา 

6. ภาคประชาสงัคมไดม้กีระบวนการขบัเคลื่อนแผนสุขภาพจงัหวดัสงขลามาตัง้แต่ปี 2547 ภายใต้
การสนับสนุนของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ(สสส.) และองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
สงขลา(อบจ.สงขลา) และไดเ้ป็นหน่ึงในกระบวนการพฒันาทีม่ภีาคประชาสงัคมเป็นแกนน าในการขบัเคลื่อน
สงัคมสงขลาสู่สุขภาวะ ผ่านเครอืขา่ยเชงิประเดน็และเครอืขา่ยระดบัต าบล   

7. เครอืขา่ยสภาองคก์รชุมชน เป็นอกีหนึ่งเครอืข่ายผูน้ าธรรมชาตขิองชุมชน  ทีม่กีารรวมตวัตาม
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551   เป็นเสมอืนคลงัสมองและสภาทีป่รกึษาของชุมชน ทีใ่น
อนาคตจะเตบิโตขึน้มาควบคู่กบัสถาบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และสถาบนัก านนัผูใ้หญ่บ้านต่อไป 

8. สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพภาคใต(้สจรส.ม.อ.)     เป็นสถาบนัทางวชิาการทีม่บีทบาท
ส าคญัรว่มกบัส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต(ิสช.) ในการผลกัดนักระบวนการสมชัชาสุขภาพมา
ใชจ้รงิในพืน้ที ่  และรว่มการขบัเคลื่อนมติสิุขภาวะในหลายรปูธรรม โดยเฉพาะดา้นการสนบัสนุนการบรหิาร
จดัการและการสนับสนุนทางวชิาการ 

9. มลูนิธชิุมชนสงขลา(ม.ช.ส.) เป็นมลูนิธทิีก่่อตัง้ในปีพ.ศ.2551 เพื่อการเชื่อมประสานการพฒันา
จงัหวดัจากทุกภาคส่วน ภายใตย้ทุธศาสตรส์่งเสรมิการใหเ้พื่อสงัคมและการรอ้ยดอกไมห้ลากส ี  และมลูนิธิ
ชุมชนสงขลาไดเ้ขา้มาเป็นองคก์รผลกัดนัแนวคดิ “สงขลาพอเพยีง” โดยไดก้ าหนดยทุธศาสตรร์ว่ม ๔ ดา้น
ไดแ้ก่ การสรา้งค่านิยมรว่ม การสรา้งชุมชนเขม้แขง็ การเรยีนรูแ้ละการพฒันาคน และนโยบายสาธารณะ 
เพื่อหลอมรวมการท างานของเครอืขา่ยทุกภาคส่วน 

10. องคก์รสนบัสนุนจากส่วนกลางอกีหลายองคก์ร ไดแ้ก่  ส านกังานกองทุนสนับสนุนการสรา้ง
เสรมิสุขภาพ(สสส.)  ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต(ิสช.) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั
(สกว.)  และสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน(พอช.)  รวมทัง้ สถาบนัพฒันาการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยั(กศน.ภาคใต)้ เป็นตน้  ไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มสนบัสนุนกระบวนการพฒันามาอยา่งต่อเนื่อง 
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เพื่อเป็นการเฉลมิพระเกยีรต ิในวโรกาสครบรอบพระชนมาย ุ84 พรรษาของพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั  จงัหวดัสงขลาจงึเหน็รว่มกนักบัภาคทีุกภาคส่วน ทีจ่ะขบัเคลื่อนการด าเนินงานสรา้งสุขภาวะ
ภายในจงัหวดัสงขลาใหม้จีดุหมายรว่มทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในทุกพืน้ที ่และในทุก
ภาคส่วน  รว่มผลกัดนั “วาระพลเมอืงเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัสงขลา : สงขลาพอเพยีง” ตามทศิทางการ
ด าเนินงาน โดยเน้นใน 5 ยทุธศาสตร ์อนัไดแ้ก่ 

1. ยทุธศาสตรส์รา้งค่านิยมร่วม 
2. ยทุธศาสตรส์รา้งชุมชนเขม้แขง็  
3. ยทุธศาสตรพ์ฒันาคนและสรา้งความรู ้ 
4. ยทุธศาสตรข์บัเคลื่อนนโยบายสาธารณะ  
5. ยทุธศาสตรส์นบัสนุนและการจดัการ 

 องคก์รภาคหีลกั 12 องคก์ร  ซึง่ประกอบดว้ยภาคทีัง้ภาครฐั ภาคทอ้งถิน่ ภาควชิาการ ภาค
ประชาชน จงึไดล้งนามบนัทกึความรว่มมอืเพื่อการขบัเคลื่อน “วาระพลเมอืงเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัสงขลา : 
สงขลาพอเพยีง”  รว่มกนัใหจ้งัหวดัสงขลา เป็นจงัหวดัแห่งสุขภาวะและความพอเพยีง เมือ่วนัที ่13 ตุลาคม 
2553 

องคก์รภาคทีัง้ 12 องคก์รอนัไดแ้ก่ 
1. จงัหวดัสงขลา 
2. องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสงขลา (อบจ. สงขลา) 
3. ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา  (สสจ.สงขลา) 
4. ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิเขต 12 สงขลา (สปสช.สงขลา) 
5. สถาบนัพฒันาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.ภาคใต)้ 
6. สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(สจรส.ม.อ.) 
7. ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ(สช.) 
8. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.)  
9. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 
10. สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) 
11. มลูนิธชิุมชนสงขลา (ม.ช.ส.) 
12. เครอืขา่ยองคก์รภาคพลเมอืงจงัหวดัสงขลา 

เพื่อเป็นการเฉลมิพระเกยีรต ิเนื่องในวโรกาสเฉลมิฉลองพระชนมาย ุ84 พรรษาของพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั จงัหวดัสงขลาและภาคทีุกภาคส่วน ในฐานะทีน้่อมน าพระราชด ารแิละปรชัญาของ “เศรษฐกจิ
พอเพยีง” มารว่มสรา้งวาระพลเมอืงขบัเคลื่อนใหส้งขลาเป็นจงัหวดัแห่งสุขภาวะและความพอเพยีง จงึไดจ้ดั
งานสปัดาหส์งขลาพอเพยีงขึน้ เพื่อน าเสนอความส าเรจ็จากการด าเนินงานของ 12 องคก์ร และรว่มเฉลมิ
ฉลองในวาระอนัเป็นสริมิงคลยิง่ และลงนามความรว่มมอื 12 องคก์รในการขบัเคลื่อนจงัหวดัสงขลาใหเ้ป็น
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จงัหวดัสุขภาวะ  “สงขลาพอเพยีง” ซึง่ไดด้ าเนินงานมานับแต่ปี 2553 จนถงึปจัจบุนัและไดป้ระกาศแนว
ทางการขบัเคลื่อนไปแลว้ในวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์– 2 มนีาคม 2555 ในงาน “สงขลารวมพลคนพอเพยีง” 

2.2 พฒันากลไกความร่วมมือ 7 จงัหวดัภาคใต้ตอนล่าง  
สบืเนื่องจากการปฎริปูการเมอืง เพื่อสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้า ส านกังานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาต ิเขต 12 สงขลา เป็นอกีองคก์รหน่ึงทีต่้องการหนุนเสรมิการปฎริปูในพืน้ที ่7 จงัหวดัภาคใต้
ตอนล่างซึง่มกีารท างานในพืน้ทีเ่ป็นฐาน ตอ้งการพฒันากลไกระดบัพืน้ทีแ่ละระดบัภาค ไปเสรมิการท างาน
ทีม่ทุีนทางสงัคมและสภาพปญัหาดา้นสุขภาวะทีแ่ตกต่างกนัไปของแต่ละพืน้ที ่และมภีาคหีลายภาคส่วนซึง่
พรอ้มจะท างานหนุนเสรมิกนัและกนั อาท ิสภาองคก์รชุมชน สภาพฒันาการเมอืง ส านกังานคณะกรรมการ
สขุภาพแห่งชาต ิส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยัแห่งชาต ิส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิ
สุขภาพ เหล่านี้เป็นตน้ แต่ทัง้หมดน้ียงัมชี่องว่างการท างาน  ดงันัน้ เพื่อเป็นการขยายผลการท างานในพืน้ที่
จงัหวดัสงขลา ไปสู่ความรว่มมอืในพืน้ที ่7 จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง ไดแ้ก่ สงขลา พทัลุง สตูล ตรงั ยะลา 
นราธวิาส และปตัตานี ทางมลูนิธชุิมชนสงขลาจงึจดัท าโครงการดงักล่าวขึน้ เพื่อการขบัเคลื่อนภาคทุีกภาค
ส่วนใหบ้รรลุเป้าหมาย “สุขภาวะ” ต่อไป 
 
4.วตัถปุระสงค ์

1.เพื่อสนบัสนุนกลไกการด าเนินงานในการขบัเคลื่อนวาระ “สงขลาพอเพยีง” 2554 ใหบ้รรลุผล
ความส าเรจ็ 

2.พฒันากลไกระดบัพืน้ทีแ่ละระบบสนับสนุนการด าเนินงานจงัหวดัสุขภาวะในพืน้ที ่ 7 จงัหวดั
ภาคใตต้อนล่าง 

3.สรา้งความรว่มมอืของภาคสีุขภาวะในพืน้ที ่7 จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง 
4.พฒันาระบบขอ้มลูเพื่อใหเ้กดิฐานขอ้มลูกลางดา้นสุขภาพ 

 
5.แนวทางด าเนินงาน  

1.พฒันาจงัหวดัสุขภาวะ สนบัสนุนกลไกบรหิารจดัการ รว่มกนัขบัเคลื่อน “วาระพลเมืองเฉลิม
พระเกียรติจงัหวดัสงขลา : สงขลาพอเพียง” อย่างเตม็ก าลงั  ผ่านยทุธศาสตรท์ัง้ 5 ยทุธศาสตร ์ ดงันี้ 

ยทุธศาสตรก์ารสร้างค่านิยมร่วม 
1. รว่มสรา้งค่านิยมหลกัของประชาชนในจงัหวดัสงขลา โดยมุง่เน้นการส่งเสรมิการออมและ

การจดัเลีย้งบุฟเฟ่ตใ์นงานศพ 
ยทุธศาสตรก์ารสร้างชุมชนเข้มแขง็ 

2. รว่มผลกัดนัใหพ้ืน้ทีร่ะดบัต าบลหรอืชุมชนในเขตเทศบาล   ใหเ้ป็นต าบล/ชุมชนสุขภาวะ
อยา่งน้อย 40 ต าบล/ชุมชน 
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3. ใหก้องทุนสุขภาพต าบลใชก้ระบวนสมชัชาสุขภาพและกระบวนการท าแผนทีท่างเดนิ
ยทุธศาสตรใ์นการท าแผนสุขภาพอยา่งมสี่วนรว่ม เพื่อเป็นแผนหลกัในการใชง้บประมาณจากกองทุน
สุขภาพต าบล       ใหเ้ป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื่อนการสรา้งสุขภาวะของประชาชนในพืน้ที ่ ทัง้ในมติกิาร
สนบัสนุนแนวคดิสงขลาพอเพยีง และกระบวนการสรา้งสุขภาพทัง้การส่งเสรมิสุขภาพ  ป้องกนัโรค และการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ   

ยทุธศาสตรก์ารสร้างความรู้และพฒันาคน  
4. รว่มผลกัดนัสนบัสนุนใหเ้กดิแหล่งเรยีนรูท้ีส่นบัสนุนแนวคดิความพอเพยีงและการสรา้งสุข

ภาวะ  โดยเป็นรปูธรรมทีจ่บัตอ้งได ้เป็นแหล่งเรยีนรูท้ีส่ามารถขยายแนวคดิแก่ผูส้นใจอย่างน้อย 100 แหล่ง
เรยีนรู ้ 

5. รว่มผลกัดนักลไกการดแูลผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม  ไมว่่ากลุ่มผูพ้กิาร กลุ่มผูป้ว่ย กลุ่มเดก็  
กลุ่มผูส้งูอายุ  และกลุ่มคนยากไรท้ีถู่กทอดทิง้ ผ่านช่องทางทัง้กลไกภาครฐัและภาคประชาสงัคม ดว้ยการ
ประสานช่องทางทีม่ใีหเ้กดิการบูรณาการงานรว่มกนั เช่น การบรูณาการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการ
แพทยก์บัระบบงานดแูลผูพ้กิารของกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ เป็นตน้  เพื่อใหไ้ดร้บั
การดแูลใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้  ภายใตแ้นวคดิสงัคมไมท่อดทิง้กนั  
หมายเหต ุ งบประมาณในส่วนของโครงการปีนี้จะใหค้วามส าคญัในการพฒันากลไกของผูพ้กิาร พฒันา
ระบบฐานขอ้มลู และการหนุนเสรมิการด าเนินงานในเชงินโยบายของผูพ้กิาร 

ยทุธศาสตรก์ารขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะ 
6. องคก์รภาคทีัง้ 12 องคก์รจะรว่มผลกัดนัมตสิมชัชาสุขภาพจงัหวดัสงขลาปี 2553 ใหเ้ป็น

จรงิ  เพื่อการรว่มผลกัดนัใหเ้ป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะในจงัหวดัสงขลา  โดยใชก้ลไกสามเหลีย่ม
เขยือ้นภเูขา (การสรา้งฐานความรู ้การรณรงคส์รา้งกระแส  การเชื่อมสู่นโยบายสาธารณะ) ในการขบัเคลื่อน
มตสิมชัชาสุขภาพจงัหวดัสงขลาใหเ้ป็นจรงิ 

ยทุธศาสตรก์ารขบัเคล่ือนและบริหารจดัการกลาง 
7. จดัตัง้กลไกการขบัเคลื่อนใหเ้กดิผลปฏบิตัอิยา่งแทจ้รงิ โดยมสี านกังานจงัหวดัสงขลา 

ทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ เขต 12 
สงขลา และมลูนิธชิุมชนสงขลา  เป็นแกนกลางในการบรหิารจดัการความรว่มมอืขององคก์รภาค ี ทัง้ 12 
องคก์รน้ีในระยะยาว 

8. ทุกองคก์รรว่มด าเนินการรว่มประกาศความส าเรจ็ วาระพลเมอืงเฉลมิพระเกยีรต ิ “สงขลา
พอเพยีง 2554”ในวนัที ่ 5 ธนัวาคม 2554(โดยไดป้ระกาศความส าเรจ็ในวนัที ่ 29 กุมภาพนัธ ์ 2555 ทีผ่่าน
มา) 

2. พฒันากลไกการจดัการในพืน้ที ่7 จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง โดยสนบัสนุนเวทปีระสานเชื่อมโยง
รว่มเรยีนรูแ้ละขยายผลการด าเนินงานตามแนวทางจงัหวดัสุขภาวะ และจดัวางระบบฐานขอ้มลูเพื่อหนุน
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เสรมิการท างานของกลไก 7 จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง สรา้งความเขม้แขง็และรว่มสรา้งสงัคมสุขภาวะใหเ้กดิ
อยา่งกวา้งขวางต่อไปในอนาคต 

3.จดัประสานเชื่อมโยงภาคเีชงิยทุธศาสตรร์ะดบัภาค ไดแ้ก่ ภาคตีระกูลส.(สสส./สช./สปร./สปสช./
สกว.) ภาคภีาคประชาชน (พอช./สภาพฒันาการเมอืง/สภาองคก์รชุมชน) ใหม้เีวทกีลางเพื่อการแลกเปลีย่น
เรยีนรูก้ าหนดแนวทางการท างานในเชงิบรูณาการ   
 
6.ระยะเวลาด าเนินงาน  
 ตัง้แต่ 17 เมษายน 2555 – 30 กนัยายน 2555 ขอขยายเวลาถงึ 10 มนีาคม 2556 
 
7.งบประมาณ 

จาก ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิเขตพืน้ทีส่งขลา   จ านวน 500,000 บาท 
งบสามารถถัว่เฉลีย่ได ้ตามแผนงาน ดงันี้ 
 1.พฒันาจงัหวดัสุขภาวะ สนับสนุนกลไกบรหิารจดัการ  จ านวน 250,000  บาท 
 2.พฒันากลไกการจดัการในพืน้ที ่7 จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง จ านวน 171,000  บาท 
 3.จดัประสานเชื่อมโยงภาคเีชงิยทุธศาสตรร์ะดบัภาค  จ านวน   79,000  บาท 

 
8.แผนด าเนินงาน และรายละเอียดงบประมาณ 
ท่ี กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่ 

จะได้รบั 
1.พฒันาจงัหวดัสุขภาวะ “สงขลาพอเพียง” 
1.1 พฒันา

กลไก
บรหิาร 

1.สนบัสนุนการบรหิารจดัการให้
สามารถขบัเคลื่อนงานจงัหวดัสขุ
ภาวะ “สงขลาพอเพยีง” ตาม
กรอบ 5 ยทุธศาสตร ์
2.พฒันาระบบขอ้มลูกลางระดบั
ภาค 

1.สนบัสนุนกลไกการประชุม
ร่วมฝา่ยนโยบาย 12 องคก์ร 2 
ครัง้  = 40,000 บาท 
2.ค่าบรหิารจดัการระบบขอ้มลู
และการพฒันาโปรแกรมผ่าน
เวบ็ไซต ์= 90,000 บาท 
3.หมวดบรหิารจดัการ 
-ค่าจา้งผูป้ระสานงาน 15,000* 
6 เดอืน = 90,000 บาท 
-ค่าวสัดุและค่าเชือ้เพลงิ = 
30,000 บาท 
รวม 250,000 บาท 

1.การหนุนเสรมิของฝา่ย
นโยบายในการ
ขบัเคลื่อนจงัหวดัสขุ
ภาวะ : สงขลาพอเพยีง 
2.ความเขม้แขง็ของ
กลไกบรหิารจดัการ 
3.ระบบฐานขอ้มลูกลาง 
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ท่ี กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่ 
จะได้รบั 

2.การพฒันากลไกนโยบายสุขภาวะจงัหวดัภาคใต้ตอนล่าง 
2.1 พฒันา

กลไก
ประสาน 
งานและ
พฒันา
ระบบ
ขอ้มลู
ระดบั
จงัหวดั 

1.จดัประชุมพฒันากลไกและ
ช่องทางประสานงาน การท างาน
ร่วมกนัของกลไกระดบัจงัหวดั 
2.พฒันาระบบฐานขอ้มลูภาคใต้
ตอนล่าง 

1.จดัประชุมกลไกประสานงาน 
6 จงัหวดั ๆ ละ 1 ครัง้ * 
12,000 บาท = 72,000 บาท 
2.ประชมุย่อยระดบัจงัหวดั 6 
ครัง้ * 4,500 บาท = 27,000 
บาท 
3.จดัท าระบบฐานขอ้มลูกลาง 
6 จงัหวดั * 12,000 บ. = 
72,000 บาท 
รวม 171,000 บาท 

1.กลไกและแนวทางการ
ท างาน 6 จงัหวดั 
2.ระบบฐานขอ้มลูกลาง
ระดบัจงัหวดั 

3.จดัประสานเช่ือมโยงภาคีเชิงยุทธศาสตรร์ะดบัภาค 
3.1 เวทกีลาง

ระดบัภาค 
1.ประชมุภาคยีุทธศาสตรร์ะดบั
ภาค 

1.ประชมุกลุ่มระดบัภาค 4 
ครัง้ * 15,000 บ.= 60,000 
บาท 
2.ประชมุภาคเครอืขา่ยตระกลู 
ส. 1 ครัง้ = 19,000 บาท 
รวม 79,000 บาท 

1.แนวทางการหนุนเสรมิ
การท างานใหก้บัภาคี
ระดบัพืน้ที ่

รวมทัง้สิน้ 500,000 บาท 
 
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.เกดิกลไกระดบัพืน้ทีแ่ละจงัหวดั ภายใตค้วามรว่มมอืของภาคสีุขภาวะในพืน้ที ่ 7 จงัหวดัภาคใต้
ตอนล่าง 

2.มฐีานขอ้มลูกลางทางดา้นสุขภาพทีป่ระชาชนสามารถเขา้ถงึได ้ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถน าไป
ประยกุตใ์นการวางแผนพฒันางานในพืน้ที่ได ้
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กรอบแนวคิด โครงการ :   
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ผลการด าเนินงาน 
1.งานพฒันาจงัหวดัสขุภาวะ : สงขลาพอเพียง 
เชิงปริมาณ 
1.1 ประชุมภาคเีครอืข่ายเพื่อการขบัเคลื่อนจงัหวดัสุขภาวะ : สงขลาพอเพยีง  
จ านวน 5 ครัง้ ดงันี้ 
 1)วนัที ่21 กนัยายน 2555 ประชุมคณะท างานเตรยีมเวทภีาคภีาคใตต้อนล่าง 
 2)วนัที ่26 พฤศจกิายน 2555 ประชุมภาคบีรูณาการความรว่มมอื 15 ภาค ีสงขลา 
 3)วนัที ่24 ธนัวาคม 2555 ประชุมเครอืข่ายสงขลาพอเพยีงและคณะกรรมการชุดเลก็ 
 4)วนัที ่14 มกราคม 2556 ประชุมคณะท างานสงขลาพอเพยีงชุดเลก็ 
 5)วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2556 ประชุมเครอืข่ายบรูณาการงานระดบัพืน้ทีส่งขลา 
1.2 พฒันาระบบฐานขอ้มลูกลางจงัหวดัสงขลา ผ่าน www.ขอ้มลูชุมชน.com และน าเสนอการพฒันา
ระบบขอ้มลูกลาง กรณีขอ้มลูคนพกิารจงัหวดัสงขลา 
เชิงคณุภาพ 
1.สนบัสนุนจงัหวดัสงขลา ร่วมกนัขบัเคลื่อน “วาระพลเมอืง : สงขลาพอเพยีง” มผีลการด าเนินงานใน
ภาพรวมดงันี้ 

1.1 ยทุธศาสตรก์ารสรา้งค่านิยมรว่ม มทีอ้งถิน่ตอบรบัเขา้รว่มรณรงคข์ยายผลการจดังาน
เลีย้งแบบบรกิารตนเองจ านวน 20 แห่ง มกีารผลติสื่อไวนิลส าหรบัประกอบการรณรงค ์100 ผนื สื่อไว
นิลประกอบการจดังานเลีย้งจ านวน 10 แผ่น มกีารมอบประกาศนียบตัรใหก้บัครวัเรอืนทีเ่ขา้รว่ม
กจิกรรมจ านวน 10 ชุด มกีารเสรมิสรา้งค่านิยมการบรโิภคอาหารสุขภาพผ่านกจิกรรมสวนผกัคนเมอืง 
มกีารจดัการแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ านวน 3 ครัง้ 

1.2 ยทุธศาสตรก์ารสรา้งชุมชนเขม้แขง็ มคีวามรว่มมอืกบัจงัหวดัผ่านพฒันาการจงัหวดัใน
การสรา้งวาระชุมชน หมู่บา้น “เรารกัสงขลา” ด าเนินการในปี 2556 ใน 16 อ าเภอๆละ 20% ของจ านวน
หมูบ่า้น  

1.3 การพฒันาคนและการเรยีนรู ้มกีารจดัท าท าเนียบรอ้ยแหล่งเรยีนรูเ้ผยแพรใ่หก้บั
ประชาชน 

1.4 การพฒันานโยบายสาธารณะ มปีระเดน็เด่นไดแ้ก่ การจดัการภยัพบิตั ิรว่มมอืกับ
สมชัชาปฎริปูจงัหวดัสงขลาขยายผลการจดัการภยัพบิตัโิดยใชชุ้มชนเป็นฐานในลุ่มน ้าอู่ตะเภาไปยงัลุ่ม
น ้าเทพา ลุ่มน ้านาทว ีลุ่มน ้าภมู ีและลุ่มน ้าคาบสมทุรสทงิพระ ภายใตค้วามรว่มมอืของภาครฐั ทอ้งถิน่ 
วชิาการ และภาคประชาสงัคม มกีารลงนามความรว่มมอื 14 องคก์รในงาน “สงขลาโมเดล” พฒันาโจทย์
วจิยัของสกว.และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์จนน ามาสู่การพฒันากลไกประสานงานกลางระดบั
จงัหวดั(HUB) ใน 3 ประเดน็ ไดแ้ก่ การจดัการภยัพบิตั ิ การจดัการน ้าเสยี และการดแูลคนพกิารและ
ผูด้อ้ยโอกาส 

http://www.ข้อมูลชุมชน.com/
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มกีารเตรยีมจดัท าวสิยัทศัน์จงัหวดัสงขลา 2020 โดยความรว่มมอืของ 15 ภาคบีรหิาร
จดัการ และสนบัสนุนงบประมาณโดยจงัหวดัสงขลา จะมกีารด าเนินงานในปี 2556 

นอกจากนัน้ยงัมกีารหนุนเสรมิคนพกิารในการผลกัดนัการสรา้งสิง่อ านวยความสะดวก การ
จดัระบบฐานขอ้มลูเพื่อบรูณาการช่วยเหลอืคนพกิารระดบัอ าเภอ ไดอ้ าเภอตน้แบบไดแ้ก่ อ าเภอนา
หมอ่ม และขยายผลไปสู่อ าเภอนาทว ีอ าเภอระโนดในปี 2556 

มกีารจดัพมิพเ์อกสารเผยแพร ่ผเีสือ้ขยบัปีก 4 วาระพลเมอืงเฉลมิพระเกยีรต ิน าเสนอ
รปูธรรมความรว่มมอืของภาคเีครอืขา่ย จ านวน 1000 เลม่ 
   
2.งานพฒันากลไกนโยบายสขุภาวะจงัหวดัภาคใต้ตอนล่าง 
เชิงปริมาณ 
2.1 ประชุมพฒันากลไกประสานงานระดบัจงัหวดั และพฒันาระบบขอ้มลูกลาง จ านวน 12 ครัง้ ดงันี้ 
 1)วนัที ่19 พฤศจกิายน 2555 ประชุมคณะท างานกลไกกลางสงขลา 
 2)วนัที ่27 พฤศจกิายน 2555 ประชุมคณะท างานกลไกกลางสงขลา 
 3)วนัที ่3 ธนัวาคม 2555 ประชุมคณะท างานกลไกกลางสงขลาชุดเลก็ 
 4)วนัที ่21 ธนัวาคม 2555 ประชุมคณะท างานพฒันาระบบขอ้มลูกรณคีนพกิารอ าเภอนาทว ี
 5)วนัที ่25 ธนัวาคม 2555 ประชุมคณะท างานภาคภีาคใตต้อนล่าง ( 3 จงัหวดั) 
 6)วนัที ่10 มกราคม 2556 ประชุมคณะท างานพฒันากลไกกลางสงขลา 
 7)วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2556 ประชุมคณะท างานกลไกกลางจงัหวดัปตัตานี 
 8)วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2556 ประชุมคณะท างานกลไกกลางจงัหวดัสตูล 
 9)วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2556 ประชุมคณะท างานกลไกกลางจงัหวดัพทัลุง 
 10)วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2556 ประชุมคณะท างานกลไกกลางจงัหวดัตรงั 
 11)วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2556 ประชุมคณะท างานกลไกกลางจงัหวดัตรงัชุดเลก็ 
 12)วนัที ่5 มนีาคม 2556 ประชุมคณะท างานภาคเีครอืขา่ยสงขลา 
2.2 งานพฒันาระบบฐานขอ้มลูกลางจงัหวดัภาคใตต้อนล่าง ผ่าน www.ขอ้มลูชุมชน.com มกีารประชุม
รว่มคณะท างานเพื่อพฒันางานขอ้มลูรว่มกนัของจงัหวดัภาคใตต้อนล่างเพื่อรว่มเรยีนรูร้ะบบขอ้มลู
สุขภาพและกรณตีวัอยา่งระบบขอ้มลูคนพกิารจงัหวดัสงขลา  จ านวน 1 ครัง้ 

1)วนัที ่2 มนีาคม 2556 ประชุมคณะท างานพฒันาระบบขอ้มลูภาคใตต้อนล่าง ( 3 จงัหวดั) 
เชิงคณุภาพ 

 ไดม้กีารประสานเครอืข่ายภาครฐั  ทอ้งถิน่ วชิาการ และประชาสงัคม 7 จงัหวดั สรา้งความรบัรู ้
ความเขา้ใจ และมสี่วนรว่มในการก าหนดแนวทางด าเนินงานรว่มกนั 1 ครัง้ ไดแ้นวทางการสรา้งกลไก
กลางและเวทกีลางในระดบัจงัหวดั ในกรณีจงัหวดัสงขลา ไดม้กีารจดัประชุมกลไกกลางและเวทกีลาง 
ใหก้บัส านกังานจงัหวดัเพื่อสรา้งความรว่มมอืจนไดข้อ้สรปุในการจดักลไกประสานงานกลางระดบัจงัหวดั

http://www.ข้อมูลชุมชน.com/
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ใน 3 ประเดน็ไดแ้ก่ การจดัการภยัพบิตั ิการจดัการน ้าเสยี  และการดแูลคนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส และ
มกีารจดัประชุมเวทกีลางระดบัจงัหวดัจนก่อใหเ้กดิกลไกกลางระดบัจงัหวดัในอกี 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ 
จงัหวดัปตัตานี จงัหวดัสตูล จงัหวดัพทัลุง และจงัหวดัตรงั โดยในแต่ละจงัหวดัจะมกีารก าหนด
องคป์ระกอบของกลไกกลาง และมปีระเดน็รว่มในการขบัเคลื่อนบนฐานบรูณาการความรว่มมอืกบั
ภาครฐัในพืน้ที ่ไดแ้ก่ จงัหวดั สาธารณสุขจงัหวดั(กรณีจงัหวดัตรงั จงัหวดัปตัตานี) ทอ้งถิน่(กรณจีงัหวดั
สตูล จงัหวดัตรงั) นอกจากนัน้กเ็ป็นเครอืข่ายองคก์รภาค ี ไดแ้ก่ สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน(พอช.) 
ส านกังานปฎริปู(สปร.) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) สถาบนัพฒันาระบบ
สุขภาพชุมชน(สพช.) ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั(สกว.) และส านกังานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาต(ิสช.)ในการด าเนินกจิกรรมสรา้งสุขภาวะในระดบัพืน้ที ่
 
3.งานประสานเช่ือมโยงภาคีเชิงยทุธศาสตรร์ะดบัภาค 
เชิงปริมาณ 
3.1 ประชุมกลุ่มภาครีะดบัภาค และประชุมภาคตีระกูล ส. จ านวน 6 ครัง้ ดงันี้ 
 1)วนัที ่12 มถุินายน 2555 ประชุมภาคสีรา้งความรว่มมอื 
 2)วนัที ่19 สงิหาคม 2555 ประชุมภาคบีรูณาการความรว่มมอื 
 3)วนัที ่2 กนัยายน 2555 ประชุมภาคสีรา้งความรว่มมอื 
 4)วนัที ่11 กนัยายน 2555 รว่มประชุมภาคตีระกูล ส. ส่วนกลาง 
 5)วนัที ่18 ตุลาคม 2555 ประชุมกรรมการบรหิารกลไกกลางเขตใตล้่าง 
 6)วนัที ่14 พฤศจกิายน 2555 ประชุมคณะกรรมการบรหิารกลไกกลางเขตใตล้่าง 
เชิงคณุภาพ 

 ภาคเีครอืข่ายไดม้สี่วนรว่มก าหนดแนวทางด าเนินงานในการหนุนเสรมิกลไกระดบัจงัหวดั โดยมี
การแต่งตัง้กลไกคณะกรรมการบรหิารกลไกกลางระดบัเขตภาคใตต้อนล่าง มคีวามรว่มมอืในเชงิ
งบประมาณ ภารกจิ และบุคลากรในการท างานสรา้งสุขภาวะระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ สถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชน(พอช.) ส านกังานปฎริปู(สปร.) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) สถาบนั
พฒันาระบบสุขภาพชุมชน(สพช.) ส านกังานกองทุนสนับสนุนการวจิยั(สกว.) และส านกังาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต(ิสช.)ในการด าเนินกจิกรรมสรา้งสุขภาวะในระดบัพืน้ที่ 
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รายนามคณะกรรมการบริหารกลไกกลางงานบูรณาการปฏิรปูระเทศไทย 

โดยใช้พืน้ท่ีเป็นฐานระดบัเขตภาคใต้ตอนลา่ง 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑.๑ นายแพทย์ธรีวัฒน์  กรศิลป       ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติเขต  ๑๒ 

๑.๒ นายสนิธ ุแก้วสนิธุ์                  ผู้ประสานงาน สกว.ฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถิ่น  

๑.๓ ผศ.ดร.ไชยวรรณ   วัฒนจันทร์   ผู้ประสานงาน สกว.ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเชิง 

     พ้ืนที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง”   

๑.๔ นายธรีพล    สวุรรณรุ่งเรือง     ผู้จัดการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(ส านักงานภาคใต้) 

 ๑.๕ นายกติติภพ   สทุธสิว่าง         เลขาธกิารคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้

 ๑.๖ นายสริุยา    ยีขุน                ผู้ประสานงาน Node  สสส.ภาคใต้ตอนล่าง   

๑.๗ นางกรรณกิาร์   บรรเทงิจิตร       รองผู้อ านวยส านักงานปฏริูป    

๑.๘ นายจารึก ไชยรักษ์                 ผู้ประสานงานส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ(ภาคใต้)

 ๑.๙ นายชิต    สง่ากุลพงศ์      ประธานมูลนิธชุิมชนสงขลา     

๑.๑๐ นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารการพัฒนาสขุภาพจังหวัดชายแดนใต้

 ๑.๑๑ ผศ.ดร.พงค์เทพ สธุรีวุฒิ          ผู้อ านวยการสถาบันการจัดการระบบสขุภาพภาคใต้ 

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

๑.๑๒ นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสขุภาพภาคใต้ 

               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

๑.๑๓ ดร.ณฐพงศ์         จิตรนิรัตน์         โครงการจัดตั้งศูนย์อสิลามศึกษาเพ่ือการบูรณาการ 

                   มหาวิทยาลัยทกัษิณ    

๑.๑๔ ดร.ณพพงศ ์ ธรีะวร  ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา   

๑.๑๕ นายกติิศักดิ์ ปิยะพัฒนา กรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา   

๑.๑๖ นายแพทย์สภัุทร ฮาสวุรรณกจิ เลขานุการมูลนิธชุิมชนสงขลา  

 

๒. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 

๒.๑ นายชาคริต  โภชะเรือง มูลนิธชุิมชนสงขลา 

๒.๒ นายสามารถ  สขุบรรจง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(ส านักงานภาคใต้) 

๒.๓ นายสายันต์  อาจณรงค์ ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติเขต ๑๒ 

๒.๔ นายสมบูรณ์  อพัภาสกจิ สกว.ฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถิ่น(ภาคใต้) 

๒.๕  นายวินิจ  ชุมนูรักษ์ สถาบันการจัดการระบบสขุภาพภาคใต้  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนากลไกจังหวดัสุขภาวะในพืน้ท่ี 7 จังหวดัภาคใต้ตอนล่าง  2555 

 

20 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนากลไกจังหวดัสุขภาวะในพืน้ท่ี 7 จังหวดัภาคใต้ตอนล่าง  2555 

 

21 
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เอกสารรายงานการประชุม 
1) รายงานการประชุมเวทีกลาง สปร.  
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น.  ณ มลูนิธิชุมชนสงขลา 
ผูเัข้าร่วม  

 มลูนิธชิุมชนสงขลา 
 สปร. 
 สปสช. 
 สจรส.มอ 
 พอช. 

