รายงานการประชุมหารือข้ อเสนอเพือ่ ยกร่ างสมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสงขลา
วันที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้ องประชุมสํ านักงานพัฒนาชุมชน อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ผู้เข้ าร่ วมการประชุ ม
1.นายอนุสรณ์ โค่ยสัตยา

13.นายกันตวิชญ์ เรื องมณี

25.นายประภาส นวลแก้ว

2.นายสนัน่ ช่วยนุกลู

14.นายจิต มณี รักษ์

26.นางขนิษฐา กาฬกาญจน์

3.นายวิโรจน์ ชูเกลี้ยง

15.นางพรพรรณ รัตนวรรณชัย 27.นางสาวนิสากร ทองคณารักษ์

4.นายธี ระศักดิ์ กิตติคุณ

16.นางสาวจรุ ณี มะสะอะ

28.นางอุมา วงษ์งาม

5.ด.ต.ประทีป ท่องนาค

17.นางสาวเอมอร โพธิ์ วจิ ิตร

29.นายกรี ฑา อนุรักษ์

6.นางปั้น ชูแก้ว

18.นางสาวรัชฎาภรณ์ ธรรมชาติ 30.นายเรื องทิพย์ ศรี สุวรรณ

7.นายจิรวัฒน์ ภิกขุวาโย

19.นายสิ ทธา ทับทิมทอง

31.นางสาววิไลวรรณ์ สมัครพงค์

8.นางพรรณราย แก้วปฐม

20.นางวรรณา เอกกระจาย

32.นายสุ รินทร์ เนาวประดับ

9.นายบรอเหม เหม

21.นางสาวกนกอร นวลจันทร์

33.นางอภิรดี ผิวดี

10.นางแซ่นบั ทุยเลาะ

22.นายไสว อินทเอิบ

34.นางธงไชย จันทร์ เมือง

11.นางเจะมาเยาะ มะคาคี

23.นางสาวบุญเรื อง ปลอดภัย

35.นางฉวีวรรณ เอกดิลก

12.นางสาววรัทยา พรหมสุ นทร 24.นายไพฑูรย์ เพ็ชรรัตน์

36.นางนิยม ไกรสนาม

สรุ ปการประชุ ม
เริ่มประชุ ม 9.20 น.
ที่ประชุมร่ วมกันนิยามศัพท์สาํ หรับใช้ในการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการ
ประชุมและร่ วมกันข้อเสนอข้อยกร่ างสมัชชาครอบครัวจังหวัดสงขลา มีผลสรุ ปสําคัญดังนี้
1.วัตถุประสงค์ ของการจัดการประชุ ม เพือ่ หาข้ อเสนอการแก้ปัญหาเด็กตั้งครรภ์ ไม่ พร้ อมและเด็กติดยา
เสพติด สํ าหรับยกร่ างสมัชชาครอบครัวจังหวัดสงขลา

1.1ที่ประชุมเสนอให้แต่ละพื้นที่ควรมีนกั พัฒนาครอบค รัว ซึ่ งเป็ นบุคคลที่มีจิตอาสา มีความ
พร้อมของครอบครัว เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความเข้าใจ ในการร่ วมพัฒนาศูนย์พฒั นาครอบครอบครัว และร่ วม
แก้ไขปั ญหาครอบครัวในแต่ละพื้นที่
1.2 ที่ประชุมเสนอให้มีการทบควรคณะกรรมการศูนย์พฒั นาครอบครัวชุดปั จจุบนั ของแต่ละ
พื้นที่ และควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของศูนย์พฒั นาครอบครัวแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการศูนย์พฒั นาครอบครัว ให้สามารถเป็ นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู ้
1.3ที่ประชุมเสนอให้ศูนย์พฒั นาครอบครัวจดทะเบียนเป็ นองค์การสาธารณะ เพื่อประโยชน์ใน
การรับงบประมาณที่หลากหลาย แก้ไขปั ญหาการขาดงบประมาณ และเสนอให้ พมจ.จัดทําฐานข้อมูลของแหล่ง
ทุนทั้งในและนอกจังหวัด เพื่อให้ศูนย์พฒั นาครอบครัวสามารถเขียนโครงการเสนอของบประมาณ
1.4ที่ประชุมเสนอให้ทุกภาคส่ วนในชุมชนแต่ละตําบลร่ วมกันจัดทํา แผนครอบครัวและบรรจุ
เข้าสู่ แผนพัฒนาตําบล เพื่อให้มีการพัฒนาศูนย์พฒั นาครอบครัวที่ยงั่ ยืน

