
สงขลาพอเพียง

เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกยีรติ ในวโรกาสครบรอบพระชนมายุ 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  จังหวัดสงขลาจึงเห็นร่วมกันกับภาคีทุกภาคส่วน ทีจ่ะขับเคลื่อนการดำาเนินงานสร้างสุข
ภาวะภายในจังหวัดสงขลาให้มีจุดหมายร่วมทีส่ะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกพ้ืนที ่และ
ในทุกภาคส่วน  ร่วมผลักดัน “วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา : สงขลาพอเพียง” 

โดยมีเป้าหมายสูงสุด ก็คือ การทำาใหค้นพอเพียง และชุมชนพอเพียง สอดคล้องตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่เป็นปรัชญาชีถึ้งแนวทางการดำารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหด้ำาเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทนัต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์

ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำาเป็นต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน
ในตัวทีด่ีพอสมควรต่อผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปลีย่นแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนีจ้ะต้องอาศัย
ความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิง่ในการนำาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและ
การดำาเนินการทุกขั้นตอน

และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่องรัฐ นกั
ทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ  ให้มีสำานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ทีเ่หมาะ
สม ดำาเนินชวีิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ
ยอมรับการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งทางด้านวัตถุ สังคม สิง่แวดล้อม และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกได้เป็นอยา่งดี1

แนวทางสูก่ารสร้างสงขลาพอเพียง
• คนและชุมชนพอประมาณ 

การบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าวดำาเนนิการโดยใช้ยุทธศาสตร์หลักดำาเนนิการ ได้แก่ การสร้างค่านิยม
ร่วม โดยมุ่งเน้นความสำาเร็จในดา้นต่างๆดังนี้

1.คนสงขลามีผูน้ำาทีด่ี ร่วมมือกันยกย่องต้นแบบผูน้ำาแห่งการทำาความดี ทีส่อดคล้องกับภาวะหรือ
คุณลักษณ์ผู้นำาทีต่้องการ กล่าวคือต้องมีความเสียสละ เห็นแก่เรื่องส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว มีคุณธรรม 
จริยธรรม หรือเป็นผู้นำาทางความคิด นำาในการปฎิบัติ เก่ง ดี มีสุข(เช่น มีสัมมาอาชีพ/สุขภาพดี) หรือเป็นผูน้ำา
ทางปัญญา มีหลายระดับ สามารถเป็นแบบอย่างของชีวิตทุกด้าน 7 ด้านได้แก่ ดา้นจิตวิญญาณ ดา้นจิตใจ 
ด้านร่างกาย ด้านสังคม ดา้นการเงิน ดา้นครอบครัว และด้านชวีิตสมรส อีกทั้งควรเป็นคนถ่อมใจฟังคนอื่น 
รับใชค้นอื่น หรือมีความสอดคล้องกับอุดมการณ์สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบิดา 

1 พระราชดำารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



“ ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน  เป็นทีส่อง            
  ประโยชน์ของเพื่อนมนษุย์   เป็นกิจทีห่นึง่”
และแนวคิดของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ “เกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”  
2.คนสงขลามีความรักชาติ โดยคำานึงถึงองค์ประกอบความเป็นชาติ กล่าวคือต้องมีดินแดน มี

ประชาชน(พลเมืองกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะ เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ มีบทบาทในการพัฒนา) มีผูน้ำา(ในทีน่ี ่
หมายรวมตั้งแต่รัฐบาลไปถึงความเป็นพ่อหรือครอบครัวทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง) มีกฎกติการ่วม มี
วัฒนธรรมร่วมทีเ่ป็นเอกลักษณ์ เช่น อาหาร “ไข่ครอบ” ภาษา “สะกอม”อาคารทีอ่ยู่อาศัย “เรือนไทยเกาะ
ยอ” “เรือนไทยลุ่มนำ้าทะเลสาบ” การแต่งกาย/ภูมิปัญญาต่างๆ และเป็นไปตามวิถีประชาธิปไตย