 
สรปุการประชุม 

ทีป่ระชุมมปีระเดน็หารอืดงันี้ 
1.บทบาทของมลูนิธชิุมชน  

1.1 จดัท าขอ้มลูกลาง ตอ้งการขอ้มลูมากระตุ้นการปฎริปู ในระดบัพืน้ทีจ่งัหวดั ต าบล/
หมูบ่า้นและภาค โดยมปีระเดน็รว่ม ในส่วนการใชป้ระโยชน์จะเป็นระดบัเจา้หน้าที ่คนทัว่ไป 
ท าวสิยัทศัน์รว่มหรอืประเดน็รว่ม อย่างน้อย 1 เรือ่ง  

1.2 กระตุน้ใหเ้กดิกลไกระดบัจงัหวดั มกีารสนบัสนุจากสปสช. พอช.หนุนระดบัต าบล 
2.ภารกจิรว่ม กระตุน้ใหเ้กดิกลไกเขต ผ่านการเรยีนรู ้ก าหนดทศิทางรว่ม ยทุธศาสตรก์าร

ท างานของเขตภาคใตต้อนล่าง 
2.1 ประเดน็รว่ม มาจากการรว่มกนัเลอืก  อาท ิแผนพฒันาภาคใต ้ปจัจบุนัมนีก ศยามล 

เชื่อมโยง มกีารเชื่อมองคก์ร นดัภาคคีุย 3-4 กย. ณ สยามธานี 
2.2 พฒันากลไกเขต ประกอบดว้ยหน่วยงานองคก์รดงันี้ 
ผอ.สปสช.เขต 12 ประธาน 
สกว. สมบรูณ์ อปัภาคสกติ/ไชยวรรณ 
สปร.กรรณกิาร ์
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พอช. ธรีพล 
กป.อพช. กติตภิพ 
สถาบนัวชิาการ พงคเ์ทพ/ณฐัพงศ/์สุกร/ีอรญั 
สช. จารกึ 
อปท. พงศศ์กัดิ ์
นพ.สุภทัร ฮาสุวรรณกจิ เลขานุการ มลูนิธชิุมชนสงขลา 
เลขารว่ม สายนัต/์สุภทัร 
นดัครัง้ต่อไป บทบาทหน้าที/่ทีม่า(เล่ายอ้น) 2 กย.ทีส่ปสช. 13.00 น. ยกรา่งแนวทาง

ด าเนินการ 
ปิดประชุม 
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2)รายงานการประชุมสร้างความร่วมมือเพ่ือการปฎิรปูของภาคีภาคใต้ตอนล่าง 
วนัท่ี 2 กนัยายน 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ สปสช.สงขลา  
ผูเ้ข้าร่วม 20 คน 

 
สรปุการประชุม 

นพ.ธรีวฒัน์ กรศลิป์ กล่าวตอ้นรบัและใหน้พ.สุภทัร ฮาสุวรรณกจิ ด าเนินการประชุม มสีาระการ
ประชุมทีส่ าคญัดงันี้ 

1.ทบทวนเป้าหมายการด าเนินงานของแต่ละองคก์ร 
 พอช. ระดบัจงัหวดัสรา้งพืน้ทีก่ลาง ตอ้งการความรว่มมอื ระดบัต าบลกต็อ้งการสรา้ง

ความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน รูเ้ขา รูเ้รา รูเ้ป้าหมาย วงกลางจะมคีุณค่า มปีระโยชน์  เหน็
ทศิทางทีม่าจากความรว่มมอื เป้าหมาย : สรา้งความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล ้า  

 สกว. หน่วยปฎบิตักิารในพืน้ที ่ พยายามสรา้งรปูธรรม มทีัง้ความส าเรจ็และไมส่ าเรจ็ 
ตอ้งการขยายผล ยกระดบัเชงินโยบาย เราจะเคลื่อนฐานปฎบิตัไิปสู่ระดบันโยบายได้
อยา่งไร ควรก าหนดประเดน็ไม่มากทีอ่ยูบ่นฐานทุนทีท่ าจะมพีลงั ...โครงการน ารอ่ง
ความรว่มมอืขององคก์รบนฐานภาค ี(แค่ตอ้งแกป้มการขยายแนวราบไปสู่นโยบาย) 

 พอช. กรณแีผนพฒันาภาคใต ้คนทีเ่คลื่อนหลกัคอื NGOz ตอ้งการใหส้ภาองคก์รชุมชน
รบัไปผลกัดนั แต่กม็คีวามหลากหลายในวธิคีดิ 

 สปสช. เหน็ตวัอยา่งของการท างานภาคประชาสงัคมในสงขลา แลว้ไปฟงันพ.ประเวศ 
วะส ี ท าใหเ้กดิแนวคดิอยากสนบัสนุนการปฎริปู โดยใหม้กีลไกระดบัปฎบิตักิารและ
โครงสรา้ง  ระดบัปฎบิตักิารม ี2 ระดบั คอืเขต และจงัหวดั ตอ้งหาแกนหรอืกลไก(ประ
ขา/รฐั)ใหไ้ด ้ น าผลการเคลื่อนมาจดัการความรู ้ ประเดน็ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นแผนพฒันา
ภาคใต ้ระดบัเขตควรประชุมประจ าสม ่าเสมอทุก 2 เดอืน มปีระเดน็/วาระชดั ตัง้เป้าให้
เกดิในแต่ละจงัหวดัในภาคใตต้อนล่าง สรา้งพืน้ทีก่ลางใหไ้ดก่้อน หากลไกประสาน แลว้
พืน้ทีห่าประเดน็รว่ม ภาคคี่อยเขา้ไปหนุนเสรมิ ไม่จ ากดัพืน้ที่  

2.มกีารพฒันากลไกเขตภาคใตต้อนล่าง (7 จงัหวดั) เพื่อการเรยีนรู ้ และก าหนดทศิทางรว่ม 
กระตุน้ใหเ้กดิกลไกบรูณาการระดบัจงัหวดั ประกอบดว้ยหน่วยงานและองคก์รต่อไปนี้  
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1. สปสช.เขต 12  นพ.ธรีวฒัน์ กรศลิป์   ประธาน  
2. สกว. คุณสมบรูณ์ อพัภาสกติ และ ผศ.ดร.ไชยวรรณ วฒันจนัทร์  
3. สปร.  อ.กรรณกิาร ์บนัเทงิจติร  
4. พอช.  คุณธรีพล สุวรรณรุง่เรอืง  
5. กป.อพช.  คุณกติภิพ สุทธสิว่าง  
6.สถาบนัวชิาการ  ดร.พงคเ์ทพ สุธรีวุฒ ิ/ดร.ณฐัพงศ ์จตินิรตัน์/วพส.  
7. สช.   คุณจารกึ ไชยรกัษ์  
8.  อปท.  คุณพงศศ์กัดิ ์ ยิง่ชนมเ์จรญิ/  
9. สสส.  สุรยิา ยขีนุ 
10. ผอ.ศบสต.  นายแพทยส์าธารณสุข  
11.  มลูนิธชิุมชนสงขลา นพ.สุภทัร ฮาสุวรรณกจิ  เลขานุการ  
12. เลขานุการรว่ม  คุณสายนัต ์อาจณรงค์ 
ท าหน้าทีพ่ฒันาระบบขอ้มลูภาค  สนบัสนุนใหเ้กดิพืน้ทีก่ลาง พืน้ทีก่ลาง เรยีนรูร้ว่มกนั เพื่อให้

เกดิกลไกความรว่มมอืระดบัจงัหวดั  
3.จดัประชุมครัง้ต่อไป นดักรรมการเขต ครัง้ที่ 0 ท าความเขา้ใจรว่มกนั 1 ครัง้(คน/บทบาท/แผน

ปฎบิตักิารปี 56) วเิคราะหร์ายจงัหวดั หาโมเดล 2 แบบ วนัที ่21 กนัยายน 13.30 น. ณ สปสช. และนดั
คณะกรรมการเขต ครัง้ที ่1 (ช่วงตุลาคม) จากนัน้นดั 7 จงัหวดัมาสรา้งความรว่มมอื 1 ครัง้ (แกนน าแต่
ละจงัหวดัทีเ่ป็นกลไกของแต่ละภาค)ีกลไกเขตน าเสนอเพื่อหาความรว่มมอืจากจงัหวดั 

ปิดประชุม 
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3)รายงานการประชุมน าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงานปฎิรปูของสปร.  
วนัท่ี  11 กนัยายน  2555 เวลา 13.00น.  ณ ส านักงานสสส.กทม. 
ผูเ้ข้าร่วม 25 คน 
สรปุการประชุม 

นพ.ประเวศ วะส ีในฐานะประธาน บอกเล่าความก้าวหน้าการด าเนินงานโดยภาพรวม ไดม้ี
การเสนอกรรมาธกิารการปกครอง ไดร้บัขอ้เสนอการกระจายอ านาจ ธกส.ส่งเสรมิสถาบนัการเงนิของ
ชุมชนในต าบลใน 3 ปีสรา้งสมัมาชพี 200 ต าบล เกดิมลูนิธ ิมคีุณสมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์เป็นประธาน 

นพ.ธรีวฒัน์ กรศลิป์ สรปุความก้าวหน้างาน สปร. ท าใหภ้าคยีุทธศาสตรเ์หน็ประเดน็รว่ม จดั
ความสมัพนัธใ์หม่ 

จดุหมาย สงัคมเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล ้า ใหเ้กดิพืน้ทีจ่ดัการตนเอง ระดบัจงัหวดั/ต าบล/
ประเดน็ มภีาคเีป็นกองหนุน มกีลไกลาง/เวทกีลาง ระดบัเขต/อนุภาค ไปหนุนเสรมิพืน้ที ่ในจงัหวดัทีม่ ี
ทุนเดมิเกดิกลไกกลางระดบัภาคและอนุภาค เหนือบน ล่าง กลาง อสิาน ใตบ้น ล่าง 

เงือ่นไขความส าเรจ็ องคก์รภาคไีดร้บัไฟเขยีวจาก CEO ขององคก์รตน ความใจกวา้งและ
เขา้ใจของผูบ้รหิารระดบัภาค มกีลไกการประสานงานในแต่ละระดบั 

กรณีศึกษา  
จ.เลย ปี 40 มชีมรมรกัเมอืงเลย ปี 43 ม ีsif LDI ไปชว่ย ปี 43 มาท าสปรส. ปี 45 มปีญัหา

เรือ่งเหมอืงทองค า ปี 46 สสส.หนุนผ่านงานชวีติสาธารณะ ปี 51 สช. สมชัชาสุขภาพ ปี 54 สปร. 
ปี 55ใชค้ าว่าก าหนดอนาคตจงัหวดั 

จ.สมุทรสาคร รวมตวักนัเสนอแนะราชการแก้ปญัหา ในนามคณะกรรมการท างาน 
จ.สงขลา ชวนภาคยีทุธศาสตร ์ตระกล ูส.ท างานรวมกบัพืน้ทีร่ะดบัจงัหวดั 
ข้อเสนอแนะ 

 ใชส้ื่อช่อง 3, TV ไทย 
 จดัการความรู ้
 มธีรรมนูญระดบัจงัหวดั เช่น อ านาจเจรญิ, มกุดาหาร 
 จะมกีารแลกเปลีย่นระดบัจงัหวดั 

ปิดประชุม 
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4)รายงานการประชมุคณะท างานเตรียมเวทีภาคีภาคใต้ตอนล่าง 
วนัท่ี 21 กนัยายน 2555 เวลา 10.00-12.00 น.   ณ มูลนิธิชุมชนสงขลา 
ผูเ้ข้ารว่ม 4 คน 

   
สรปุการประชุม 
นพ.สภุทัร ฮาสวุรรณกจิ ด าเนินการประชุม มสีาระส าคญัดงันี้ 
1.ร่างก าหนดการประชุมผูป้ระสานงานระดบัจงัหวดั 7 จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 (รา่ง)ก าหนดการ 
การประชมุผูป้ระสานงานระดบัจงัหวดั 7 จงัหวดัภาคใต้ตอนล่าง 

วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00-15.30 น. 
ณ ชัน้ 8 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ ์อ.หาดใหญ่   

----------------------------------------------------------------------- 
09.30-10.00 น.  ลงทะเบยีน รบัประทานอาหารวา่ง 
10.00-10.20 น.  ทกัทาย แนะน าตวั และชีแ้จงวตัถุประสงค ์ 

โดยชยัพร จนัทรห์อม, นพ.สภุทัร ฮาสวุรรณกจิ 
10.20-10.40 น. น าเสนอแนวทางความร่วมมอื(จดุหมาย หลกัคดิการสรา้งพืน้ทีก่ลาง/กลไกกลางระดบัเขต 

และจงัหวดั) โดย นพ.ธรีวฒัน์ กรศลิป์ 
10.40-11.10 น.  ผูเ้ขา้ร่วมใหค้วามเหน็ต่อแนวทางความรว่มมอื 

โดย ชยัพร จนัทรห์อม, นพ.สภุทัร ฮาสวุรรณกจิ 
11.10-11.30 น.  น าเสนอตวัอย่างกลไกกลางระดบัจงัหวดั โดยตวัแทนระดบัจงัหวดั 

 ตรงั 
 สงขลา 

11.30 -12.00 น.  ผูเ้ขา้ร่วมและภาครี่วมซกัถาม แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
12.00-13.00 น.  รบัประทานอาหาร 
13.00-13.15 น.  ชีแ้จงวตัถุประสงคก์ารแบ่งกลุ่มระดบัจงัหวดั 

 โดย นพ.สภุทัร ฮาสวุรรณกจิ 
13.15-14.15 น. แบ่งกลุ่ม 8 กลุ่มย่อย ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม ไดแ้ก ่

7 กลุ่มย่อยระดบัจงัหวดั 
 วเิคราะหท์ุนทางสงัคมและโอกาส ก าหนดแนวทางการสรา้งพืน้ทีก่ลาง 
 กลไกกลาง/ผูป้ระสาน 

คณะกรรมการกลางระดบัเขต 
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 แนวทางการสนบัสนุนภาครีะดบัจงัหวดั 
14.15-15.00 น.  น าเสนอกลุ่มย่อย และแลกเปลีย่นความเหน็ 

โดย ชยัพร จนัทรห์อม, นพ.สภุทัร ฮาสวุรรณกจิ 
15.00-15.30 น.  สรุปและเดนิทางกลบั 
   โดย นพ.ธรีวฒัน์ กรศลิป์ และ อ.กรรณิการ ์บรรเทงิจติร 
 

2.เอกสารประกอบ มรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
1.วตัถปุระสงคก์ารจดัประชมุ  

1.พฒันากลไกประสานงานระดบัจงัหวดั เพื่อร่วมสรา้งพืน้ทีก่ลาง กลไกกลางระดบัจงัหวดั ทีม่อีงคป์ระกอบ
ของรฐั ทอ้งถิน่ วชิาการ ประชาสงัคม เอกชน และภาค ีอาท ิตระกลู ส.มาใชร้่วมกนั   

2.ร่วมก าหนดองคป์ระกอบกลไกกลาง ผูป้ระสานงานหลกั และแผนงานระยะสัน้ของจงัหวดัเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 40-50 คน 

1.ตวัแทนระดบัจงัหวดัของแต่ละภาคสว่น(รฐั ทอ้งถิน่ วชิาการ ประชาสงัคม เอกชน)  ของ 7 จงัหวดัภาคใต้
ตอนล่าง ไดแ้ก่ สงขลา พทัลุง ตรงั สตูล ปตัตานี นราธวิาส ยะลา จงัหวดัละ 4-5 คน โดยเป็นบคุคลทีส่ามารถเป็นแกน
ประสานคนอื่นๆในภาคขีองตนได ้และสามารถตดัสนิใจในการก าหนดทศิทางวางแผนปฎบิตักิารเพื่อร่วมกนัพฒันา
กลไกกลางระดบัจงัหวดัของตน  
 2.คณะกรรมการบรหิารกลไกกลางระดบัเขต 
 
2.(รา่ง)แนวทางด าเนินงานของระดบัเขต มรีายละเอยีดดงันี้ 

วิสยัทศัน์ “7 จงัหวดัใตต้อนล่าง มกีารจดัการตนเอง ร่วมใจ ร่วมมอืสูก่ารสรา้งความเท่าเทยีมและความผาสกุ
ของประชาชน” 

เป้าหมาย 2 ปี (2555-2557) 
1.พฒันากลไกจงัหวดัในเชงิบรูณาการใหเ้กดิขึน้ครบ 7 จงัหวดัภายในปี 2557 (เป้าหมายปี 56 เกดิ

กลไกไม่น้อยกว่า 4 แห่ง) มอีงคป์ระกอบ ภาคภีาครฐั ทอ้งถิน่ วชิาการ ประชาสงัคม/เอกชน ท างานร่วมกนั และก่อเกดิ
ประเดน็ของตนในแต่ละจงัหวดั (เน้นแนวทางใหช้มุชน ประชาสงัคม ทอ้งถิน่สามารถจดัการตนเองระดบัจงัหวดั/อ าเภอ/
ต าบล/ภูมนิิเวศ/ประเดน็ ตามแนวทางทีเ่หมาะสมของตน) 

2.ระบบขอ้มลูกลางระดบัเขต รวบรวม พืน้ทีแ่ละองคก์รต่างๆน ามาใชไ้ดง้่าย เขา้ถงึไดง้่าย (เมษายน 56 
ท าใหเ้หน็) 

3.มกีลไกกลางระดบัเขตภาคใตต้อนล่าง มกีารประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะดบัเขตพืน้ที ่ปีละอย่างน้อย 1 
ครัง้(ในรปูแบบ เช่น สมชัชาระดบัเขตหรอืภาค) 

4.มเีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนัระดบัเขตของระดบัปฎบิตัแิละนโยบาย(รวมภาคเอกชน) สม ่าเสมอ 
พนัธกิจ 
1.กลไกกลางเป็นกลไกหนุนเสรมิ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ตดิตาม ขบัเคลื่อนในระดบั7 จงัหวดั 
2.สนบัสนุนกลไกจงัหวดัในการสง่เสรมิใหเ้กดิการรวมตวัและจดัองคก์รของประชาสงัคมใหเ้ขม้แขง็ใน
หลากหลายรปูแบบแลว้แต่บรบิทจงัหวดั 
3.สนบัสนุนการจดัระบบขอ้มลูระดบัเขตและจงัหวดั 
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4.ประสานงานและหาการสนบัสนุนจากทุกแห่ง 
5.ตดิตามประเมนิผล และถอดบทเรยีนอย่างต่อเนื่อง  
ยุทธศาสตร ์
1.สนบัสนุนกลไกกลางระดบัจงัหวดั ใหเ้กดิกลไกกลางประสานงานภาครีะดบัจงัหวดั ทีม่คีวามต่อเนื่องและ
ยัง่ยนื  
2.พฒันาและสนบัสนุนระบบขอ้มลูและสารสนเทศในพืน้ทีใ่หเ้ป็นรปูธรรม และองคก์รต่างๆในพืน้ทีส่ามารถ
เขา้ถงึ และน าไปใช ้ 
3.การสรา้งการมสีว่นร่วมในการขบัเคลื่อนในทุกภาคสว่น ทัง้ภาครฐั ทอ้งถิน่ วชิาการ และประชาสงัคม 

แนวทางด าเนินการพฒันากลไกระดบัจงัหวดั 
- สรา้งกลไกกลางเป็นกลไกหนุนเสรมิ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ตดิตาม ขบัเคลื่อน ในระดบั 7 จงัหวดั 
- ภาครีะดบัเขตสนบัสนุนกลไกจงัหวดัในการสง่เสรมิใหเ้กดิการรวมตวัและจดัองคก์รของรฐั ทอ้งถิน่ ประชา

สงัคม เอกชน ใหเ้ขม้แขง็ในหลายหลากรปูแบบแลว้แต่บรบิทของแต่ละจงัหวดั 
- พฒันารปูแบบการจดัองคก์รของกลไกกลางระดบัจงัหวดัในพืน้ทีจ่ากทุนเดมิทีม่ไีดไ้ดแ้ก่ 

o รปูแบบมลูนิธชิมุชน เช่นมลูนธิชิุมชนสงขลา มลูนิธชิมุชนสตูล 
o รปูแบบเครอืขา่ยเชงิประเดน็  
o รปูแบบการเคลื่อนโดยมอีงคก์รน า เช่นมอีงคก์รพฒันาเอกชนน า 
o รปูแบบการขบัเคลื่อนโดยสภาองคก์รชมุชน 
o ฯลฯ 

- แต่ละจงัหวดัก าหนดรปูแบบการจดัองคก์รทีจ่ะหนุนเสรมิใหเ้ขม้แขง็  และก าหนดเป้าหมายหรอืประเดน็ทีจ่ะ
น ามาใชเ้ป็นหวัสว่านในการขบัเคลื่อนใหช้ดัเจน เช่น จงัหวดัสงขลา  จะใชร้ปูแบบการจดัองคก์รทีเ่ป็นกลไก
กลางโดย concept ของมลูนธิชิมุชน โดยใชม้ลูนิธชิมุชนสงขลาเป็นกลไกในการเชื่อมประสานทกุภาคสว่น ใน
การใช ้การจดัท าวสิยัทศัน์จงัหวดัสงขลาแบบมสีว่นร่วม มาใช้เป็นเครื่องมอืของพืน้ทีจ่ดัการตนเอง 

- มเีวทกีลางในระดบัพืน้ทีใ่ตล่้างเพื่อการน าเสนอความกา้วหน้าในการด าเนินการ  รวมทัง้การหนุนเสรมิ
ระหว่างจงัหวดั เพื่อใหแ้ต่ละจงัหวดัสามารถขบัเคลื่อนสรา้งความเขม้แขง็ต่อภาคประชาสงัคม เอกชน เพื่อให้
ท างานร่วมกบัรฐั ทอ้งถิน่อยา่งทดัเทยีมโดยมปีระเดน็เป็นตวัเชื่อมไดต้ามทีว่าดฝนัไว ้
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4.(รา่ง) รายช่ือส่วนหน่ึงของแกนน าภาคี 7 จงัหวดัใต้ลา่ง 
ท่ี จงัหวดั ภาคส่วน ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง ท่ีอยู ่ โทรศพัท/์

อีเมล ์
1 ตรงั รฐั    
2 ตรงั ทอ้งถิน่ นายอาทร อุคต ิ

นายกเทศมนตรนีครตรงั 
ส านกังานเทศบาลนครตรงั 
เลขที ่๑๐๓ ถ.วเิศษกุล ต.ทบัเทีย่ง อ.
เมอืง จ.ตรงั ๙๒๐๐ 

 

3 ตรงั ทอ้งถิน่ นายธรรมฤทธิ ์เขาบาท 
นายก อบต.บ่อหนิ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบ่อหนิ 
258 ถนนรษัฎานุประดษิฐ ์หมู่ที ่1 
ต าบลบ่อหนิ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั 

 

4 ตรงั วชิาการ นายมานพช่วยอนิทร ์   
5 ตรงั ประชาสงัคม นายชยัพร จนัทรห์อม   
6 ตรงั ประชาสงัคม นพ.จ ารสั สรพพิฒัน์ 71/1 ถนนเพลนิพทิกัษ์ ใกลส้ามแยก

วดักุฎยิาราม  
เขตเทศบาลนครตรงั อ.เมอืง จ.ตรงั 

 

7 ตรงั ประชาสงัคม นางอารยีา แกว้สามดวง   
8 ตรงั ประชาสงัคม นางสวุณี สมาธ ิ   
9 ตรงั เอกชน นพ.สนุทร ฟองฟุ้ง   
10. สตูล รฐั    
11 สตูล ทอ้งถิน่ นายประยรู โขขดั องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสตูล 

ถ.ยนตรการก าธร ม.6  
ต.คลองขดุ อ.เมอืงสตูล จ.สตูล 9100 

 

12 สตูล วชิาการ นายสมพงศ ์หลเีคราะห ์   
13 สตูล ประชาสงัคม นางกลัยทรรศน์ ติง้หวงั   
14 สตูล ประชาสงัคม นายเสร ีจุย้พรกิ มลูนิธกิองทุน ฯ สตูล  
15. สตูล ประชาสงัคม นายอบัดุงราซกั เหมหวงั   
16 สตูล ประชาสงัคม นายอบิรอเหม อาด า 

ประธานกรรมการอสิลามฯ
สตูล 

ส านกังานคณะกรรมการอสิลามจงัหวดั
สตูล 

 

17 สตูล เอกชน นายสมชาย ตนัติศ์รสีกุล   
18 พทัลุง รฐั    
19 พทัลุง ทอ้งถิน่ นายสเุมธ บญุยก 

นายกเทศมนตรเีมอืงพทัลุง 
ส านกังานเทศบาลเมอืงพทัลุง  

20 พทัลุง วชิาการ นายไพฑรูย ์ทองสม   
21 พทัลุง ประชาสงัคม นายเสณี จ่าวสิตูร   
22 พทัลุง ประชาสงัคม นายสมคดิ ทองสง   
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23 พทัลุง ประชาสงัคม นายสมนึก พรรณศกัดิ ์   
24 พทัลุง ประชาสงัคม นายแกว้ สงัขช์ ู   
25 พทัลุง เอกชน นายธนิต สมแกว้   
26 สงขลา รฐั นายณฐัพงศ ์ศริชินะ รองผูว้่าราชการจงัหวดัสงขลา  
27 สงขลา รฐั นางเรณู ทพิยม์ณี ส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัสงขลา  
28 สงขลา ทอ้งถิน่ นายสนิธพ อนิทรตัน์ 

นายก อบต.ท่าขา้ม 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าขา้ม อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

29 สงขลา ทอ้งถิน่ นายวญิญ ์สทิธเิชนทร/์
ตวัแทน 

ส านกังานสง่เสรมิการปกครองสว่น
ทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา 

 

30 สงขลา วชิาการ นางโชตริส ศรรีะสนัต ์ สกว.ทอ้งถิน่ สงขลา  
31 สงขลา วชิาการ นายบรรเจต นะแส 

สกว. คก.ความร่วมมอื 
  

32 สงขลา วชิาการ ดร.พรีะพงศ ์ทฆีสกุล ส านกัวจิยัและพฒันา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

 

33 สงขลา วชิาการ นายจ านงค ์ แรกพนิจิ มหาวทิยาลยัทกัษณิ  
34 สงขลา ประชาสงัคม นายปาฎหิารยิ ์บุญรตัน์ 

สพม.สงขลา 
  

35 สงขลา ประชาสงัคม นายอุดม แกว้ประดษิฐ ์
สมาคมสวสัดกิาร ฯสงขลา 

  

36 สงขลา เอกชน นายสมพร สริโิปราณานนท ์   
37 สงขลา เอกชน นายชยัทตั เดชแสง  

คพอ.สงขลา 
  

38 ปตัตานี รฐั นายเสร ีศรหีะไตร รองผูว้่าราชการจงัหวดัปตัตานี  
39 ปตัตานี ทอ้งถิน่  องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัปตัตานี  
40 ปตัตานี วชิาการ ดร.ศรสีมภพ จติตภ์ริมยศ์ร ี มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยา

เขตปตัตาน ี
 

41 ปตัตานี วชิาการ ดร.สกุร ีหลงัปเูต๊ะ   
42 ปตัตานี วชิาการ นางสกุญัญา สขุสพุนัธ/์สวุมิล สกว.ทอ้งถิน่ปตัตานี  
43 ปตัตานี ประชาสงัคม นางกลัยา เอีย่วสกุล   
44 ปตัตานี ประชาสงัคม นางสาวลมา้ย มานะการ   
45 ปตัตานี ประชาสงัคม แวรอมล ีแวบลูะ   
46 ปตัตาน ี ประชาสงัคม สโิรฒน์ (เจาะปอ) สพม.

ปตัตานี 
  

47 ปตัตานี ประชาสงัคม อบัดุลเลาะห ์วาแม   
48 ปตัตานี เอกชน นายประยรูเดช คณานุรกัษ ์   
49 ยะลา รฐั ผศ.ปิยะ กจิถาวร   
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50 ยะลา ทอ้งถิน่ นายพงษ์ศกัดิ ์ยิง่ชนมเ์จรญิ 
นายก ทน.ยะลา 

ส านกังานเทศบาลนครยะลา  

51 ยะลา วชิาการ ดร.นิรนัดิเ์กยีรต ิลิว่คุณูปการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั
ราชภฎัยะลา 

 

52 ยะลา วชิาการ นายสมบรูณ์ อพัภาสกจิ สกว.ทอ้งถิน่ (กอง
เลขานุการ
กลไกเขต) 

53 ยะลา ประชาสงัคม มาเรยีม ชยัสนัทนะ   
54 ยะลา ประชาสงัคม ธรณินทร ์แวดอเลาะ 

สพม.ยะลา 
  

55 ยะลา ประชาสงัคม ประสทิธิ ์เมฆสวุรรณ   
56 ยะลา เอกชน ดร.ณพพงศ ์ธรีะวร หอการคา้จงัหวดัยะลา (กรรมการบริ

หารกลไก
เขต) 

57 นราธวิาส รฐั วรรณา ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันราธวิาส  
58 นราธวิาส ทอ้งถิน่    
59 นราธวิาส วชิาการ นายวริชั เอีย่มปลดั สกว.ทอ้งถิน่นราธวิาส  
60 นราธวิาส ประชาสงัคม นายคอยรซูามนั   
61 นราธวิาส ประชาสงัคม มะ สโิรจน์  

สพม.นราธวิาส 
  

62 นราธวิาส เอกชน นายปกรณ์ ปรชีาวฒุเิดช หอการคา้จงัหวดันราธวิาส  
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คณะกรรมการบริหารกลไกเขตและกองเลขานุการ 
ท่ี ภาคส่วน ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง ท่ีอยู ่ โทรศพัท/์อีเมล ์

1 สปสช. นพ.ธรีวฒัน์ กรศลิป ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตเิขต 12 
สงขลา 

 

2 สกว. นายสนิธุ แกว้สนิธุ ์ สกว.ฝา่ยวจิยัเพื่อทอ้งถิน่  
3 สกว./มอ. ผศ.ดร.ไชยวรรณ วฒัน

จนัทร ์
สกว.ชุดโครงการ ฯ พืน้ที ่4 จงัหวดัใตล่้าง  

4 พอช. นายธรีพล สวุรรณ
รุ่งเรอืง 

สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ส านกังานภาคใต ้  

5 กป.ใต ้ นายกติตภิพ สทุธสิว่าง คณะกรรมการประสานงานองคก์รพฒันาเอกชน
ภาคใต ้

 

6 สสส.ส านกั 
3 

นายสรุยิา ยขีนุ ผูป้ระสานงาน Node สสส.ภาคใตต้อนล่าง  

7 สปร. นางกรรณิการ ์บรรเทงิ
จติร 

ส านกังานปฏริปู  

8 สช. นายจารกึ ไชยรกัษ ์ ส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ  
9 เอกชน นายชติ สง่ากุลพงศ ์ มลูนิธชิมุชนสงขลา  
10 รฐั นพ.ศริชิยั ลวีรรณนภาใส ศนูยบ์รหิารการพฒันาสขุภาพจงัหวดัชายแดนใต้  
11 มอ. ผศ.ดร.พงคเ์ทพ สธุรีวุฒ ิ สถาบนัการจดัการระบบสขุภาพภาคใต ้มอ.  
12 มอ. นพ.วรีะศกัดิ ์จงสูว่วิฒัน์

วงศ ์
สถาบนัวจิยัและพฒันาสขุภาพภาคใต ้มอ.  

13 ม.ทกัษณิ ดร.ณฐพงศ ์จติรนิรตัน์ โครงการจดัตัง้ศนูยอ์สิลามศกึษาเพื่อการบรูณา
การ ม.ทกัษณิ 

 

14 เอกชน นายกติตศิกัดิ ์ปิยะ
พฒันา 

หอการคา้จงัหวดัสงขลา  

15 มชส. นพ.สภุทัร ฮาสวุรรณกจิ มลูนิธชิมุชนสงขลา  
16 มชส. นายชาครติ โภชะเรอืง มลูนิธชิมุชนสงขลา  
17 พอช. นายสามารถ  สขุบรรจง สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ส านกังานภาคใต ้  
18 สปสช. นายสายนัต ์อาจณรงค ์ ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตเิขต 12 

สงขลา 
 

19 สจรส.มอ. นายวนิิจ ชุมนูรกัษ์ สถาบนัการจดัการระบบสขุภาพภาคใต ้มอ.  
หมายเหตุ : ดร.ณพพงศ ์ธรีะวร และคุณสมบรูณ์ อพัภาสกจิ มรีายชื่อในภาค ี7 จงัหวดัแลว้ 
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รายช่ือเจ้าหน้าท่ีสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน ส านักงานภาคใต้ 
ท่ี จงัหวดั ภาค

ส่วน 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง ท่ีอยู ่ โทรศพัท/์อีเมล ์

1 ปตัตานี  นายไสว หนูยก   
2 นราธวิาส  ทพิวรรณ หวัหนิ   
3 ยะลา  อาร ีเจ๊ะโซ๊ะ   
4 สตูล  สมุทร เอยีดตรง   
5 ตรงั  ศลีเรอืงศกัดิ ์สกุใส   
6 พทัลุง  สวุฒัน์ คงแป้น   
 

ปิดประชุม 
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5)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลไกกลางงานปฎิรปูระดบัเขต : พืน้ท่ีภาคใต้ตอนล่าง ครัง้ท่ี 1 
วนัท่ี 18 ตลุาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติสาขา เขต 12 สงขลา 
ผูเ้ข้ารว่ม  คณะกรรมการบรหิารกลไกกลางฯ 

   
สรปุการประชุม 

1.ชีแ้จงวตัถุประสงคก์ารประชมุ 
นพ.ธรีวฒัน์ กรศลิป์ ชีแ้จงความเป็นมาในการแต่งตัง้คณะกรรมการและบทบาทภารกจิของคณะ

กรรมการบรหิารกลไกกลางงานปฎริปูระดบัเขต : พืน้ทีภ่าคใตต้อนล่าง โดย สปร.มภีารกจิงานปฎริปูการเมอืงร่วมกบั
ภาคใีนพืน้ทีใ่ตล่้าง (สปสช. สช. สสส. พอช. สกว. มอ. ม.ทกัษณิ วพศ. ภาคเอกชน มชส.) โดยมเีป้าหมาย สรา้งความ
เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล ้า สรา้งพืน้ทีจ่ดัการตนเอง ในลกัษณะสนบัสนุนใหเ้กดิการเตบิโตของภาคประชาสงัคมใน
การพฒันาจงัหวดัในหลายรปูแบบตามบรบิทจงัหวดั 

2.น าเสนอแนวทางด าเนินงานของระดบัเขต มรีายละเอยีดดงันี้ 
วิสยัทศัน์ “7 จงัหวดัใตต้อนล่าง มกีารจดัการตนเอง ร่วมใจ ร่วมมอืสูก่ารสรา้งความเท่าเทยีมและความผาสกุ

ของประชาชน” 
เป้าหมาย 2 ปี (2555-2557) 

1.พฒันากลไกจงัหวดัในเชงิบรูณาการใหเ้กดิขึน้ครบ 7 จงัหวดัภายในปี 2557 (เป้าหมายปี 56 เกดิ
กลไกไม่น้อยกว่า 4 แห่ง) มอีงคป์ระกอบ ภาคภีาครฐั ทอ้งถิน่ วชิาการ ประชาสงัคม/เอกชน ท างานร่วมกนั และก่อเกดิ
ประเดน็ของตนในแต่ละจงัหวดั (เน้นแนวทางใหช้มุชน ประชาสงัคม ทอ้งถิน่สามารถจดัการตนเองระดบัจงัหวดั/อ าเภอ/
ต าบล/ภูมนิิเวศ/ประเดน็) 

2.ระบบขอ้มลูกลางระดบัเขต รวบรวม พืน้ทีแ่ละองคก์รต่างๆน ามาใชไ้ดง้่าย เขา้ถงึไดง้่าย (เมษายน 56 
ท าใหเ้หน็) 

3.มกีลไกกลางระดบัเขตภาคใตต้อนล่าง มกีารประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะดบัเขตพืน้ที ่ปีละอย่างน้อย 1 
ครัง้(ในรปูแบบ เช่น สมชัชาระดบัเขตหรอืภาค) 

4.มเีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนัระดบัเขตของระดบัปฎบิตัแิละนโยบาย(รวมภาคเอกชน) สม ่าเสมอ 
3.บทบาทการสนบัสนุน 
สปร.ปี 55 มแีนวทางสนบัสนุนระดบัจงัหวดัหลายรปูแบบ เช่น การใชก้ม.ขบัเคลื่อน, มกีารใชน้โยบาย

สาธารณะ(เช่น ธรรมนูญระดบัจงัหวดั/วสิยัทศัน์/แผนพฒันาจงัหวดั) ตอ้งการสนบัสนุนผ่านกลไกระดบัพืน้ที ่มากกว่า
ผ่าน สปร.โดยตรง 

4.พืน้ทีเ่ป้าหมายระดบัจงัหวดั 3-4 จงัหวดั(สงขลา ตรงั สตูล พทัลุง ยะลา)ทีจ่ะด าเนินการในปี 2556  
5.คน้หาภาครีะดบัจงัหวดั 
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จ.ตรงั :  ภาคทอ้งถิน่ คุณอาทร ภาควชิาการ มานพ(สกว.) ภาคประชาสงัคม/ชยัพร(สพม/คสช.) /นพ.จ ารสั 
อารยีา(พอช.) /สวุณี เลขา ภาคเอกชน(นพ.สนุทร) 

จ.สตูล(รกัจงัสตูล)ภาคทอ้งถิน่ อ.ประยรู(ทอ้งถิน่จงัหวดั) ภาควชิาการ  สมพงศ(์สกว.ทอ้งถิน่) ภาคประชา
สงัคม กลัยาทรรศน์  คณะกรรมการอสิลามจงัหวดั เสร(ีมลูนิธกิองทุนฯ) อบัดุลราซกั (สพม.)ภาคเอกชน สมชาย (อดตี
ประธานหอการคา้) 

จ.พทัลุง(ร่วมกบัสสส.) ภาคทอ้งถิน่  นายกสเุมธ นายกเทศบาลเมอืง ภาควชิาการ  อ.ไพฑรูย ์(ม.ทกัษณิ) 
ภาคประชาสงัคม เสนีย(์จงัหวดัน่าอยู่) สมคดิ(สมาคมครอบครวัเขม้แขง็) ภาคเอกชน   คุณธนิต (BCL) 

จ.ยะลา ภาครฐั  อ.ปิยะ (รองเลขา ศอบต.) ภาคทอ้งถิน่  นายกพงษ์ศกัดิ ์ ภาควชิาการ ดร.นิรนัดรเ์กยีรต ิม.
ราชภฎั ตแูว (สกว.) สมบรูณ์ (ศอบต.)  ภาคประชาสงัคม  มาเรยีม ธรนินทร(์สพม.) ประสทิธิ ์(สภาประชาสงัคมฯ) 
ภาคเอกชน  ดร.ณพพงศ ์ประธานหอการคา้ 

จ.สงขลา ภาครฐั  รองผูว้่าณฐัพงศ ์ เรณู (พช.) ภาคทอ้งถิน่   นายกสนิธพ/อ ามฤต(ทอ้งถิน่จงัหวดั) 
ภาควชิาการ  โชตริส (สกว.จงัหวดั) บรรเจต(สกว.) ดร.พรีะพงศ ์มอ. อ.จ านง ม.ทกัษณิ ภาคประชาสงัคม  ปาฎหิารยิ ์
(สพม.) มลูนิธชิมุชน อุดม(สมาคมสจัจะวนัละบาท) ภาคเอกชน   คุณสมพร สริโิปราณานนท ์ชยัทตั (คพอ.)  