และยกระดั บเป็ นเครื อข่ายศูนย์

พัฒนาครอบครัวระดับจังหวัดต่อไป
1.5ที่ประชุมเสนอ ในแต่ละศูนย์ พัฒนาครอบครัว คัดเลือกครอบครัวตัวอย่างเพื่อให้กาํ ลังใจ
ครอบครัวที่มีความอบอุ่น เพื่อสร้างกระแสในชุมชนให้มีความตระหนักถึง การร่ วมสร้างครอบครัวอบอุ่น
1.6ที่ประชุมเสนอผูป้ กครองควรเลี้ ยงดูลูก โดยฝึ กให้มีความรับผิดชอบตั้งแต่เล็กๆ มีการสร้าง
เงื่องไขกติกาการใช้ชีวติ ร่ วมกันเช่น ฝึ กให้มีการทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย
1.7ที่ประชุมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหาครอบครัว และยาเสพติด

ให้

ความสําคัญกับโรงเรี ยนขยายโอกาส เพราะ เป็ นโรงเรี ยน กลุ่มเสี่ ยง เนื่องจากตั้งอยูช่ าญเมืองเป็ นที่รวมตัวของ
เด็กขาดโอกาส และเป็ นเด็กที่มีปัญหา เช่น กลุ่มเด็กเร่ รอน เด็กครอบครัวแตกแยก ยากจน เด็กที่สอบที่ไหน
ไม่ได้ จึงเป็ นกลุ่มโรงเรี ยนที่ควรให้ความสําคัญอย่างยิง่ ในการเข้าไปแก้ไขปั ญหาอย่างจริ งใจ
1.8ที่ประชุมเสนอ ให้หวั หน้าส่ วนราชการระดับอําเภอมีการประชุมร่ วมกันทุกเดือนเพื่อ
รับทราบและแก้ไขปั ญหาของทั้งอําเภอร่ วมกัน รวมถึงปั ญหาเด็กตั้งครรภ์ไม่พร้อมและปั ญหาเด็กติดยาเสพติด
1.9ที่ประชุมเสนอคณะกรรมการศูนย์พฒั นาครอบครัวร่ วมเป็ นคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อ
ทราบปั ญหาของเด็กร่ วม กันกับสถานศึกษา และเพือ่ เป็ นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระ บบ ให้เข้าสู่
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องจากปั ญหาเด็กตั้งครรภ์ไม่พร้อมและติดสารเสพติดส่ วนใน
จะเกิดกับเด็กกลุ่มที่ออกจากระบบการศึกษาภาคปกติ

1.10 ที่ประชุมเสนอให้หน่วยงานติดตามประเมินผลสถานศึกษาควรไปตรวจเยีย่ ม สถานศึกษา
ในระหว่างโรงเรี ยนกําลังทํากิจกรรม เพราะทําให้คณะประเมินผลเข้าใจกระบวนการเรี ยนการสอน และเป็ นการ
ให้กาํ ลังใจคณะครู
1.11ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนการพิจารณาการให้รางวัลผูน้ าํ ท้องถิ่น ควรทบทวนหลักเกณฑ์
เพื่อให้การมอบรางวัลมีคุณค่า และผูร้ ับมีความเหมาะสม
1.12 ที่ประชุมเสนอให้มีการถอดบทเรี ยนศูนย์พฒั นาครอบครัวที่มีผลการดําเนินงานที่ ดี เพื่อ
สร้างองค์ความรู ้และเป็ นแนวทางในการพัฒนาศูนย์พฒั นาครอบครัวศูนย์อ่ืนๆ
ปิ ดประชุ ม