3.คนสงขลาพออยู่ พอกิน พึง่ตนเองได้ กล่าวคือ เราต้องพึง่ตนเองได้ทางปัญญา ทางความคิด และ
การกระทำา วัดได้จากการแสดงออก โดยมุ่งเน้นกิจกรรมปฎิบัติได้ในวิถีชีวิตประจำาวัน เช่น มีความขยัน 
ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน ซ้ือแต่น้อย ทำาใช้เองให้มาก ลด ละ เลิก คา่นิยมทีไ่ม่ดี เช่น หนา้ใหญ่ใจเติบ การจัด
งานบญุ/งานแต่ง/งานศพทีฟุ่่มเฟือยส้ินเปลืองเงินทอง ไม่ดีต่อสุขภาพ รว่มสร้างผู้นำาตน้แบบ เนน้อยู่ร่วมกัน 
ให้รูคุ้ณค่าฐานทรัพยากรทีเ่ป็นต้นทนุทางสังคม รวมไปถึงการสร้างการพัฒนาตน้แบบทั้งเชิงพ้ืนทีใ่นระดับ
หมู่บ้าน เชน่ หมู่บ้านในฝัน ระดับตำาบล ได้แก่ ตำาบลสุขภาวะ หรือตำาบลจัดการตนเองเน้นแนวทางพ้ืนที่
จัดการตนเอง บนฐานหลักคิด รู้ คิด ทำา และเกิดผลพอเพียง

4.คนสงขลามีคุณธรรมประจำาใจ โดยยึดคำาสอนทางศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์และ
ศาสนาอิสลาม อาทิ วถีิมุสลิมมุ่งเน้น “ตักวา”(ความเคารพยำาเกรงพระเจ้า) วถีิพุทธ มุ่งเน้นการทำาดีละชั่วกลัว
บาป และวิถีคริสต์ รักพระเจ้า รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง

ผลผลิต ในช่วงปี 2554 เน้นการค้นหาตัวอย่างผูน้ำาบคุคลและชุมชนทีม่ีค่านิยมสอดคล้องกับค่านิยม
ร่วม นำามาขยายผล สร้างกระแสการรับรู้อยา่งกว้างขวาง

• ตัวอยา่งผู้นำาพอเพียง 84 คน ทีม่ีคา่นิยมสอดคล้องกับค่านิยมร่วมทั้ง 4 ด้าน
• ตัวอยา่งชุมพอเพียง ประมาณ 16 ชุมชนทีม่ีคา่นิยมสอดคล้องกับค่านิยมรว่มทั้ง 4 ดา้น

• คนและชุมชนมีเหตุผล
การบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าวดำาเนนิการโดยใช้ยุทธศาสตร์หลักดำาเนนิการ ได้แก่ การพัฒนาคน

และสร้างความรู้ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นความสำาเร็จใน
ด้านต่างๆดังนี้

1.คนสงขลาพร้อมเรียนรู้  มีการต่อยอดความรู้ ได้แก่ การต่อยอดพ้ืนทีต่้นแบบ เช่น พ้ืนทีต่ำาบลสุข
ภาวะ(ตำาบลท่าข้าม ตำาบลปริก ตำาบลควนรู ฯลฯ) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งขององค์กรและเครือข่ายเชิง
ประเด็น(เกษตร สิง่แวดล้อม วฒันธรรม เด็ก ผูพิ้การ ศูนย์พัฒนาครอบครัว ผู้สูงอายุ สวัสดิการชุมชน สภา



องค์กรชุมชน สถานีอนามัยฯลฯ)กองทุนสุขภาพตำาบล พัฒนาชุมชน สภาองค์กรชุมชน เป็นต้น การผลิตสื่อ
ของเศรษฐกิจพอเพียง/สงขลาพอเพียง การต่อยอดความรูเ้ชิงประเด็น/บคุคล และสร้างความรู้ในระดับพ้ืนที่