จ.ปตัตานี ภาครฐั  รองผูว้่าเสร ีภาคทอ้งถิน่  อบจ. ภาควชิาการ ดร.ศรสีมภพ ดร.สกุร ี สกุญัญาและสวุมิล
(สกว.) ภาคประชาสงัคม  กลัยา(สช.) ละมา้ย (NGOz) แวลอมล ีชุมชนศรทัธา เจ๊ะปอ(สพม.) อบัดุลเลาะห ์วาแม
(พอช.) ภาคเอกชน  ประยรู(ประธานศาลเจา้ลิม้กอเหนี่ยว)   

จ.นราธวิาส ภาครฐั วรรณา (สสจ.) ภาคประชาสงัคม  คอยรซูามนั, มะ สโิรจน์(สพม.) ภาคเอกชน  ปกรณ์ 
(รองประธานหอการคา้) 

6.เชื่อมโยงงานของการพฒันาระบบสขุภาพชุมชน 
องคก์ารอนามยัโลกและกระทรวงสาธารณสขุ มคีวามร่วมมอืในการพฒันาระบบสขุภาพชมุชน โดยมเีป้าหมาย

อยู่ทีพ่ืน้ทีร่ะดบัต าบล มกีารพฒันากลไกระดบัเขตและภาค ตอ้งการใหบ้รูณาการกบักลไกของสปร.และสช. 
7.นดัครัง้ต่อไป จดัประชมุผูป้ระสานระดบัจงัหวดั 7 จงัหวดั  
ชีแ้จงท าความเขา้ใจการด าเนินงานกลาง /กลไก/เป้าหมายการด าเนินงาน/วางแผนการท างานระดบัพืน้ที ่

ตอ้งการองคป์าฐก มรีายชื่อเสนอดงันี้ นพ.ประเวศ วะส/ีเสกสรรค ์ประเสรฐิกุล/จนิตนา แกว้ขาว/บณัฑรู ล ่าซ า ในวนั
องัคารที ่13/14 พฤศจกิายน 2555  

8.แนวทางต่อไป ธนัวาคม 55 ลงประชมุกบัระดบัจงัหวดั 5 จงัหวดั/ มค.-มคี. ปี 56 จะตอ้งผลกัดนัใหเ้กดิ
กลไกระดบัจงัหวดั /มกีารหนุนเสรมิระดบัจงัหวดั (สปร.หนุนเสรมิงานปฎริปูระดบัจงัหวดั ตามเนื้องานประมาณ 
200,000 บ./สปสช. หนุนกลไกจงัหวดั 100,000 /พอช.ผ่านสภาองคก์รชุมชนและพืน้ทีก่ลาง จ.ละ 100,000 เป็นตน้) 
งานขอ้มลูกลาง มสีปสช./มลูนิธชิุมชนสงขลารบัผดิชอบ ขอ้มลูของแต่ละองคก์รทีเ่ป็นขอ้มลูกลางระดบัเขต/จงัหวดั 
เมษายน ปี 56 จะตอ้งด าเนินการแลว้เสรจ็ 
การประชุมคณะกรรมการบรหิารกลไกกลาง ประชุมทุก 3 เดอืน(อาจรวมกบัวาระทีจ่ะไปประชุมร่วมกบัพืน้ที)่ ร่วม
ก าหนดประเดน็ร่วมของภาค/จงัหวดั จดัเวทสีาธารณะ/จดัการความรู ้น าเสนอสูส่งัคม 

ปิดประชุม 
 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนากลไกจังหวดัสุขภาวะในพืน้ท่ี 7 จังหวดัภาคใต้ตอนล่าง  2555 

 

37 

 

6)รายงานการประชุมคณะท างานผูป้ระสานงานจงัหวดั 7 จงัหวดัภาคใต้ตอนล่าง 
วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 – 15.00  น.  
ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดสแ์อนดรี์สอรท์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

   

   

รายช่ือผูเ้ข้ารว่มประชุม 

1. นางสาวกมลทพิย ์อนิทะโณ 2. อ.กรรณิการ ์บรรเทงิจติร 
3. นางกลัยทรรศน์ ติง้หวงั  4. นางกลัยา เอีย่วสกุล 
5.นายกาจ ดษิฐาอภชิยั  6.นายกติตโิชต ิชนะหลวง 
7.นายคอยรซูามนั มะ  8.นายจริะศกัดิ ์ควนจนัทร ์
9.นายชยัพร จนัทรห์อม  10.นายชยัวุฒ ิเกดิชื่น 
11.นายชาครติ โภชะเรอืง  12.นายชติ สง่ากุลพงศ ์
13.นายแพทยช์ชูยั ศุภวงศ ์  14.นางฐานชัตา นนัทดุสติ 
15.ดร.ณพพงศ ์ธรีะวร  16.นายตรา เหมโคกน้อย 
17.นายธรีพล สวุรรณรุ่งเรอืง 18.นพ.ธรีวฒัน์ กรศลิปะ 
19.นายนท ีหมโีดด  20.นางบุญศร ีแกว้มนั 
21.นางสาวบุญเรอืง ปลอดภยั 22.นางประนอม เดชธราดล 
23.ผศ.ดร.พงคเ์ทพ สธุรีวุฒ ิ 24.นางสาวพรทพิย ์เชือ้งาม 
25.นายมะนาว ีคานย๊ะ  26.นางสาวลดัดาวลั รตันเดช 
27.ดร.วณี ป่ินประทปี  28.นางวลัภา ฐาน์กาญจน์ 
29.นายศลีเรอืงศกัดิ ์สกุใส  30.นายสมคดิ ทองสง 
31.นายสมนึก พรรณศกัดิ ์  32.คุณสมบรูณ์ อพัภาสกจิ 
33.นายสมพงศ ์หลเีคราะห ์  34.นายสมพร สริโิปราณานนท ์

http://www.songkhlahealth.org/orgdb/member/1612
http://www.songkhlahealth.org/orgdb/member/30702
http://www.songkhlahealth.org/orgdb/member/5228
http://www.songkhlahealth.org/orgdb/member/1560
http://www.songkhlahealth.org/orgdb/member/12360
http://www.songkhlahealth.org/orgdb/member/30699


รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนากลไกจังหวดัสุขภาวะในพืน้ท่ี 7 จังหวดัภาคใต้ตอนล่าง  2555 

 

38 

 

35.นายสมุทร เอยีดตรง  36.นายสามารถ สขุบรรจง 
37.นายสายนัต ์อาจณรงค ์  38.นางสาวสาวกิา วรรณพงค ์
39,นางสกุญัญา สขุสพุนัธุ ์  40.นายสธุ ีด าคง 
41.นพ.สภุทัร ฮาสวุรรณกจิ  42.นายสรุนิทร ์จตุการ 
43.นางสวุณี สมาธ ิ  44.นางสวุรรณี เกดิชื่น 
45.นางอจัจมิา พรรณนา  46.นายอบัดุงราซกั เหมหวงั 
47.นางอารยีา แกว้สามดวง  48.นายอาหามะ ลเีฮง็ 
49.นายอสิมาแอล สเิดะ  50.นายอุสมาน หวนัลาเบ๊ะ 
51.นางสาวฮามดี๊ะ หวนันุรตัน์ 52.นายฮาสนั พรดัข า 
53.นายเมธา เมธารฐั  54.นางโชตริส ศรรีะสนัต ์
55.ดร.ไชยวรรณ วฒันจนัทร ์

สรปุการประชุม 
นพ.ธรีวฒัน์ กรศลิป น าเสนอแนวคดิในการด าเนินงานพฒันากลไกประสานงานภาคยีุทธศาสตร ์7 จงัหวดั

ภาคใตต้อนล่าง บนฐานความอุดมสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาต ิปญัหาความไม่สงบใน จชต.  
การใชภ้าษามลาย ูการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ ฯลฯ โดยการเพิม่บทบาทภาคประชาสงัคมใหท้ างานอย่างทดัเทยีม
กบัภาครฐั ภาคทอ้งถิน่ มสีาระส าคญัดงันี้ 

1.จากการวเิคราะหพ์บว่ามอีงคก์ร  หน่วยงาน  ภาคประชาชน  มกีารขบัเคลื่อนหรอืปฏบิตักิารในพืน้ทีต่าม
ภารกจิของตนเองทัง้ในเชงิการแกป้ญัหาและการพฒันาในพืน้ที ่ หลายองคก์ร หลายหน่วยงาน  ทัง้ภาครฐั  ภาค
ประชาชน และภาคเอกชน เช่น ภาคตีระกลู ส. ตระกลูพ.  ภาควชิาการ ลว้นมเีป้าหมายเดยีวกนั คอื ประชาชน ในการ
ท างานท าอย่างไรใหม้กีลไกกลางในการประสานงาน เชื่อมโยงบรูณาการ 

2.กรอบแนวคดิ : เป้าหมาย : Purpose  ลดความเหลื่อมล ้า  สรา้งความเป็นธรรม  
หลกัการด าเนินการ : Principle  พืน้ทีจ่ดัการตนเอง 
กลวธิ ี: Process กลไกกลางระดบัเขตและจงัหวดั 
3.นิยาม ชมุชนทอ้งถิน่จดัการตนเอง 

ž  ชุมชนท้องถ่ิน = ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ภมิูนิเวศน์ 
ž  จดัการตนเอง = บริหารจดัการทุน (คน องคก์รชุมชน ทรพัยากร ฯลฯ) เพื่อชุมชนทอ้งถิน่มจีติส านึก 

สาธารณะ รูเ้ป้าหมาย แกไ้ขปญัหา และพฒันาชมุชนตนเองไปสูเ่ป้าหมายอย่างยัง่ยนื เชื่อมัน่วถิแีละพลงัชมุชน มี
ความสามารถในการจดัการชมุชนและจดัความสมัพนัธก์บัภาค ีใชแ้ผนการจดัการความรู ้และทุนชุมชนแกไ้ขปญัหา 
และพฒันาตนเองทุกดา้นอย่างเป็นระบบ เพื่อการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้งและการพฒันาอย่างยัง่ยนื  
ž  กลไกกลาง ข้อต่อท่ีส าคญัจากการปฏิรปูระดบัประเทศสู่พืน้ท่ีจดัการตนเอง 
ž  พืน้ทีจ่ดัการตนเองตามนยิามขา้งตน้ คอืระดบั... 
ž   1. ระดบัจงัหวดั 
ž   2. ระดบัอ าเภอ 
ž   3. ระดบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ž      กลไกกลาง  เป็นกลไกหนุนเสรมิ  สนบัสนุน  แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ตดิตาม  สง่เสรมิใหเ้กดิการรวมตวัและ

จดัองคก์รใหเ้ขม้แขง็ในหลากหลายรปูแบบตามบรบิทของจงัหวดั 
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กลไกกลางม ี 2 ระดบั  
ž   1. กลไกกลางระดบัเขต 
ž   2. กลไกกลางระดบัจงัหวดั  
ž  4.จากแนวคิด : สู่รปูธรรมของการขบัเคลื่อนระดบัเขต 

4.1 ค าสัง่กลไกกลางระดบัเขต   4 ขา (รฐั – ประชาสงัคม – ทอ้งถิน่ – เอกชน) 
4.2 วสิยัทศัน์  :  7 จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง มกีารจดัการตนเอง  รว่มใจ ร่วมมอืสูก่ารสรา้งความเท่าเทยีมและ

ความผาสกุของประชาชน    
4.3 เป้าหมาย  :   

1. กลไกจงัหวดัเกดิขึน้ครบ 7 จงัหวดัภายในกนัยายน 2557 (ภายในกนัยายน 2556 เกดิกลไก
จงัหวดัไม่น้อยกว่า 4 แห่ง) 

2. ระบบขอ้มลูกลางระดบัเขตทีส่ามารถใหพ้ืน้ที ่(ระดบัจงัหวดั หน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง อปท.) 
เขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ในการวางแผนระดบัพืน้ทีไ่ด ้(ภายใน เมษายน 2556) 

3. การประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะดบัเขตพืน้ที ่ปีละไม่น้อยกว่า 1 ครัง้ 
4.4 ยุทธศาสตร ์ : 

1.สนบัสนุนกลไกกลางระดบัจงัหวดัใหเ้กดิ “ศนูยป์ระสานงานภาคพีฒันาจงัหวดัอย่างบรูณาการเพื่อ
การปฏริปูประเทศไทย”  

2.พฒันาและสนบัสนุนระบบขอ้มลูและสารสนเทศในพืน้ทีใ่หเ้ป็นรปูธรรม และองคก์รต่างๆในพืน้ที่
สามารถเขา้ถงึ และน าไปใชป้ระโยชน์ 

3.การสรา้งการมสีว่นร่วมในการขบัเคลื่อนในทุกภาคสว่น  ทัง้ภาครฐั   ภาคทอ้งถิน่  ภาคประชา
สงัคม ภาคเอกชน และภาควชิาการ  
4.5 เป้าหมายกลไกกลางระดบัจงัหวดั “ศนูยป์ระสานงานภาคีพฒันาจงัหวดัอย่างบูรณาการเพื่อ

การปฏิรปูประเทศไทย” 
1.มคีณะท างานกลไกกลางทีม่อีงคป์ระกอบทัง้ 4-5 ภาคสว่น  คอื ภาครฐั ภาคทอ้งถิน่ ภาคประชา

สงัคม  ภาควชิาการ และภาคเอกชน 
2.มกีารประชุมคณะท างานอย่างสม ่าเสมอไม่น้อยกว่า 4 ครัง้/ปี 
3.มปีระเดน็กลางของจงัหวดัทีเ่ป็นความเหน็ร่วมในการขบัเคลื่อนเพื่อลดความเหลอืมล ้า สรา้งความ

เป็นธรรม ในการผลกัดนั ทีเ่ป็นประเดน็ของจงัหวดันัน้ๆ และ อปท. (หลงัจากเกดิกลไกลกลาง) 
4.แผนงานระดบัจงัหวดัทีส่นบัสนุนการท างานร่วมกนัทัง้ 4-5 ภาคสว่นในระดบัจงัหวดั และสนบัสนุน

ใหป้ระเดน็กลางในขอ้ 3 ขบัเคลื่อนในระดบั อปท.  
5.การประชมุเพื่อสรุปบทเรยีนในระดบัจงัหวดัและ อปท.ปีละ 1 ครัง้ 

4.6 บทบาทหน้าท่ีกลไกกลางระดบัจงัหวดั “ศนูยป์ระสานงานภาคีพฒันาจงัหวดัอย่างบูรณาการ
เพื่อการปฏิรปูประเทศไทย” 

1.สนบัสนุนการจดัท าระบบขอ้มลูจงัหวดั 
2.ชกัชวนภาคทีัง้หมดในจงัหวดัมาสรา้งวสิยัทศัน์และเป้าหมายร่วม 
3.สนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัอย่างบรูณาการโดยเอา “ชุมชนทอ้งถิน่เป็นตวัตัง้” 
4.ประสานการขบัเคลื่อนการด าเนินการ 
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ทีป่ระชมุประกอบดว้ยตวัแทนของ 7 จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง ไดร้่วมเสนอแนะความเหน็และแนวทาง
ด าเนินงานของตน มสีาระส าคญัดงันี้ 

 1. จ.ตรงั ทมีงานทีป่ระกอบดว้ยหลายภาคสว่นพยายามท างานกบัทอ้งถิน่ สะทอ้นว่าการท างานของประชา
สงัคมกบัภาครฐัไม่ควรคาดหวงัรฐัจะมาเป็นตวัหลกั การท างานกบัทอ้งถิน่จะท าไดง้่ายกว่า อยากใหท้ างานใหเ้กดิเป็น
รปูธรรมมากกว่าเสนอแนวคดิแบบประชาสงัคม  

ในพืน้ทีต่ าบลมสีภาองคก์รชุมชนเป็นเวทกีลางของต าบล และสนบัสนุนการจดัท าเวทกีลางใหม้บีทบาทกลาง 
ในการจดัท าขอ้มลู/ขอ้มลูใหม่ ก าหนดประเดน็นโยบาย สรา้งโอกาส แต่จะท าใหภ้าคต่ีางๆยอมรบัไดอ้ย่างไร 

2.  จ.ปตัตานี ใชก้ลไกสมชัชาสขุภาพจงัหวดัเป็นแกนประสาน มปีระเดน็หลกัในการเคลื่อน 2 เรื่องมสีือ่ 15 
แห่ง มคีรม.น้อย/กองทุนสขุภาพต าบลทีไ่ดง้บรว่มจากจงัหวดั มาพฒันาศกัยภาพจดัสมชัชาต าบล อนาคตตอ้งการท า
แผนพฒันาจงัหวดั จงัหวดัยงัตอ้งการหนุนเสรมิดา้นทมีวชิาการ 

 3. จ.พทัลุง สะทอ้นความเหน็ต่อแนวคดิการด าเนินงานของเขตว่ายงัเป็นวธิคีดิเดมิ คอื มโีครงการเขา้มาแลว้
คดิใหม่นบัหนึ่งใหมแ่ลว้กระจายไปยงัจงัหวดั แนวคดิคลา้ยประชารฐัเดมิ ในสว่นแกนน าทีม่าร่วมเวทสีะทอ้นว่าภาค
ประชาสงัคมยงัท างานกบัภาครฐัไม่ได ้แต่สนบัสนุนการหาจุดร่วมดว้ยกระบวนการสมชัชา ตอ้งการการท างานทีต่อบ
โจทยป์ระชาชน มจีนิตนาการร่วมทีเ่ขา้ใจความเป็นจรงิของพืน้ที ่และเสนอว่า แกนหลกัปฎริปู คอื ลดอ านาจรฐั เพิม่
อ านาจประชาชน สรา้งกลไกภาคประชาชนสามารถเขา้ไปท าแผนร่วมกบัจงัหวดั หนุนเสรมิขบวนทีม่ใีนพืน้ที ่
โดยเฉพาะสภาองคก์รชมุชน 

      กลไกหลกั มเีพยีงรฐัและประชาชนเท่านัน้ 
4.  จ.สตูล สะทอ้นว่าการท างานกบัรฐัหรอืหน่วยงาน ตอ้งมเีจา้ภาพหลกัทีม่ปีจัจยัเสรมิใหพ้รอ้มในการ

ประสาน รวมถงึมศีกัยภาพในการประสาน สตูลมกีองทุนหลกัประกนัสขุภาพระดบัต าบล เวลามกีารประชุมเหน็ภาพว่า
ทอ้งถิน่ใหค้วามส าคญัไปรว่มพรอ้มเพรยีง เราสามารถสอดแทรกแนวคดิการจดัการตนเองในการประชุม เสนอใหพ้ืน้ที่
สรา้งอตัลกัษณ์ในการท าโลโกกองทุนต าบลเป็นของตนเอง และการด าเนินงานในแต่ละแห่งจะตอ้งมเีทคนิคในการ
ประสานกบัผูม้อี านาจเชงินโยบาย สนบัสนุนการสรา้งพืน้ทีก่ลาง มาท างานร่วมกนัใชก้ารประสานงานอย่างไรอ้ านาจ 
ท างานตามช่องทางของแต่ละภาค ีมกีารใชง้บท างานร่วมกนั มปีระเดน็ร่วม กรณีสตูลใช ้“สมชัชาคนสตูล” เป็นพืน้ที่
กลาง ปจัจบุนัยงัขาดงานวชิาการ และยงัหาช่องทางประสานกบัรฐัทีไ่ม่แขง็ตวั 

  5.จ.ยะลา มาร่วมในการประชมุเพราะอยากเรยีนรูจุ้ดเด่น จุดดอ้ยจากบทเรยีนในอดตี ในสว่นภาคเอกชนยงั
ไม่เขา้ใจกระบวนการสมชัชา แต่ทางหอการคา้ยะลารบัทีจ่ะท าหน้าทีผู่ป้ระสานงานระดบัจงัหวดั โดยทีผ่่านมาไดท้ างาน
กบัรฐัเป็นปกต ิปจัจุบนัมศีอบต.มาท างานดว้ย โดยไปเสนอแนะยุทธศาสตรใ์นดา้นเศรษฐกจิ ร่วมกบัม.ราชภฎั 
หอการคา้ 5 จงัหวดั 

 6. จ.นราธวิาส มชีมรมโต๊ะอหิมา่ม มชีมรมของทอ้งถิน่ทีส่ามารถเชื่อมโยงสรา้งพืน้ทีก่ลาง 
7. จ.สงขลา  สะทอ้นว่าประชาชนยงัขาดอ านาจในการตดัสนิใจ หรอืรวมตวักนั เสนอใหแ้ต่ละจงัหวดัสรา้ง

วาระชมุชนร่วมกนั แลว้ใช ้MOU ในการท างานร่วมกนั 
 8.สปร.  สรุปหลกัคดิใหญ่ คนือ านาจใหป้ระชาชนผ่านแนวทางพืน้ทีจ่ดัการตนเอง และยกตวัอย่าง 

 อปท.นาทอน จ.สตูลร่วมกบัชมุชนจดัการกองทุนมาท างาน ขบัเคลื่อนตามบรบิทของตนเอง มเีวทกีลางเชื่อมโยงการ
ท างานของภาค ี

9.ผลการแบ่งกลุม่ย่อย  
จงัหวดัสงขลา 

ผูเ้ขา้ร่วม สสจ.พช. สกว.วพส. พอช. มชส. ทต.ปรกิ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนากลไกจังหวดัสุขภาวะในพืน้ท่ี 7 จังหวดัภาคใต้ตอนล่าง  2555 

 

41 

 

แนวทางการพฒันากลไกกลาง 
-ทุนเดมิในพืน้ที ่
ผูป้ระสานงานหลกั : ชาครติ – สงขลาพอเพยีง 
สามารถ – เครอืขา่ยสภาองคก์รชุมชนระดบัจงัหวดั /สปร. 
สนิธพ – สมชัชาสขุภาพจงัหวดั (70 เกลอ) 
เรณู – โครงการเรารกัสงขลาเฉลมิพระเกยีรต ิ
สรุยิา – เครอืขา่ยต าบลสขุภาวะ (ปรกิ) 
โชตริส – เครอืขา่ยวจิยัชาวบา้นทอ้งถิน่ (สกว.) 
ขจรศกัดิ ์–เครอืขา่ยองคก์รสว่นภูมภิาค (พช./เกษตร/พมจ.) 
สกุติต ิ– 15 ภาคบีรหิารจดัการ (วสิยัทศัน์ 2020 ) 
 อ ามฤต – ทอ้งถิน่จงัหวดั / ภคพร  อบจ. 
วลัภา  – เครอืขา่ย วพส. 
สมพร – ภาคเอกชน 
อุดม – เครอืขา่ยสจัจะวนัละบาท 
-โอกาส 
นโยบายทีเ่กดิจากประชาสงัคมคดิร่วมกบัผูว้่าฯ (hub) 
นโยบายขององคก์รรฐั/ทอ้งถิน่ เอือ้ต่อการท างานร่วมกนั 
-ปญัหาร่วม 
การเมอืงทอ้งถิน่ขดัแยง้ 
ภยัพบิตั/ิสิง่แวดลอ้ม (น ้า,ดนิ,ขยะ , ปา่ไม ้ฯลฯ) 
ยาเสพตดิ 
เยาวชน 
สขุภาพ 
อาหารปลอดภยั 
ยากจน/หนี้สนิ 
นโยบายรฐั (ท่าเรอื/โรงไฟฟ้า ฯลฯ) ทีก่ระทบต่อชุมชน 
แผนงานระยะสัน้ 
-นดัผูป้ระสานงานแต่ละเครอืขา่ยมาร่วมสรา้งพืน้ทีก่ลาง วางแผนการประสานงาน การปฎบิตักิารร่วม โดยมี

ความร่วมมอืร่วมท าวสิยัทศัน์จงัหวดัสงขลา 2020 โดยนดัหมายวนัที ่27 พย.เวลา 13.00 น.          ณ ส านกังานมลูนิธิ
ชุมชนสงขลา 

ผูป้ระสานเบือ้งตน้ ชาครติ 
 

จงัหวดัสตลู 
ปญัหาทีน่ าไปสูเ่ป้าหมาย 

 ยงัขาดการมองการหนุนช่วย พืน้ที ่
 ขาดการสง่ต่อใหห้น่วยงานอื่น 

เป้า 
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 ธ.ค. 55  กลไกกลางลงพืน้ที ่(แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ระบวนการท างาน) 
 ม.ค.-ก.พ. 56 ขบัเคลื่อนกลไกจงัหวดั 

หน้าที ่
 รวบรวมขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นรปูธรรมในจงัหวดั 

กลไกกลาง 
 มลูนิธอินัดามนั 
 ประมง 
 สกว. 
 ทอ้งถิน่ 
 พอช. 
 มอ. 
 เยาวชน 
 เครอืขา่ยแผน 

ท าหน้าที ่
 คน้หาเพื่อน 
 หาพืน้ทีท่ีเ่ป็นรปูธรรม ประเดพน็การขบัเคลื่อน สรา้งรปูธรรม 
 น าเสนอแลกเปลีย่น ถ่ายทอดความรู ้แนวราบ ถ่ายทอดงานซึง่กนัและกนั 
 น าเสนอเชงินโยบาย (สมชัชา กดดนั น าเสนอ) 

ผูป้ระสานเบือ้งตน้ กลัยาทรรศน์ 
จงัหวดัพทัลุง  

พทัลุงกบัความเป็นไปได ้
ทุน 

 โอกาส (เจา้บา้นมาก มกีารขบัเคลื่อนมาก โครงการมาก คนอื่นเหน็ศกัยภาพ) 
ปญัหา 

 ขาดขอ้ตกลง 
 ตดิผลประโยชน์  
 ท างานตามจรงิ 

พืน้ทีก่ลาง 
 หน่วยอาสาประสาน (สมาคมครอบครวัเขม้แขง็,เมอืงลุงน่าอยู่) 
 เวทสีาธารณะเปิด 

ปญัหา 
 ปรมิาณ 
 เน้ือหา 
 พืน้ที ่
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 ความขดัแยง้ทางการเมอืงและผลประโยชน์ 
แผนระยะสัน้ 

 15 พย.55 ประชุม คทช. 
 พย.ประสาน 
 ธค.วางแผนการท างาน 
 มค.55 เกดิกลไก 

ผูป้ระสานเบือ้งตน้ สมคดิ 
จงัหวดัตรงั 

การแบ่งพืน้ทีก่ารท างาน  
 เวททีอ้งถิน่ 
 พืน้ทีโ่ซน 1 
 พืน้ทีโ่ซน 2 
 พืน้ที ่โซน 3 
 พืน้ทีก่ลาง 

ประเดน็ (แนวคดิ ค่านิยม) 
 เศรษฐกจิชายแดนสูก่ารเป็นประชาคมอาเซีย่น 
 สงัคมการศกึษา 
 ทรพัยากรทีด่นิ 

ท า 3 ประเดน็น้ีใหเ้ลก็ลง เพื่อลดเป้าหมายทีแ่ตกต่าง 
กลไกกลาง 

 ประมวลเรื่องราวขอ้เทจ็จรงิทีน่ าไปสูก่ารพฒันา คอื กลไกคนเฒา่ 
 กลไกกลางท าหน้าที ่ประสานงาน จดัเวท ี

กระบวนการ 
 สมชัชาปฏริปู/สมชัชาสขุภาพ/สมชัชาประชาธปิไตยชุมชน 
 ชมรมองคก์รชุมชน/สภาองคก์รชุมชน/สภาพฒันาการเมอืง 
 ขบวนองคก์รเครอืขา่ยประชาสงัคม/คุม้ครองผูบ้รโิภค/สือ่/ผูน้ าการเปลีย่นแปลง ฯลฯ 

ผูป้ระสานเบือ้งตน้ สวุน ี
จงัหวดัปัตตานี 

แผนปฏบิตักิารพีน้่องตระกลู ส/พ 
- ท า mapping งานตระกลู ส/พ ในพืน้ที ่/ เครอืขา่ย 
- ตัง้วงคยุ เพื่อใหรู้เ้ขา รูเ้รา / พฒันาแนวทางสูก่ลไกกลาง 
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ทุนในจงัหวดั 
สสส. 
- ชุมชนทอ้งถิน่น่าอยู่ 13 โครงการ 
- ผูส้งูอายุ 4 โครงการ 
- เปิดรบัทัว่ไป 1 โครงการ 

สปสช. 
- กองทุนสขุภาพต าบล 15 ต าบล 

สช. 
- สมชัชาสขุภาพ 

สปร.  
- สมชัชาปฏริรปู 

พอช. 
- สภาพฒันาการเมอืง 
- สภาองคก์รชุมชน 
- บา้นมัง่คัง่ 

ประชาสงัคม 
- ศนูยป์ระสานงานกลกัประกนัสขุภาพ 
- ศนูยพ์ทิกัษค์ุม้ครองผูบ้รโิภค 
- ชุมชนศรทัธา 
- ประมงพืน้บา้น 
- ผูห้ญงิ 
- งานเยยีวยา 

หน่วยงานรฐั 
- กศน. 
- เกษตร 

Mapping 

รู้เขา รู้เรา/ 

กลไก 

แนวทางการขบัเคล่ือน 

(ประเด็น) 

สร้างการเรียนรู้/พฒันา 

เวทีกลาง แผนปฏิบติัการ 
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- พฒันาสงัคม 
สกว. 
- Node ปตัตานี 
- อ่าวปตัตานี 
- การจดัการลุ่มน ้าสายบุร ี

เอกชน 
- หอการคา้ 

หน่วยงานทอ้งถิน่ 
- อบจ./อบต./เทศบาล 

ผูป้ระสานเบือ้งตน้ กลัยา 
 

จงัหวดันราธิวาส 
การเคลื่อนงานพฒันาตามภูมนิิเวศน์/ประเดน็ 
1.เทอืกเขาบโูด (แกไ้ขปญัหาทีด่นิ) (พอช,) 

 บา้นมัน่คง 
 สวสัดกิาร 
 ภยัพบิตั ิ
 สภาองคก์รชุมชน 

2.ประมงพืน้บา้น (พืน้ทีช่ายฝ ัง่) 
 อ.เมอืง อ.ตากใบ ( พอช.) 

3.พืน้ทีช่ายแดน ฐานทรพัยากร ความมัน่คงทางอาหาร (สกว.) 
 ปา่พรุโต๊ะแดง 
 นารา้ง 
 วทิยาลยัชุมชนระหว่างประเทศ จดัการความรู ้

4.เชงิประเดน็ 
 ประเดน็สขุภาพ เครอืขา่ย อสม. สช. คุม้ครองผูบ้รโิภค สปสช. ต าบลสขุภาวะ 

พฒันาการ ประชาสงัคม /IGRA  
 การศกึษา 
 สือ่ 
 สขุภาพ 
 องคก์รไทย-มาเลเซยีฟรเีคยม์าเก๊ต 
 สขุภาพ (พยาบาล 3,000 คน) 
 ความยตุธิรรม 
 การเมอืงภาคพลเมอืง 
 สมชัชาปฏริปู (การจดัการตนเอง) 
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 อาสาสมคัร อปพร . (ภยัพบิตั)ิ 
 สนัตภิาพเชงิศาสนา 
 ระหว่างประเทศ 
 พพิธิภณัฑเ์ปิด(ประวตัศิาสตร)์ 

แนวทางการจดักลไก 
จดัตัง้กองเลขานุการจากฐานงานในจงัหวดั IGRA (Institute of grass root Academic สถาบนัการเรยีนรู)้ 

เสนอเจา้ภาพหลกั เชื่อมกบัภาคเีครอืขา่ย (ภาควชิาการ/ภาครฐั/ภาคเอกชน/ประชาสงัคม/ภาคศาสนา/ ภาคทอ้งถิน่) 
เชิงกลไก 

 ตัง้บุคคลทีย่อมรบัได ้
 องคก์รทีเ่ป็นแกนกลาง 

เชงิประเดน็ 
 คน้หาประเดน็ร่วมท าร่วมกนั 

กรอบระยะเวลา  
 มกราคม 2556 

ผูป้ระสานเบือ้งตน้ เมธา 
การด าเนินงานต่อไป ในช่วงเดอืนธนัวาคม2555-มกราคม 2556 มลูนิธชิมุชนสงขลาในฐานะผูป้ระสานจะ

ประสานงานกบักลไกในพืน้ทีผ่่านผูป้ระสานงานเพื่อนดัหมายการจดัเวทรีะดบัจงัหวดัเพื่อพฒันากลไกกลางและการ
หนุนเสรมิ 

ปิดประชุม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนากลไกจังหวดัสุขภาวะในพืน้ท่ี 7 จังหวดัภาคใต้ตอนล่าง  2555 

 

47 

 

7) รายงานการประชุม 15 ภาคีบริหารจดัการ (กลไกจงัหวดัสงขลา) 
วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00-20.00 น.  ณ โรงแรมสิงหโ์กลเดนทเ์พรส 
ผูเ้ข้าร่วม 25 คน 

   
สรปุการประชุม 

คุณชติ สงา่กุลพงศ ์ประธานมลูนิธชิุมชนสงขลาในฐานะเจา้ภาพและเป็น 1 ใน 15 ภาคบีรหิาร
จดัการ กล่าวตอ้นรบัและเชญิท่านบญัญตั ิ จนัทรเ์สนะ เป็นประธานการหารอืกนัอยา่งไมเ่ป็นทางการ 
โดยชีแ้จงวตัถุประสงคเ์พื่อเชื่อมโยงความรูค้วามเขา้ใจการท างานรว่มกนัของ 15 ภาคใีนความรว่มมอื
จดัท าวสิยัทศัน์สงขลา 2020 รว่มกนั มสีาระการประชุมทีส่ าคญัดงันี้ 

1.มกีารเสรมิภาคใีหมไ่ดแ้ก่ สมาคมสมาพนัธธ์ุรกจิการท่องเทีย่วจงัหวดัสงขลา 
2.การด าเนินงานจดัท าวสิยัทศัน์จงัหวดั 2020 ไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณจ านวน 1 ลา้น

บาทจากจงัหวดัสงขลา จะมกีารจดัเวทแีรกในวนัที ่19 ธนัวาคม 2556  
3.แนวทางความรว่มมอื ทางอบจ.จะสนบัสนุนในดา้นประชาสมัพนัธ ์ โดยมมี.หาดใหญ่ 

หอการคา้ เป็นแกนน าในการออกแบบ 
4.จงัหวดัสงขลามแีนวทางในการสนบัสนุนการท างาน โดยผูว้่าฯมนีโยบายส าคญัไดแ้ก่ 1 ป 2 

ส. คอื ปลอดภยั สะอาด สะดวก เน้นการจดัการปญัหาจราจรในเขตเมอืง การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
และการเสรมิหนุนความสะดวกในการสญัจร 

ปิดประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนากลไกจังหวดัสุขภาวะในพืน้ท่ี 7 จังหวดัภาคใต้ตอนล่าง  2555 

 

48 

 

8)รายงานการประชุมผู้ประสานงานภาคีร่วมพฒันาจงัหวดัสงขลา 
วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2555   ณ ส านักงานมลูนิธิชุมชนสงขลา  
ผูเ้ข้าร่วม 18 คน 

• พช.  
• มลูนิธชิุมชนสงขลา 
• อบจ.สงขลา ฝา่ยส่งเสรมิการสาธารณสุข 
• พมจ. กลุ่มนโยบายและแผนงาน 
• วพส.(สถาบนัวจิยัและพฒันาสุขภาพภาคใต)้ /บณัฑติอาสา 
• สกว.ฝา่ยวจิยัเพื่อทอ้งถิน่ จ.สงขลา 
• สกว.ABC  
• ทต.ปรกิ 
• รองนายกอบต.แม่ทอม  
• ฝา่ยขอ้มลู  
• สสจ.  
• กศน.จงัหวดั 
• มลูนิธสิวนประวตัศิาสตร ์ 

   
สรปุการประชุม 

วตัถปุระสงคก์ารประชุม สรา้งความรว่มมอืในการพฒันาจงัหวดัสงขลาของเครอืขา่ย ดว้ยการ 
“สรา้งพืน้ทีก่ลาง” การท างานรว่มกนั สรา้งเวทกีลางของแกนน าในระดบัผูป้ระสานงาน/ปฎบิตักิาร รว่ม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ สรา้งความสมัพนัธ ์  ผลดักนัเป็นเจา้ภาพ มแีผนปฎบิตักิารร่วมประจ าปี? พฒันา
ช่องทางและแนวทางการท างานถกัทอเครอืข่ายทีม่คีวามหลากหลาย แตกต่าง ยดืหยุน่ “คดิรว่ม แยกท า 
คดิรว่ม ท ารว่ม” ทีภ่าคจีะไดร้บัประโยชน์รว่มกนับนฐานความอสิระ เท่าเทยีม อาท ิ ระบบขอ้มลูกลาง/
เมลก์รุป๊/การสื่อสารประชาสมัพนัธ/์เวทสีาธารณะ ฯลฯ) 

ทีป่ระชุมไดร้ว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้ทบาทแต่ละองคก์รภาค ีมขีอ้สรปุดงันี้ 
1.พฒันาชุมชน (พช.) : งานพฒันาชุมชน มหีน.เรยีกว่า พฒันาการจงัหวดั มพีฒันาการอ าเภอ 
และพฒันากร(ต าบล) บทบาทหลกั รบันโยบายรฐัไปขบัเคลื่อน ตวัอยา่ง กองทุนพฒันาบทบาท
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สตร ี กองทุนหมูบ่า้น การสรา้งความปรองดองในประเทศไทย/นโยบายกระทรวง งาน ABC 
(บญัชคีรวัเรอืน/ท าแผนชุมชน) การท าแผนชุมชนโดยคณะกรรมการหมูบ่า้น (จ.สนับสนุนอ าเภอ
ละ 3 ลา้นบาทตามแผนชุมชน) /นโยบายของกรม พฒันาศกัยภาพบุคลากร/ทุนชุมชน(คน เงนิ)/
จงัหวดั มนีโยบาย “แหลงใตไ้หวส้วย”, “จดัเลีย้งแบบบรกิารตนเอง”, เรารกัสงขลา(หมูบ่า้น) 
ประสานประชาชน วชิาการ รฐั ท างานระดบัหมู่บา้น(รูร้กัสามคัค ี สุขภาพ สิง่แวดลอ้ม ภมูิ
ปญัญา ฯลฯ) เพิม่ปีละ 20% ใหเ้ป็นตน้แบบ/แหล่งเรยีนรูใ้นจงัหวดั มชี่องว่างการท างานรว่มกนั
ระหว่างหน่วยงาน  
2.สสจ. : การท างานเชงิบูรณาการ ยกตวัอยา่ง “สงขลาพอเพยีง” ทีม่ ี5 ยทุธศาสตร ์ไดแ้ก่ การ
สรา้งค่านิยมรว่ม การสรา้งชุมชนเขม้แขง็(หมูบ่า้น/ต าบล) การพฒันาคน นโยบายสาธารณะ 
และการบรหิารจดัการ เสนอแนะใหใ้ชพ้ืน้ทีห่มูบ่า้นในปี 56 เป็นพืน้ทีบ่รูณาการงานของแต่ละ
องคก์ร ควรมเีจา้ภาพระดบัหมูบ่า้น/ชุมชน และไปเชื่อมโยงงานกบั งานวสิยัทศัน์จงัหวดั 2020 

• สสจ. ปจัจุบนัมงีานหมูบ่า้นจดัการสุขภาพ และต าบลจดัการสุขภาพ หลกัคดิใชพ้ืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ 
เดอืนธนัวาคม จะมกีารประเมนิตนเองในทุกพืน้ที(่ABC) เพื่อใหเ้กดิการบรูณาการงาน(ทอ้งที ่
ทอ้งถิน่ ประชาชน) สรา้งกรอบความคดิ ก าหนดกจิกรรมบนฐานชุมชน มกีารประเมนิผลเชงิ
คุณภาพวดัความเปลีย่นแปลง  
3.ทต.ปริก เป็นศนูยป์ระสานงานของภาคใต้ตอนล่างของสสส.ส านัก 3 รว่มโครงการกบั
สสส.ส านกั 3 (เครอืขา่ยต าบลสุขภาวะ) เริม่ตน้ดว้ยการตรวจสอบทุนในพืน้ที ่ จดัระบบเพื่อเป็น
แหล่งเรยีนรู ้ ปรกิม ี 6 ระบบ เป็นแมข่่ายใหอ้ปท.ใน 5 จงัหวดัภาคใตต้อนล่างมาเรยีนรู ้ มกีาร
พฒันาระบบฐานขอ้มลู 7 เรือ่ง  

• ปี 56 ต.ปรกิเน้นการขบัเคลื่อนเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว/พลงังานทดแทน/ปลกู
ผกักนิเอง(เมอืงคารบ์อนต ่า :โครงการสนันิบาตเทศบาล) ขยายสู่หลกัสตูรทอ้งถิน่ และตัง้
กองทุนเพื่อพึง่ตนเอง 

• หนุนเสรมิลกูข่ายทีเ่ป็นแมข่่ายหลกั (เช่น ท่าขา้ม ควนร ู ขบัเคลื่อนเป็นเชงิประเดน็) คน้หาแม่
ขา่ยในพืน้ทีจ่งัหวดัอื่นๆยกเป็นแหล่งเรยีนรู้ 
4. พศส.(พฒันาศนูยเ์รียนรู้สขุภาวะชุมชน) โดยการน าของ นายกสนิธพ อนิทรร์ตัน์ อบต.ท่า
ขา้ม มพีืน้ทีท่ างานกบัอบต. 23 แห่ง จดุเด่นอยูท่ี ่ 23 เกลอ โดยอบต.ในสงขลา 19 แห่ง ใหม้ี
ศูนยเ์รยีนรู/้ถอดความรูสุ้ขภาวะต าบล มทีมีวชิาการประกบ/ช่วยชุมชน ใหม้ปีระเดน็เด่นรว่มใน
การท างาน มปีระเดน็ 7 นโยบายในการท างาน(การดแูลสุขภาพ สวสัดกิารชุมชน เกษตรยัง่ยนื 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละพลงังานทดแทน ภยัพบิตั ิ เดก็และเยาวชน การบรหิารจดัการแบบมี
ส่วนรว่ม/ธรรมนูญทอ้งถิน่) เป็นแกนประสานสมชัชาสุขภาพจงัหวดัสงขลาในปี 2555-57  
5.สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน(พอช.) เตบิโตจากงานกองทุนชุมชนเมอืงมาตัง้กองทุน 
แกป้ญัหาชุมชนแออดี ก่อนขยายมาสู่ชนบท ต่อมาร่วมกบั Sif กองทุนเพื่อสงัคม จนกระทัง่
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จดัตัง้เป็นสถาบนั เป็นองคก์รของประชาชน สงักดัรฐั คอืกระทรวง พม. ภารกจิ สรา้งความ
เขม้แขง็ใหชุ้มชน ดว้ยพลงัของชุมชนและนกัพฒันาเอกชน หนุนชาวบา้น หนุนประชาสงัคม 
พฒันาองคก์รชุมชนในพืน้ที่ นอกจากนัน้กร็บัภารกจิจากรฐับาล เช่น แกไ้ขปญัหาทีด่นิในเขต
เมอืง สมทบสวสัดกิารชุมชน 5 จงัหวดัชายแดนใต ้แกป้ญัหาเรง่ด่วนภยัพบิตั ิ 
6.สภาองคก์รชุมชน พืน้ทีด่ าเนินการ สภาองคก์รชุมชน 92+9 แห่ง(ปี 2556) สมาชกิมาจาก
ทุกกลุ่มในต าบล ก านันรบัจดแจง้ โดยตอ้งมสีมาชกิไม่ต ากว่า 15 กลุ่ม นกัการเมอืงไมส่ามารถ
เป็นสมาชกิ เป็นเวทขีองภาคประชาชนในต าบล เสนอแนะการพฒันาในต าบล บูรณาการระดบั
ต าบล มงีบกองทุนเคลื่อนงานปี 53 จ านวน 8 ลา้นบาท เสนอแนะการพฒันาระดบัจงัหวดั 
เสนอแนะการพฒันาต่อรฐับาล 

• ช่องว่าง : การท าแผนระดบัต าบล แกนน าชุมชนเป็นภาคประชาชนเป็นหลกั  การท างาน
แบ่งเป็น 4 โซน  ประสาน ต.ชะแลเ้ป็นแกนในการท างานฐานขอ้มลู น าไปสู่การท าธรรมนูญ
ชุมชน 

• ประเดน็เน้น ดา้นทีอ่ยูอ่าศยั หมูบ่า้นละ 1 ลา้น ปี 56  1 ต าบล 1 แผนยทุธศาสตร ์ผงัชุมชน 
• มปีระเดน็นโยบายระดบัจงัหวดั 9 ดา้น การจดัสวสัดกิารชุมชน (อบจ.สมทบ 1 เดอืน) พืน้ทีฐ่าน

อาหารทีค่าบสมทุร ทีด่นิท ากนิ รถโดยสารสาธารณะ ยาเสพตดิ ครอบครวั 1 คน 1 อ าเภอ
ท างานรว่มกบัรฐั 

• ตวัอย่าง ต.ควนร ูองคก์รชุมชนทีม่ศีูนยป์ระสานงานองคก์รชุมชน เชื่อมโยงทอ้งถิน่ ทอ้งที ่มา
ท างานรว่มกนั มแีผนชุดเดยีวกนัทัง้ต าบล ชุมชนมกีจิกรรมรปูธรรม ท าใหท้อ้งถิน่เกดิความ
มัน่ใจท างานดว้ย  
7.พมจ.(พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั) ช่วยเหลอืประชาชนผูด้อ้ยโอกาส สตร ี
ผูส้งูอาย ุ คนพกิาร เดก็และเยาวชน ครอบครวั การท างานจะแสวงหาพืน้ทีท่ีม่ทีุนการท างาน 
พมจ.จะไปหนุนเสรมิ ม ี 2 ฝา่ย 3 กลุ่มงาน ม ี สสว.12 สนบัสนุนเชงิวชิาการ สถานสงเคราะห์
เดก็สงขลา บา้นพกัเดก็และครอบครวั ศูนยส์งเคราะหแ์ละพฒันาอาชพีสตร ี ศูนยพ์ฒันาสงัคม
หน่วยที ่ 56 บา้นมติรไมตร(ีบุคคลเรร่อ่น) การเคหะชุมชน พอช. มกีารจดัสมชัชาเดก็/สตร/ี
ครอบครวั/ผูพ้กิาร เสนอแนะเชงินโยบาย 

• มกีลไกระดบัพืน้ที ่ศูนยพ์ฒันาครอบครวัระดบัต าบล ศูนยล์ะ 1 หมื่นบาท, สภาเดก็และเยาวชน 
, ชมรมคนพกิารระดบัต าบล 

• ประเดน็หลกั สวสัดกิารสงัคม เน้นพืน้ทีต่ าบลตน้แบบ ปี 56 จะท างานที ่ ต.ชะแล ้ ต.ท่าหนิ ต.
พจิติร ต.เกาะแตว้ ท ากจิกรรมแลว้ถอดบทเรยีน 

• งบประมาณ ไดเ้งนิจากกองทุนดา้นสงัคมในจงัหวดั การสนับสนุนชุมชนจะตอ้งขึน้ทะเบยีนกบั
พมจ. เป็นองคก์รสาธารณประโยชน์ 
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8.สภาพฒันาการเมือง มโีครงสรา้งประกอบดว้ยสภาพฒันาการเมอืง 120 คน 76 คนจาก
ระดบัจงัหวดั ตวัแทนสภาองคก์รชุมชน 36 + 9 + ผูท้รงคุณวุฒ ิ มหีน้าทีจ่ดัท าแผนพฒันา
การเมอืง ประชุมปีละ 2 ครัง้ งบประมาณน ามาสู่การเรยีนรู ้ กระตุน้ การเมอืงสมานฉนัท ์ ลด
อทิธพิลการใชเ้งนิเลอืกตัง้ พฒันาศกัยภาพ สภาและภาคพีฒันาเอกลกัษณ์ของพืน้ที่  
9.สมาคมสวสัดิการภาคประชาชนจงัหวดัสงขลา โดยการน าของครชูบ ยอดแกว้ มกีาร
ท างานภายใตน้โยบายรฐัฯลฯ  สรา้งกระแส พฒันาองคค์วามรูด้า้นสวสัดกิารฯ สจัจะลดรายจ่าย
วนัละบาทเพื่อท าสวสัดกิารภาคประชาชน 
10.ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ประกอบดว้ยฝ่ายนโยบายชาตแิละ
ความสมัพนัธข์า้มชาต(ิฝา่ย1) ฝา่ยเกษตร(ฝา่ย2) ฝา่ยสวสัดกิารสาธารณะ(ฝ่าย 3) ฝา่ยชุมชน
และสงัคม (ฝา่ย 4) ฝา่ยอุตสาหกรรม (ฝา่ย 5) ฝา่ยวชิาการ ฝา่ยวจิยัเพื่อทอ้งถิน่  
11.15 ภาคีบริหารจดัการ จดัท าวสิยัทศัน์สงขลา 2020 โดยการประสานงานของมลูนิธเิรารกั
สงขลาเฉลมิพระเกยีรต ิ (5 มหาวทิยาลยั มลูนิธใินเครอืขา่ยพลเอกเปรม จงัหวดั อบจ. 
หอการคา้ สภาอุตสาหกรรม สมาพนัธส์มาคมธุรกจิการท่องเทีย่ว มลูนิธชิุมชนสงขลา)ในอดตี 
สมยัผูว้่าบญัญตั ิเคยมกีารท าวสิยัทศัน์จงัหวดั 2555 ต่อมาพบปญัหามกีารท าวสิยัทศัน์ใหมทุ่กปี 

• 5 มหาวทิยาลยัเป็นแกนน าด าเนินการ 
• จะมกีารรบัฟงัความเหน็ครัง้ที ่ 2 วนัที ่ 19 ธค.2555 และมเีวทรีะดบัโซนในช่วงเดอืน กพ. มี

คณะท างานกลางยกรา่ง มกีารประชาพจิารณ์ ทบทวนปรบัปรงุ เดอืนกนัยายน 56 จะประกาศใช ้
• ทีส่วนประวตัศิาสตรม์หีอประวตั ิพลเอกเปรม และศูนยบ์่มเพาะคนด ี (อบรมไปแลว้ 9 รุ่น) และ

ก าลงัจะท าศูนยว์ฒันธรรมดา้นดนตร ี /ศูนยว์ฒันธรรมต านานหลวงปูท่วด/สนบัสนุน
ทุนการศกึษาใหน้กัศกึษา 23 สถาบนั 

• พมจ. จงัหวดัมโียบายดแูลผูด้อ้ยโอกาส รว่มกนัระหว่าง สสจ. พมจ. ทอ้งถิน่จงัหวดั/กาชาด 
จดัตัง้ศูนยส์งเคราะหร์าษฎร ดแูล สสจ.เป็นเลขาศูนยร์ะดบัจงัหวดั ท าหนงัสอืรบัรองสถานผูป้ว่ย
ไปยงัทอ้งถิน่จงัหวดัส่งไปยงัทอ้งถิน่ ศูนยส์งเคราะหร์าษฎร ์ส่งต่อผูป้ว่ย  

• พมจ.มกีารส ารวจขอ้มลูกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส มภีาพ/ประวตั ิความตอ้งการ 
• ทอ้งถิน่จงัหวดั ; เสนอแนะใหใ้ชแ้นวทางของงานขอ้มลูผูพ้กิารไปปรบัใชใ้นการดแูลผูด้อ้ยโอกาส  

12.โครงการเครือข่ายเมืองในเอเซียเพ่ือการรบัมือการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ
เมืองหาดใหญ่(ACCCRN) ไดร้บัการสนับสนุนจากสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย และมลูนิธริอ็กกเีฟล
เลอร ์เน้นแกป้ญัหาภยัพบิตัใินลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา 
13.วพส. สถาบนัวิจยัและพฒันาสขุภาพภาคใต้  สรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่หน่วยงานเครอืข่าย
ทีม่อียู ่ ขยายงานดา้นปรมิาณและคุณภาพ เพื่อใหค้รอบคลุมพืน้ที ่   ประชากรเป้าหมาย และมี
ความลกึซึง้ทางวชิาการ ขยายความรว่มมอืกบัหน่วยงานวชิาการดา้นสรา้งเสรมิสุขภาพ ท างาน
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ในดา้นส่งเสรมินกัวชิาการท างานรว่มกบัชุมชน พฒันาคุณภาพชวีติผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุ
ความไมส่งบฯพฒันาแกนน าในพืน้ทีก่ารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในพืน้ที ่
พฒันาหลกัสตูรและครผููส้อนเพื่อสรา้งเสรมิการยอมรบัความหลากหลายทางวฒันธรรม และการ
จดัการภยัพบิตั ิ(ภาพรวมเน้นพืน้ที ่3 จงัหวดั) 

• มศีูนยป์ระสานงาน(ศวชต.) 3 แห่ง มบีณัฑติอาสาลงไปท างานกบัชุมชน เน้นงานเยาวชน
ครอบครวั งานสมานฉนัท ์งดเหลา้ บุหรี ่มคีรพูีเ่ลีย้ง/ครอบครวัอุปถมัภ์ 

• ภารกจิหลกัต่อไป การเยยีวสมานฉนัท ์การสรา้งคน  
14.มลูนิธิชุมชนสงขลา โดยการประสานระหว่างภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน และภาครฐั ท า
หน้าทีส่่งเสรมิการให/้ระดมทุน/เชื่อมประสานเครอืข่าย การพฒันาคน เชื่อมประสานผูใ้หญ่/ผูร้บั 
กระจายทุนพฒันาตน้แบบการพฒันา การสรา้งนโยบายสาธารณะ การระดมทุน การสรา้ง
อาสาสมคัร เน้นการประสานงานภาคเอกชน/ภาคเครอืขา่ยสมาคมในพืน้ที่  
15.สช.(ส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ) สนับสนุนการจดัสมชัชาสขุภาพ
จงัหวดั สนบัสนุน สรา้งและขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะทีเ่อือ้ต่อสุขภาพโดยใชก้ระบวนการ
สมชัชา  
16.สปสช.(ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ) ในปี 2552 สนบัสนุนใหม้กีองทุนสุขภาพ
ต าบลมพีืน้ที ่ 56 แห่ง ปี 53 เพิม่เป็น 78 แห่ง มจีดุเด่น คอืกองทุนสุขภาพต าบล ตัง้เป้าให้
ครอบคลุมพืน้ที ่ 100% มกีรรมการบรหิารกองทุนในต าบล บรหิารงบสปสช. 40 บ./หวั สมทบ
รว่มกบังบของอปท. ตอ้งการปรบัวธิคีดิ/ปรบัโครงสรา้งการท างานรว่มกนั(สอ./สสจ./อบต.ฯลฯ) 
ปจัจบุนั มใีนพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา 100% (2555)  

ปิดประชุม 
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9)รายงานการประชุมเวทีกลาง/พืน้ท่ีกลาง จ.สงขลา(ระดบัปฎิบติัการ) 
วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2555 เวลา 13.30-16.30น.   ณ ห้อง CEO ชัน้ 5 ศาลากลาง อ.เมือง จ.สงขลา 

   
 

   
ผูเ้ข้ารว่ม 31 คน 

• มลูนิธชิมุชนสงขลา 
• รองนายก.อบต.แม่ทอม  
• สหกรณ์การเกษตร 
• พมจ.  
• สนง.สหกรณ์จงัหวดั 
• กศน.ภาคใต ้
• สนง.พฒันาชมุชนสงขลา 
• ประธานสาขาสภาผูส้งูอายจุ.สงขลา 
• ผอ.สปสช.เขต 12 สงขลา 
• หน.ส านกังานจงัหวดัสงขลา 
• สมาคมศลิปินพืน้บา้นจ.สงขลา 
• ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพ 
• สมาคมคนผูพ้กิาร 
• สสจ.  
• สมาคมพฒันาผูน้ าสตร ี
• พอช.(สถาบนัพฒันาชุมชน) 
• มลูนิธกิารเงนิการคลงั  
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สรปุการประชุม 
วตัถุประสงคก์ารประชมุ มดีงันี้ 
1.น าเสนอขอ้มลูพฒันาการการท างานระหว่างภาครฐั และประชาสงัคมในพืน้ทีน่บัแต่อดตี ปจัจุบนัเพื่อให้

เครอืขา่ยและส านกังานจงัหวดัไดเ้หน็ภาพรวมการด าเนินงาน 
2.ก าหนดทศิทางการท างานประจ าปี 2555-2556 ร่วมกนัระหว่างภาครฐั ทอ้งถิน่ วชิาการและประชาสงัคม 
มสีาระการประชมุทีส่ าคญัดงันี้ 
1. ทีป่ระชมุแนะน าตวัเองและองคก์ร ตวัแทนมลูนิธชิุมชนสงขลาน าเสนอขอ้มลูแสดงพฒันาการการท างาน

ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วม โดยมหีวัหน้าส านกังานจงัหวดัทีเ่พิง่รบัต าแหน่งไดร้บัรู(้ดขูอ้มลูในเอกสารประกอบ)  
2. ผลสบืเนื่องจากการประชมุร่วมกบัผูว้่าราชการจงัหวดัสงขลา ทีม่กีารก าหนดทศิทางเชงิประเดน็เพื่อน า

ร่องการท างานร่วมกนัระหว่างรฐัและประชาสงัคม น ามาสูก่ารก าหนดทศิทางประจ าปี การประชุมครัง้นี้
เป็นการเตมิเตม็และร่วมออกแบบแนวทางการด าเนินงาน 

3. กรอบแนวคดิหลกั คอื บรหิารจดัการองคก์รแบบใหม่ สรา้งพืน้ทีก่ลางในการท างานรว่มกนั โดยมี
ประเดน็รว่มของเครอืขา่ยต่างๆทีท่มีกลางไดร้วบรวมมาไดแ้ก่ 1.การจดัการสขุภาพ 2.การจดัสวสัดกิาร
ชุมชน 3.อาหารสขุภาพ 4.ภยัพบิตั ิ5.เดก็เยาวชนและครอบครวั 6.การสรา้งกตกิาชุมชน 7.การดแูล
ทรพัยากรธรรมชาต ิและมปีระเดน็น าร่องทีจ่ะท างานกบัจงัหวดั 3 ประเดน็ไดแ้ก่ การจดัการภบัพบิตั ิการ
จดัการน ้าเสยี และการดแูลผูพ้กิารและผูด้อ้ยโอกาส โดยมพีืน้ท่ีรว่ม 40-45 ต าบล(รวมหมู่บา้น) ท างาน
กบัภาค ี: พช./สสจ./สปสช./อปท./สงขลาพอเพยีง/พอช./สช./สสส./สพช. และกลไกรว่ม : ในระดบัพืน้ที่
ต าบล ระดบัประเดน็ และระดบัจงัหวดั  

4. การท างานร่วมกนั ม ี3 ตวัแบบ 1.ภาคประชาชนเป็นแกนหลกั รฐัเสรมิ มจีุดอ่อนการตดัสนิใจเชงิ
นโยบาย 2.รฐัเป็นแกนน า ประชาชนร่วม มจีุดอ่อนการเลอืกคนมาท างานทีเ่น้นความสอดคลอ้งกบัภารกจิ
ขององคก์รเป็นหลกั 3.ท างานไปดว้ยกนั ร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมประเมนิผล เสนอใหม้คีณะกรรมการร่วม
ระดบัจงัหวดัทีม่อีงคป์ระกอบครอบคลุมประเดน็ ร่วมคดิ แยกท า ร่วมประเมนิผล 

5. การแกป้ญัหาในพืน้ทีข่องราชการสว่นภูมภิาคระดบัจงัหวดัขาดขอ้มลูจากประชาชนทีเ่ป็นจรงิ ในการ
พฒันาและแกไ้ขปญัหา ดงัตวัอย่างการท าแผนของจงัหวดั/อ าเภอไม่มปีระชาชนเขา้ไปมสีว่นร่วม มแีต่
แผนงานโครงการปกตขิองแต่ละหน่วยงานทีไ่ม่ยดืหยุ่นเปิดกวา้งใหพ้ืน้ที ่ตอ้งการขอ้ต่อจากประชาชนที่
จะสะทอ้นความตอ้งการ 

6. ทดลองท าเพื่อสรา้งบทเรยีน แต่ละประเดน็ก าหนดเป้าร่วม กลไกร่วม ใครท าอะไร ทีไ่หน อย่างไร มแีผน
ปฎบิตักิารร่วม 1 ปี มกีารก ากบัตดิตามทุก 3 เดอืน สรา้งช่องทางเขา้ถงึ/สง่ต่อขอ้มลูกลางระหว่างประชา
รฐั การพฒันาเน้นสรา้งคนระดบัพืน้ที ่และสรา้งความสมัพนัธอ์ยา่งไม่เป็นทางการ อาศยัความเป็นเพื่อน
ท างาน 

7. ใหท้มีกลางยกร่างโครงสรา้งการท างาน(วธิกีาร/แผนงาน)เชงิประเดน็ 3 เรื่อง 1.การจดัการภยัพบิตั ิ2.
จดัการน ้าเสยี 3.ผูพ้กิาร ผูส้งูอายุและผูด้อ้ยโอกาส เสนอจงัหวดัผ่านสนง.จงัหวดั เดอืนมกราคม จดั
ประชุมท าแผนงานร่วม(เป้าร่วม/แผนปฎบิตักิารร่วม/กลไกร่วม) 

8. สรา้งช่องทางกลางในการสือ่สาร : ใหแ้ต่ละองคก์รจดับุคลากรมาหารอืการท างานร่วมกนั พฒันาช่องทาง
(แนวโน้มเวบ็ไซต ์www.ขอ้มลูชมุชน.com  

ปิดประชุม 
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องคก์รภาคประชาชนและภาคีเครอืข่ายในสงขลา 
ประวติัศาสตรแ์ละท่ีมา 

1.จุดเริม่ตน้ในปี 2520 กลุ่มออมทรพัยข์องลุงลภัย ์หนูประดษิฐ ์เริม่ก่อตวั ต่อมา เริม่ม ีNGOs “โครงการ
พฒันาชมุชนประมงบา้นปากบางนาทบั” (2524) โดยการน าของคุณบรรจง นะแส ต่อมาเกดิ ชมรมสง่เสรมิสขุภาพและ
ความเป็นอยูข่องประชาชน” (2524) โดยการน าของ นพ.อนนัต ์บุญโสภณ จากนัน้มชีมรมเพื่อนนกัพฒันาภาคใต้
(2524-2528) กลุ่มพชืร่วมยาง/กลุ่มเกษตรปา่ยาง/กลุ่มเกษตรยกร่อง/กลุ่มผกัพืน้บา้น (2528-2529) โดยการน าของคุณ
ก าราบ พานทอง“CORE Radio กลุ่มสือ่วทิยุสรา้งสรรค”์ (2530) “โครงการพฒันาชุมชนแออดัภาคใต”้ (2531) โดยการ
น าของคุณพชิยา แกว้ขาว 

2.ต่อมาเกดิสงขลาฟอรัม่(2536)   กลุ่มรกัคขูดุ (2536) มลูนธิริกับา้นเกดิภาคใต ้(2536) เครอืขา่ยธรรมยาตรา
เพื่อทะเลสาบสงขลา (2538) และเครอืขา่ยในเชงิประเดน็ อาท ิเครอืขา่ยกสกิรรมไรส้ารพษิ (2538) เครอืขา่ย
เกษตรกรรมทางเลอืก (2539) เครอืขา่ยลุ่มน ้าภาคใต ้(2539) กลุ่มรกัษ์คลองอู่ตะเภา(ตอนล่าง) (2538) รวมถงึ 
เครอืขา่ยเกษตรอนิทรยี ์สงขลาประชาคม(2539)  โดยการน าของ อ.พชิยั ศรใีส /คุณพกิุล บุรภีกัด/ีคุณพรรณิภา โสตถิิ
พนัธ ์/คุณสทิธศิกัดิ ์ตนัมงคล /อรญั จติตะเสโณ “สมชัชาจงัหวดัสงขลาเพื่อการปฏริปูทางการเมอืง” (2540) เรยีกรอ้ง
รฐัธรรมนูญฯ ฉบบัพ.ศ.2540 โดยการน าของอ.วชิยั กาญจนสวุรรณ อ.จรูญ หยทูอง และวทิยาลยัวนัศุกร ์(2542) 

3.ปี 2541-2543 เกดิกองทุนเพือ่การลงทุนทางสงัคม (SIF) มกีารคดัสรรตวัแทนภาคประชาชนเขา้สู ่
คณะกรรมการสขุภาพระดบัพืน้ที ่(กสพ.) 2543 ถงึตน้ปี 2544 โครงการบรโิภคเพื่อชวีติสงขลา มลูนิธริกับา้นเกดิ
ภาคใต ้และ ศนูยป์ระสานงานองคก์รภาคประชาชนสงขลา (ศปส.) และเกดิประชาคมสขุภาพสงขลา  

4.หลงัปี 2544 เป็นตน้มา ภาคตีระกลูส.เริม่เขา้มาสนบัสนุนการท างาน ไดแ้ก่ 
4.1 สปสช.(ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ) ในปี 2552 สนบัสนุนใหม้กีองทุนสขุภาพต าบลมี

พืน้ที ่56 แห่ง ปี 53 เพิม่เป็น 78 แห่ง มจีุดเด่น คอืกองทุนสขุภาพต าบล ตัง้เป้าใหค้รอบคลุมพืน้ที ่
100% มกีรรมการบรหิารกองทนุในต าบล บรหิารงบสปสช. 40 บ./หวั สมทบร่วมกบังบของอปท. 
ตอ้งการปรบัวธิคีดิ/ปรบัโครงสรา้งการท างานร่วมกนั(สอ./สสจ./อบต.ฯลฯ) ปจัจุบนั มใีนพืน้ทีจ่งัหวดั
สงขลา 100% (2555) 

4.2 สกว.(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั) สนบัสนุนงานโครงการความรว่มมอืฯ ตอ้งการปรบั
ความสมัพนัธ/์ความร่วมมอื 5 องคก์ร(ธกส./สกว./พมจ./อปท.สสส.)มพีืน้ทีท่ างานในสงขลา 19 แห่ง
(จาก 32 แห่งในปีแรก) โดยมกีจิกรรมสรา้งงานวจิยัเชงิพฒันาของชาวบา้น ใชบ้ญัชรีายรบัรายจ่าย 
น ามาสูก่ารท าแผนชุมชน ต่อยอดจากตน้ทุนในพืน้ที ่มกีลไกท างาน 3 ระดบั ไดแ้ก ่ระดบัจงัหวดั 
งานบรหิารกลาง และต าบล คน้หาครวัเรอืน/ครอบครวัน าร่อง มปีระเดน็ร่วม ไดแ้ก่ เกษตรอนิทรยี ์
การฟ้ืนฟูพืน้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากนากุง้/สารเคม ีการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ พลงังานทางเลอืก 
สวสัดกิารชุมชน ต าบลบรูณาการ การฟ้ืนฟูวฒันธรรม เศรษฐกจิพอเพยีง ในการท างานมนีกัวชิาการ
สนบัสนุนเวทกีลางเพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้มแีกนน าคอื ผญ.บรรเจต นะแส/ นางยุร ีแกว้ชชู่วง 
ความคาดหวงั นบัสนุนโปรแกรมบนัทกึรายรบัรายจ่ายใหพ้ืน้ที ่ประมวลผลใหเ้กดิความรู ้มี
โปรแกรมของขอนหาด ฯลฯ ม.มหดิล GIS พฒันาระบบฐานขอ้มลูสขุภาวะรว่ม ท าร่วมกบัพศส./อส
ม./ประเดน็ฐานขอ้มลูแผนจงัหวดั/สปสช. ปจัจุบนัก าลงัด าเนินงาน การจดัการภยัพบิตัริะดบัลุ่มน ้า
(คาบสมุทรสทงิพระ) 
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4.3 พศส.(พฒันาศนูยเ์รียนรูสุ้ขภาวะชุมชน) โดยการน าของ นายกสนิธพ อนิทรร์ตัน์ อบต.ท่าขา้ม มี
พืน้ทีท่ างานกบัอบต. 23 แห่ง จดุเด่นอยู่ที ่23 เกลอ โดยอบต.ในสงขลา 19 แห่ง ใหม้ศีนูยเ์รยีนรู/้
ถอดความรูส้ขุภาวะต าบล มทีมีวชิาการประกบ/ช่วยชมุชน ใหม้ปีระเดน็เด่นร่วมในการท างาน 
กจิกรรมใชยุ้ทธศาสตรส์ามเหลีย่มเขยือ้นภูเขาสรา้งรปูธรรม นัน่คอื ความรู/้ชุมชน/นโยบาย เริม่จาก
ถอดบทเรยีนโมเดล อบต.ท่าขา้ม ทีม่ ี8 ระบบ ไดแ้ก ่ระบบเศรษฐกจิและสวสัดกิารชมุชน การ
จดัการสขุภาพชุมชน การศกึษา ศาสนา วฒันธรรม การจดัการสิง่แวดลอ้ม การเรยีนรูเ้พื่อเดก็และ
เยาวชน การบรหิารจดัการต าบล การสือ่สารและขอ้มลู และอาสาสมคัร 
และมกีารหาประเดน็ร่วมกบัเครอืขา่ย ไดแ้ก ่การบรหิารกองทุนสขุภาพ/กองทุนสวสัดกิาร การ
พฒันาเดก็ เยาวชน ครอบครวั การฟ้ืนฟูวฒันธรรมและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ การพฒันาสิง่แวดลอ้ม
ธรรมชาตแิละพลงังาน อาหารปลอดภยั การบรหิารต าบลสขุภาพ การดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ/ผูพ้กิาร 
การพฒันาอาสาสมคัร พฒันาศกัยภาพเครอืขา่ย 
นอกจากนัน้กม็ ีเทศบาลต าบลปรกิ ทีม่นีายกสรุยิา ยขีนุ เป็นแกนน า และต าบลควนร ูทีม่นีายกถัน่ 
จุลนวลเป็นแกนน า 

4.4 สจรส.(สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร)์ และมูลนิธิชุมชน
สงขลา ด าเนินการแผนสขุภาพจงัหวดั บรูณาการและจดักลไกการท างานสรา้งสขุภาวะระดบัจงัหวดั 
ระยะที ่1  มเีครอืขา่ย 15 ประเดน็ ไดแ้ก่ หลกัประกนัสขุภาพ/อสม./ผูพ้กิาร/ผูส้งูอายุ/แรงงานนอก
ระบบ/เกษตร/ เศรษฐกจิพอเพยีง/สิง่แวดลอ้ม/เดก็/ผูบ้รโิภค/วฒันธรรม/สือ่/ขอ้มลู/แพทยแ์ผนไทย มี
กระบวนการผลกัดนันโยบายสาธารณะผ่านสมชัชา on air, on line  
ผูน้ าคอื ดร.พงศเ์ทพ สธุรีวุฒ ิผอ.สถาบนัการจดัการระบบสขุภาพ สนบัสนุนงานวชิาการ  
ประธานมลูนิธชิุมชนสงขลา คอื คุณชติ สง่ากุลพงศ ์(อดตีประธานหอการคา้) 
มสีมาคมต่างๆเป็นแกนน า ไดแ้ก่ สมาคมเครอืขา่ยสขุภาพผูส้งูอายุจงัหวดัสงขลา สมาคมสตร ี
สมาคมคนพกิาร/สภาคนพกิารทกุประเภท สมาคมเกษตรอนิทรยีว์ถิไีท สมาคมศลิปินพืน้บา้น
จงัหวดัสงขลา สมาคมผูบ้รโิภคสงขลา สมาคมอสม.จงัหวดัสงขลา 
และมกีารจดัท าแผนสขุภาพต าบล มเีครอืขา่ยพืน้ที ่20 แหง่ เน้นกจิกรรม ใหม้แีผนบรูณาการระดบั
ต าบล พฒันากลไกพืน้ที ่และสรา้งกองทุน มแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้มปีระเดน็ร่วมไดแ้ก่ โรคเรือ้รงั 
เกษตร เดก็ เยาวชน ครอบครวั(คน 3 วยั) สิง่แวดลอ้ม วฒันธรรม ปญัหาสงัคม(อบายมขุ/ยาเสพตดิ) 
และเศรษฐกจิพอเพยีง 
ระยะที ่2 สรา้งวาระร่วม สงขลาพอเพยีง โดยม ี5 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่ การสรา้งค่านิยมรว่ม การสรา้ง
ชุมชนเขม้แขง็ การพฒันานโยบายสาธารณะ การเรยีนรูแ้ละพฒันาคน และระบบงานสนบัสนุน 
กลไกเช่ือมโยง มีการประชุมสงขลาพอเพียง ทุกวนัที ่15 ของเดอืนเป็นเวททีีม่ผีูน้ าตามธรรมชาต ิ
และผูน้ าทางการมกีารพบกนัอยา่งไม่เป็นทางการประจ าเดอืนขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง(เป็นกลุ่ม
เดยีวกบัคณะกรรมการสรา้งสขุภาพจงัหวดัสงขลา ร่วมขบัเคลื่อนสงขลาพอเพยีง มมีลูนิธชิมุชน
สงขลาเป็นกองประสาน) 

4.5 สช.(ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ) สนับสนุนการจดัสมชัชาสุขภาพจงัหวดั 
สนบัสนุน สรา้งและขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะทีเ่อือ้ต่อสขุภาพโดยใชก้ระบวนการสมชัชา เริม่ตน้
ตัง้แต่ปี 44-47 ยกร่างพรบ.สขุภาพแหง่ชาต ิปี 48 จดัสมชัชาประเดน็เกษตร ปี 49 ร่วมกบั 
เครอืขา่ยสรา้งเสรมิสขุภาพจงัหวดัสงขลา สถาบนัการจดัการระบบสขุภาพ มอ./จงัหวดัสงขลา/อบจ./
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ภาคประชาชนจดัท าแผนสขุภาพจงัหวดั ปี 50 จดัสมชัชาเชงิประเดน็ ปี 51 มคี าประกาศสมหิลา/
แผนสขภาพต าบล ปี 52 จดัสมชัชาสขุภาพต าบล ใน 10 พืน้ที ่ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลกระแสสนิธุ/์
เทศบาลเมอืงบิา้นพรุ/เทศบาลต าบลปรกิ อบต.เชงิแส/อบต.คลองร/ีอบต.ร าแดง/อบต.ควนโส/อบต.
ชะแล/้อบต.สะกอม/อบต.พจิติรประเดน็ร่วม ไดแ้ก่ การจดับรกิารสขุภาพโดยอปท. การจดัการสขุ
ภาวะครวัเรอืน แกป้ญัหายาเสพตดิ เดก็และเยาวชน การเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ(อาหาร) และ
ธรรมนูญสขุภาพต าบล ปี 43 ร่วมประกาศวาระ สงขลาพอเพยีง 
จุดเด่น สรา้งและผลกัดนันโยบายสาธารณะทีเ่อือ้ต่อสขุภาพ ปี 53 จดัท าธรรมนูญลุ่มน ้าภมู/ีกองทุน
กลางพจิติร/แผนพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
กลไกประสานในปี 56 คอืคุณสนิธพ อนิทรร์ตัน์ และเครอืขา่ย 70 เกลอ 

4.6 มูลนิธิชมุชนสงขลา โดยการประสานระหว่างภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน และภาครฐั ท าหน้าที่
สง่เสรมิการให/้ระดมทุน/เชื่อมประสานเครอืขา่ย การพฒันาคน เชื่อมประสานผูใ้หญ่/ผูร้บั กระจาย
ทุนพฒันาตน้แบบการพฒันา การสรา้งนโยบายสาธารณะ การระดมทุน การสรา้งอาสาสมคัร เน้น
การประสานงานภาคเอกชน/ภาคเครอืขา่ยสมาคมในพืน้ที ่

4.7 สมาคมอสม.สงขลา ใหม้ตี าบลตน้แบบ 32 แหง่ จดัท าแผนสขุภาพต าบล โดยมปีระเดน็ร่วม 6 อ. 
ไดแ้ก่ อาหาร/ออกก าลงักาย/อนามยัสิง่แวดลอ้ม/อารมณ์/อโรคยา/อบายมขุ และมแีนวทางใหม้ี
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพระดบัต าบล 38 แห่ง เน้นสรา้งน าซ่อม ใชแ้ผนทียุ่ทธศาสตร ์และใชพ้ืน้ที่
แกป้ญัหาโรคเรือ้รงัจากพฤตกิรรม ไดแ้ก่ ความดนั เบาหวาน โรคอุบตัใิหม่ อนามยัแมแ่ละเดก็ การ
บรกิาร 24 ชม. ภายใตค้วามร่วมมอืของทุกภาคสว่น เป้าหมาย สรา้งใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้
พืน้ท่ีท างานรว่มกนั พจิารณาจากพืน้ทีซ่อ้นงานของภาคตีระกลูส. สกว./สจรส./พศส./สช./สปสช./
สสจ. ไดแ้ก่ ต.ชะแล ้ประเดน็เด่น ธรรมนูญสขุภาพชุมชน การท างานร่วมกนั จะมกีารพฒันา
ศกัยภาพทมีพีเ่ลีย้ง การจดัการความรูท้ีพ่ืน้ที ่ร่วมกบั สช./คณะพยาบาล/สจรส./พศส. 
ต.สะกอม ประเดน็เด่น การเรยีนรูส้มุนไพร เยาวชน/ครอบครวั การแกป้ญัหายาเสพตดิ วนัแตงโม 
ภาคไีดแ้ก่ สกว./สจรส./พศส. 
ต.ท่าขา้ม ภาครีว่มไดแ้ก่ สกว./พศส./สช. 
ต.เชงิแส ประเดน็เด่น การจดัสวสัดกิารชุมชน และกลุ่มสตร ีภาครี่วมไดแ้ก ่สจรส./พศส./สช. 
ต.คลองร ีประเดน็เด่น พลงังานทดแทน แก๊สชวีภาพ/กงัหนัลม กองทุนสวสัดกิารกลุ่มอาชพี(แรงงาน
นอกระบบ)กลุ่มตาลโตนด/เยบ็ผา้ การท่องเทีย่วตามวถิโีหนด นา เล ภาครี่วมไดแ้ก่ สกว./พศส. 
ต.คหูาใต ้ต.ควนร ูต.ร าแดง เป็นพืน้ทีเ่ดมิของสกว. 
คหูาใต ้เด่นทีข่อ้มลู GIS เป็นจดุประสานงานระดบัอ าเภอ มสีภารอ้ยแปด 
ต.ควนร ูประเดน็เด่น การเมอืงสมานฉนัท ์
ต.ชงิโค ต.ท่าหนิ ต.ทบัชา้ง ภาครี่วมไดแ้ก่ สช./สวรส. 
ต.พจิติร  ต.ควนโส ต.กระแสสนิธุ ์เทศบาลต าบลปรกิ/เทศบาลเมอืงบา้นพรุ ภาตครี่วมไดแ้ก ่สกว./
สจรส. 
ต.ควนโส ต.เกาะสะบา้ มภีาคไีดแ้ก่ พศส./สจรส. 
ความคาดหวงัภาคีตระกลูส. เสรมิการท างานร่วมกบัสปสช./สกว./สจรส.ฯลฯ พฒันาระบบ
ฐานขอ้มลูร่วมกนั สรา้งบทเรยีนร่วม/ความรูร้่วม และพฒันาเครอืขา่ยนกัวชิาการ 

5.เครอืข่ายอ่ืนๆ  
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5.1 โครงการเครอืข่ายเมอืงในเอเซียเพื่อการรบัมอืการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศเมอืง
หาดใหญ่ ไดร้บัการสนบัสนุนจากสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย และมลูนิธริอ็กกเีฟลเลอร ์เน้นแกป้ญัหาภยั
พบิตัใินลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา 

5.2 สภาทะเลสาบสงขลา มเีครอืขา่ยชมุชน 7 โซนเป็นฐานการท างาน ร่วมทบทวนแผนแมบ่ทฯ 
เสนอพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม มกีารท างานกบักรมสง่เสรมิฯ 5 พืน้ที ่สภาทะเลสาบก าลงัจะจดั
คอนเสริต์ คาราบาว/สมชัชาลุ่มน ้าทะเลสาบ และจดัตัง้มลูนิธฯิ จดักลไกการท างาน 

5.3 พนัธมิตรและพรรคการเมอืงใหม ่/ สหภาพการรถไฟ  
5.4 สมาพนัธช์าวประมงพืน้บา้น และสมาคมรกัษ์ทะเลไทย แกนน าคอืคุณบรรจง นะแส 
5.5 กลุ่มนักธรุกิจ ไดแ้ก่ โรตารี/่ไลออนท ์สมาคม SME สมาพนัธส์มาคมธุรกจิการท่องเทีย่ว   
5.6 สภาองคก์รชุมชน/ สภาพฒันาการเมอืง มโีครงสรา้งประกอบดว้ยสภาพฒันาการเมอืง 120 

คน 76 คนจากระดบัจงัหวดั ตวัแทนสภาองคก์รชุมชน 36 + 9 + ผูท้รงคุณวุฒ ิมหีน้าทีจ่ดัท าแผนพฒันา
การเมอืง ประชมุปีละ 2 ครัง้ งบประมาณน ามาสูก่ารเรยีนรู ้กระตุน้ การเมอืงสมานฉนัท ์ลดอทิธพิลการ
ใชเ้งนิเลอืกตัง้ พฒันาศกัยภาพ สภาและภาคพีฒันาเอกลกัษณ์ของพืน้ที ่ 

พืน้ทีด่ าเนินการ สภาองคก์รชมุชน 80 แห่ง(ปี 2555) โดยมพีืน้ทีเ่ริม่ตน้ ไดแ้ก่ วดัสน/พงัยาง/วดั
จนัทร/์บ่อแดง/ท่าหนิ/ระวะ/ชงิโค/ชะแล/้วดัขนุน/ปากรอ/ควนร/ูเขาพระ/คหูาใต/้ก าแพงเพชร/ทุ่งลาน/
คลองหลา/เทศบาลปรกิ/ทุ่งหมอ/สะพานไมแ้ก่น/บา้นนา/ปา่ชงิ/น ้าขาว/นาหวา้/วงัใหญ่/เชงิแส/กระแส
สนิธุ/์เกาะใหญ่/ท่าขา้ม/เกาะแตว้/ทุ่งหวงั 

สมาชกิมาจากทุกกลุ่มในต าบล ก านนัรบัจดแจง้ โดยตอ้งมสีมาชกิไมต่ ากว่า 15 กลุ่ม นกัการเมอืงไม่
สามารถเป็นสมาชกิ เป็นเวทขีองภาคประชาชนในต าบล เสนอแนะการพฒันาในต าบล บรูณาการระดบั
ต าบล มงีบกองทุนเคลื่อนงานปี 53 จ านวน 8 ลา้นบาท เสนอแนะการพฒันาระดบัจงัหวดั เสนอแนะการ
พฒันาต่อรฐับาล 