2.คนสงขลารูจ้ักตนเอง รู้จักเรียนรู้รากเหง้า เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่ นำาภูมิปัญญามาปรับใช้ให้
สอดคล้องกับวิถีแห่งยุคสมัย เช่น การนำาภูมิปัญญาตามวิถีโหนด นา เล คาบสมุทรสทิงพระมาปรับใช้ในการ
ท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม การทีภ่าคีคนรักสงขลาร่วมพัฒนาและฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่า การส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วม
ของคนสงขลา

3.คนสงขลารูจ้ักปัญหาและทรัพยากร รู้จักปัญหาของชุมชน ในด้านตา่งๆ เช่น หนีสิ้น รูค้่าใช้จ่าย
ของชุมชน  รูปั้ญหาสุขภาพทีส่ำาคัญ รู้ปัญหาดา้นสิง่แวดล้อม มีข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกับทุนทางสังคมในด้าน
ต่างๆ นำามาสู่การสร้างความรู้ในการป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูดูแล มีการใช้ความรู้ประกอบการผลักดัน
นโยบายสาธารณะในด้านต่างๆร่วมกับองค์กรภาคประชาชน

4.คนสงขลามีแผนสุขภาวะชุมชน โดยเริม่ตน้ตั้งแต่ฐานราก แต่ละชุมชนมีแผนชุมชน หรือแผน
สุขภาพชุมชน มีการจัดทำาแผนสุขภาวะเชิงประเด็น ครอบคลุมสภาพปัญหาและทุนทางสังคมทีม่ี  มีการทำา
แผนทีด่ี ใช้ความรู้ในการทำาแผน มีการวางแผนในลักษณะทีเ่ป็นยุทธศาสตร์ มีแผนงาน/โครงการ ตัวชีว้ัดที่
เป็นรูปธรรม สามารถปฎิบัติได้ มีการบรูณาการแผนงานของแต่ละองค์กรอย่างมีเอกภาพและมีเป้าหมายการ
พึง่ตนเองให้ได้หนึง่ในสีข่องแผนงาน และนำามาสู่การรว่มกำาหนดนโยบายการพัฒนา จัดทำาแผนพัฒนา
จังหวัดอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วน

ผลผลิต ในช่วงปี 2554 
• 100 แหล่งเรียนรู้สำาหรับคนสงขลา
• วถีิ อัตลักษณ์คนสงขลา
• อุทยานอาหารเพื่อสุขภาพและแบรนด์ “สงขลาพอเพียง”
• การพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมคาบสมุทรสทิงพระ
• การพัฒนาศูนย์ราษฎร์พัฒนาสำาหรับคนพิการและผู้สูงอายุสงขลา
• การปรับสิง่อำานวยความสะดวกสำาหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุในพ้ืนทีโ่รงพยาบาล ทีว่า่การ

อำาเภอ
• 20 ตัวอยา่งกองทุนสุขภาพตำาบล
• การสวมหมวกกันน็อค 100%
• ตัวอยา่งครัวเรือนทีม่ีถังดักไขมัน 
• แผนชุมชนเพื่อการรับมือนำ้าทว่ม 2 แห่ง และระบบข้อมูลรวมเพื่อการรับมือนำ้าท่วม
• ครัวเรือนทีม่ีการทำาบญัชีครัวเรือน
• ศูนย์พัฒนาครอบครัวตัวแบบ 4 แห่ง สมัชชาครอบครัว 1 ครั้ง
• ตัวแบบหมู่บา้นในฝัน 4 แห่ง



• แผนสุขภาวะชุมชนระดับตำาบล(แผนสุขภาพ/แผนชุมชน) 40-45 แห่ง

• คนและชุมชนมีภูมิคุ้มกัน
การบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าวดำาเนนิการโดยใช้ยุทธศาสตร์หลักดำาเนนิการ ได้แก่ การพัฒนาระบบ