5.7 กลุ่มสวสัดิการชุมชน ไดแ้ก่ สมาคมสวสัดกิารภาคประชาชนจงัหวดัสงขลา โดยการน าของ
ครชูบ ยอดแกว้ มกีารท างานภายใตน้โยบายรฐัฯลฯ  สรา้งกระแส พฒันาองคค์วามรูด้า้นสวสัดกิารฯ 

ออมทรพัย ์กลุม่/ชมรมต่างๆ กลุ่มผูน้ าคอื ก านนัอมัพร ดว้งปาน ลุงเคลา้ แกว้เพชร และเครอืขา่ย
สหกรณ์ทุกประเภท ทีม่แีกนน า ไดแ้ก ลุงลภัย ์หนูประดษิฐ ์

5.8 NGOz อื่นๆ ไดแ้ก่ เครอืขา่ยเกษตรทางเลอืก มลูนิธเิพื่อนหญงิ มูลนิธริกัษ์ไทย กลุ่มแรงงาน
นอกระบบ เพื่อนไรพ้รมแดน โครงการสะพานชวีติ(ร่วมกบัสถานพนิิจ) 

5.9 ส่ือ ไดแ้ก่ วทิยุชมุชนภายใตก้ารสนบัสนุนของ LDI พอช./สสส. ส านกัขา่วชุมชนภาคใต ้
ผูส้ ือ่ขา่วพลเมอืง สือ่(แผนสขุภาพ)สงขลามเีดยีฟอรัม่ วทิยุ/ทวี.ีออนไลน์ คลื่นความคดิ/บา้นบา้นเรดโิอ วทิยุเกาะบก 

5.10 ชุมชนท่ีได้รบัผลกระทบจากโครงการรฐั กลุ่มคดัคา้นทอ่ก๊าซ กลุ่มเขาคหูา กลุ่มคดัคา้น
ทา่เรอืน ้าลกึ ประมงพืน้บา้น/เชฟรอน 

 
ทุนทางสงัคมระดบัจงัหวดั 

จงัหวดัสงขลาในช่วง ๑๐ ปีทีผ่่านมา มทีุนทางสงัคมทีส่ าคญั ซึง่เป็นความหวงัของสงัคมสงขลาในการบรูณา
การการพฒันาหลายประการ  ทนุทางสงัคมทีส่ าคญัไดแ้ก่ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนากลไกจังหวดัสุขภาวะในพืน้ท่ี 7 จังหวดัภาคใต้ตอนล่าง  2555 

 

59 

 

1.จงัหวดัสงขลา  ไดใ้หค้วามส าคญัในการขบัเคลื่อนกระบวนภาคประชาสงัคมอย่างต่อเนื่องตัง้แต่สมยั
ท่านผูว้่าราชการจงัหวดั นายสมพร ใชบ้างยาง  ซึง่เริม่ในปี 2549 จนถงึปจัจุบนั ในนามเวทเีครอืขา่ยเศรษฐกจิพอพยีง  
โดยพบกนัทุกวนัที ่ 15 ของเดอืนมาอย่างต่อเนื่องทุกเดอืนจนถงึทุกวนัน้ี โดยเป็นเวทเีชื่อมประสานทุกภาคสว่นใหเ้ขา้
มาแลกเปลีย่นและบรูณาการงานพฒันาเขา้ดว้ยกนั และไดน้ ามาสูก่ารตัง้เป้าหมายในการน้อมน าแนวคดิเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาเป็นหลกัด าเนินวถิชีวีติของคนสงขลา  
เพื่อเป็นการเฉลมิพระเกยีรต ิ ในวโรกาสครบรอบพระชนมายุ 84 พรรษาของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  จงัหวดั
สงขลาจงึเหน็รว่มกนักบัภาค ี 12 องคก์รไดแ้ก่ จงัหวดัสงขลา องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสงขลา (อบจ. สงขลา) 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสงขลา  (สสจ.สงขลา) ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ ส านกังานเขตพืน้ทีส่งขลา 
(สปสช.สงขลา) ส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ (สช.) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
(สสส.) (ส านกั 3) สถาบนัการจดัการระบบสขุภาพภาคใต ้ (สจรส.) ส านกังานคณะกรรมการการวจิยัแหง่ชาต ิ (สกว.) 
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) มลูนิธชิมุชนสงขลา (มชส.) ศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีนภาคใตแ้ละจงัหวดัสงขลา 
(กศน.) เครอืขา่ยองคก์รภาคพลเมอืงจงัหวดัสงขลา  ทีจ่ะขบัเคลื่อนการด าเนินงานสรา้งสขุภาวะภายในจงัหวดัสงขลา
ใหม้จีุดหมายร่วมทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในทุกพืน้ที ่ และในทุกภาคสว่น  ร่วมผลกัดนั “วาระ
พลเมอืงเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัสงขลา : สงขลาพอเพยีง” ใน 15 วาระ ไดแ้ก่ การสรา้งค่านยิมร่วม การสรา้ง
ชุมชนเขม้แขง็ การพฒันาคนและการสรา้งความรู ้แผนพฒันาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคใต ้ ในสว่นจงัหวดัสงขลา-
สตูล 
การจดัการระบบสนบัสนุน ธรรมนูญกองทุนกลางต าบลพจิติร การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมคาบสมุทรสทงิพระ การ
จดัระบบการผลติ การตลาด มาตรฐาน และอุทยานอาหารเพื่อสขุภาพ การสรา้งมาตรฐานกองทนุสขุภาพต าบล การ
จดัการน ้าเสยี ในลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา(ต่อมาเปลีย่นเป็นการจดัการภยัพบิตัใินลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา) การสง่เสรมิศูนย์
พฒันาครอบครวั ตามแนวทางครอบครวัเขม้แขง็ การสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกแก่ผูพ้กิารและผูส้งูอายุ การสรา้ง
ความเป็นธรรมจากสญัญาบา้นจดัสรร ธรรมนูญลุ่มน ้าภมู ีและการช่วยเหลอืดแูลระยะยาวส าหรบัผูส้งูอายุทีอ่ยูใ่นภาวะ
พึง่พงิ ยากไร ้หรอืถูกทอดทิง้  

2.องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสงขลา(อบจ.สงขลา) เป็นองคก์รทีม่วีสิยัทศัน์ในการสนบัสนุนการมสีว่นร่วมของ
ภาคประชาสงัคม โดยมกีารสนบัสนุนงบประมาณกบัภาคประชาสงัคมทีม่คีวามเป็นนิตบิุคคลมาอย่างต่อเนื่อง          
สง่ผลต่อการสรา้งความเขม้แขง็แก่องคก์รภาคประชาสงัคมอย่างชดัเจน  และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทัง้ระดบั
เทศบาลและระดบัต าบลในหลายพืน้ที ่กม็สีว่นร่วมในการสนบัสนุนภาคประชาสงัคมในพืน้ทีอ่ยา่งต่อเนื่องเช่นเดยีวกนั 

3.กระทรวงสาธารณสขุมนีโยบายทีช่ดัเจนในการสรา้งเสรมิสขุภาพในระดบัพืน้ฐาน โดยเน้นการพฒันาระบบ
บรกิารปฐมภูม ิ ผ่านนโยบายการพฒันายกระดบัสถานีอนามยัเป็นศนูยส์ขุภาพชมุชนและโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ต าบลตามล าดบั  โดยมเีป้าหมายในการพฒันาโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล ครบทัง้ 100 เปอรเ์ซน็ตข์องสถานี
อนามยัในจงัหวดัสงขลา  ซึง่ยงัตอ้งการความร่วมมอืจากชมุชนและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการร่วมพฒันาอกี
พอสมควร 

4.ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิเขต 12 สงขลา  ไดร้ณรงคใ์หเ้กดิกองทุนสขุภาพต าบล  ซึง่จะไดร้บั
การจดัสรรงบประมาณร่วมระหวา่งส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ (สปสช.) และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
โดยในปีงบประมาณ 2555 นี้สามารถตัง้กองทุนสขุภาพต าบลแลว้ทัง้สิน้  140 กองทุน  กองทนุสขุภาพต าบลมุ่งเน้นให้
เกดิการด าเนินการสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคโดยการมสีว่นร่วมของประชาชนและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
นอกจากความคาดหวงัทีจ่ะใหเ้กดิกองทุนสขุภาพต าบลใหค้รบทุกพืน้ทีแ่ลว้ ยงัมุง่หวงัการสรา้งกระบวนการท าแผน
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สขุภาพเชงิคุณภาพของแผนการใชง้บประมาณจากเงนิกองทุนฯ เพื่อการสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรคและฟ้ืนฟูสภาพ
อย่างไดผ้ล 

5.ภาคประชาชนมกีลไกสนบัสนุนกระบวนการออมในพืน้ที ่ ทัง้กลุ่มสจัจะออมทรพัย ์ กลุ่มสจัจะวนัละบาท  
สหกรณ์ หรอืองคก์รการเงนิในระดบัชุมชนอื่นๆ  ซึง่สามารถสรา้งวฒันธรรมการออมและหนุนช่วยเป็นสวสัดกิารภาค
ประชาชนไดม้ากพอสมควร โดยเฉพาะสจัจะลดรายจ่ายวนัละบาทเพื่อท าสวสัดกิารภาคประชาชน โดยการดแูลของ
สมาคมสวสัดกิารภาคประชาชนสงขลา มสีมาชกิครอบคลมุ 140 ต าบล และยงัมโีอกาสในการพฒันาอกีมากพอสมควร
โดยเฉพาะในมติสิขุภาวะและการสง่เสรมิการใหเ้พื่อการพฒันา 

6.ภาคประชาสงัคมไดม้กีระบวนการขบัเคลื่อนแผนสขุภาพจงัหวดัสงขลามาตัง้แต่ปี 2547 ภายใตก้าร
สนบัสนุนของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ(สสส.) และองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสงขลา(อบจ.
สงขลา) และไดเ้ป็นหนึ่งในกระบวนการพฒันาทีม่ภีาคประชาสงัคมเป็นแกนน าในการขบัเคลื่อนสงัคมสงขลาสูส่ขุภาวะ 
ผ่านเครอืขา่ยเชงิประเดน็ 15 เครอืขา่ย ไดแ้ก ่หลกัประกนัสขุภาพ, การวจิยัและพฒันาตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง, 
อสม., เดก็, ผูส้งูอายุ,  ผูพ้กิาร, แรงงาน,เกษตรและอาหาร, สิง่แวดลอ้ม, อุบตัเิหตุ,วฒันธรรม,  ผูบ้รโิภค, แพทยแ์ผน
ไทย สือ่,การจดัการขอ้มลู  และเครอืขา่ยระดบัต าบลอกี ๒๐ แห่ง   

8.โครงการความร่วมมอืเพื่อแกป้ญัหาความยากจนสูส่ขุภาวะชมุชน ภายใตก้ารน าของส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั(สกว.) ใชก้ารท าบญัชรีบัจ่ายครวัเรอืนกระตุน้น าขอ้มลูไปประกอบในการจดัท าแผนชมุชน ไดส้รา้ง
ฐานความร่วมมอืกบัภาคอีงคก์รต่างๆ ไดแ้ก่ ธกส. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ส านกังานกองทนุสนบัสนุนการสรา้ง
เสรมิสขุภาพ มพีิน้ทีด่ าเนินงานจ านวนหนึ่ง 

8.เครอืขา่ยสภาองคก์รชมุชน เป็นอกีหนึ่งเครอืขา่ยผูน้ าธรรมชาตขิองชุมชน  ทีม่กีารรวมตวัตาม
พระราชบญัญตัสิภาองคก์รชมุชน พ.ศ.2551   เป็นเสมอืนคลงัสมองและสภาทีป่รกึษาของชุมชน ทีใ่นอนาคตจะเตบิโต
ขึน้มาควบคู่กบัสถาบนัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และสถาบนัก านนัผูใ้หญ่บา้นต่อไป ปจัจุบนัขยายตวัจดัตัง้แลว้
จ านวน 80 แหง่ 

9.สถาบนัการจดัการระบบสขุภาพภาคใต(้สจรส.ม.อ.)     เป็นสถาบนัทางวชิาการทีม่บีทบาทส าคญัร่วมกบั
ส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต(ิสช.) และเครอืขา่ยสรา้งเสรมิสขุภาพจงัหวดั ในการผลกัดนักระบวนการ
สมชัชาสขุภาพมาใชจ้รงิในพืน้ที ่  และร่วมการขบัเคลื่อนมติสิขุภาวะในหลายรปูธรรม โดยเฉพาะดา้นการสนบัสนุนการ
บรหิารจดัการและการสนบัสนุนทางวชิาการ 

10.มลูนิธชิมุชนสงขลา(ม.ช.ส.) เป็นมลูนิธทิีก่่อตัง้ในปีพ.ศ.2551 เพื่อการเชื่อมประสานการพฒันาจงัหวดัจาก
ทุกภาคสว่น ภายใตยุ้ทธศาสตรส์ง่เสรมิการใหเ้พื่อสงัคมและการรอ้ยดอกไมห้ลากส ี  และมลูนิธชิุมชนสงขลาไดเ้ขา้มา
เป็นองคก์รผลกัดนัแนวคดิ “สงขลาพอเพยีง” โดยไดก้ าหนดยทุธศาสตรร์่วม 4 ดา้นไดแ้ก่ การสรา้งค่านิยมร่วม การ
สรา้งชุมชนเขม้แขง็ การเรยีนรูแ้ละการพฒันาคน และนโยบายสาธารณะ เพื่อหลอมรวมการท างานของเครอืขา่ยทุก
ภาคสว่น 

11.ความรว่มมอืสรา้งวสิยัทศัน์สงขลา 2020 โดย 14 ภาคบีรหิารจดัการ ประกอบดว้ย 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ มหาวทิยาลยัทกัษณิ มหาวทิยาลยัราชภฎั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั หอการคา้จงัหวดั สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั มลูนิธเิรา
รกัสงขลาเฉลมิพระเกยีรต ิ สมาคมมลูนิธพิลเอกเปรม ตณิสลูานนท ์ มลูนิธสิวนประวตัศิาสตร ์ มลูนิธิ
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์และมลูนิธชิมุชนสงขลา  
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12.โครงการสนบัสนุนองคก์รภาคประชาสงัคมจงัหวดัสงขลาสูก่ารเป็นจงัหวดัจดัการตนเอง โดยการสนบัสนุน
ของสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน ส านกังานปฎริปู(สปร.) ยกระดบัพฒันาการด าเนินงานของภาคประชาชนเตรยีมความ
พรอ้มไปสูก่ารเป็นจงัหวดัจดัการตนเองในอนาคต 

13.โครงการการพฒันาศนูยเ์รยีนรูก้ารจดัการสขุภาวะชุมชนต าบลท่าขา้มและขยายผลสูเ่ครอืขา่ยองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ (พศส.) หรอื 23 เกลอ โดยการสนบัสนุนของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ
(สสส.ส านกั 3) ปจัจุบนัขยายไปรวมทัง้สิน้ 70 เกลอ  

14.โครงการเรารกัสงขลา โดยจงัหวดัสงขลาและพฒันาชมุชน ร่วมกบัภาคอีงคก์รต่างๆก าหนดเป็นวาระร่วม
ของชมุชน มเีป้าหมายสรา้งความเขม้แขง็ในพืน้ทีร่ะดบัหมู่บา้นปีละ 20% จนครบ 100 % ใน 5 ปี 

15.โครงการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนระดบัต าบล(ABC) โดยจงัหวดัสงขลาและพฒันาชุมชน ด าเนินการในพืน้ที่
อ าเภอละ 1 ต าบล รวม 16 ต าบล ขยายผลการท าบญัชคีรวัเรอืนมาท าแผนชมุชน แกป้ญัหาความยากจน 

16.องคก์รสนบัสนุนจากสว่นกลางอกีหลายองคก์ร ไดแ้ก่  ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ
(สสส.)  ส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต(ิสช.) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั(สกว.) ส านกังานปฎริปู
(สปร.) และสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน(พอช.)  รวมทัง้ สถาบนัพฒันาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
(กศน.ภาคใต)้ เป็นตน้  ไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมสนบัสนุนกระบวนการพฒันามาอย่างต่อเนื่อง 
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แนะน าภาคีพฒันา 
 

ตระกลู ส. 
1.ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพ เขต 12 สงขลา (สปสช.) ดแูลเรื่องระบบบรกิารสขุภาพระดบัพืน้ที ่7 

จงัหวดัใตต้อนล่าง/จงัหวดั/อ าเภอ มกีองทุนสขุภาพระดบัพืน้ที(่กองทุนสขุภาพต าบล) ซึง่ท างานรว่มกบัทอ้งถิน่ อยาก
ก าหนดเป้าหมายร่วมกนั โดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ 

2.ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สรา้งและผลกัดนันโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพ(สขุ
ภาวะ) ดว้ยกระบวนการสมชัชาสขุภาพ (แหง่ชาต/ิพืน้ที/่ประเดน็) ธรรมนูญว่าดว้ยระบบสขุภาพแหง่ชาต)ิ  HIA 
(ประเมนิผลกระทบสขุภาพ) 

3.ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.)ประกอบดว้ย 9 ส านกั 13 แผนงาน ไดแ้ก่  
ส านกั 1 สนบัสนุนการสรา้งสขุภาวะและลดปจัจยัเสีย่งหลกั 

 ในดา้น เหลา้ บุหรี ่ลดอุบตัเิหตุ มหีน่วยงานทีท่ างานดว้ย เช่น สสจ.  
ส านกั 2 สนบัสนุนการสรา้งสขุภาวะและลดปจัจยัเสีย่งรอง เช่น การคุม้ครองผูบ้รโิภค ในสว่นของสงขลา 

สจรส.มอ. ไดข้อมาสนบัสนุนใหเ้กดิศูนยค์ุม้ครองผูบ้รโิภค ร่วมกบัทอ้งถิน่ ทต.ปรกิ/ท่าขา้ม/ควนร/ูชะแล ้
ส านกั 3 สนบัสนุนการสรา้งสขุภาวะในพืน้ทีแ่ละชมุชน ปจัจุบนัมเีครอืขา่ยต าบลสขุภาวะ ภาคใต ้8 พืน้ที่

ไดแ้ก่ ต.ปากพนู/ต.ขนุทะเล จ.นครศรธีรรมราช ต.ปากคลอก ภูเกต็ ต.บา้นควน ชมุพร ต.ตน้ยวน สรุาษฏร ์ต.ท่าขา้ม 
(23 เกลอ)ต.ปรกิ สงขลา (43 เครอืขา่ย 4 จว.+ สงขลา ตรงั พทัลุง) เทศบาลต าบลเขาหวัชา้ง พทัลุง มแีนวทางสรา้ง
ภาคไีดแ้ก่ ทอ้งถิน่ ประชาชน ภาครีฐั/NGOz ใชก้ระบวนการเรยีนรูม้ศีนูยเ์รยีนรูต้น้แบบ จดัการเชงิระบบใหภ้าคมีา
เรยีนรู ้มกีารเยีย่มเครอืขา่ย และจดัท าแหล่งเรยีนรูข้ยาย 4 ต่อ 1 นอกจากนัน้มกีารพฒันากลไกร่วม ภาคใตบ้นจะมี
สมาคมดบับา้นดบัเมอืงประสานงาน ภาคใตล่้างเทศบาลต าบลปรกิประสานงาน 

ส านกั 4 สขุภาวะองคก์ร ท าเรื่องจงัหวดับรูณาการจากประเดน็เดก็เยาวชน ครอบครวั ในสว่นภาคใต ้อ.
สมคดิ ทองสง ดแูล เชื่อมโยงกบัเครอืข่ายครอบครวัเขม้แขง็ 

ส านกั 5 รณรงคแ์ละสือ่สารสาธารณะเพื่อสงัคม 
ส านกั 6 สนบัสนุนโครงการเปิดรบัทัว่ไป สนบัสนุนโครงการทัว่ไป และโครงการเชงิรุก ซึง่มสีจรส.มอ รบั

ประสานในภาคใต ้ใหเ้กดิหมู่บา้นสขุภาวะ 100-110 โครงการต่อปี โครงการละ100000- 200,000 บาทต่อเนื่อง 3 ปี 
ส านกั 7 สนบัสนุนการพฒันาระบบสขุภาพ และบรกิารสขุภาพ ท างานเชงินโยบาย และธุรกจิเพือ่สงัคม 
ส านกั 8 พฒันายุทธศาสตรแ์ผนและสมรรถนะ 
ส านกั 9 พฒันาวชิาการ 
และปจัจุบนัม ี13 แผนงาน ไดแ้ก่ ควบคุมการบรโิภคยาสบู การบรโิภคเครื่องดืม่ การป้องกนัอุบตัเิหตุ 

สง่เสรมิการออกก าลงักาย ควบคุมปจัจยัเสีย่ง เรยีนรูเ้พื่อสขุภาวะ สรา้งเสรมิสขุภาวะองคก์ร สรา้งเสรมิสขุภาวะในพืน้ที่
และชุมชน การสรา้งเสรมิสขุภาพผ่านระบบบรกิาร สนบัสนุนโครงการทัว่ไปและนวตกรรม สือ่สารการตลาดเพื่อสงัคม 
สรา้งเสรมิสขุภาพในประชากรกลุ่มเฉพาะ พฒันาระบบและกลไกสนบัสนุนเพื่อการสรา้งเสรมิสขุภาพ อนาคตจะม ี14 
เพิม่เรื่องอาหารเพื่อสขุภาพ 

4.สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน(พอช.) เตบิโตจากงานกองทุนชมุชนเมอืงมาตัง้กองทุน แกป้ญัหาชุมชนแอ
อดี ก่อนขยายมาสูช่นบท ต่อมาร่วมกบั Sif กองทุนเพื่อสงัคม จนกระทัง่จดัตัง้เป็นสถาบนั เป็นองคก์รของประชาชน 
สงักดัรฐั คอืกระทรวง พม. 
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ภารกจิ สรา้งความเขม้แขง็ใหช้มุชน ดว้ยพลงัของชมุชนและนกัพฒันาเอกชน หนุนชาวบา้น หนุนประชา
สงัคม พฒันาองคก์รชมุชนในพืน้ที ่นอกจากนัน้กร็บัภารกจิจากรฐับาล เช่น แกไ้ขปญัหาทีด่นิในเขตเมอืง สมทบ
สวสัดกิารชุมชน 5 จงัหวดัชายแดนใต ้แกป้ญัหาเร่งดว่นภยัพบิตั ิ

5.สภาองคก์รชมุชน เกดิจากพรบ.สภาองคก์รชุมชน ไปพฒันากลุ่ม/ชมรมชมุชนในพืน้ที ่จดแจง้กลุ่มชมุชน
กบัผญ./ก านนั บนฐานคดิพืน้ทีจ่ดัการตนเอง เป็นช่องทาง/เวทเีสนอแนะเชงินโยบายระดบัต าบลและจงัหวดั ท างานกบั
ภาคทีอ้งทีข่า้ราชการชุมชน มกีลไกระดบัภาค อนุกรรมการภาคประกอบดว้ยตวัแทนประชาสงัคม/ชมุชน/ราชการ/
ทอ้งถิน่ 

6.สภาพฒันาการเมือง (สพม.) เกดิตามรฐัธรรมนูญปี 50 ส านกังานพฒันาการเมอืง สงักดัสถาบนั
พระปกเกลา้ สภาพฒันาการเมอืงมแีผนพฒันาการเมอืงระดบัชาตทิัง้ระบบ และการตดิตามแผนไปสูก่ารปฎบิตั ิ6 
ยุทธศาสตร ์ภารกจิหลกัสง่เสรมิประชาธปิไตยฯ สง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรมเจา้หน้าทีร่ฐัสง่เสรมิความเขม้แขง็การเมอืง
ภาคพลเมอืง สรา้งกระบวนการเรยีนรูส้ทิธกิารเมอืง สรา้งกระบวนการนโยบายสาธารณะมสีมาชกิองคก์รประชาสงัคม 
16 คนมาจากสภาองคก์รชมุชนจงัหวดัละ 1 คน นกัการเมอืงพรรคละ 1 คนในสภาพรรคการเมอืงทีไ่มไ่ดอ้ยู่ในสภา 2 
คน เลขาธกิารองคก์รอสิระ มกีลไกคณะกรรมการสง่เสรมิการเมอืงภาคพลเมอืงระดบัภาค งบ 7-10 ลา้นต่อปี มกีองทุน
พฒันาการเมอืงสนบัสนุนกจิกรรมสาธารณะ มสี านกังานศนูยพ์ฒันาการเมอืงภาคพลเมอืง สถาบนัพระปกเกลา้เสรมิ
การเมอืงภาคพลเมอืง 

7.ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ประกอบดว้ยฝา่ยนโยบายชาตแิละความสมัพนัธข์า้มชาติ
(ฝา่ย1) ฝา่ยเกษตร(ฝา่ย2) ฝา่ยสวสัดกิารสาธารณะ(ฝา่ย 3) ฝา่ยชมุชนและสงัคม (ฝา่ย 4) ฝา่ยอุตสาหกรรม (ฝา่ย 5) 
ฝา่ยวชิาการ ฝา่ยวจิยัเพื่อทอ้งถิน่ 

ฝา่ยวจิยัเพื่อทอ้งถิน่ มงีานทุกภาคหนุนชาวบา้นท าวจิยัแกป้ญัหาในชมุชนไม่จ ากดัประเดน็ (ยกเวน้ ภูเกต็ 
กระบี ่ชุมพร) บทบาทหลกัใชก้ลไกภายนอกมาท างาน เช่น สถาบนัการศกึษา ใชง้านวจิยัไปเสรมิพลงังานของชมุชน 
เรยีนรูผ้่านการปฎบิตั ิใชชุ้มชนเป็นกลไกหลกัปฎบิตักิาร เรยีนรู ้หาทางเลอืก ปฎบิตักิาร 

ตวัอย่างประเดน็เชงิพืน้ที ่อ่าวบา้นดอนจดัการเรยีนรูเ้ดก็นอกระบบ ตรงั-ยุตธิรรมชุมชน 
พงังา/สงขลา เน้นการจดัการนิเวศทรพัยากร สตูลเน้นการท่องเทีย่วโดยชมุชน(6-7 สค.มเีวทเีรยีนรูท้ีอ่บจ.สตูล) 
ปตัตานี เน้นเศรษฐกจิชุมชน ประมงพืน้บา้นและลุ่มน ้าสายบุร ีใตล่้างเน้นอสิลามศกึษา(นอกระบบ)บรูณาการการสอน
โดยใชภ้าษาถิน่ ปา่พรุ/ความมัน่คงทางอาหาร นอกจากนัน้ร่วมกบัสกว.แกป้ญัหาความยากจนร่วมกบั 5 เสอื(ธกส./
สสส./พช./อปท./สกว.) 

ฝา่ย 3 ท าเรื่องการจดัการน ้า การศกึษาท ากบัสถานศกึษาปกต ิมชีุดโครงการพเิศษ 
8.วพส. สถาบนัวิจยัและพฒันาสุขภาพภาคใต้  สรา้งความเขม้แขง็ใหแ้กห่น่วยงานเครอืขา่ยทีม่อียู่ ขยาย

งานดา้นปรมิาณและคุณภาพ เพื่อใหค้รอบคลุมพืน้ที ่  ประชากรเป้าหมาย และมคีวามลกึซึง้ทางวชิาการ ขยายความ
ร่วมมอืกบัหน่วยงานวชิาการดา้นสรา้งเสรมิสขุภาพ ท างานในดา้นสง่เสรมินกัวชิาการท างานร่วมกบัชมุชน พฒันา
คุณภาพชวีติผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุความไม่สงบฯพฒันาแกนน าในพืน้ทีก่ารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มในพืน้ที ่พฒันาหลกัสตูรและครผููส้อนเพื่อสรา้งเสรมิการยอมรบัความหลากหลายทางวฒันธรรม และการ
จดัการภยัพบิตั ิ(ภาพรวมเน้นพืน้ที ่3 จงัหวดั) 

9.สปร.(ส านักงานปฎิรปู) ร่วมกบัภาคตีระกลูส.ด าเนินการขบัเคลื่อนการปฏริปูระบบและโครงสรา้งต่าง ๆ 
ในประเทศไทยเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มุ่งไปสูก่ารลดความเหลื่อมล ้าในสงัคมไทย “สรา้งความเป็นธรรม ลด
ความเหลือ่มล า้” เน้นการหนุนเสริมพืน้ท่ีจดัการตนเอง มีการจดัสมชัชาปฎิรปูระดบัชาติ พืน้ท่ี ประเดน็ 
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10.สพช.(สถาบนัวจิยัและพฒันาระบบสขุภาพชุมชน) ร่วมมอืกบัองคก์ารอนามยัโลกและกระทรวง
สาธารณสขุ เน้นการพฒันาระบบสขุภาพชุมชนในพืน้ทีร่ะดบัต าบลบนฐานงานของต าบลจดัการสขุภาพ/ต าบลจดัการ
ตนเอง/ต าบลสขุภาวะ บรูณาการงานตระกลูส. 

 
สรปุภารกิจ 
สสส. กจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพ 
สช. นโยบายสาธารณะเชงิพืน้ที/่ประเดน็ 
สพม.พฒันาการเมอืงภาคพลเมอืงระดบัภาค 
พอช.หนุนองคก์รชุมชน/เวทกีารพฒันาระดบัต าบล/จงัหวดั 
สจรส.การจดัการเชงิระบบ/การวจิยัระบบ 
สกว.วจิยัชุมชน 
สปสช.พฒันาระบบบรกิารและกองทุนสขุภาพ 
กศน.การเรบีนรูต้ลอดชวีติ 
วพส.การวจิยัและพฒันา 
สปร. นโยบายสาธารณะเพื่อการปฎริปู 
สพช.พฒันาระบบสขุภาพชุมชน 

 
พืน้ท่ีเป้าหมายระดบัต าบล ปี 2555-56 

กลุ่ม A รวม 31 แห่ง 
ล าดบัท่ี อ าเภอ/ต าบล ประเดน็เด่น/องคก์รเด่น 
1 อ.เมือง 

1.เทศบาลเมอืงเขารปูชา้ง 
 
(รพ.สต./เจา้หน้าทีฯ่) 

 อสม./ผูส้งูอายุ ดแูลสง่เสรมิสขุภาพ 
 กศน.พฒันาบทบาทสตร/ีเจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผนเป็นแกน

ประสาน 
2 อ.หาดใหญ่ 

2.อบต.ท่าขา้ม 
 
 
3.อบต.คลองอู่ตะเภา 
 
4.เทศบาลต าบลพะตง 

 
(แหล่งเรยีนรูข้องสสส.ในดา้นระบบบรกิารสขุภาพ 3 ต าบล/พลงังานทดแทน/ผู้
พกิารและผูส้งูอายุ และระบบอาสาสมคัร การสือ่สารชุมชน มกีตกิา “ธรรมนูญคน
สามคลอง ม.2)  ก าลงัจะท าธรรมนูญต าบล ทอ้งถิน่เป็นผูป้ระสาน 
(ทอ้งถิน่ มปีลดัอบต.เป็นแกนประสานร่วมกบัอสม. นกัพฒันาชมุชน มกี านนัเป็น
ประผูน้ าบรูณาการ มปีระเดน็เด่นเรื่องการจดัการขยะ/การดแูลสขุภาพ) 
(ทอ้งถิน่ โดย รองนายกฯเป็นแกนประสาน/รพ.สต./เครอืขา่ยอสม.เขม้แขง็ในการ
จดัการสขุภาพ/มกีารท าแผนรบัมอืภยัพบิตั)ิ  

3 อ.นาหม่อม 
5.อบต.พจิติร 
6.อบต.นาหม่อม 

 
(ทอ้งที/่ทอ้งถิน่/กองทุนแมฯ่/ธรรมนูญกองทุนกลาง) 
ทอ้งถิน่/สภาองคก์รชมุชน เขม้แขง็ 
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4 อ.สะเดา 
7.เทศบาลต าบลปรกิ 
 
8.อบต.ปรกิ 
 
9.อบต.ท่าโพธิ ์

 
(ทอ้งถิน่/ชุมชน/แหล่งเรยีนรูข้องสสส.ในดา้นการจดัการขยะ/การรกัษาคลองอู่
ตะเภาร่วมกนั) 
(ทอ้งถิน่ มปีลดัอบต.เป็นผูป้ระสาน/อสม.มปีระเดน็เด่นเรื่องการดแูลสิง่แวดลอ้ม/
ผลติภณัฑช์มุชน) 
ทอ้งถิน่/ทอ้งที/่หมูบ่า้นในฝนั ม.6 มชีากฤษณาเป็นผลติภณัฑช์มุชน มทีอ้งถิน่
เป็นผูป้ระสาน 

5 อ.บางกล า่ 
10.เทศบาลต าบลท่าชา้ง 
 
 
11.อบต.แม่ทอม 

 
(มกีองทุนสขุภาพต าบลสปสช.เด่น /มอีสม.ดเีด่น/ทอ้งถิน่/รพ.สต. ม ีม.3 บา้น
หว้ยหลอเป็นหมู่บา้นเรารกัสงขลา มแีหล่งเรยีนรูร้ะดบัครวัเรอืน และระดบัต าบล
หลายแห่ง รพ.สต.เป็นแกนประสาน) 
(ทอ้งถิน่/กองทุนสขุภาพต าบล รพ.สต./อสม.ชมรมผูส้งูอายุ/เพลงเรอื/ม.ีม.3 เป็น
หมู่บา้นในฝนั /ธรรมนูญหมูบ่า้นแม่ทอมตก/ศาลา 100 ปีไดร้างวลัยเูนสโก 
ทอ้งถิน่เป็นแกนประสาน) 
 

6 อ.รตัภมิู 
12.อบต.ควนร ู
 
 
13.เทศบาลต าบล
ก าแพงเพชร 

 
(มฐีานศนูยป์ระสานงานองคก์รชมุชน/ทอ้งถิน่/ทอ้งที/่อสม./แหล่งเรยีนรูข้องสสส.
ในเรื่องธนาคารอาหาร การเมอืงสมานฉนัท ์สวสัดกิาร โรงน ้าชุมชน ศนูยเ์รยีนรู้
ของ ธกส.) 
(ทอ้งถิน่/มปีระเดน็เด่นเรื่องการจดัการขยะ การจดัการศนูยอ์าหารในตลาด) 
 

7 อ.ควนเนียง 
14.เทศบาลต าบลบางเหรี
ยง 

 
ประเดน็เด่นเรื่องการท าฟารม์ทะเล การดแูลสขุภาพผูป้ว่ยตดิเตยีง มหีมูบ่า้นเรา
รกัสงขลา 

8 อ.คลองหอยโข่ง 
15.อบต.คลองหลา 

 
มทีอ้งถิน่เป็นแกนนประสาน มปีระเดน็เด่นเรื่องการบรหิารจดัการน ้า/การดแูลปา่
ตน้น ้า มบีา้นช่างแกว้ เป็นหมู่บา้นเรารกัสงขลา  

9 อ.สิงหนคร 
16.ทต.ชะแล ้
 
17.อบต.ร าแดง 
 
18.ทม.ม่วงงาม 

 
(ทอ้งถิน่/รพ.สต./มปีระเดน็เด่นเรื่องธรรมนูญสขุภาพต าบล/ปา่ชายเลน ส านกั
ธรรมนูญเป็นแกนประสาน) 
(ทอ้งถิน่/รพสต./อสม. เรื่องเด่น การท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์/กองทนุสขุภาพ/
สวสัดกิาร ทอ้งถิน่เป็นแกนประสาน) 
(ทอ้งถิน่/รพ.สต./อสม.มปีระเดน็เด่นเรื่องการบ าบดัสขุภาพดว้ยการฝงัทราย/ผู้
พกิาร/ 2 ศาสนาอยู่ร่วมกนั *อยูร่ะหว่างเลอืกตัง้) 

10 อ.สทิงพระ 
19.อบต.สนามชยั 

 
(ทอ้งถิน่/ทอ้งทีเ่ป็นผูป้ระสาน ประเดน็เด่นเรื่อง เกษตร เป็นศนูยเ์รยีนรูข้องกศน. 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนากลไกจังหวดัสุขภาวะในพืน้ท่ี 7 จังหวดัภาคใต้ตอนล่าง  2555 

 

66 

 

 
20.อบต.ท่าหนิ 
 
21.อบต.วดัจนัทร ์
 
22.อบต.ชมุพล 

อสม.ดา้นการสง่เสรมิการออกก าลงักาย/กองทุนสขุภาพต าบล) 
(สภาองคก์รชุมชน เป็นแกนประสาน/อสม./รพ.สต./การท่องเทีย่ววถิโีหนด นา เล 
/การจดัการภยัพบิตั)ิ 
(สภาองคก์รชุมชน เป็นแกนประสาน/ทอ้งถิน่/อสม./ประเดน็เด่นเป็นเรื่องเกษตร
ยัง่ยนื) 
ทอ้งถิน่เป็นแกนประสาน มปีระเดน็เด่นเรื่องศนูยพ์ฒันาครอบครวั/ศนูยว์ฒันธรรม
เฉลมิราช/ผลติภณัฑอ์าหารปลอดภยั มมี.7 เป็นหมูบ่า้นเรารกัสงขลา/ม.3 เป็น
หมู่บา้นในฝนั 

11 อ.กระแสสินธ ์
23.เทศบาลต าบลเชงิแส 

 
มทีอ้งถิน่ ปลดัทต.เป็นแกนประสาน มปีระเดน็เด่นเรื่อง ศนูยเ์รยีนรูส้มุนไพร มี
สวสัดกิาร มวีดัเอกเป็นศนูยร์วม มหีมู่บา้นเรารกัสงขลา ม.1  

12 อ.ระโนด 
24.อบต.คลองแดน 
25.อบต.บา้นขาว 

 
(ชุมชนและวดั เป็นแกนประสาน/รพ.สต./มปีระเดน็เด่นเรื่องการท่องเทีย่ววถิี
พุทธ) 
(ทอ้งถิน่เป็นแกนประสาน มปีระเดน็เด่นเรื่องการจดัการภยัพบิตั ิกองทุนสขุภาพ
ต าบล มมี.4 เป็นหมู่บา้นเรารกัสงขลา) 

13 อ.จะนะ 
26.อบต.นาหวา้ 
 
27. อบต.น ้าขาว 

 
(รพ.สต/อสม.เด่นเรื่องการจดัการยาเสพตดิ/กองทุนต าบล/ชุมชน/ทอ้งถิน่/องคก์ร
การเงนิ เป็นแกนประสาน) 
มปีระเดน็เด่นเรื่องสือ่/เยาวชน/องคก์รการเงนิ/สภาองคก์รชมุชน เป็นแกน
ประสาน 

14 อ.เทพา 
28.อบต.เกาะสะบา้ 
 
29. อบต.วงัใหญ่ 

 
(ทอ้งถิน่ เป็นแกนประสาน /อสม/แผนสขุภาวะ/สกว. มปีระเดน็เด่นเรื่อง องคก์ร
การเงนิ) 
ทอ้งที/่กองทุนหมูบ่า้นเป็นแกนประสาน มปีระเดน็เด่นเรื่อง กองทุนการเงนิ กลุ่ม
น ้ายาง สหกรณ์ยาง อนุรกัษ์ปา่ตน้น ้า 

15 อ.นาทวี 
30.อบต.ทบัชา้ง 

 
(รพ.สต./อสม.เป็นแกนประสาน มปีระเดน็เด่นเรื่องสวสัดกิารชุมชน/ผูพ้กิาร/
อนุรกัษ์ปา่ตน้น ้า/การดแูลสขุภาพ) 

16 อ.สะบ้าย้อย 
31.เทศบาลต าบลสะบา้
ยอ้ย 

 
(รพ.สต./อสม./ทอ้งถิน่เป็นแกนประสาน มปีระเดน็เด่นเรื่องศนูยเ์รยีนรูเ้รื่องสม้
แขก/ภยัพบิตั)ิ 
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กลุ่ม B รวม 28 
ล าดบัท่ี อ าเภอ/ต าบล ประเดน็เด่น/องคก์รเด่น 
1 อ.เมือง 

1.เทศบาลต าบล.เกาะแตว้ 
2.อบต.ทุ่งหวงั 

 
(กศน./รพ.สต.) 
องคก์รการเงนิ/สภาองคก์รชมุชน มหีมู่บา้นในฝนัเกรด A 

2 อ.หาดใหญ่ 
3.เทศบาลเมอืงคอหงส ์ 
4.เทศบาลเมอืงควนลงั 
5.เทศบาลต าบลน ้าน้อย 
6.เทศบาลต าบลคเูต่า 

 
 
(อสม.) 
(อสม/รพ.สต) 
ทอ้งที/่รพ.สต./มลูนิธชิุมชนสงขลา 

3 อ.นาหม่อม 
7.อบต.คลองหรงั 
8.อบต.ทุ่งขมิน้ 

 
(ทอ้งถิน่/รพ.สต./อสม.) 
(สภาองคก์รชุมชน) 

4 อ.สะเดา 
9.เทศบาลต าบลส านกัขาม 

 
(รพ.สต.) 

5 อ.บางกล า่ 
10.เทศบาลต าบลบา้นหาร 

 
(อสม./ศนูยเ์รยีนรูข้องอ.ภาณุ) 

6 อ.ควนเนียง 
11.อบต.รตัภมู ิ

 
(สภาองคก์รชุมชน/กลุ่มปุ๋ยชวีภาพ) 

7 อ.รตัภมิู 
12.ทต.คหูาใต ้

 
(อสม./หมู่บา้นเรารกัสงขลา/สกว.เรื่องฐานขอ้มูล) 

8 อ.คลองหอยโข่ง 
13.ทต.โคกม่วง 

 
(ทอ้งถิน่/อสม.) 

9 อ.สิงหนคร 
14.อบต.ชงิโค 
15.อบต.ปากรอ 

 
(อสม./ทอ้งถิน่/รพ.สต/ศนูยพ์ฒันาครอบครวั) 
(ก านนั) 

10 อ.สทิงพระ 
16.อบต.บ่อแดง 
17.อบต.คลองร ี

 
(ชุมชน/สกว.) 
(รพ.สต./พลงังานทดแทน) 

11 อ.กระแสสินธุ ์
18.ทต.กระแสสนิธุ ์

 
 (ปลดัอบต./แผนสขุภาพ) 

12 อ.ระโนด 
19.เทศบาลต าบลบ่อตร ุ
20.อบต.วดัสน 

 
(ทอ้งถิน่/ชุมชน) 
(ทอ้งที/่ชมุชน/อสม.) 

13 อ.จะนะ 
21.อบต.คลองเปียะ 

 
(ชุมชน/อสม./กลุ่มออมทรพัย)์ 
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22.อบต.จะโหนง (ทอ้งถิน่/รพ.สต./อสม.) 
14 อ.เทพา 

23.อบต.เทพา 
24.อบต.สะกอม 

 
(ทอ้งถิน่/รพ.เทพา) 
 (ปลดั) 

15 อ.นาทวี 
25.อบต.คลองทราย 
26.อบต.นาหมอศร ี

 
(ชุมชน/การจดัการสิง่แวดลอ้มในครวัเรอืน) 
(ทอ้งถิน่/พฒันาชุมชน) 

16 อ.สะบ้าย้อย 
27.อบต.สะบา้ยอ้ย 
28.อบต.จะแหน 

 
(อสม./ทอ้งถิน่) 
(อสม./รพ.สต.) 

 
กลุ่ม C 
ล าดบัท่ี อ าเภอ/ต าบล ประเดน็เด่น/องคก์รเด่น 
1 อ.เมือง 

1.เทศบาลนครสงขลา(ชมุชนไทรงาม) 
2.อบต.เกาะยอ 

(อสม./ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพภาคประชาชน) 
 
ศุนยส์ามวยั 

2 อ.สะเดา 
3.อบต.พงัลา 

 
(อสม.) 

3 อ.ควนเนียง 
4.อบต.ควนโส 

 
(ปลดัอบต./แผนสขุภาพ) 

 
พืน้ทีเ่ป้าหมายระดบัอ าเภอ 
ล าดบัท่ี อ าเภอ ประเดน็เด่น/องคก์รเด่น 
1 อ.นาหม่อม ทอ้งถิน่/ทอ้งที/่รพ./อ าเภอ/สภาองคก์รชุมชน มปีระเดน็ร่วม

เรื่องการจดัการขยะ/การจดัสวสัดกิารชุมชน/การดแูลผูพ้กิาร/
การออกก าลงักาย/วฒันธรรม/พระเป็นผูน้ า 

2 อ.คลองหอยโข่ง กลุ่มอนุรกัษ์ปา่/สภาองคก์รชมุชน/ศนูยบ์รหิารจดัการน ้าภาค
ประชาชน/สกว.ทอ้งถิน่/กองทุนสขุภาพต าบล 

3 อ.กระแสสินธ ์ การจดัการภยัพบิตั ิ
4 อ.บางกล า่ ทอ้งถิน่/ทอ้งที/่รพ.สต. ท าแผนรว่มกนั มกีลไกร่วม มทีต.ท่า

ชา้งเป็นผูป้ระสาน 
5 อ.รตัภมิู ธรรมนูญลุม่น ้า 
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ตารางแสดงแผนงานรว่มของภาคีพฒันาจงัหวดัสงขลา ประจ าปี 2555-2556 
ช่ือองคก์ร เป้าหมาย/ประเดน็หรือผลลพัทท่ี์

ต้องการ 
โครงการ/กิจกรรม พืน้ท่ี/กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

มูลนิธิชมุชนสงขลา 1.มสีว่นร่วมการพฒันาระดบัจงัหวดั 
1.1สรา้งความร่วมมอืระหว่างรฐั  ทอ้งถิน่
ประชาสงัคม วชิาการร่วมกนัสรา้งสขุ
ภาวะชมุชน 
-สรา้งค่านิยมจดัเลีย้งแบบบรกิารตนเอง/
การออมเพื่อสงัคม/สวนผกัคนเมอืง 
-สรา้งชุมชนเขม้แขง็ : ต าบลสขุภาวะ 
-รอ้ยแหล่งเรยีนรู ้: พฒันาแหล่งเรยีนรู ้ 
-พฒันานโยบาย : การจดัการภยัพบิตั/ิ
การจดัการน ้าเสยี/การดแูลผูพ้กิารและ
ผูด้อ้ยโอกาส 
1.2 พฒันาตวัแบบการพฒันาดา้นการ
รบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศที่
สง่ผลต่อคุณภาพชวีติ 
-สขุภาพ 
-สิง่แวดลอ้ม 
-อาชพีและวฒันธรรม 
-การบรหิารจดัการน ้า 
-การบรหิารจดัการชมุชน 

1.สงขลาพอเพียง 
-รณรงค ์สรา้งกระแส พฒันารปูแบบ 
-หนุนเสรมิกลไกระดบัต าบล 
-เวทเีรยีนรู ้
-ปฎบิตักิาร/ขอ้มลู/สือ่ 
-ประชุมกลุ่มย่อย /เวทกีลาง 
-จดัการความรู ้
2.จดัท าแผนพฒันาคณุภาพชีวิต
และผงัชุมชนฯ 
-สวนผกัคนเมอืง 
-พฒันาอาชพีเสรมิ/ผลติภณัฑช์มุชน 
-การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
-โรงน ้าชมุชน 
-ปลกูปา่ชายเลน/รมิคลอง/ถนน
ตน้ไม ้
-จดัการขยะ ยงุ น ้าเสยี 

จ.สงขลา 
 
 
 
 
 
 
ชุมชนหาดใหญ่ใน/ต าบลคเูต่า อ.
หาดใหญ่ 

2 ลา้นบาท 
(อบจ.) 
(ตค.55-กย.56) 
 
 
 
 
3.5 ลา้นบาท 
(มลูนิธริอ็กกเีฟล
เลอร)์ 
(มค.-ธค.56) 

เครอืขา่ยสงขลา
พอเพยีง(แผน
สขุภาพ 14 
ประเดน็/12 
องคก์รความ
ร่วมมอื) 
 
 
 
มลูนิธชิมุชน
สงขลา 
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ช่ือองคก์ร เป้าหมาย/ประเดน็หรอืผลลพัทท่ี์
ต้องการ 

โครงการ/กิจกรรม พืน้ท่ี/กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

เครอืข่ายเมอืงในเอเซีย
เพื่อการรบัมือการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภมิูอากาศเมืองหาดใหญ่ 
(ACCCRN) 

1.ชมุชนในพืน้ทีเ่สีย่งพรอ้มรบัมอือุทกภยั  
2.พฒันา Flood model ใหส้ามารถ
พยากรณ์ล่วงหน้า 3 วนั 
3.ศกึษาภาพอนาคตการพฒันาเมอืง 
4.พฒันาศนูยเ์รยีนรู ้
5.เสนอแนะนโยบายการพฒันาดา้นผงั
เมอืง 

1.จดัท าแผนชมุชนในพืน้ทีเ่สีย่งภยั 
2.พฒันา Flood model 
3.แบบจ าลองการพฒันาเมอืง 
4.พฒันาเวบ็ไซต/์หลกัสตูรทอ้งถิน่/
แผนทีก่ลุ่มเสีย่ง 
5.เวทเีสนอแนะนโยบาย 

1.ปลกัหวา้/ปรกิ/คลองหลา/จนัทร
วโิรจน์/ท่าแซ 
2.ลุ่มน ้าอู่ตะเภา 
3.หาดใหญ่และปรมิณฑล 
4และ 5.ลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา 

10 ลา้นบาท  
(มลูนิธริอ็กกเีฟล
เลอร)์ 
(2 ปี) 
เริม่ ธค.55-พย.57 

คณะท างาน
ACCCRN 

เครอืข่ายภยัพิบติั
ธรรมชาติโดยชมุชนเป็น
ศนูยก์ลาง 

1.การเกดิขึน้ของเครอืขา่ยระดบัอ าเภอ 2 
แห่ง/จงัหวดั 

• อ าเภอพรอ้มรบัมอื 
• มแีผนระดบัอ าเภอ 

2.ฐานขอ้มลู คน เครอืขา่ย องคก์ร 
อาสาสมคัร และความพรอ้มรบัมอื 
3.ชุดความรู ้ 

• ตวัแบบกระบวนการพฒันา
เครอืขา่ยภยัพบิตัชิุมชน 

• ตวัแบบกระบวนการพฒันา
อ าเภอพรอ้มรบัมอืภยัพบิตัิ
ชุมชน 

 

โครงการพฒันาเครอืขา่ยภยัพบิตัิ
ธรรมชาตโิดยชมุชนเป็นศนูยก์ลาง 
-จดัท าแผนรบัมอืระดบัอ าเภอ 
-พฒันากลไกอาสาสมคัร 
-สงัเคราะหช์ุดความรู ้

อ าเภอคลองหอยโขง่และอ าเภอ
หาดใหญ่ 

500,000 บ.(สสส.) 
(ธค.55-กย.56) 

คณะท างาน
ACCCRN และ
ศนูยบ์รหิาร
จดัการน ้าภาค
ประชาชนอ.
คลองหอยโขง่ 
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ช่ือองคก์ร เป้าหมาย/ประเดน็หรอืผลลพัทท่ี์

ต้องการ 
โครงการ/กิจกรรม พืน้ท่ี/กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

พศส.70 เกลอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฒันาและขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อสขุภาวะ 
1.จดัตัง้ศนูยก์ารจดัการภยัพบิตั ิแบบมี
สว่นร่วม      
2.จดัสวสัดกิารใหแ้กชุ่มชนทีค่รอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย   
3.จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม  
4.จดัการศกึษาตามอธัยาศยัหรอื
การศกึษาทางเลอืกอื่น ๆ ส าหรบัเดก็และ
เยาวชน 
5.จดัท า “ธรรมนูญทอ้งถิน่” ทีม่าจากการมี
สว่นร่วม  
6.เพิม่ครวัเรอืนการเกษตรยัง่ยนื  
7.จดัหน่วยบรกิารสขุภาพทีส่อดคลอ้งกบั
ปญัหาเฉพาะพืน้ที ่

โครงการสมชัชาสุขภาพจงัหวดั
สงขลา 
-Mapping ภาคแีละจดัการความรู ้
เชงิประเดน็หลกั 
1.จดัสวสัดกิารใหแ้กชุ่มชนที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
2.เพิม่ครวัเรอืนการเกษตรยัง่ยนื  
3.จดัหน่วยบรกิารสขุภาพที่
สอดคลอ้งกบัปญัหาเฉพาะพืน้ที ่
-ประชุมกลุ่มย่อย 
-ระบบฐานขอ้มลู 
-จดัสมชัชาสขุภาพจงัหวดั 
-จดัรบัฟงัความเหน็ต่อร่างมติ
สมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิ
 

-ทอ้งถิน่ในพืน้ทีจ่.สงขลา 
-หน่วยงานรฐั ทอ้งถิน่ ประชาสงัคม 
วชิาการ ระดบัจงัหวดัเชงิประเดน็ 

300,000 บ. คณะท างาน
สมชัชาสขุภาพ
จงัหวดัสงขลา 

พ่ีเล้ียงจงัหวดัสงขลา 1.จ านวนพื้นที่ระดบัต าบลที่ยกระดบัการ
พัฒนาเรื่ องระบบสุขภาพชุมชนจาก
องคป์ระกอบส าคญัการพฒันาทีเ่ป็นต าบล

โครงการพฒันาระบบสุขภาพ
ชุมชนระดบัต าบลจงัหวดัสงขลา 
ธนัวาคม 2555 -มกราคม 2556 

กลุ่ม A 1.เทศบาลเมอืงเขารปูชา้ง 2.
อบต.ท่าขา้ม 3.อบต.คลองอู่ตะเภา 4.
เทศบาลต าบลพะตง 5.อบต.พจิติร 6.

งบจดักระบวนการ 
374,000 บ. 
 (สพช.) 

คณะท างาน
สมชัชาสขุภาพ
จงัหวดัสงขลา 
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ตน้แบบจ านวน 20 แห่งในพืน้ที ่
2.จ านวนพื้นที่ระดบัต าบลที่ยกระดบัการ
พัฒนาเรื่ องระบบสุขภาพชุมชนจาก
องคป์ระกอบส าคญัการพฒันาทีเ่ป็นต าบล
ขยายจ านวน 20-30 แห่งในพืน้ที ่
3.จ านวนกจิกรรมโครงการบูรณาการร่วม
ขององค์กรภาคีเพื่อสนับสนุนการพฒันา
งานระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่จ านวน 
40-50 โครงการ 
4.เอกสารสรุปและสงัเคราะหบ์ทเรยีนจาก
ปฏบิตักิารในพืน้ทีเ่พื่อการต่อยอดและ
ขยายผลในพืน้ทีจ่งัหวดัจ านวน 40-50 
เรื่อง 
5.แนวทางการพฒันาระบบสุขภาพชุมชน
ในบริบทของชุมชนทางภาคใต้เฉพาะ
ประเดน็/ เน้ือหาการพฒันาจ านวน 5 เรื่อง 
-เกษตรและอาหารเพื่อสขุภาพ 
-การจดัสวสัดกิารชุมชน 
-การจดัการสขุภาพ 
-การจดัการภยัพบิตั ิ
-การดแูลผูพ้กิาร 
6.ขอ้เสนอเชงินโยบายในระดบัพืน้ทีแ่ละ
ต่อหน่วยงาน/องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อการ

1.Mapping พืน้ทีต่น้แบบและพืน้ที่
ขยายผลในจงัหวดัสงขลา  
* งบของสปสช.  
2.ชกัชวนพืน้ทีเ่ป้าหมายและทมีพี่
เลีย้งระดบัจงัหวดัมาร่วมท าความ
เขา้ใจโครงการและจดัท าเครื่องมอื
ประเมนิศกัยภาพต าบล   
*งบโครงการผ่านระดบัจงัหวดัและ
งบในพืน้ที ่
3.การสือ่สารประชาสมัพนัธ ์
* งบโครงการผ่านกลไกจงัหวดั 
4.ทมีพีเ่ลีย้งหนุนเสรมิพฒันาระบบ
สขุภาพ พืน้ที ่ 
-ทมีพีเ่ลีย้ง 40 คน ประกอบดว้ย
ภาค ีสสจ. สช. สภาองคก์รชมุชน 
สกว. กศน. พช.ลงหนุนเสรมิพืน้ที่
ละ 3 ครัง้ 
* งบอบจ.  
5.พืน้ทีต่น้แบบพฒันาระบบสขุภาพ
ของตน 
* งบโครงการสนบัสนุนพืน้ที ่
6.พืน้ทีเ่ป้าหมายพฒันาระบบ
สขุภาพชมุชนผา่นกจิกรรมโครงการ 

เทศบาลต าบลปรกิ 7.อบต.ปรกิ 8
เทศบาลต าบลท่าชา้ง 9.อบต.แม่ทอม 
10.อบต.ควนร ู11.เทศบาลต าบล
ก าแพงเพชร 12.อบต.ท่าชะมวง 13.
ทต.ชะแล ้14.อบต.ร าแดง 15.ทม.ม่วง
งาม 16.อบต.สนามชยั 17.อบต.ท่า
หนิ 18.อบต.วดัจนัทร ์19.อบต.คลอง
แดน 20.อบต.บา้นขาว 21.อบต.นา
หวา้ 22.อบต.เกาะสะบา้ 23.อบต.ทบั
ชา้ง 24.เทศบาลต าบลสะบา้ยอ้ย  
กลุ่ม B 1.เทศบาลต าบล.เกาะแตว้ 2.
อบต.ทุ่งหวงั 3.เทศบาลเมอืงคอหงส ์ 
4.เทศบาลเมอืงควนลงั 5.เทศบาล
ต าบลน ้าน้อย 6.เทศบาลต าบลคเูต่า 
7.อบต.นาหม่อม 8.อบต.คลองหรงั 9.
อบต.ทุ่งขมิน้ 10.เทศบาลต าบลส านกั
ขาม 11.เทศบาลต าบลบา้นหาร 12.
อบต.รตัภมู ิ13.ทต.คหูาใต ้14.อบต.ค
ลองหลา 15.อบต.ชงิโค 16.อบต.ปาก
รอ 17.อบต.ชมุพล 18.อบต.บ่อแดง 
19.อบต.คลองร ี20.ทต.เชงิแส 21.ทต.
กระแสสนิธุ ์22.เทศบาลต าบลบอ่ตรุ 
23.อบต.วดัสน 24.อบต.คลองเปียะ 

งบภาคใีนพืน้ที ่
4-5,000,000 บ. 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนากลไกจังหวดัสุขภาวะในพืน้ท่ี 7 จังหวดัภาคใต้ตอนล่าง  2555 

 

73 

 

ขบัเคลื่อนการพฒันาระบบสขุภาพชุมชน * งบบรูณาการในพื้นที ่
7.การตดิตาม แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ชงิ
ประเดน็ ครัง้ที ่1 
* งบอบจ.ผ่านเครอืขา่ยสงขลา
พอเพยีง 
8.การตดิตาม แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ชงิ
ประเดน็ ครัง้ที ่2 
* งบโครงการผ่านกลไกจงัหวดั 
9.การสงัเคราะหช์ุดความรู ้
* งบโครงการผ่านกลไกจงัหวดั 
10.พฒันากลไกประสานงานระดบั
ต าบลและจงัหวดั 5 ประเดน็ 5 ชุด 
มกีารประชมุกลุ่มย่อยชุดละ 3 ครัง้ 
* งบอบจ.ผ่านเครอืขา่ยสงขลา
พอเพยีง/งบสช. 
11.ร่วมสงัเคราะหช์ุดความรู ้พฒันา
ขอ้เสนอเชงินโยบายระดบัต าบลและ
จงัหวดั 5 เรื่อง 
* งบอบจ.ผ่านเครอืขา่ยสงขลา
พอเพยีง 
12.ร่วมกบัภาคจีดัสมชัชาสขุภาพ
จงัหวดั เสนอเชงินโยบายระดบั
จงัหวดั 

25.อบต.จะโหนง26.อบต.น ้าขาว 27.
อบต.เทพา 28.อบต.วงัใหญ่ 29.อบต.
สะกอม 30.อบต.คลองทราย 31.อบต.
นาหมอศร ี32.อบต.สะบา้ยอ้ย 33.
อบต.จะแหน  
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* งบสช./อบจ. 
13.ร่วมกบัภาค ี7 จงัหวดัใตล่้าง 
เสนอเชงินโยบายระดบัเขตภาคใต้
ตอนล่าง 
*งบโครงการผ่านระดบัเขต 

ช่ือองคก์ร เป้าหมาย/ประเดน็หรอืผลลพัทท่ี์
ต้องการ 

โครงการ/กิจกรรม พืน้ท่ี/กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

15 ภาคีบริหารจดัการ 1.จดัท าวสิยัทศัน์จงัหวดั 2020 อย่างมี
สว่นร่วม และบรูณาการทุนในจงัหวดั 
2.เชื่อมประสานภาคพีฒันาในพืน้ที่
ร่วมกนัด าเนินงานพฒันาในระดบัจงัหวดั 

โครงการเรารกัสงขลาเฉลมิพระ
เกยีรต ิ: จดัท าวสิยัทศัน์สงขลา 
2020 
-ประชุมเชงิปฎบิตักิารระดบัจงัหวดั 
-เวทยี่อยระดบัโซน 
-ยกร่างวสิยัทศัน์ 
-ประชาพจิารณ์ 
-ประกาศใช ้

ภาคเีครอืขา่ย/พืน้ที ่จ.สงขลา 1,000,000 บ.
(จงัหวดัสงขลา) 

มลูนิธเิรารกั
สงขลาเฉลมิ
พระเกยีรต ิ

พช. น้อมน าหลกัการทรงงาน  ใชยุ้ทธศาสตร์
พระราชทาน “เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา” ใช้
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ดว้ยการท างาน
เชงิบรูณาการสีเ่สาหลกัระดบัหมู่บา้น 
1.ดา้นโครงสรา้งหมูบ่า้นชมุชนเขม้แขง็ด ี
-มผีูน้ า 4 เสาหลกัร่วมมอืกนัท างาน 
-มแีผนชมุชนทีม่าจากการมสีว่นร่วม 
-สามารถน าแผนเขา้สูแ่ผนงบประมาณ

โครงการเรารกัสงขลา 
รบัสมคัรหมู่บา้นปีละ 20% 

หมู่บา้นในจ.สงขลา  พช./ภาคี
เครอืขา่ย 
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ของทอ้งถิน่ 
2.ดา้นการศกึษาและจรยิธรรมด ี
-สง่เสรมิการเรยีนรู ้อ่านออก เขยีนได ้
เรยีนรูต้ามอธัยาศยั 
-สง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 
3.ดา้นสขุภาวะด ี
-สง่เสรมิสขุภาพทางกาย ออกก าลงั ปรบั
พฤตกิรรมการบรโิภคลดความดนั 
เบาหวาน 
-สง่เสรมิการรกัษาสขุภาพจติใหม้อีารมณ์
แจม่ใส ปราศจากความเครยีด 
4.ดา้นสภาพแวดลอ้มดมีรีะบบนเิวศที่
สมดุล 
-ชุมชนมแีผนรบัมอืภยัพบิตั ิ
-สง่เสรมิใหม้กีลุ่มองคก์รและกจิกรรม
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
5.ดา้นเศรษฐกจิด ี
-สง่เสรมิรายได ้และงานอาชพีทีม่ ัน่คง  
-ครวัเรอืนมกีารออมเงนิ 
-มกีารท าบญัชคีรวัเรอืน 
-มกีารสง่เสรมิผลติภณัฑช์ุมชน 
6.ดา้นสงัคมด ี
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-รูร้กัสามคัค ี
-หมู่บา้นประชาธปิไตย/ชุมชนมสีว่นร่วม
ในการพฒันาหมูบ่า้น  
-ลด ละ เลกิอบายมุข 
-มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
7.ดา้นการบรหิารจดัการชมุชนด ี
-มรีะบบขอ้มลู 
-รกัษาประเพณีวฒันธรรมในทอ้งถิน่ 
-ปรบัใชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในชวีติ 
8.ดา้นมภีมูคิุม้กนัด ี
-มกีตกิาชมุชน ในการปกป้องดแูลชุมชน 
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10)รายงานการประชมุผูป้ระสานงานภาคใต้ตอนลา่ง 
วนัท่ี  25 ธนัวาคม 2555 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ส านักงานมูลนิธิชมุชนสงขลา 

   
ผูเ้ข้ารว่ม 7 คน 

 มลูนิธชิมุชนสงขลา 
 ผูป้ระสานงานจงัหวดัปตัตานี 2 คน 
 ผูป้ระสานงานจงัหวดัสตูล 2 คน 
 ผูป้ระสานงานจงัหวดัตรงั 2 คน 

 
สรปุการประชุม 

วตัถุประสงคก์ารประชมุมดีงันี้ 
1. ร่วมวเิคราะหส์ถานการณ์การด าเนินงานระดบัจงัหวดั ก าหนดแนวทางการจดัเวทกีลางระดบัจงัหวดั 
2. ก าหนดแนวทางบรูณาการงานกบั สพช. ในการพฒันาระบบสขุภาพชมุชนระดบัต าบล 
โดยมสีาระส าคญัดงันี้ 

1.จ.สตูล : ปจัจุบนัมพีืน้ทีก่ลาง/กลไกกลางไดแ้ก่ “กลุ่มคนรกัจงัสตูล” มกีารประชุมทุกเดอืน เกดิขึน้จากการ
ขบัเคลื่อนงานปฎริปู โดยต่อไปจะมกีารท า PHA ของสช.ในการจดัสมชัชาสขุภาพจงัหวดั (ก าลงัประสานผูว้่า
แต่งตัง้คณะท างานจงัหวดั) การพฒันากลไก ปจัจุบนัมกีองเลขา(รฐั ทอ้งถิน่ ประชาสงัคม) มชีุดบรหิาร(15 คน 
มอี.ประยรู/อบจ. เป็นประธาน) และมคีณะกรรมการจดังาน(ผูว้่าฯเป็นประธาน) ยงัไม่ก าหนดประเดน็ 

 การขบัเคลื่อนงานปฎริปู (สปร.) ปี 54 มกีารขบัเคลื่อน 8 ประเดน็(ภยัพบิตั ิการศกึษา สิง่แวดลอ้ม การ
ท่องเทีย่ว สขุภาพ ความมัน่คงทางอาหาร แผนพฒันาภาคใต)้ โดยแยกประเดน็หลกัในการเคลือ่นงานปี
ละ 4 เรื่อง มกีลไกกลาง “กลุ่มคนรกัจงัสตูล” แกนน าประมาณ 20 คน(ประมง/สกว.ทอ้งถิน่/สพม./พอช./
เครอืขา่ยตดิตามแผนพฒันาภาคใต/้สมชัชาสขุภาพจงัหวดัและเครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภค/อปท./องคก์ร
ศาสนา/สตร/ีอสม./ผูต้ดิเชือ้/สสจ.) 

 การด าเนินการต่อไป : ขบัเคลื่อน CHIA ต่อ จดัท าขอ้มลู 4 ประเดน็ ท าสือ่ปชส. และปลายเดอืนหา
ประเดน็เคลื่อนสมชัชาฯ 

 ในสว่นการสนบัสนุนการสรา้งพืน้ทีก่ลางงบ สปสช.ของภาคใีตล่้าง จะไปท า MAPPING พฒันาการใน
อดตี/เครอืขา่ย/ประเดน็ทีเ่ป็นภาพรวมของจงัหวดั  น าเสนอเครอืขา่ยและจงัหวดั และก าหนดทศิทางไป
ขา้งหน้า 

 ในสว่นงาน สพช. คาดว่าจะมตี าบลตน้แบบ 10แห่ง ขยายผล 10 แห่ง 
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2.จ.ปตัตานี : ปจัจุบนัมกีลไกกลาง สมชัชาสขุภาพจงัหวดั(สช.) เชื่อมประสานกบัเครอืขา่ย(สสจ. 
มหาวทิยาลยั ภาคประชาสงัคม) โดยมสีสจ.เป็นกองเลขา มแีกนน าหลกัคอื อบจ./สสจ./พช./สพฐ/พม./ประชา
สงัคม  

 แผนปี 56 ขบัเคลื่อนสมชัชาสขุภาพไปเชื่อมโยงกบังาน สปสช. (กองทุนสขุภาพต าบล) 27 ต าบล(115 
ต าบล) ผลกัดนั 4 ต าบลมาท าธรรมนูญสขุภาพต าบล และท าสมชัชาสขุภาพระดบัต าบล ไดป้ระเดน็ร่วม 
มาเป็นฐานก าหนดประเดน็ระดบัจงัหวดั 

 การเคลื่อนงานปฎริปู สปร. ใชก้ลไกสมชัชาสขุภาพด าเนินการ มปีระเดน็ร่วมคอื นารา้งและประมง
พืน้บา้น 

 ร่วมกบัสสส.ส านกั 6 มพีืน้ทีห่มูบ่า้นสขุภาวะ 14 แห่ง / ผูส้งูอายุ 4 โครงการ 
 ร่วมกบัสพช. : ร่วมกบัสสจ.ใชฐ้านต าบลจดัการสขุภาพ อ าเภอละ 2 ต าบล /ต าบลตน้แบบ 4 ต าบล  
 การด าเนินงานต่อไปในการสรา้งพืน้ทีก่ลาง : สรุปบทเรยีน ทบทวนกลไก 1 ครัง้ และจดัเวทกีลาง 1 ครัง้

(ปลายเดอืนมกราคม) ร่วมกบัการท าขอ้มลูกลาง 
3.จ.ตรงั : การขบัเคลื่อนงานปฎริปู สปร.มปีระเดน็ร่วมเรื่อง ทีด่นิท ากนิ การศกึษา มแีผนพฒันาจงัหวดัของ

ตนเอง ไดท้ าฐานขอ้มลูจงัหวดั/วเิคราะหศ์กัยภาพ 
 ตอ้งการท างานกบัต าบล/อ าเภอ สรา้งกลไก 
 ปจัจบุนัมกีลไก สมชัชาสขุภาพจงัหวดัเป็นแกนหลกั มสีสจ. มเีครอืขา่ยความร่วมมอืเพื่อการพฒันาที่

ยัง่ยนืของจงัหวดั 7 ภาคขีองภาคประชาชน(ฐานจากดบับา้นดบัเมอืง และสมชัชาสขุภาพจงัหวดั) มกีอง
เลขา(พมจ./สสจ./อปท./เกษตรจงัหวดั/เครอืขา่ยความร่วมมอื/ศนูยส์รา้งส านึก)มศีนูยส์รา้งส านึก
นิเวศวทิยาช่วยงานวชิาการ มปีระเดน็ร่วมเรื่องภยัสขุภาพจากอาหาร เดก็เยาวชนครอบครวัผูส้งูอายุผู้
พกิาร มาตรฐานระบบปฐมภมูใินระบบบรกิาร เกษตรปลอดภยั และขยบัประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้มใน
อนาคต 

 แนวทางต่อไป : ผูว้่าฯ มแีนวคดิจะท าธรรมนูญจงัหวดั 
 การท างานกบัสพช. จะกลบัไปหารอืกบัสสจ.ในการขบัเคลื่อนงานเพื่อบรูณาการกบังานปฎริปูต่อไป 
 แนวทางการด าเนินงานการสรา้งพืน้ทีก่ลาง : จะหารอืกลุ่มเลก็ ก าหนดแนวทาง 1 ครัง้  จดัประชุมวง

กลาง 1 ครัง้ภายในมกราคม 2556  
4.มลูนิธชิุมชนสงขลาไดร้บัแจง้จากสปร. ในการสนบัสนุนโครงการปี 56 ซึง่มรีะยะเวลาด าเนินการถงึ

มถุินายน 2556 ใหผู้ป้ระสานงานจงัหวดัแจง้ทมีงานทีร่บัผดิชอบ ยกร่างโครงการน าเสนอในการประชุมทมีกลาง
ระดบัจงัหวดั   

5.การสนบัสนุนการจดัเวทกีลางระดบัจงัหวดั ทมีกลางของมลูนธิชิมุชนสงขลา จะสนบัสนุนงบประมาณ
จากสปสช.ตามความตอ้งการ โดยใหผู้ป้ระสานงานจดัท าแผนปฎบิตักิารและงบประมาณสง่มาใหเ้พื่อการ
สนบัสนุนต่อไป โดยการประชุมทมีเลก็ใหเ้ป็นภารกจิของแต่ละจงัหวดั ทมีกลไกภาคใตต้อนล่างจะลงไปสนบัสนุน
ในการประชมุเวทกีลางระดบัจงัหวดั 

ปิดประชุม 
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11)รายงานประชุมคณะท างานสงขลาพอเพียงชุดเลก็ 
วนัท่ี 14 มกราคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ มลูนิธิชุมชนสงขลา 
ผูเ้ข้าร่วม 5 คน 

  
สรปุการประชุม 

นพ.สุภทัร ฮาสุวรรณกจิ ในฐานะผูด้ าเนินการประชุม ร่วมก าหนดแนวทางด าเนินงานในจงัหวดั
สงขลา มขีอ้สรุปดงันี้ 

1.ก าหนดวนัจดัประชุมเชงิปฎบิตักิารการพฒันากลไกประสานงานกลางจงัหวดัสงขลา โดยใหร้่าง
ก าหนดการแลว้ประสานงานกบัส านกังานจงัหวดัสงขลาเพื่อออกหนงัสอืเชญิรว่มกบัมลูนิธชิุมชนสงขลา โดย
มรีายละเอยีดก าหนดการดงันี้ 

(ร่าง) ก าหนดการ ประชุมเชิงปฎิบติัการ  
“การพฒันากลไกประสานงานกลางจงัหวดัสงขลา(HUB)” 

วนัท่ี 23 หรือ 29  เดือนมกราคม พศ.2556 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ ์หาดใหญ่ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
08.30-09.00 น.  ลงทะเบยีน 
09.00-09.15 น.  กล่าวตอ้นรบั และชีแ้จงวตัถุประสงคก์ารประชุม 
   โดย นายชติ สงา่กุลพงศ ์และนพ.สุภทัร ฮาสุวรรณกจิ 
09.15-09.30 น. พธิเีปิด “แนวทางการด าเนินงานรว่มกนัระหว่างภาครฐั ทอ้งถิน่ วชิาการและ

ประชาชนจงัหวดัสงขลา” 
   โดย ผูว้่าราชการจงัหวดัสงขลา 
09.30-09.45 น.  การประชุมกลุ่มยอ่ย 3 ประเดน็ 
   ชีแ้จงแนวทางการประชุมกลุ่มยอ่ย โดยนพ.สุภทัร ฮาสุวรรณกจิ 

 การจดัการภยัพบิตั ิ
 การจดัการน ้าเสยี 
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 การดแูลผูพ้กิารและผูด้อ้ยโอกาส 
09.45-10.00 น. อาหารว่าง 
10.00-12.00 น. ประชุมกลุ่มยอ่ย 3 กลุ่ม 

 แนะน าองคก์รรว่ม คน้หาเป้าหมายรว่มของแต่ละองคก์รในปี 2555-2556 
(เป้าหมาย กจิกรรม พืน้ทีด่ าเนินการ งบประมาณ)  
 พฒันากลไกการประสานงานกลางของประเดน็ 
โดยมผีูร้บัผดิชอบไดแ้ก่ 

 การจดัการภยัพบิตั ิ: ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์และโครงการ ACCCRN 

 การจดัการน ้าเสยี : ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดั 
เทศบาลนครหาดใหญ่ เครอืขา่ยสงขลาพอเพยีง 

 การดแูลผูพ้กิารและผูด้อ้ยโอกาส : พฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษยจ์งัหวดั สภาคนพกิารทุกประเภทจงัหวดั  

12.00-13.00 น. อาหารเทีย่ง 
13.00-14.00 น. ประชุมกลุ่มยอ่ย 3 กลุ่ม(ต่อ) 
14.00-15.00 น. น าเสนอกลุ่มยอ่ย อภปิราย ซกัถาม 
15.00-15.30 น. สรปุผลการประชุมและปิดการประชุม โดย หวัหน้าส านักงานจงัหวดัสงขลา 
 

2.จดัท ารายชื่อผูเ้ขา้รว่ม โดยประสานแกนน าใน 3ประเดน็ ไดแ้ก่ 
2.1 ประเดน็การจดัการภยัพบิตั ิประสานทมีงาน ACCCRN การประชุมจะมคีุณชาครติ โภ

ชะเรอืง เป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการประชุม 
2.2 ประเดน็การจดัการน ้าเสยี ประสานทมีเทศบาลนครหาดใหญ่และทสจ. การประชุมจะมี

คุณสมพร สริโิปราณานนท ์และคุณสมพร เหมอืงทอง รบัผดิชอบ 
2.3 ประเดน็คนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส ประสานทมีสภาคนพกิารทุกประเภท การประชุมจะ

ม ีนพ.สุภทัร ฮาสุวรรณกจิ และนายพทิกัษ์ บ ารงุชาต ิรบัผดิชอบ 
ปิดประชุม 
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12)รายงานการประชมุกลไกบูรณาการ “สงขลาบ้านเรา” ครัง้ท่ี 1  
วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ ์2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงพยาบาลจะนะ 

   
ผูเ้ข้ารว่ม 15 คน 

 มลูนิธชิมุชนสงขลา 
 เยาวชนรกัถิน่เกดิ 
 รพ.จะนะ 
 ศนูยเ์รยีนรูว้ถีธีรรมชาตจิะนะ 
 สกว. 
 สภาองคก์รชุมชน / พอช. 
 วพศ 

สรปุการประชุม 
นพ.สภุทัร ฮาสวุรรณกจิ กล่าวถงึทีม่า อยากมวีงกลางการหารอืในเรื่องการพฒันาจงัหวดับนฐานไม่มอีตุสาหกรรม

หนกั การรบัรูเ้ท่าทนัโครงการใหญ่ทีก่ระทบกบัชุมชนและรวมไปถงึเรื่องอื่นๆ 
แนะน าตวั 

 ชยัวฒุ ิเกดิชื่น เป็นกรรมการมลูนิธชิมุชนสงขลา คณะกรรมการสือ่ 4 ภาค ท ารว่มกบั สช. สมชัชาออนแอร ์น าสิง่
ดีๆ ทีม่กีารผลกัดนันโยบายสาธารณะไดม้าร่วมน าเสนอ 

 ทรงศกัดิ ์คลองเปียะ เป็นเยาวชนรกัถิน่เกดิ รุ่นที ่9 เป็นสือ่พลเมอืง 
 ภาวนิี ไชยภาค ท า CHIA สือ่นักขา่วพลเมอืง จดัการความรู ้
 กมลทพิย ์อนิทะโณ / บญุเรอืง ปลอดภยั  มลูนิธชิุมชนสงขลา ท างานประสานงาน 
 สามารถ สขุบรรจง ท างานอยู่ พอช. โดยเฉพาะดา้นทีอ่ยู่อาศยั ทีด่นิ หนุนสภาองคก์รชมุชน สจัจะวนัละบาท 
 เครอืขา่ยเกษตรอนิทรยี ์สมุนไพรเพื่อสขุภาพ 
 วลัภา ฐานการณ์ วพส. เน้นงานวจิยั ดแูลบณัฑติอาสา ปจัจุบนัเป็นรุ่นที ่9  
 อาณตั ิเป็นบณัฑติอาสารุ่น 1 
 กติตภิพ สทุธสิว่าง ศนูยเ์รยีนรูธ้รรมชาตบิ าบดัอ าเภอจะนะ ขยายแนวคดิธรรมชาตบิ าบดัไปเชื่อมโยงกบั