สนับสนุน และการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยมุ่งเนน้ความสำาเร็จในด้านต่างๆดังนี้
1.คนสงขลามีระบบการบริหารจัดการทีด่ี ชุมชนมีกลไกทีม่าจากการประสานพลังการทำางานของ

คณะผู้นำา มีการบริหารจัดการทีด่ี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ระดับองค์กรสามารถบูรณาการทำางาน ไม่
คิดแยกส่วน ตา่งคนต่างทำา รวมไปถึงการมีระบบสนับสนุนทีด่ี เช่น ระบบฐานข้อมูล ระบบการสื่อสาร
สาธารณะ ระบบการติดตามประเมินผล

2.คนสงขลามีระบบการผลิต  การแปรรูป การตลาด มีการวิเคราะหร์ายได้รายจ่าย นำามาสู่การพัฒนา
ระบบการผลิต ระบบการตลาด ดำาเนินการดา้นปัจจัยพ้ืนฐานการกินอยู่ในชวีิต มีการผลิตอาหารทีเ่อื้อต่อ
สุขภาพ มีการลดคา่ใช้จา่ยในครัวเรือน รวมกลุ่มการผลิต มีการสรา้งแบรนด์และมาตรฐานร่วม มีการทำา
วิสาหกิจชุมชน มีเครือข่ายเชื่อมโยงระดับจังหวัด

3.คนสงขลามีระบบทุน มีการออมอย่างกว้างขวาง มีกองทุนเพื่อสวัสดิการในด้านต่างๆ ครอบคลุม
ประชาชนทีด่้อยโอกาส เช่น กองทุนสำาหรับผู้สูงอายุ คนพิการ มีกองทุนสุขภาพตำาบล มีกองทุนช่วยเหลือ
ในขณะเกิดอุบัติภัย มีกองทุนกลางเพื่อการพัฒนาระดับหมู่บ้าน ตำาบล และจังหวัด และมีระบบการช่วยเหลือ
เก้ือกูลกันของคนในชุมชน

4.คนสงขลามีระบบทรัพยากร สิง่แวดล้อม และพลังงาน มีการจัดทำาระเบียบกติกาชุมชนเพื่อพิทักษ์
รักษาทรัพยากร เช่น กรณีการสร้างธรรมนญูลุ่มนำ้าภูมี การต่อต้านการระเบิดเขาคูหา มีการรวมกลุ่มกัน
พิทักษ์ป่า ปลูกป่าของกลุ่มประชาคมผาดำา หรือกลุ่มอนุรักษ์คอหงส์ มีการลดละเลิกการใช้สารเคมีใน
การเกษตร มีส่วนรว่มในการจัดการขยะ การจัดการภัยพิบัติต่างๆ มีการพัฒนาพลังงานทางเลือกในรูปแบบ
ต่างๆ

5.คนสงขลามีระบบสุขภาพ โดยยึดหลัก “สร้างนำาซ่อม” มีการส่งเสริมการออกกำาลังกาย ส่งเสริม
การกินอาหารพ้ืนบ้านอาหารเพื่อสุขภาพ มีการเรียนรู้การกินอาหารเป็นยา ส่งเสริมการผลิตอาหารด้วยตัวเอง 
มีการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข มีอาสาสมัครทีด่ีมีความรู้ในดา้นการดูแลสุขภาพ 

ผลผลิต ในช่วงปี 2554 
• กลไกประสานงาน/บริหารจัดการการทำางานของภาคีความร่วมมือ 12 องค์กร
• กลไกบูรณาการระดับตำาบล 40-45 แห่ง
• ระบบฐานข้อมูลกลางด้านสุขภาพของภาคีในจังหวัดสงขลา
• ระบบสื่อสารสาธารณะของภาคีในจังหวัดสงขลา



• กองทุนกลางระดับหมู่บ้าน กองทุนกลางระดับตำาบล 1 แห่ง กองทุนย่อยเชิงประเด็น 7 
กองทุน