การศกึษา ครอบครวั การรกัษาฐานทรพัยากรอ่าวจะนะ แผนพฒันาภาคใต ้สหกรณ์สขุภาพ 
 เชภาดร จนัทรห์อม เคยชว่ยงานเครอืขา่ยสรา้งเสรมิสขุภาพ สจรส.มอ. เป็นนกัศกึษาป.โท การจดัการสิง่แวดลอ้ม

มอ. งานเครอืขา่ยพลเมอืงปกป้องแผ่นดนิถิน่เกดิ 
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 ยุย้ ท างานพืน้ทีส่รา้งสรรคใ์นพืน้ทีอ่.จะนะ ท าสือ่ชมุชน นทิาน สรา้งกลุ่มละคร “มะนาวหวาน” น าเรื่องชุมชนมา
สือ่ตามโรงเรยีน 

 นพ.สภุทัร ฮาสวุรรณกจิ ปจัจุบนัเป็นกรรมการตดิตาม EIA โครงการโรงแยกก๊าซฯ/โรงไฟฟ้า พบว่ามปีรมิาณน ้า
ทิง้ใกลจ้ะเกนิมาตรฐาน  

 ผญ.บรรเจต นะแส เป็นสมาชกิสภาองคก์รชุมชน ท างานกบั สกว.ช่วยงานภาคประชาสงัคม 
 ศริพิล สจัจาพนัธ ์ สมาชกิสภาองคก์รชมุชน / งานสือ่ชมุชน 

ประเดน็แลกเปล่ียน 
1.กติภิพ สทุธสิว่าง กล่าวถงึกรณีการเสยีชวีติของพีพ่รีะ ตนัตเิศรณี ท าใหไ้ดค้ดิทวนการท างานกบัจงัหวดัของ

ภาคประชาชน โดยยอ้นไปในช่วงผูว้่าบญัญตั ิเป็นผูว้่าสงขลา สนุกมากมคีวามรว่มมอืกนัอย่างใกลช้ดิ แต่พอมคีวามขดัแยง้
เรื่องท่อก๊าซท าใหก้ลายเป็นฝา่ยตรงขา้ม ต่อมาไดม้โีอกาสชวนพีพ่รีะมาคุยเรื่องแกป้ญัหากดัเซาะชายฝ ัง่ ชมุชนโดยเดก็
ชุมชนร่วมกนัฟ้องศาล แลว้กค็ดิหารปูธรรมในการแกป้ญัหา จนเป็นทีม่าของการเตมิทรายใหช้ายหาดทีส่มหิลา จนเมื่อ
เสยีชวีติไปยงัไม่เหน็พลงัร่วมของพลเมอืงสงขลาทีม่ต่ีอปรากฏการณ์ทีเ่กดิในพืน้ทีส่งขลา ขณะทีค่นท างานถูกแยกย่อยไป
ท างานตามหน้าตกัของตน ไมม่พีลงัร่วม  

ปจัจบุนักรณีจะนะ มกีารท างานในหลายรปูแบบทัง้วชิาการ ทัง้การต่อสู ้ปจัจบุนัใชข้อ้มลูเพื่อสือ่ถงึความมัน่คงทาง
อาหาร ใชน้ิทาน ใชส้ือ่เป็นเครื่องมอืในการต่อสู ้พยายามยกระดบัใหเ้ป็นเรื่องของคนสงขลา...ปญัหาจากท่อกาซเริม่เหน็
ผลกระทบดา้นสขุภาพจากกลิน่ นกเขามปีญัหาการผสมพนัธุ ์ซึง่นกเขาจะเป็นโอกาสในการพฒันาเมื่อเปิดประชาคม
อาเซีย่น เปิดศกัยภาพของพืน้ที ่

การชนะคดกีรณีถูกท ารา้ยขณะชุมนุมสรา้งความมัน่ใจใหช้มุชนและท าใหเ้หน็ว่ามชี่องทางในการต่อสูก้บัภาครัฐได ้ 
2.ปจัจุบนัมเีครอืขา่ยพทุธทีท่ างานใชท้างศาสนามาขบัเคลื่อนแกป้ญัหาผลกระทบต่อชมุชน โดยการน าของพระครู

ส านกัสงฆเ์กาะบก พระครโูสภณวดัคลองเปล 
3.การท างานเชงิพืน้ที ่สามารถใชช้่องทางสภาองคก์รชุมชนในการขยายผลรปูธรรม/สรา้งฐานระดบัพืน้ทีผ่่าน

กระบวนการเรยีนรู(้มทีมีกลางพรอ้มรปูธรรม) ฝากสภาองคก์รชมุชนไปตดิตามเรื่องการขยายพืน้ทีป่าลม์ในพืน้ทีลุ่่มน ้า
ทะเลสาบโดยสภาเกษตร 

4.ร่วมผลกัดนังานวชิาการ ใหม้กีารขยายงานวจิยัเพื่อตอบโจทยร์ปูธรรมของผลกระทบใหช้ดัเจน ชีโ้จทยง์านวจิยั
ใหน้กัศกึษา บนฐานความตอ้งการของชมุชนและมทีมีหนุนช่วยเพยีงพอ และก าหนดโจทยง์านวจิยัโดยใชส้งขลาเป็นตวัตัง้
เตมิช่องว่างทีม่ ี

5.รปูธรรมของจะนะ มสีือ่/เยาวชน/CHIA ประเดน็ร่วมคอื ความมัน่คงทางอาหาร และผลกระทบจากโครงการท่อ
ก๊าซ 

6.ขอ้สรุปจากการประชมุ เพื่อยกระดบัการท างานร่วมกนั มกีารก าหนดทศิทางร่วม : การพทิกัษ์ฐานทรพัยากร/
ความมัน่คงทางอาหารเป็นประเดน็ร่วมทีทุ่กฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ขยายฐานจากจะนะไปยงั      อ.สทงิพระ อ.สงิหนคร อ.ระโนด 
ไม่ขายความกลวัผลกระทบจากตวัอย่างทีเ่คยเกดิ สรา้งการมสีว่นร่วมก าหนดอนาคตสงขลาดว้ยกนั 

7.รอบต่อไป MAPPPING งานดา้นความมัน่คงทางอาหาร ก าหนดแนวทางด าเนินงานของสปร.และเครอืขา่ย ณ 
อ.สงิหนคร 

ปิดประชุม 
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13)รายงานการประชมุการพฒันากลไกจงัหวดัปัตตานี 
วนัท่ี 11 กมุภาพนัธุ ์2556 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี  

   
 

   
ผูเ้ข้ารว่ม  

 กลไกสมชัชาสขุภาพจงัหวดัปตัตานี 
 สกว.ฝา่ยวจิยัเพื่อทอ้งถิน่ 
 สปร. 
 พอช.ภาคใตต้อนล่าง 
 มลูนิธชิมุชนสงขลา 
 สปสช.เขต12 สงขลา 
 สภาองคก์รชุมชน 
 สสจ. 
 ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพภาคประชาชน 
 สมชัชาปฎริปูจงัหวดัปตัตานี 

สรปุการประชุม 
นางกลัยา เอีย่วสกุล ในฐานะผูป้ระสานงานทกัทายผูเ้ขา้รว่ม   
การประชุมครัง้นี้ตอ้งการบรูณาการงานสมชัชาสขุภาพ สมชัชาปฎริปู และการพฒันาระบบสขุภาพระดบัต าบล 

โดยปจัจุบนัในพืน้ทีม่กีารต่อยอดน านโยบายจากสมชัชาสขุภาพไปสูก่ารปฎบิตัผิ่านกองทุนสขุภาพระดบัต าบล และไดค้วาม
ร่วมมอืจาก พมจ.น ากระบวนการไปเสรมิการท าแผนยุทธศาสตร ์

นพ.สภุทัร ฮาสวุรรณกจิ ชีแ้จงวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันากลไกกลางระดบัจงัหวดัหรอืหนุนเสรมิภาคประชาสงัคม
ระดบัจงัหวดัมคีวามเขม้แขง็บนฐานความร่วมมอืเพอืน าไปสูก่ารปฎริปูของภาคใตต้อนล่าง ในแงข่องรปูแบบกลไกองคก์ร
ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมและบรบิทของแต่ละจงัหวดั หากมอีงคก์รของพืน้ทีท่ีเ่ขม้แขง็จะสามารถประสานบรูณาการงานไดด้ี
มากขึน้ 
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นางกลัยา เอีย่วสกุล น าเสนอทุนเดมิในพืน้ทีผ่่านการขบัเคลื่อนขบวนปฎริปูจงัหวดัปตัตานี มแีนวคดิหลกัคอื 
ตอ้งการใหเ้กดิ ปตัตานีสนัตสิขุ: ความฝนัทีจ่บัตอ้งได ้

 ศนูยส์งัคมพฒันาจงัหวดัเป็นกลไกเลขาร่วมกบักลไกสมชัชาสขุภาพจงัหวดั “คนปตัตานีใจอาสา” จดัท า
ขอ้เสนอเชงินโยบาย มกีลไกจากภาคสว่นต่างๆมาร่วม ยงัขาดองคก์รภาคประชาสงัคมบางแหง่ 

 ทุนทางสงัคมในปตัตานี ประกอบดว้ย 12 อ าเภอ 115 ต าบล ประชากร 6 แสนกว่าคน สิง่ดีๆ  ไดแ้ก่ 
ความเป็นพหุวฒันธรรม (สถานทีท่่องเทีย่ว ประวตัศิาสตร ์ศาสนาประเพณีวฒันธรรม 
ทรพัยากรธรรมชาต ิการศกึษา สาธารณสขุ) 

 สมชัชาสขุภาพจงัหวดัปตัตานี ปตัตานีร่วมขบัเคลื่อนยกร่างพรบ.สขุภาพมาตัง้แต่ปี 2544 เน้นแนวคดิ
สงัคมพหวุฒันธรรม การสรา้งเยาวชนรกัษ์บา้นเกดิ การเยยีวยาบนฐานศาสธรรมบ าบดั ในปี 2552 มี
การพฒันากลไกระดบัจงัหวดัทีช่ดัเจนมากขึน้ ขบัเคลื่อน 5 ประเดน็หลกั (ตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม แม่และเดก็ 
ไฟใต ้ผูบ้รโิภค โรคตดิต่อ) ปี 52 ลงปฎบิตักิารระดบัพืน้ทีน่ าร่อง 5 แห่ง ปี 54 สสจ.ขยายผลไปท า
สมชัชาสขุภาพระดบัต าบล 15 แห่ง ตดิตามมตสิมชัชาชาตปิระเดน็พหุวฒันธรรม ปี 55 ขยายผลการจดั
สมชัชาและตดิตามมตสิมชัชาชาต ิน าประเดน็จากพืน้ทีม่าท าสมชัชาสขุภาพจงัหวดัครัง้ที ่1 

 ปี 56 ไดม้กีารท า Social mapping จดัท าธรรมนูญสขุภาพต าบลตน้แบบในพืน้ที ่6 แห่ง เสรมิพืน้ทีต่ าบล
จดัการสขุภาพอ าเภอละ 1 ต าบล และจดัสมชัชาสขุภาพจงัหวดัเป็นครัง้ที ่2  

 ในสว่นของ สสจ. ขบัเคลื่อนต าบลจดัการสขุภาพ ปี 56 สธ.มเีป้าอ าเภอละ 2 ต าบลต่อยอดจากการท า
ระดบัหมูบ่า้นทีไ่ดด้ าเนินการจงัหวดัละ 2 แหง่ ขยายผลมาเรื่อยๆ ปี 56 จะมแีบบประเมนิตนเองและท า
ร่วมกบัในพืน้ที ่รพ.สต. 9 แห่ง 

 ขบวนของสภาองคก์รชุมชนไดข้บัเคลื่อนงานสวสัดกิารชุมชน มแีลว้ 98 ต าบล งานสภาองคก์รชมุชน มี
แลว้ 68 ต าบล พยายามเชื่อมโยงกบัทอ้งถิน่/ทอ้งที ่เน้นแนวคดิพืน้ทีจ่ดัการตนเอง, งานทีอ่ยู่อาศยัใช้
ฐาน 4 เสาหลกัในพืน้ทีด่ าเนินการ  

 พช.ในปตัตานี มกีลไกคณะกรรมการหมู่บา้น/ต าบล มพีฒันากร ผูน้ าสตร ีกลุ่มอาชพีต่างๆ สามารถ
ท างานร่วมกบัเครอืขา่ยต่างๆไดด้ ี

ประเดน็แลกเปลีย่นและเสนอแนะความเหน็ มขีอ้สรุปดงันี้ 
1.พืน้ทีก่ลางระดบัจงัหวดั ควรมอีงคป์ระกอบของผูเ้ขา้ร่วมทีเ่ป็นคนท างานในระดบัพืน้ที ่น าเรื่องทีค่ดิ ท า มา

เรยีนรูร่้วมกนั สรา้งพลงัร่วมกนั เสรมิและหนุนกนัและกนั บนฐานพืน้ทีเ่ป้าหมายระดบัต าบล หมูบ่า้น ภูมนิิเวศ หรอืจงัหวดั 
ซึง่อาจจะมแีผนหรอืมกีารน าร่องท าร่วมกนั มกีารเรยีนรูก้นัและกนัในเชงิภารกจิของแต่ละองคก์รและมองภาพปญัหาระดบั
จงัหวดัร่วมกนั 

2.การประสานเครอืขา่ยหลกัทีเ่ป็นภาคยีุทธศาสตร ์ไดแ้ก่ สช. สปร. สสจ. พช. พอช. สพม. สปสช.สกว. 
มหาวทิยาลยั เวทวีนัน้ียงัขาดนกัวชิาการ ผูน้ าศาสนา องคก์รอื่นๆ ซึง่ควรขยายผลต่อไป ซึง่สามารถต่อยอดจากทุนเดมิ
ของปตัตานีทีไ่ดล้องท าน าร่องโดยใชพ้ืน้ทีร่ะดบัต าบลเป็นฐานเพื่อการประสานความร่วมมอื ก่อนน าประเดน็ไปสูร่ะดบั
จงัหวดั  

3.ขอ้เสนอแนะในการขบัเคลื่อน 
3.1 สิง่จ าเป็นเพื่อการท างานรว่มกนั คอื ขอ้มลูของทุกสว่น  
3.2 จดัตัง้สถาบนัสภาองคก์รชมุชนจงัหวดั เป็นกลไกท างานระดบัจงัหวดั ร่วมสรา้งความเชื่อมัน่และความ

ไวว้างใจ มกีลไกประเมนิตดิตามผลในระดบัจงัหวดัทีเ่ป็นคนกลาง 
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3.3 การขบัเคลื่อนต่อไป สรา้งพืน้ทีก่ลางใหม่ น าพืน้ทีต่ าบลซึง่มฐีานงานเดมิแลว้ของแต่ละเครอืขา่ย ร่วมกบั
เครอืขา่ยระดบัจงัหวดั มาก าหนดประเดน็ร่วมกนั, เปิดพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นสรา้งความไวว้างใจกนัและกนั และเสนอแนะ
นโยบายใหก้บัสภาทีป่รกึษาศอบต.ดว้ย 

3.4 ประเดน็สาธารณะอื่นๆทีเ่สนอแนะผ่านสมชัชาปฎริปู คอื เรือ่งทีด่นิ/นารา้ง  ประมงพืน้บา้น การกระจาย
อ านาจ ซึง่มปีจัจยัแทรกซอ้นท าใหข้บัเคลื่อนยาก 

3.5 ถอดบทเรยีนดว้ยการทบทวนผลการด าเนินงานของแต่ละองคก์รในแต่ละช่วงเวลา “แต่ละองคก์รภาคี
ยุทธศาสตรร่์วมสรา้งสนัตสิขุใหป้ตัตานีบรรลุวตัถุประสงคห์รอืไม่ อย่างไร” เพื่อหาทศิทางร่วม, ท าฐานขอ้มลูร่วม, พฒันา
กลไกร่วมทีเ่หมาะสม/ยดืหยุ่น เพื่อยกระดบัการวเิคราะหเ์ชื่อมโยงการท างาน หาพืน้ทีท่ างานร่วมกนัสรา้งรปูธรรมเลก็ๆ 

4.ปจัจุบนัในพืน้ทีม่รีปูแบบสภาองคก์รประชาสงัคม 3 จงัหวดัเป็นพืน้ทีก่ลาง มกีารเรยีนรูร้่วม ปฎบิตักิารร่วม 
5.กองหนุนทัง้หมดมแีนวทางสนบัสนุนโดยสรุปดงันี้ 

 พอช,จะตดังบมาหนุนใหเ้กดิเวทกีลางระดบัจงัหวดั 100,000 บ. 
 สปสช.มแีนวคดิหนุนกลไก/เวทกีลางระดบัจงัหวดั โดยมปีระเดน็ร่วมอย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใตง้บ 

100,000 บ.  
 สกว.ฝา่ยวจิยัเพื่อทอ้งถิน่ สนใจประเดน็ “การสรา้งสนัตสิขุใน 3 จงัหวดั” และสามารถสนบัสนุนงานวจิยั

ในระดบัชมุชนทอ้งถิน่ (เพื่อสรา้งสนัตสิขุ) และสนบัสนุนการบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆเพื่อ
สนบัสนุนชุมชนทอ้งถิน่ในพืน้ที ่3 จงัหวดั  

 กลไกระดบัเขตใตล่้าง สปสช.สนบัสนุนผ่านมลูนิธชิมุชนสงขลา 
 สปร.หนุนกลไกจงัหวดั 200,000 บ.(รวมเงนิรบัฟงัความเหน็ต่อร่างมตสิมชัชาชาต ิ50,000บ. ภายใน 

มยิ.56) 
 สพช. สนบัสนุนการพฒันาระบบสขุภาพต าบล พฒันาพืน้ทีต่น้แบบระดบัต าบลและเครอืขา่ยเรยีนรู ้และ

สนบัสนุนกลไกระดบัจงัหวดั (ประมาณ 2-4 แสนบาท) 
 สสส.ส านกั 3 สนบัสนุนการสรา้งต าบลแม่ขา่ยเพื่อสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรูต้ าบลสขุภาวะ 

6.บทเรยีนสงขลา การท าแผนสขุภาพจงัหวดั มกีองเลขากลาง เชื่อมรอ้ยงานเยน็ๆเพื่อสรา้งฐานการท างาน 
ขบัเคลื่อนเพื่อปรบัระบบ 

7.ขอ้สรุปการด าเนินการต่อไป พฒันาแนวคดิการท าเวทกีลาง น าขอ้มลูของแต่ละองคก์รภาคมีาต่อจกิซอรใ์หเ้หน็
ภาพรวมเชงิประเดน็เพื่อหาแนวการท างานร่วมกนั หรอืน าพืน้ทีร่ะดบัต าบลมาวเิคราะหก์ารท างานของแต่ละภาค ี โดยจดั
ประชุมกลุ่มย่อยกลุม่เลก็ในระดบัปฎบิตักิารออกแบบยกร่างตุ๊กตา(ใชเ้งนิสปสช.ผ่านมลูนิธชิุมชนสงขลา) และจดัประชมุเชงิ
ปฎบิตักิารน าภาคต่ีางๆมาน าเสนอแนวทางการท างานของแต่ละองคก์รและก าหนดทศิทางการปฎริปูร่วมกนั ใชเ้งนิ
ของสปร.และใหค้ณะท างานยกรา่งโครงการทีจ่ะขอการสนบัสนุนจากภาค(ีสปร./สปสช./พอช. ฯลฯ)มาน าเสนอในการ
ประชุมเชงิปฎบิตักิารต่อไป 

ปิดประชุม 
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14)รายงานการประชมุเพื่อก าหนดทิศทางอนาคตคนสตลู 
วนัท่ี ๑๕ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชมุพฤกษชาติโรงพยาบาลละงู 

ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

๑.นายกติตโิชต ิ  ชนะหลวง  ๒.นางวไิลพร  ทา้วซุน้ 
๓.น.ส.ลมยั  ปงัแลมาปุเลา  ๔.น.ส.อาภรณ์  บุญยะไวโรจน์  
๕.นางก่อเดยีะ  นิ้วหล ี   ๖.นายอบัดุลรอซกิ  เหมหวงั  
๗.นายอบัดุลละห ์  หมดัสริ ิ   ๘.นายเผดจ็  โต๊ะปลดั 
๙.นายสมพงษ ์  หลเีคราะห ์  ๑๐.นายตรา  เหมโคกน้อย  
๑๑.นายสมุทร  เอยีดตรง   ๑๒.นายอารยี ์  ติง้หวงั 
๑๓.นายวรวทิย ์  กาเสม็สะ๊   ๑๔.นายวนิยั  ภู่สนั 
๑๕.น.ส.สธุาทพิย ์  แสงวมิาน  ๑๖.น.ส.สทุศิา  แกว้สงค ์
๑๗.นางกติตมิา  เดอาภา   ๑๘.นายยโูสบ  ช านาญเพาะ 
๑๙.นายมาเลก็  หะสมนั   ๒๐.นายอารญัย ์  มจัฉา 
๒๑.นายวริชั  ไชยศกัดิ ์  ๒๒.นายสมยศ  ฤทธิธ์รรมนาถ  
๒๓.นายรอซดี ี  ปนัจอร ์   ๒๔.นายอภริฐั  แดงต ี
๒๕.นายสรุยิงค ์  ด่านขอ้ง   ๒๖.นางกลัยทรรศน์ ติง้หวงั 
๒๗.นายอดุลย ์  อุสมา   ๒๘.น.ส.อนญัญา  และหล ี
๒๙.น.ส.อนตัตา  อุสมา   ๓๐.น.ส.เยาวลีะด ์  ส าโสะ๊ 
๓๑.นายฮาสนั  พรดัข า   ๓๒.นายกอหน ี  เหตุฉุนุ้ย 
๓๓.นายการมี  เกบ็กาเมน็  ๓๔.นายสมบรูณ์  ค าแหง 
๓๕.นายชายแดน  บนิต ามะหวง  ๓๖.นายกติตกิร  อนิทรศร ี  
   
เริม่ประชมุเวลา ๑๐ .๐๐ น.  

คุณกลัยทรรศน์  ติง้หวงั ผูป้ระสานงานจงัหวดัสตูลกล่าวตอ้นรบั  และผูเ้ขา้ร่วมประชุมแนะน าตวัในทีป่ระชมุ 

คุณวริชั   ไชยศกัดิ ์สาธารณสขุอ าเภอละง ูกล่าวเปิดการประชุม และกล่าวตอ้นรบัตวัแทนทมีงานกลไกเขต  ยนิดี

ทีไ่ดม้กีารจดัเวทรี่วมคดิร่วมท าเพื่อคนสตูลในครัง้นี้ และคดิว่าทกุภาคสว่นจะเดนิไปขา้งหน้าอยา่งเขา้อกเขา้ใจกนัมากขึน้ 

คุณหมอสภุทัร   ฮาสวุรรณกจิ ชีแ้จงวตัถุประสงคใ์นการท างานทีผ่่านมา กว่า ๕ ปี ผูใ้หญ่ในสงัคมคดิว่าจะท า

อย่างไรใหภ้าคประชาสงัคมมคีวามเขม้แขง็ ทอ้งถิน่เองกม็สีว่นรว่มกบัชุมชน แต่ทีย่งัอ่อนแออยูค่อืประชาชน ในพืน้ที่

ภาคใตต้อนล่างทัง้ ๗ จงัหวดัแต่ละจงัหวดัมกีารรวมตวักนัอย่างไรและในสว่นของสตูลเองในวงรกัจงัสตูลมกีารรวมตวักนั

อย่างไร อยากใหเ้ราช่วยกนัแลกเปลีย่น  สว่นทมีงานทีม่าจากสงขลากพ็รอ้มทีจ่ะแลกเปลีย่น  

คุณกลัยทรรศน์   ติง้หวงั  น าเสนอ : ทุนทีม่ขีองสตูล (ภาคผนวก) 

ประเดน็ทบทวนการเคลื่อนงานคนสตูลหลงัจากท างานมาแลว้ ๑ ปี พบว่าเราเดนิต่อไม่ไดก้เ็ลยมาทบทวนใหม่

เพื่อใหส้ามารถขยบัต่อได.้... ๑ ปีทีค่นสตูลอยากเหน็ 

สตูลหวัโทงเป็นกจิกรรมดีๆ ทีม่ใีนพืน้ทีเ่ราควรใหก้ารสนบัสนุนในการจดัทุกปี 
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การประชาสมัพนัธก์เ็ป็นเรื่องส าคญัทีเ่ราตอ้งท าเน่ืองจากเป็นการเผยแพร่ขอ้มลูใหค้รอบคลุมพืน้ทีจ่งัหวดัสตูลและ

พืน้ทีอ่ื่นๆ 

ประเดน็แลกเปลีย่น ความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะจากเวท ี

คุณสมุทร   เอยีดตรง (พอช.ภาคใต)้   ความเหน็ต่อการพฒันาจงัหวดัสตูล  ใหค้นสตูลมสีว่นในการก าหนด การ

ถ่ายความรูบ้นฐานล่าง แลว้ขึน้ไปซึง่มนักม็กีารขบัเคลื่อนอยู่แต่สว่นหนึ่งในการพฒันาสตูลตอ้งมาจาก ๓ ขา คอื เกษตร 

ท่องเทีย่ว ประมงชายฝ ัง่ ทรพัยากรทางทะเล การคา้ชายแดน ถา้มยีุทธศาสตรแ์ผนพฒันาสตูลมนักส็ามารถตอบโจทยก์าร

ท างานทีเ่ราตอ้งการได ้

คุณอารยี ์ ติง้หวงั รว่มแลกเปลีย่นเรื่องทีจ่ดัคอืงานหวัโทง  เป็นทุนทีเ่ราสามารถน าเสนอใหเ้หน็ฐานทรพัยากร 

เหน็ภูมปิญัญา ลม ๑๒ ทศิทีช่าวประมงสามารถบอกไดว้่าทรพัยากรอยู่อย่างไร และไดท้บทวนตวัเองก่อนหน้าทีไ่มม่ี

ความรูส้กึถงึการเป็นสว่นรว่มทีแ่ทจ้รงิ  จนถงึเหตุการณ์การรณรงคท์ าความเขา้ใจรฐัธรรมนูญปี ๔๐ ทีป่ระชาชนมบีทบาท

หน้าทีใ่นสทิธขิองตนเอง การรูถ้งึสภาพปญัหาของพืน้ทีต่นเอง การสรา้งความรูส้กึร่วมใหค้นในพืน้ทีรู่ส้กึถงึความเป็น

เจา้ของ แลว้ทีม่าวนัน้ีมคีวามรูส้กึถงึความเป็นเจา้ของหรอืยงั  เป็นโจทยท์ีเ่ราตอ้งทบทวน  นอกจากนี้ตอนนี้ไดร้บัต าแหน่ง

เป็นอนุยุตธิรรมจงัหวดัซึง่มตีัง้ทีศ่นูยป์ระสานงานทีว่่าการอ าเภอละง ู มคี าถามกบัว่าเรารูจ้กัโครงสรา้งของกระทรวง

ยุตธิรรมหรอืเปล่า เราควรตอ้งมเีวทใีหค้วามรู ้

คุณสมพงษ์   หลเีคราะห ์สกว.ทอ้งถิน่ จ.สตูล น าเสนอ ประเดน็ฝนัสตูล ประเดน็ต่างๆทีเ่ราก าหนดมาเราจะ

จดัการอย่างไรว่าขอ้มลูทีเ่ป็นรปูธรรมอยูท่ีไ่หน ใครท า ท าอะไร และทอ้งถิน่จดัการตนเองทีด่อียูท่ีไ่หน นี่คอืเรื่องราวที่

องคก์รในวงรกัจงัตอ้งรูข้อ้มลู 

คุณสมยศ   ฤทธิธ์รรมนาถ  การเชื่อมรอ้ยช่วงแรกเราเหน็ร่องรอยของเครอืขา่ยทีส่ามารถท าใหเ้ราสามารถเดนิ

ไปสูเ่ป้าหมายได ้ทุกเรื่องทีพ่ดูมาเราจะท าเพื่อสรา้งสขุภาวะคนสตูล และจะท าอย่างไรใหท้อ้งถิน่สามารถจดัการตนเองให้

ได ้สตูลกเ็ป็นสว่นหนึ่งใน ๕ ชายแดนใต ้สตูลสงบสะอาดธรรมชาตบิรสิทุธิ ์เราจะท าอย่างไรใหเ้รามคีุณภาพชวีติเป็นไปดัง่

ค าขวญัของสตูล การชกัชวนบณัฑติอาสามาเขา้รว่มในวงรกัจงัสตูลเชื่อว่าความรูท้ีม่อียู่สามารถพฒันาชมุชนทอ้งถิน่ได ้

และในฐานะนายก อบต.จะท าในเรื่องการจดัการตนเองเพื่อสขุภาวะ 

คุณกอหนี เหตุฉูนุ้ย เวทรีกัจงัสตูล ถา้จบัมอืกนัไดท้ัง้ ๑๒ องคก์ร(มากกว่า) ถอืว่าดมีาก ตนเองในฐานะเป็นคน

หนึ่งทีพ่จิารณาโครงการทีพ่ฒันาจงัหวดั ซึง่ไม่มใีครท าโครงการเลย และสิง่ส าคญัทีเ่ราตอ้งมคีอืขอ้มลูจงัหวดั ในช่วงแรก

ตนเองเหน็ดว้ยทีจ่ะสรา้งท่าเรอืน ้าลกึแต่พอมขีอ้มลูกร็ูส้กึตกใจและพรอ้มทีจ่ะร่วมมอืกบัพีน้่องประชาชนทีจ่ะต่อสู ้และสิง่

ส าคญัคอือยากเหน็แผนงานของภาคประชาชนทีเ่สนอโครงการเขา้ไปทีพ่ฒันาจงัหวดั จงัหวดัมองแต่เรื่องพฒันาแต่ไมม่อง

ถงึการพฒันาคนเลย ยาเสพตดิในพืน้ทีชุ่กชุม เรายงัไม่สามารถแกไ้ขได ้เราอย่าพฒันาแต่โครงสรา้งแต่เราตอ้งพฒันา

คนท างานดว้ย 

คุณสมบรูณ์   ค าแหง ประเดน็รกัจงัสตูลเบือ้งตน้จะคุยเรื่องเจตนา ความคาดหวงั การรวมตวัของเครอืขา่ยไม่เป็น

กงัวลเน่ืองจากคนสตูลมคีวามเป็นพีน้่อง สามารถนัง่คยุกนัไดต้ลอด ซึง่อาจเป็นจงัหวดัเลก็ หรอืเป็นนิสยัของคนสตูลทัง้ ๑๒ 

องคก์รทีม่อีาจจะมากหรอืน้อยซึง่มงีานทีเ่คลื่อนอยู่กใ็ห้เคลื่อนเหมอืนเดมิซึง่แต่ละองคก์รมจีุดเดน่อยู่แลว้ ความคาดหวงัคอื
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ถา้เราในเครอืขา่ยมเีวทหีรอืกจิกรรมอะไรใหเ้ราช่วยแจง้ใหเ้พื่อนเครอืขา่ยไดร้บัทราบดว้ย การพดูเรื่องตวัเอง การก าหนด

อนาคตของตวัเองเราตอ้งเสนอเรื่องความหลากหลายดว้ย และพรอ้มจะหนุนชว่ยในวถิทีีแ่ต่ละภาคถีนดั 

คุณสมุทร เอยีดตรง  ค าว่ารกัจงั เป็นค าทีไ่ม่รุนแรงแต่อารมณ์คนทีม่าร่วมม ี๒ อารมณ์ถา้เราใจค าทีไ่ม่รุนแรงก็

สามารถเคลื่อนไดท้ีไ่ม่กระทบใคร จากเวทเีพื่อนพอ้งน้องพีส่ิง่ทีค่ยุกนัมากคอืท าอย่างไรใหพ้ีน้่องเราไดเ้รยีนรู ้อารมณ์ของพี่

น้องของเราแต่ละพืน้ทีไ่ม่เหมอืนกนั ทุกองคก์รทีโ่ยงร่วมกนั ทกุเครอืขา่ยมงีานของตนเองแต่ถา้เราสามารถเอาขอ้มลู

กระจายได ้เชื่อมรอ้ยไดก้จ็ะเป็นเรื่องทีด่ ี  งานของแต่ละภาคตีอ้งเหน็เนื้อหา เหน็ประเดน็  ทางผูว้่าราชการจงัหวดัเองก็

พรอ้มรบัฟงัพอสมควรสามารถพดูคุยกนัได ้

คุณตรา   เหมโคกน้อย ประเดน็ทีอ่ยากน าเสนอ ๓ ประเดน็คอื 

๑. มกีารเพิม่เตมิองคก์รในเครอืขา่ยรกัจงัสตูล 

๒. ในฐานะเป็นขา้ราชการ ความรูส้กึบางครัง้สามารถเกบ็ได ้บางครัง้เกบ็ไม่ได ้ทีเ่ราเหน็ว่าผูว้่าเปิดเราตอ้ง

เชื่อครึง่ไม่เชื่อครึง่ เรารกัจงัสตูลตอ้งมจีุดยนืของตนเอง 

๓. เครอืขา่ยหลกัประกนัสขุภาพ ในการท าโครงการของต าบลคดินอกกรอบแต่สดุทา้ยตอบโจทยเ์พือ่

สขุภาพของคนนาทอน 

คุณวนิยั   ภู่สนั จะเหน็ว่าวถิชีวีติของเราเปลีย่น แต่สิง่ทีท่ าใหต้กใจคอืเรื่องทา่เรอืน ้าลกึ เป็นเพราะเราขาดขอ้มลู 

และคดิว่าสิง่ทีจ่ะเกดิคอืสิง่ทีด่ ีธงเขยีวทีเ่ราท าเพื่อเป็นสญัลกัษณ์เพื่อคดัคา้นท่าเรอืน ้าลกึยงัเกบ็ไวเ้พื่อเป็นสิง่เตอืนใหเ้ราได้

รกัพืน้ทีร่กัชมุชนของเรา สว่นประเดน็ผูว้่าเองกจ็ะมนีโยบายเรื่องการท่องเทีย่วและสิง่ทีส่ าคญัคอืขอ้มลูทีป่ระชาชนควรรู้ 

คุณลมยั  ปงัแลมาปุเลา ความหว่งใยคอืตอนน้ีมคีนจ านวนมากทีไ่มม่คีวามเขา้ใจ ยงัตอ้งการท่าเรอือยู่นัน้เรามี

ขอ้มลูหรอืเปล่าว่าถา้มที่าเรอืจะเกดิอะไรขึน้กบัสขุภาพเราบา้ง 

คุณอารญัย ์  มจัฉา การก่อตวัตอนนี้เขา้สูปี่ที ่๒ ถา้เป็นเดก็กเ็ดนิไดน้ิดหน่อย การทีเ่ราสามารถรวมกลุ่มเครอืขา่ย

ต่างๆถอืว่าส าเรจ็ ๑๒ เครอืขา่ยทีม่หีรอืมากกว่า ๑๒  สดุทา้ยเราจะตอ้งหลอมรวมใหเ้ป็นเครอืขา่ยเดยีวคอืเครอืขา่ยรกัจงั

สตูล เราจะเป็นหนึ่งในการผลกัดนัในการก าหนดอนาคตคนสตลู 

คุณอาภรณ์ บุญยะไวโรจน์  เวทรีกัจงัสตูลเป็นเวทขีองการเรยีนรูท้ีด่ ี มเีรื่องขององคก์รการเงนิดว้ย  มเีรื่องชมุชน

จดัการตนเองท าเรื่องนี้ไปเชื่อมโยงกบัการท่องเทีย่วได ้ แลว้มโีครงการท่าเรอืน ้าลกึเขา้มาดว้ย 

บณัฑติอาสา อ าเภอละง ูไดม้โีอกาสตดิตามกบัพลเอกหาญ ลลีานนท ์ไดพ้ดูคุยเรื่องการพฒันาจงัหวดัสตูลดว้ย 

ท่านไดเ้ป็นห่วงคนสตูลดว้ย  ไดก้ าหนดอนาคตอนัใกล ้ท่านบอกว่าตอ้งถามคนในจงัหวดัดทีีส่ดุ  การพฒันาสตูลเป็นเมือง

อุตสาหกรรมหลกั  ในฐานะทีเ่ราคนสตูลเป็นเจา้ของพืน้ที ่หรอืเจา้ของบา้น อยากใหเ้รารวมกลุ่มสมานฉนัทเ์ป็นอนัหนึ่งอนั

เดยีวกนัเพื่อร่วมสรา้งความฝนัของคนสตูล 

คุณกติตโิชต ิ  ชนะหลวง  การเกดิวงรกัจงัสตูลเพื่อสรา้งพลงัร่วม และมหีวัใจ มเีป้าหมายคอืคนสตูลจะจดัการ

ตวัเอง และถา้มองถงึคนทีม่าแสวงหา(สภาผูอ้าศยั) พอไดส้ิง่ทีต่อ้งการแลว้กจ็ะกลบัไป แต่ร่องรอยทีเ่หลอืไวใ้หค้นสตูลคอื

ร่องรอยของความเสยีหาย เราขอเป็นองคก์รหลกัทีท่ าใหค้นอื่นไดรู้จ้กั ถา้ใครจะเขา้มาในพืน้ทีต่อ้งมาแจง้คนกลุ่มนี้ก่อน   

เราขอประกาศตนทีร่วมเครอืขา่ยคนสตูล และตอ้งเดนิใหไ้ดโ้ดยไม่มเีจา้ภาพแต่จะใชเ้จา้ภาพร่วม เราจะกา้วอย่างมพีลงัแลว้

เราจะกา้วต่ออยา่งไร และใชค้ าวา่รกัจงัสตูลเป็นพืน้ทีก่ลางของคนสตูล 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนากลไกจังหวดัสุขภาวะในพืน้ท่ี 7 จังหวดัภาคใต้ตอนล่าง  2555 

 

89 

 

อ.ฮาสนั  พรดัข า  รกัจงัสตูลเป็นค าทีด่ ีแต่เครอืขา่ย ยงัขาดองคก์รศาสนา รพ.สต.  อบจ.  มุมมองศาสนาสิง่ทีท่ า

ใหส้งัคมจะเสือ่มเพราะ คนห่างไกลศาสนา ท าใหค้นเหน็แก่ตวัไม่เหน็หวัคนอื่น ใหเ้ราเหน็วา่เรื่องศาสนาเป็นเรื่องใหญ่ และ

ถา้เกดิท่าเรอืน ้าลกึค าขวญัใหม่ คอื  สตลูยาหน า มีแต่ลูกฮาหรายะดะ 

ความเหน็จากทมีกลางของกลไกเขต 

๑.ในการท างานของเครอืขา่ยรกัจงัสตูล  มธีงและเครอืขา่ยรกัจงัทีส่ามารถรวมตวักนัไดแ้ละสามารถเคลื่อนงานได ้

๒.เครอืขา่ยรกัจงัเป็นพืน้ทีก่ลางให ้๑๒ องคก์ร(หรอืมากกว่า) มาแลกเปลีย่นกนั แต่ไม่ไดเ้ป็นองคก์รกลาง และมี

คนหนุนทีช่ดัเจนทีเ่ป็นภาคประชาสงัคม เหน็ดว้ยกบัรกัจงัทีค่นสตูลตอ้งมาก าหนดอนาคตตนเอง 

๓.ร่วมแลกเปลีย่นขอ้มลูกรณีสงขลาเคยท าวงแผนสขุภาพ ไดก้ าหนดประเดน็เหมอืนวงรกัจงั แต่มปีระเดน็เยอะ

กว่ากม็กีารเคลื่อนทีม่รีปูแบบคลา้ยกนั 

๔.วงรกัจงัยากเนื่องจากคนทีม่ ี๒ อารมณ์อยู่ในวงเดยีวกนั คนกลุ่มหนึ่งไม่เอาท่าเรอืวงหนึ่งเฉยๆ เราจ าเป็นตอ้ง

ใสห่มวก ๒ ใบ เราตอ้งมจีุดยนืของตวัเอง ต้องท าทัง้เรื่องรอ้นและเรื่องเยน็เพราะเรื่องเยน็เป็นเรื่องทีส่รา้งความเขม้แขง็ใน

พืน้ที ่  รกัจงัสตูล กถ็งึเวลาทีต่อ้งรวมตวักนัในการสรา้งพืน้ทีก่ลางและมคีวามรูส้กึถงึความเป็นเจา้ของรว่มกนั 

๕.เครอืขา่ยของสตูลมกีารเชื่อมโยงทีช่ดัเจนมาก  ทีต่อ้งท าเพิม่เตมิคอืงานขอ้มลู ตอนนี้มพีืน้ที ่ มเีวบไซตก์ลาง  

ทางเขตพรอ้มหนุนเสรมิงานขอ้มลู  และเป็นชว่งจงัหวะเวลาทีจ่ะกา้วไปดว้ยกนัและพรอ้มทีจ่ะชว่ยกนัท างาน 

๖.ในนามองคก์ร สปสช. เหน็การท างานว่าเครอืขา่ยมวีธิกีารท างานทีท่ าใหเ้กดิความเขม้แขง็ มหีลายภาคสว่นมา

ท างานร่วมกนัต่างเอาจุดดจีุดดอ้ยมาเสรมิกนั ประเดน็ของแต่ละเครอืขา่ยทีท่ าอาจมาสนบัสนุนเพื่อใหเ้กดิวงพดูคุย

แลกเปลีย่น ในสว่นวงระดบัเขตกม็กีารสนบัสนุนกนัอยู่แลว้ และอยากเหน็วงเหมอืนวนัน้ีทุกจงัหวดั 

๗.สิง่ส าคญัคอืการเมอืงภาคประชาชน กลุ่มตวัแทนผูต้ดิเชือ้ ท่องเทีย่วชุมชน กลุ่มองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ฯลฯ กลุ่มต่างๆจะลุกขึน้มาเปลีย่นการพฒันาไดอ้ย่างไร ทีผ่่านมาต่างคนต่างท าแต่ตอนนี้มนัถงึเวลาแลว้ทีเ่ราตอ้งลุกขึน้มา

รวมตวักนั รกัจงัสตูลคอืค าอธบิายของการเมอืงภาคประชาชน แต่แน่นอนมนัมเีรื่องมากมายทีเ่ราตอ้งท าต่อ และในฐานะ

กลไกกลางตอ้งหารอืกนัว่าจะท าอย่างไรมาหนุนเสรมิพืน้ที ่สตูลดทีีเ่ป็นพืน้ทีเ่ลก็แต่ส าหรบัสงขลาเป็นพืน้ทีใ่หญ่ท างานกนั

ยากมาก ความหวงัตอนนี้คอืปากบาราถา้ท่าเรอืไมข่ึน้ พืน้ทีจ่ะนะกจ็ะรอดจะนะตอนนี้กท็ าเรื่องการฟ้ืนตวัชมุชน ตอนน้ีเล่น

ในเรื่องความมัน่คงทางอาหาร 

กล่าวปิดการประชุมโดย อ.ฮาสนั   พรดัข า  ผูน้ าศาสนา เพื่อเสรมิพลงัใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุ  

 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 

อนญัญา   และหล ี บนัทกึการประชุม 
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เอกสารประกอบการประชุม 
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15)รายงานการประชมุพฒันากลไกและเวทีกลาง จ.พทัลุง 
วนัท่ี  16 กมุภาพนัธ ์ 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมอิรวดี  ต.ล าป า อ.เมือง จ.พทัลุง  

   
 

   
ผูเ้ข้ารว่ม 

• เครอืขา่ยชวีติสาธารณะ 
• งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 
• ธนาคารชมุชน ธกส.  
• หมอพืน้บา้น 
• ต าบลสขุภาวะ ต.นาท่อม 
• สมาคมครอบครวัเขม้แขง็ จ.พทัลุง 
• พอช.ภาคใตต้อนล่าง 
• สปสช.ใตล่้าง 
• มลูนิธชิมุชนสงขลา  

 
สรปุการประชุม 

นายกาจ ดษิฐาภชิยั ตวัแทนคณะท างานน าเสนอแนวทางการพฒันาเวทกีลาง กลไกกลางระดบัจงัหวดั เพื่อ
บรูณาการงานขององคก์รพฒันา สรา้งความร่วมมอื ตระกลู ส.(สปร./สช./สสส./สปสช.) พ.(พอช./สพม.) โดยแจง้ว่าหลงัจาก
การประชุม ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ ์ทางพทัลุงไดก้ลบัมามกีารหารอืครัง้แรกในวนัที ่28 มกราคม 56 ไดก้รอบคดิ 
และแนวทางด าเนินงาน ภายใตเ้งื่อนไข วถิ ีจรติคนพทัลุง และหารอืนดัที ่2 ทีอ่บจ.เมื่อ 12 กพ.ทีผ่่านมา และชีแ้จงใน
ขอ้จ ากดั พทัลุงมหีลายกลุ่ม/พวก การน าคนทีม่เีป้าหมายต่างกนัมาท างานร่วมกนัน่าจะเป็นไปไม่ได ้ 

โดยมปีระเดน็ขบัเคลื่อน ดงันี้ 
1.ความมัน่คงของชุมชนและสงัคมพทัลุง 
2.การกระจายอ านาจและพฒันาการเมอืงภาคพลเมอืง 
3.การสรา้งและพฒันากลไกการท างาน  
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1.ความมัน่คงของชมุชนและสงัคมพทัลุง 
• ดา้นทรพัยากร สิง่แวดลอ้ม 
• ดา้นเศรษฐกจิครวัเรอืนและเศรษฐกจิชมุชน (ความมัน่คงทางอาหาร) 
• การท่องเทีย่วเชงินิเวศวฒันธรรม 
• ดา้นสขุภาพอนามยั 
• ดา้นการควบคุมเสรมิสรา้งปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อชุมชนทุกดา้น  

2.การกระจายอ านาจและพฒันาการเมืองภาคพลเมือง 
• กระจายอ านาจใหก้บัทอ้งถิน่ /พืน้ทีจ่ดัการตนเอง 
• การสรา้งอ านาจชมุชน ปรบัความสมัพนัธก์บัอปท.(สภาองคก์รชมุชน/กองทุนสขุภาพต าบล/ศนูยพ์ฒันา

ครอบครวั/อสม. ฯลฯ) 
• -ก ากบั ก าหนดนโยบายสาธารณะทุกระดบั ทุกดา้น 
• -การสรา้งอ านาจชุมชน พฒันาศกัยภาพขององคก์รชมุชน 
• สรา้งความเป็นพลเมอืงทีก่ระตอืรอืรน้  
• เป้าประสงค ์
• 1.ประกนัความมัน่คงของชุมชนและสงัคมพทัลุง 
• ประชาชนรว่มกจิกรรมสาธารณะอย่างเป็นเจา้ของเพิม่ขึน้ 
• ชุมชนมแีผนงานกจิกรรมเฉพาะอย่างต่อเนื่อง 
• ครวัเรอืนมคีวามสามารถในการจดัการดา้นเศรษฐกจิของตนเอง 
• มรีปูธรรมของผลลพัธก์ารจดัการทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มชุมชน 
• 2.การกระจายอ านาจและการเมอืงภาคพลเมอืง 
• มพีืน้ทีส่าธารณะและสรา้งโอกาสใหก้บัประชาชนพดูคุย ถกแถลง ในการแกป้ญัหาสาธารณะทุกระดบั 
• องคก์รประชาชน ก าหนดประเดน็สาธารณะและผลกัดนัเป็นนโยบายในแผนอปท.  
• มแีผนปฎบิตักิารของภาคประชาชนไปต่อรองแผนยุทธศาสตรจ์งัหวดั  

3.การสรา้งและพฒันากลไกการเคลื่อนงาน 
3.1 สรา้งความรว่มมอืกบับุคคล องคก์ร ทัง้ระดบัพืน้ทีแ่ละประเดน็ สรา้งและพฒันากลไกกลางการ

ปฎบิตังิานใชเ้วลา 1-2 ปี มอีงคป์ระกอบดงันี้ 
• สมาคมครอบครวัเขม้แขง็จงัหวดัพทัลุง กองเลขาฯ 
• เครอืขา่ยชวีติสาธารณะจงัหวดัพทัลุง 
• เครอืขา่ยรกัษ์เทอืกเขาบรรทดั 
• บุคลากรจากอปท.  
• ชมรมสือ่และนกัจดัรายการวทิยุ 
• สภาองคก์รชุมชนต าบล 
• เครอืขา่ยลดละเลกิอบายมุข 
• บุคลากรจากสภาอุตสาหกรรม หอการคา้ 
• เครอืขา่ยชมุชนคนเกาะเต่า  
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แนวทางการด าเนินงานต่อไป  
1.มกีารจดัประชมุเวทสีมชัชาเครอืขา่ยชวีติสาธารณะ น าเสนอแนวทางการด าเนินงานระดบัจงัหวดั คน้หา

ประเดน็ร่วมทีเ่ครอืขา่ยจะมกีารด าเนินงานร่วมกนั และใหเ้ครอืขา่ยระดบัจงัหวดัน าเสนอแนวทางการด าเนินงานของตน 
โดยมกีารสนบัสนุนจาก พอช.น างบกลางจ านวน 1 หมื่นบาทร่วมกบังบประมาณของเครอืขา่ยด าเนินการ 

2.ทมีเลขานุการ ยกร่างแผนปฎบิตักิารเพื่อขอการสนบัสนุนการพฒันากลไกและเวทกีลางจาก พอช.และสปสช.
ต่อไป 

3.กรณีสปร.ใหเ้ครอืขา่ยคุณแกว้ สงัขช์ ูน าเสนอกรอบแนวคดิในงานสมชัชาเครอืขา่ยชวีติสาธารณะ 
ปิดประชุม 
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16)รายงานการประชมุ การพฒันากลไกกลางระดบัจงัหวดั : ตรงั 
วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2556  ณ ห้องประชมุชัน้ 2 สถาบนัราชภฎัสวนสุนันทา  จ.ตรงั 

   
ผูเ้ข้ารว่ม 45 คน 

 ศนูยป์ระสานงานภาคพีฒันาเพือ่ปฎริปูประเทศไทย จ.ตรงั 
 มลูนิธชิมุชนสงขลา 
 มลูนิธริกัษ์ไทย 
 คุม้ครองผูบ้รโิภค 
 สมชัชาสขุภาพ จ.ตรงั 
 ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพภาคประชาชน 
 สกว.ตรงั 
 สพม. 
 โครงการประสานชาตพินัธอ์นัดามนั 
 กลุ่มรกัษ์ปา่ตน้น ้า 
 พฒันาชมุชน จ.ตรงั 
 เลขานุการนายกเทศมนตร ีจ.ตรงั 
 รองผอ.ส านกังานเขตพืน้ที ่เขต 1 
 ทีป่รกึษาดา้นเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

สรปุการประชุม 
นพ.จ ารสั สรพพิฒัน์ กล่าวตอ้นรบัและใหข้อ้มลูการท างานสาธารณะในจงัหวดัตรงั ภาพทีส่งัคมมองคอื มี

องคก์รทีเ่ขม้แขง็ มผีลงานระดบัชาต ิเช่น สมาคมหยาดฝน มลูนธิอินัดามนั  แต่ในสว่นคนท างานภายในจงัหวดั ความ
คาดหวงัและมาตรฐานของพวกเรากนัเองยงัไม่น่าพอใจ เครอืขา่ยภายในยงัอ่อนอยู่ มคีวามพยายามมาหลายยุคสมยั มกีาร
ตัง้สมชัชาตรงั ปี 40 มวีกิฤตการเมอืง มกีารเคลื่อนไหวในตรงั รวมคนท างานสาธารณะ เริม่ตน้ไดร้ะดบัหนึ่ง ไม่มอีงคก์รที่
ชดัเจน จน 10 ปีผ่านไป จนมอีงคก์รภาคประชาชนจ านวนมาก มสีมชัชาสขุภาพจงัหวดัตรงัทีม่สีสจ.มาร่วมสรา้งความ
เขม้แขง็เชื่อมโยงเครอืขา่ยต่างๆไดม้ากขึน้ ท าใหม้เีจา้ภาพทีช่ดัเจนขึน้ ภาคประชาชนเองกม็กีารสรา้งกลไกเครอืขา่ยมา
เชื่อมโยง  ต่อมามกีารผลกัดนัการปฎริปูประเทศไทย มงีานผ่านมาทางกลไกสมชัชาสขุภาพตรงัเช่นกนั มกีารประชุมเชงิ
ปฎบิตักิารตัง้องคก์รปฎริปูในจงัหวดั หาอาสาสมคัรมาร่วม แต่ขบัเคลื่อนยงัไม่ดนีกัดว้ยกลไกคนท างานทีท่บัซอ้นกนักบั
สมชัชาสขุภาพ แต่ละองคก์รมภีารกจิรดัตวั 
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การท าพืน้ทีก่ลาง วงกลางระดบัจงัหวดัยงัอยู่ในช่วงพฒันา แต่ขจดัอุปสรรคในแงค่นท างาน โดยมเีป้าหมาย
ตอ้งการกุมสภาพงานทัง้ในและนอกพืน้ที ่ มกีารท างานทัง้งานเยน็และรอ้น มคีวามกา้วหน้าในเชงิการท างานร่วมกบั
ภาครฐั มคีนท างานใหม่ๆมากขึน้ 

ทีป่ระชมุไดร้่วมกนัระดมความเหน็ในการพฒันากลไกกลางระดบัจงัหวดั มขีอ้สรุปส าคญัดงันี้ 
1.แนวคดิการพฒันากลไกระดบัเขตและจงัหวดั โดยผอ.สปสช. : ปจัจบุนัมขีบวนการขบัเคลื่อนอยู่หลาย

ขบวนการท างานปฎริปู สปสช. พอช. สกว.กเ็ป็นสว่นหน่ึงของขบวน ทีม่องเหน็เป้าหมายงานตรงกนั ต่างตอ้งการความ
ร่วมมอืกบัภาคเีครอืขา่ยต่างๆ  และมแีนวคดิทีจ่ะสนบัสนุนใหเ้กดิกลไกกลาง/เวทกีลางเพื่อสรา้งการมสีว่นร่วมในการ
ท างานกนัและกนั โดยระดบัเขตภาคใตล่้าง ตระกลู ส. พ. ไดพ้ยายามสรา้งกลไกสนบัสนุนโดยใชพ้ืน้ทีร่ะดบัจงัหวดัเป็นฐาน 
“พืน้ทีจ่ดัการตนเอง” ทีภ่าครฐั ประชาชน เอกชนท างานรว่มกนั 

กลไกกลาง ม ี2 ระดบั คอื เขต และจงัหวดั 
2.สกว. งานวจิยัเพื่อทอ้งถิน่ : การสรา้งความต่อเนื่องในขบวนปฎริปู เราควรสรา้งตวัเชื่อม มกีลไกเชื่อมโยงที่

มกีารบรหิารจดัการทีช่ดัเจน สนบัสนุนการใชพ้ืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ ท างานร่วมกนัระหว่างรฐั ทอ้งถิน่ ประชาชน การท างานเชงิรุก
เชงิประเดน็ ทีน่่าสนใจคอื งานทีด่นิ ทีม่ฐีานการขบัเคลื่อนยงัตอ้งการยกระดบั ตอ้งการกลไกกลางระดบัต าบลดว้ย 

3.สสจ. : ภาครฐัทีเ่ป็นหวัขบวนในระดบัพืน้ทีก่ค็อื อปท. ในสว่นสสจ.เองกเ็หน็โอกาสในการท างานร่วมกนั  
ผ่านรปูแบบการท างานเชงิพืน้ทีใ่นการพฒันาระบบสขุภาพ : เป้าหมายสูส่ขุภาวะ เมอืงแห่งความสขุ โดยสรา้งฐานจาก
ระดบัหมูบ่า้น(หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง/หมู่บา้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม/หมู่บา้นจดัการสขุภาพ/CBL) มาสูต่ าบลจดัการ
สขุภาพด ีวสิาหกจิชมุชนยัง่ยนื เครอืขา่ยสขุภาพอ าเภอ และระบบบรกิารของสสจ.  

4.ตวัแทนทอ้งถิน่ : จงัหวดัพยายามท างานร่วมกนัในเชงิต าบล มตีวัอย่างต าบลจดัการตนเอง เช่น ทีต่ าบลบ่อ
หนิ ทีม่ฐีานของทอ้งถิน่ สภาองคก์รชุมชน สสจ. สกว. มลูนิธอินัดามนั สสส.(เป็นต าบลแม่ขา่ย) จนไดแ้นวคดิการพฒันา
ร่วมกนั ในหลายมติ ิเช่น สิง่แวดลอ้ม สขุภาพ สวสัดกิาร กองทนุของมุสลมิ การจดัทีอ่ยู่อาศยั การถอืครองทีด่นิ ,   

5.ภาคเอกชน : การท างานเชงิพืน้ทีม่กีารพฒันาการท างานรว่มกนัมากขึน้ แต่มขีอ้จ ากดัในการประชาสมัพนัธ์
ไปสูป่ระชาชน ภาคประชาชนกม็ขีอ้จ ากดัในการท างานร่วมกบัภาครฐั ภาคเอกชนหรอืประชาชนยงัมขีอ้จ ากดัในการท างาน
ทีม่าเป็นบุคคลมากกว่าเป็นองคก์ร สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพจากฐานล่าง อยากใหเ้กดิความสมดุลในทางสงัคมก่อน
เปิดประขาคมอาเซีย่นทีเ่น้นภาคเศรษฐกจิ(ปญัหาแรงงาน) มกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูร่วมกนัในหลายจงัหวดัของภาคใต ้
สนบัสนุนการท างานเป็นทมี 

6.ศนูยก์ฎหมาย : มคีดทีีด่นิ และทรพัยากร 9 คด ีมคีนรูข้า่วสารน้อยมาก อยากใหก้ลไกกลางเสนอขอ้มลู
ความทุกขน์ี้ดว้ย อยากใหม้กีารปฎริปูระบบการท างานยุตธิรรม การออกขอ้บญัญตัติ าบลจะเป็นเครื่องมอืหนึ่งในการปฎริปู
ทอ้งถื่น เสนอใหด้ปูญัหาแรงงานต่างถิน่/ต่างดา้วทีจ่ะมมีากขึน้ 

7.มลูนิธชิุมชนสงขลา น าเสนอตวัอย่างกลไกการประสานงานในลกัษณะนิตบิุคคลระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ มลูนิธิ
ชุมชนสงขลา เพื่อกระตุน้การรวมตวัและเป็นทางเลอืกในการประสานงานระดบัจงัหวดั 

8.แนวทางขบัเคลื่อนต่อไป 
MAPPING จดักลุ่มประเดน็ น ามาสูก่ารก่อตวักลไกลางระดบัจงัหวดั แลว้ก าหนดเป้าร่วม แผนงานร่วม พืน้ที่

ร่วม 
1.ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและประเดน็ทีด่นิ มตีวัอย่าง ต.บ่อหนิ บา้นมัน่คงของพอช.  
2.เศรษฐกจิและเกษตร 
3.ดา้นสงัคมและการศกึษา 
4. ดา้นสขุภาพ 
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5.แผนพฒันาภาคใต ้
พฒันากลไกจงัหวดัหนุนเสรมิพืน้ที ่ไปเชื่อมรอ้ยพืน้ที ่เชื่อมรอ้ยภาคยีุทธศาสตรใ์นพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ทีเ่ริม่ตน้

จากเวทแีลกเปลีย่นแลว้พฒันาเป็นกลไกในอนาคต  โดยมกีองเลขาอ านวยความสะดวกมาจาก 5 ประเดน็รวม พอช. สกว. 
และงานฐานขอ้มลู มเีวทแีลกเปลีย่นทุก 2 เดอืน (มกีองเลขาเริม่ตน้ คอื บุ๋ม อดุลย ์เบว้ มานพ อารยี)์ โดยใชช้ื่อ สภาคน
ตรงั  

ปิดประชุม 
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17) รายงานการประชุมคณะท างานพฒันาระบบฐานข้อมูล 7 จงัหวดัใต้ล่าง 
วนัท่ี 2 มีนาคม 2556 เวลา 10.00-12.00น.  ณ ส านักงานมูลนิธิชุมชนสงขลา 
ผูเ้ข้าร่วม 7 คน 

 คณะท างานจงัหวดัสตูล 2 คน 
 คณะท างานจงัหวดัตรงั 2 คน 
 มลูนิธชิุมชนสงขลา 3 คน 

  
สรปุการประชุม 
นายชาครติ โภชะเรอืง กล่าวตอ้นรบัและแนะน าวตัถุประสงคก์ารประชมุ โดยมสีาระการประชมุดงันี้ 

1.ความรว่มมอืในการพฒันาระบบฐานขอ้มลูกลางระดบัจงัหวดั ผา่นเวบ็ไซต ์ wwww.ขอ้มลูชมุชน.com 
โดยมแีนวทางทีม่ลูนิธชิมุชนสงขลาไดพ้ฒันารปูแบบและเนื้อหาไปบางสว่น ไดแ้ก ่ขอ้มลูดา้นสขุภาพ ทีไ่ดน้ าขอ้มลู
จากบตัรทอง บตัรประกนัสงัคม และบตัรราชการน าเสนอในรปูแบบสถติ ิ10 อนัดบัโรคของพืน้ทีร่ะดบัต าบล อ าเภอ 
และจงัหวดั และไดร้ว่มเรยีนรูร้ะบบฐานขอ้มลูผูพ้กิารทีไ่ดท้ดลองท าน ารอ่งทีอ่ าเภอนาหมอ่ม จงัหวดัสงขลา เพือ่
เป็นแนวทางการใชป้ระโยชน์และพฒันาระบบฐานขอ้มลูรว่มกนั 

2,แนวทางความรว่มมอื ทางมลูนิธชิมุชนสงขลา จะเป็นผูอ้ านวยความสะดวกในดา้นเทคนิคการออกแบบ
โปรแกรมในเวบ็ไซต ์ ในขณะทีแ่ต่ละจงัหวดัภาคใีหไ้ปหาคณะท างาน แลว้ออกแบบรปูแบบและเนื้อหาทีต่อ้งการ
น าสง่มาใหโ้ปรแกรมเมอรข์องมลูนิธชิมุชนสงขลา โดยมเีป้าหมาย อยา่งน้อย 1 ประเดน็ทีเ่ป็นประเดน็การ
ขบัเคลื่อนหลกัของจงัหวดั มกีารจดัท าฐานขอ้มลูกลางรว่มกนั และน าเสนอขอ้มลูทีแ่ต่ละจงัหวดัมอียูใ่นเวบ็ไซต์ 

3.การท างานรว่มกนัในปี 56 มอีงคก์รสนบัสนุนดงันี้ 
1.สปร. ในเนื้อหาปฎริปูระดบัจงัหวดั 200,000 บ. 
2.สปสช. และพอช. สนบัสนุนเวทกีลางและกลไกกลาง 200,000 บ. 
3.สช. สนบัสนุนกระบวนสมชัชาสขุภาพจงัหวดั 200,000บ. 
4.สพช.สนบัสนุนการพฒันาระบบสขุภาพชมุชน 200,000-400,000 บ 

 
ปิดประชมุ 
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18) รายงานการประชุม “สงขลาบ้านเรา” ครัง้ท่ี 2 
วนัท่ี 5 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00น.  ณ ส านักงาน ACCCRN 
ผูเ้ข้าร่วม 24 คน 

 มลูนิธชิุมชนสงขลา 
 สถาบนัวจิยัและพฒันาสุขภาพภาคใต้ 
 สกว.ทอ้งถิน่ 
 ACCCRN  
 NGOz 
 เอกชยั 
 สปสช.เขต 12 
 สสจ. 
 ฝา่ยส่งเสรมิสุขภาพ 
 โปรแกรมเมอรอ์สิระ 
 สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย 
 สภาองคก์รชุมชนสงขลา 
 สกว.ส่วนกลาง 
 โครงการความรว่มมอืฯ 
 ศูนยเ์รบีนรูว้ถิธีรรมชาตจิะนะ 
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สรปุการประชุม 
นพ.สุภทัร ฮาสุวรรณกจิ ทบทวนเป้าหมายการประชุมเพื่อใหภ้าคภีาคประชาสงัคมในจงัหวดัไดม้ี

เวทกีลางเพื่อการเชื่อมประสานการท างานอย่างสมานฉันท ์และขอปรบัรปูแบบโดยเป็นการพดูคุยอย่างไม่
เป็นทางการ รบัรูส้ถานการณ์ ต่อขอ้มลูหรอืแจง้ขา่วสารความเคลื่อนไหว และเรยีนรูเ้ร ือ่งของเจา้ภาพทีจ่ะ
หมนุเวยีนสญัจรไปเรือ่ยๆ โดยมสีาระส าคญัดงันี้ 

1.เรือ่งแจง้ใหเ้พื่อนๆรู ้
 บณัฑติอาสาของวพส.ก าลงัรบัสมคัรรุ่นที ่9 โดยมสีสส.สนบัสนุน งานหลกัช่วยชุมชนลด

เหลา้/บุหรี ่ในปจัจบุนัเดก็สนใจมาก แต่วพส.รบัไดน้้อย เดก็จบแลว้ไปท างานกบัประชา
สงัคม/ศอบต./LDI/ราชการ/อสิระ 

 อสม.ในปจัจุบนั สงขลาม ี17,000 กว่าคนพืน้ฐานมาจากมจีติอาสา มฐีานมาจากรุน่แรก
เหลอื 700 คนทีม่แีนวคดิต่อตา้นการหนุนเงนิ600 บ. หากรวมรุ่นแรกและรุน่สองทีม่ใีจ
สาธารณะ จะมปีระมาณ 5000 คน มทีัง้ต่อตา้นและสนับสนุนการมเีงนิหนุน ปจัจบุนัมี
กลุ่มผลประโยชน์เขา้มาเสรมิมากขึน้ สรปุว่ามอีสม.ทีม่คีุณภาพจรงิๆประมาณ 25% ใน
การท างานพฒันา อสม.สามารถช่วยในงานฐานขอ้มลูชุมชนกลุ่มเสีย่ง/กลุ่มปว่ย ส่วนการ
คดัเลอืกอสม .ดเีด่นแต่ละประเภทน าหลกัคดิอสม.ไปขยายผลให้กบัชุมชนเคลื่อนไหวใน
หลากมติ ิสงขลาตอ้งการพฒันาอสม.นกัจดัการสุขภาพ 

 ช่วงนี้มกีารจดัท าวสิยัทศัน์จงัหวดั2020 มเีวทรีะดบัโซน 4 ครัง้ 
 การพฒันาสงขลา-สตูล ยงัมกีารผลกัดนัผ่านโครงการท่าเรอืน ้าลกึ/สะพานเศรษฐกจิ/รถไฟ

รางคู่ แต่พวกเราไมอ่ยากใหม้อุีตสาหกรรม 
 องคก์รพฒันาเอกชนภาคใต้มกีารเปลีย่นเลขาฯ เป็นคุณสมบรูณ์ ก าแหง และมงีานประเดน็

รว่ม ไดแ้ก่ การปกป้องฐานความมัน่คงทางอาหาร การหนุนขบวนพีน้่อง 3 จงัหวดัสรา้ง
สนัตภิาพ และการท างานรว่มกบัภาค ี

 ก าลงัจะมงีานสบืสานต านานภผูา 17 มคี. ตรงกบัวนัที ่ร.9 เสดจ็พืน้ทีอ่.รตัภมู ิ 
 มกีารเคลื่อนภาคใตไ้มเ่อาอุตสาหกรรมผ่านสื่อเวบ็ไซต ์ซึง่ด าเนินการโดยทมีงานจาก

ส่วนกลาง ตอ้งการเนื้อหาจากพืน้ที ่ผ่านเชงิโครงสรา้งของเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ แผนทีจ่งัหวดั/
โครงการ สื่อทีเ่ป็นเสยีงจากพืน้ที ่รวมขอ้มลูความรูต่้างๆ 

 มงีานวจิยัคุณภาพชวีติของพืน้ทีอ่.จะนะ/เทพา วพส.สนับสนุนสามารถน าไปเผยแพรต่่อได ้
 การท างานบูรณาการเชงิพืน้ทีต่ าบล ก าลงั  Mapping เชงิองคก์ร/ประเดน็/พืน้ที่ เป็นเวที

กลางระดบัพืน้ทีอ่กีเวทหีนึ่งทีภ่าคเีขา้รว่มได้ 
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 สภาองคก์รชุมชนเป็นเวทเีสนอแนะนโยบายสาธารณะระดบัพืน้ทีต่ าบล/จงัหวดัมปีระเดน็
รว่มไดแ้ก่ ความมัน่คงทางอาหาร(คาบสมทุรสทงิพระ) การต่อตา้น MOU ปาลม์น ้ามนั 
สวสัดกิารภาคประชาชน ปจัจบุนัมจี านวน 90 แห่ง พอช.สนบัสนุน 

 สกว.สงขลา หนุนงานวจิยัชุมชนในสงขลา จดัการคลอง อาหาร ภยัพบิตั ิปี 56 เน้น
โดยเฉพาะในลุ่มน ้านาทว ีต.ประกอบ การปลกูพชืรมิน ้า เปลีย่นท่อเป็นประตูน ้า ต.ฉาง ต.
ขนุตดัหวาย การถมที ่ต.ตลิง่ชนั ต.นาทว ีมอีงคค์วามรูก้ารบรหิารจดัการน ้าคลองจ าไหร/
คลองหลา/คลองต ่า/คลองเชงิแส/คลองนาทวคีลองดุหยง/มบีทเรยีนการขดุลอกคลองทีไ่ม่
ท าลายฐานทรพัยากรทีค่ลองจ าไหร 

 ศูนยเ์รบีนรูว้ถิธีรรมชาตจิะนะ ก าลงัเรยีนรูโ้นราบ าบดัเพื่อสุขภาพ การท างานนัน้
ก าลงัขยายฐานงานทีส่วนกง ใหเ้ตม็พืน้ทีอ่่าวจะนะ เพื่อรกัษาทรพัยากรในทะเลและ
นกเขาจะนะ น าเสนอสู่สงัคมผ่านงานละคร "กลุ่มมะนาวหวาน" ศลิปะ สื่อสิง่พมิพ ์
นอกจากนัน้ยงัท า CHIA กบัสช. ก าลงัจะมเีวทสีาธารณะทีส่วนกง 30 มคี. และปจัจุบนั
เปิด "รา้นวางใจ"ขายผลติภณัฑส์ุขภาพ 

 สภาลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาเป็นเวทพีบปะแลกเปลีย่นของเครอืขา่ย/ประสานงาน/เชื่อมโยง
งานวชิาการ ความรว่มมอืระหว่างลุ่มน ้าเขมร/ทะเลสาบสงขลา ไดร้ว่มกนัท าแผนพฒันา
ลุ่มน ้าทะเลสาบเพื่อรบัมอืการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ 20 ปี กบัมอ. ประเมนิผลรว่มกบั
การพฒันาพฒันาเป็นสมาคมพฒันาลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา จะมเีวทวีชิาการในเดอืน
สงิหาคม 

2.เรือ่งเล่าขององคก์รเจา้บา้น ACCCRN  
3.งานต่อยอดจากบทเรยีน ACCCRN มขีอ้เสนอใหก้ลุ่มเกษตรกร/ประมงใชเ้พื่อการดสูภาพ

ภมูอิากาศวางแผนการผลติ ขอ้มลูจากการท าแผนรบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศลุ่มน ้าทะเลสาบ
สงขลา พบว่าอุณภูมสิงู 1 องศา ท าใหน้ ้ายางลดลง 26% มงัคุดออกผลนอกฤดู เสนอเชงินโยบายใหม้กีาร
ประมวลขอ้มลูเพื่อใหเ้กษตรวางแผนการผลติ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สถานีวทิย/ุสื่อonline 

4.เรือ่งอื่นๆ มขีอ้เสนอใหค้น้หาความจรงิเรือ่งพลงังาน/แก๊ส/ไฟฟ้า/น ้ามนัเถื่อน มกีารจดุกระแส
การน าน ้ามนัจากมาเลยเ์ซยีมาจ าหน่ายในราคาถูกเพื่อกระตุน้สงัคมตัง้ค าถามกบัปตท. น าสถานการณ์ต่างๆ 
น าไปสู่การเสนอแนะผงัเมอืง สภาองคก์รชุมชนพรอ้มเคลื่อนประเดน็ปาลม์ในพืน้ทีค่าบสมุทรสทงิพระ 

5.เจา้บา้นต่อไป สงขลาฟอรัม่ วนัที ่8 เมย.56 เวลา 09.00 น. ณ ชายหาดสงขลา 
ปิดประชุม 
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ภาพกิจกรรมเพ่ิมเติม 

   
วนัที ่12 มถุินายน 2555 ประชุมภาคเีครอืขา่ยภาคใต้ 

   
วนัที ่ 19 พฤศจกิายน 2555 ประชุมคณะท างานพืน้ทีส่งขลา 

   
วนัที ่3 ธนัวาคม 2555 ประชุมคณะท างานพืน้ทีส่งขลา 

   
วนัที ่10 มกราคม 2556 ประชุมคณะท างานพืน้ทีส่งขลา 
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www.ขอ้มลูชุมชน.com 

 
 

 
 

http://www.ข้อมูลชุมชน.com/
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กรณฐีานขอ้มลูคนพกิาร 
1.พมิพ ์www.ขอ้มลูชุมชน.com 

 
 
2.คลิก๊ “มมุสมาชกิ” 

 
 
 

http://www.ข้อมูลชุมชน.com/


รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนากลไกจังหวดัสุขภาวะในพืน้ท่ี 7 จังหวดัภาคใต้ตอนล่าง  2555 

 

107 

 

3.คลิก๊สมคัร “สมคัรสมาชกิ” 
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4.คลิก๊ “มมุสมาชกิ” และกรอก Username / Password 
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5.คลิก๊ที ่iMed@home 
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6.คลิก๊ที ่“จ านวนคนพกิาร จ.สงขลา” 
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7.คลิก๊ที ่“นาทว”ี 

 
8.คลิก๊ที ่“ท่าประดู่” 
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9.คลิก๊ที ่ หมูท่ี.่.....และ   คลิก๊“ดรูายชื่อทัง้หมด” 

 
 
10.คลิก๊ที ่“นาย.............” 
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กรณีการเย่ียมบ้าน / การรกัษา 
จะด าเนินการไดเ้มือ่มสีมาชกิในความดแูล หากมกีารดแูลคนพกิารรว่มกนัหลายภาคอีงคก์ร ทุกภาคองคก์ร
ทีด่แูลคนพกิารจะสามารถใชฐ้านขอ้มลูคนพกิารรว่มกนัได้ 
 
หมายเหต ุ:  
การขา้ถงึขอ้มลูระดบับุคคล มกีารอนุญาตใหเ้ฉพาะบุคลากรในหน่วยงานและภาคทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูล 
ฟ้ืนฟู คนพกิารเท่านัน้ บุคคลทัว่ไปจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูได.้ 

 
 
กรณตีวัอยา่งขอ้มลูคนพกิารต าบลพจิติร 

สรปุข้อมลูคนพิการต าบลพิจิตร 
จ านวนคนพกิารแยกตามหมู่ 

หมู่ท่ี จ านวนในฐานข้อมลู  
www.ข้อมลูชุมชน.com 

จ านวนคนพิการ 
ตามแบบสอบถาม 

1 19 19 
2 4 3 
3 26 24 
4 12 11 
5 13 4 
6 9 5 

รวม 83 66 
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การประมวลผลจากฐานข้อมลูจาก www.ข้อมลูชุมชน.com 

 
 
 
 

 

http://www.ข้อมูลชุมชน.com/
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ขอ้มลูจากการเกบ็แบบสอบถาม 
ปัญหา ความต้องการ 

1.ดา้นค่าใชจ้า่ยของครอบครวั/หนี้สนิกบัสหกรณ์/
ค่านมโปรตนีวนัละ 1 กระป๋อง ๆ ละ 105 บาท ไข่
ตม้วนัละ 6 ฟอง /ค่าผา้ออ้มผูใ้หญ่ 
2.การสื่อสาร 
3.เครือ่งช่วยหฟูงัเริม่เสื่อมคุณภาพ 
4.พฤตกิรรมการกนิและพดู เนื่องจากคนพกิารไม่
ยอมกนิและพูด (มยุร ีอ ่าปลอด)  
5.ขาเทยีมช ารดุ 

1.ตอ้งการอาชพีเสรมิเพื่อช่วยครอบครวั ตอ้งการ
เงนิเพื่อลงทุนประกอบอาชพีเสรมิ เช่น คา้ขาย ทุน
เปิดรา้นช า เงนิลงทุนเลีย้งสตัว ์ปลกูผกั 
2.ตอ้งการรถเขน็ (ช่วง ศริริกัษ์+สุวชั ทรพัยเ์กดิ+
แดง เพช็รสกุล) 
3.อยากใหท้างโรงพยาบาลจดัเจา้หน้าทีม่านวด/
ตอ้งการใหม้กีารฝึกการบ าบดัรา่งกาย ท ากายภาพ 
4.ตอ้งการถงัออกซเิจน(ดช.จนัทราวุฒ)ิ ไดร้บัการ
ช่วยเหลอืแลว้.. 
5.ตอ้งการเครือ่งช่วยฟงั(พาสกร คณะดลิก) 
6.อยากใหค้นพกิารไดฝึ้กพดูและใหม้กีารพฒันาใน
เรือ่งการกนิ 
7.ตอ้งการผา้กนัเป้ือน (ละมยั ศรทีว)ี 
8.อยากไดข้าเทยีมใหม(่เนื่อง เสนาจติร) 

 
ความสามารถพิเศษ 
1.ดา้นคอมพวิเตอร ์(จริวรรณ แกว้ขวญัทอง) 
2.เคยฝึกอาชพี การฝีมอื (ศริลิกัษณ์ ไทยกูล) 
3.เคยฝึกการเพนทภ์าพวาดรปู สามารถวาดรปูได ้(สมเกยีรต ิไทยกูล) 
4.รอ้งเพลง (อรรถพล ไชยนนท)์ 
 
ข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีจะประมวลจากแบบสอบถาม 
1.สถานการณ์สุขภาพโดยภาพรวมของคนพกิารในพืน้ที่ อาท ิโรคแทรกซอ้น 
2.การไดร้บัความช่วยเหลอืโดยภาพรวม 
 
การพฒันาระบบฐานขอ้มลูภาค ี6 จงัหวดัใตล้่าง อยูร่ะหว่างการด าเนินงานในระยะที ่2 ปี 2556 
 
 
 