• กองทุนเพื่อสวัสดิการภาคประชาชนมีสมาชิกเพิม่ขึน้ จำานวน....
• ระบบการสนับสนุนสินคา้ชุมชนและ SME ในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
• ธรรมนญูกองทุนกลางตำาบลพิจิตร
• ธรรมนญูลุ่มนำ้าภูมี
• 20 หมู่บา้นสุขภาวะ
• สัปดาห์สงขลาพอเพียง นำาเสนอผลสำาเรจ็เชิงนโยบายของวาระ “สงขลาพอเพียง”



ที่ ผลลัพธท์ีค่าดหวังของสงขลาพอเพียง 2554
ความพอประมาณ ผู้รับผิดชอบ/

แหล่งข้อมลู
ตรวจสอบความ
สำาเร็จ

ความมีเหตุผล ผูร้ับผิดชอบ/แหล่งขอ้มูล
ตรวจสอบความสำาเร็จ

ความมีภูมิคุ้มกัน ผูร้ับผิดชอบ/แหล่งขอ้มูล
ตรวจสอบความสำาเร็จ

1 1.คนสงขลามีคา่นิยมรว่ม 
• ตัวอยา่งผู้นำาพอเพียง 

84 คน ทีม่ีค่านิยมสอดคล้อง
กับค่านิยมร่วมทั้ง 4 ด้าน

คณะทำางาน
ยุทธศาสตร์/
ทำาเนียบชุมชน
และผู้นำาพอเพียง 
/นทิรรศการ

1.คนสงขลาพร้อมเรียนรู้  มี
การต่อยอดความรู้ 

• 100 แหล่งเรียนรู้
สำาหรับคนสงขลา

คณะทำางานกลาง/หนังสือ 
100 แหล่งเรียนรู้/
นทิรรศการ

1.คนสงขลามีระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ี 

• กลไกประสานงาน/
บรหิารจัดการการทำางานของ
ภาคีความร่วมมือ 12 องค์กร

คณะทำางานกลาง/
เอกสารรายงาน

2 • ตัวอยา่งชุมพอเพียง 
ประมาณ 16 ชุมชนทีม่ีค่า
นิยมสอดคล้องกับค่านิยม
ร่วมทั้ง 4 ด้าน

คณะทำางาน
ยุทธศาสตร์/
ทำาเนียบผูน้ำาพอ
เพียง /
นิทรรศการ

2.คนสงขลารูจ้ักตนเอง
• วถีิ อัตลักษณ์คน

สงขลา

คณะทำางานกลาง/หนังสือ 
วถีิ อัตลักษณ์คนสงขลา/
นทิรรศการ

• กลไกบูรณาการระดับ
ตำาบล 40-45 แห่ง

คณะทำางานยุทธศาสตร์/
เอกสารรายงาน

3 3.คนสงขลารูจ้ักปัญหาและ
ทรัพยากร 

• การพัฒนาการท่อง
เทีย่วเชิงวัฒนธรรม
คาบสมุทรสทิงพระ

คณะทำางานประเด็น/
หนังสือผีเส้ือขยับปีก 4

• ระบบฐานข้อมูลกลาง
ดา้นสุขภาพของภาคีในจังหวัด
สงขลา

คณะทำางานยุทธศาสตร์/
เอกสารรายงาน/
นทิรรศการ



4 • การพัฒนาศูนย์
ราษฎร์พัฒนาสำาหรับคน
พิการและผู้สูงอายุสงขลา

คณะทำางานประเด็น/
หนังสือผีเส้ือขยับปีก 4

• ระบบสื่อสาร
สาธารณะของภาคีในจังหวัด
สงขลา

คณะทำางานยุทธศาสตร์/
เอกสารรายงาน/
นทิรรศการ

ที่ ผลลัพธท์ีค่าดหวังของสงขลาพอเพียง 2554
ความพอประมาณ ผู้รับผิดชอบ/

แหล่งข้อมลู
ตรวจสอบความ
สำาเร็จ

ความมีเหตุผล ผูร้ับผิดชอบ/แหล่งขอ้มูล
ตรวจสอบความสำาเร็จ

ความมีภูมิคุ้มกัน ผูร้ับผิดชอบ/แหล่งขอ้มูล
ตรวจสอบความสำาเร็จ

5 • 20 ตัวอยา่งกองทุน
สุขภาพตำาบล

สปสช./คณะทำางาน
ประเดน็/หนังสือผีเส้ือขยับ
ปีก 4/นิทรรศการ

2.คนสงขลามีระบบการผลิต  
การแปรรูป การตลาด 

• ระบบการสนับสนุน
สินค้าชุมชนและ SME ในด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สมาคมสัจจะลดรายจ่ายฯ/
เอกสารรายงาน

6 • การสวมหมวกกัน
นอ็ค 100%

สสจ./เอกสารรายงาน 3.คนสงขลามีระบบทุน 
• กองทุนเพื่อสวัสดิการ

ภาคประชาชนมีสมาชิกเพิม่
ขึน้ จำานวน....

มูลนธิิชุมชน/สจรส.มอ

7 • ตัวอยา่งครัวเรือนที่
มีถังดักไขมัน 

ทสจ./คณะทำางาน
ประเดน็/หนังสือผีเส้ือขยับ
ปีก 4/นิทรรศการ

• ธรรมนญูกองทุนกลาง
ตำาบลพิจิตร

คณะทำางานพ้ืนที่/หนังสือ
ผเีส้ือขยับปีก 4/
นทิรรศการ



8 • อุทยานอาหารเพื่อ
สุขภาพและแบรนด์
 “สงขลาพอเพียง”

เกษตร/สสจ./มูลนธิิชุมชน
สงขลา/หนังสือผีเส้ือขยับ
ปีก 4

4.คนสงขลามีระบบทรัพยากร  
สิง่แวดล้อม และพลังงาน 

• ธรรมนญูลุ่มนำ้าภูมี

คณะทำางานพ้ืนที่/หนังสือ
ผเีส้ือขยับปีก 4/
นทิรรศการ

ที่ ผลลัพธท์ีค่าดหวังของสงขลาพอเพียง 2554
ความพอประมาณ ผู้รับผิดชอบ/

แหล่งข้อมลู
ตรวจสอบความ
สำาเร็จ

ความมีเหตุผล ผูร้ับผิดชอบ/แหล่งขอ้มูล
ตรวจสอบความสำาเร็จ

ความมีภูมิคุ้มกัน ผูร้ับผิดชอบ/แหล่งขอ้มูล
ตรวจสอบความสำาเร็จ

9 • ครัวเรือนทีม่ีการ
ทำาบัญชคีรัวเรือน

สกว./เอกสารรายงาน/
นทิรรศการ

5.คนสงขลามีระบบสุขภาพ 
• 20 หมู่บา้นสุขภาวะ

สจรส.มอ./ผีเส้ือขยับปีก 4

10 4.คนสงขลามีแผนสุขภาวะ
ชุมชน 

• ตัวแบบหมู่บา้นใน
ฝัน 4 แห่ง

พช./หนังสือผีเส้ือขยับปีก 
4/นิทรรศการ

• 23 เกลอ (พศส.) พศส./นทิรรศการ

11 • แผนชุมชนเพื่อการ
รับมือนำ้าท่วม 2 แห่ง และ
ระบบข้อมูลรวมเพื่อการ
รับมือนำ้าท่วม

คณะทำางานโครงการ/
หนังสือผีเส้ือขยับปีก 4/
นทิรรศการ

12 • แผนสุขภาวะ
ชุมชนระดับตำาบล(แผน

คณะทำางานยุทธศาสตร์/
หนังสือผีเส้ือขยับปีก 4/



สุขภาพ/แผนชุมชน) 40-45 
แห่ง

เอกสารรายงาน/
นทิรรศการ

 


	สงขลาพอเพียง

