
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นชุมชนทองถ่ินจัดการตนเอง 

การขับเคล่ือนงานและขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการขับเคล่ือนงานตอเนื่อง 

กําไล สมรักษ และคณะ 

 

  



        
 

                                                                  หนา้ 1 |  

งานสรางสุขภาคใตคร้ังท่ี 12 “สานงาน เสริมพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal” 
 

 

ประเด็นชุมชนทองถ่ินจัดการตนเอง 

การขับเคลื่อนงานและขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการขับเคล่ือนงานตอเน่ือง 
 

 

1. สถานการณการขับเคลื่อนงาน ป 2562-2564 

การขบัเคล่ือนงานชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง มภีาคีเครือขายรวมดําเนินงานในทุกระดับ ต้ังแตระดับ

ชุมชน หมูบาน ตาํบล อาํเภอ จังหวัด และประเทศ มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 

1.1 ระดับชุมชน หมูบาน และตําบล  

ผูนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ผูนําทองที่ ผูนําทองถ่ิน กลุมคน และประชาชน ที่อยูในพื้นที่นั้น ๆ 

จะเปนผูขับเคลื่อนงานชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง กลุมเหลานี้ไดมีการรวมตัวกันเพ่ือจัดการแกปญหาชุมชน 

สรางความมือกันจัดทําโครงการ หรือกิจกรรม ที่ตอบสนองการแกการแกปญหาตามสถานการณปญหาของ

ชุมชนและตําบลนั้น ๆ วิธีการดําเนินงาน สวนใหญเปนเชิงพ้ืนที่ คือลงพ้ืนท่ีปฏิบัติการในครัวเรือน และใน

ประชาชนที่อยูในเขตรับผิดชอบ โดยประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการสรางเสริม

สุขภาพ มาเปนแนวทางในการขับเคล่ือนงานการพัฒนาชุมชนทองถิ่น และการสรางเสริมสุขภาพชุมชน ให

บรรลุเปาหมายชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง เกิด “ชุมชนเขมแข็ง ตําบลจัดการตนเอง” โดยมีหนวยงาน

ภาครัฐ เอกชน และกลุมจิตอาสา ในพื้นที่เขามามีสวนรวมเปนภาคีเครือขายความรวมมือเพื่อสนับสนุนใหกับ

ชุมชน สวนใหญเปนการมีสวนรวมในกิจกรรมหรืองานที่สอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหรือองคกร 

สอดคลองกบังานประจํา หรือโครงการเฉพาะกิจ ของหนวยงานและองคกรนั้น และในป 2562-2564 ไดมีการ

ขับเคลื่อนงานในลกัษณะน้ีภายใตโครงการตาง ๆ ดังน้ี  
 

     1.1.1 โครงการชุมชนนาอยู ไดรับงบประมาณสนับสนุนทุนจาก สํานัก 6 สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ รวมท้ังหมด 95 พื้นที่ มีหนวยจัดการพ้ืนที่ชุมชนนาอยู สนับสนุนงานใหพ้ืนท่ี

ดําเนินงานตามเปาหมาย 4 หนวยจัดการ ไดแก ภาคใตตอนบน 57 พ้ืนที่ จังหวัดพัทลุง 17 พ้ืนที่ ภาคใต

ตอนลาง 12 พ้ืนที่ และตําบลเขาพระบาท 9 พ้ืนที ่ 

โครงการชุมชนนาอยู ขับเคลื่อนเคลื่อนงานดวย 3 กลไก ไดแก กลไกสภาผูนําชุมชน กลไกพี่เลี้ยง 

และกลไกหนวยจัดการ กลไกท้ัง 3 น้ี ไดรวมกันดําเนินงานภายใตกรอบแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพและนําใช

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหบรรลุ “ชุมชนเขมแข็ง” ตามตัวชี้วัด การประเมินชุมชนเขมแข็ง 9 มิติ ซ่ึงมีการ
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ขับเคล่ือนงาน 3 ดาน (ดานผูนําชุมชน ดานแผนชุมชนพ่ึงตนเอง และดานการบริหารจัดการ) ติดตามงานดวย

บันไดผลลัพธความเขมแข็งของสภาผูนําชุมชน นําใชเคร่ืองมือการประเมินติดตามผลการเรียนรูและพัฒนา 

(ARE) ประเมินผลความสําเร็จของการสรางเสริมสุขภาพตามประเด็นท่ีสอดคลองกับปจจัยกําหนดสุขภาพ การ

จัดการพฤติกรรมเส่ียงสุขภาพ ของแตละพ้ืนที่ เพ่ือใหเกิด “ชุมชนเขมแข็ง คนในชุมชนมีความสุข” จากการ

แกปญหาตาง ๆ ในชุมชนไดสําเร็จ เปนหมูบานหรือชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการโดย กลไกสภาผูนําชุมชนท่ี

เขมแข็ง มีโครงสรางทุกกลุมในชุมชน สามารถดําเนินงานตามแผนชุมชนพ่ึงตนเองอยางมีสวนรวม จนแกไข

ปญหาตาง ๆ ในชุมชนไดสําเร็จ ดวยการระดมทรัพยากรจากภายนอกและบริหารจัดการทรัพยากรภายในได

อยางมีประสิทธิภาพ มีขอมูลผลลัพธจากการดําเนินงานชัดเจนและพิสูจนได ดําเนินงานตอเนื่องเปนชุมชน

ตนแบบดานการบริหารจัดการสรางเสริมสุขภาพ ที่มีกลไกในการจัดการพฤติกรรมสุขภาพหรือควบคุมปจจัย

ทางสังคมที่กาํหนดสุขภาพของคนในชุมชนไดอยางตอเนื่องและย่ังยืน 
 

     1.1.2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 

มหาวิทยาลัย) สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดําเนินโครงการ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล ตามปญหาและความตองการของชุมชน อาทิ การพัฒนาสัมมาชีพและ

สรางอาชีพใหม (การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ) การสรางและพัฒนา Creative Economy (การ

ยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ) และการ

สงเสริมดานส่ิงแวดลอม/Circular Economy (การเพ่ิมรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน)  
 

     1.1.3 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่ สนับสนุนจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพ่ือสรางหลักประกันสุขภาพใหแกบุคคลในพ้ืนที่โดยสงเสริมกระบวนการมีสวน

รวมตามความพรอมความเหมาะสมและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน มุงเนนใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการฟนฟูสภาพ 

และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพ้ืนที่ สนับสนุนใหองคกร หรือกลุมประชาชนรวมดําเนินกิจกรรม

การจัดบริการสาธารณสขุในทองถิ่น สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

     1.1.4 การสรางเสริมสุขภาพแกปญหาฝาวิกฤตสถานการณ COVID – 19 ชุดโครงการเปดรับ

ทั่วไป สนับสนุนทุนจาก สํานัก 6 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ภายใต โครงการ “ฟนฟู

คุณภาพชีวิตและสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการสรางเสริมสุขภาวะ” เพื่อใหผูไดรับผลกระทบจากการ

ระบาดของโรคไดรับการสรางเสริมสุขภาพ เนื่องจากในภาวะวิกฤติสถานการณการระบาดของโรค COVID – 

19 แตละระลอก ไดสรางผลกระทบอยางรุนแรงใหกบัวัยแรงงาน เพราะเศรษฐกิจหยุดชะงัก กระทบตอรายได
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และความเปนอยูของครัวเรือน สํานัก 6 สสส. จึงมุงเปล่ียนวิกฤติเปนโอกาสเพ่ือพัฒนาอาชีพรวมกับชุมชน

แกปญหาคนวางงาน จึงเปดโอกาส กลุมบุคคล องคกรและชุมชนสามารถเขาถึงการรับทุนสนับสนุน การ

ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ โดยเนนวิธีการดําเนินงาน การใชเทคโนโลยี เคร่ืองมือ หรือ อ่ืน ๆ ที่นํามาใชใน

การดําเนินโครงการ มีหลักฐานบงชี้วาสามารถสรางการเปลี่ยนแปลง และทําใหเกิดการแกปญหาของพ้ืนท่ี

ไดผลดภีายใตระยะเวลาของโครงการ โดยใชทรัพยากรอยางคุมคา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมเปาหมายท่ี

สอดคลองตอความตองการและปญหาของพื้นที่ โดยมีนักวิชาการ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ทําหนาท่ี 

สนับสนุนวิชาการใหกับชุมชนท่ีพรอมเพ่ือการจัดการตนเองใหฝาวิกฤติการระบาดของโรค COVID – 19 ใน

ปจจุบันนี้ไปใหได 

โครงการ “ฟนฟูคุณภาพชีวิตและสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการสรางเสริมสุขภาวะ” มุงเนนให

ประชาชนไดนําความรู ภูมิปญญาที่มีอยูมาฟนฟูคุณภาพชีวิตและสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยนําใชทุนและ

ศักยภาพที่มีอยูในชุมชนมาใชแกไขปญหา หลังจากสถานการณการระบาดของโรค COVID – 19 คลี่คลาย ใน

พื้นที่เปาหมาย โดยเปนพ้ืนท่ีที่มีการควบคุมสูงสุดเขมงวดที่ไดรับผลกระทบจากการระบาด COVID – 19 

ภายใตประเด็นงาน 3 ประเด็น ไดแก 1) การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพความรอบรู สงเสริมการมีสวนรวมใช

พลังกลุมแกปญหา เพิ่มขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 2) สงเสริมใหคนในชุมชนพัฒนาแหลงอาหาร เพ่ือ

สรางความมั่นคงทางอาหาร และ 3) สงเสริมการรวมกลุมเพ่ือสรางอาชีพ สรางรายได ดวยการนําเทคโนโลยี

สมยัใหมมาปรับใช เกิดกิจกรรมสุขอนามัยในยานชุมชน 
 

1.2 ระดับอําเภอและจังหวัด  

มีหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุมและองคกรในระดับอําเภอและจังหวัด เขารวมดําเนินงานกับ

ชุมชน หมูบาน และตําบล โดยมุงเนนการสนับสนุนใหชุมชน หมูบาน และตําบล ขับเคล่ือนงานเพ่ือการจัดการ

ตนเองไดโดยตนเอง เปนภาคีสนับสนุนวิชาการตามภารกิจงานท่ีสอดคลองกับงานประจําของหนวยงาน 

ภายใตแหลงทุนของชุมชน ไดแก มีคนเกง คนสําคัญ มีปราชญชาวบาน ตัวแทนกลุมอาชีพ ตัวแทนเกษตร ผูนํา

ศาสนา ผูนําจิตอาสา กรรมการวัด กลุมอาชีพ เยาวชน กลุมสตรี กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข กลุมเหลานี้เกิด

จากการมีจิตสํานึกรักบานเกิด และมีวิสัยทัศนในการรวมแกไขปญหาพัฒนาชุมชนภายใตโครงสรางบทบาท

หนาที่ ความรู ทักษะที่มีอยูในชุมชนทองถิ่น มุงเปาหมายในการแกไขปญหารวมกันอยางเปนระบบ มีโครงสราง

การดําเนินงานอยางหลวม ๆ เนนการระดมสมอง การจัดเวทีประชาคม เวทีประชาเขาใจ เพ่ือนําทุนและ

ศักยภาพของชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีหนวยงาน และองคกร ในระดับอําเภอ ในระดับจังหวัด 

สนับสนุนงานตามภารกิจ เชน โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด องคกร

ปกครองสวนจังหวัด พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษยจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงาน



        
 

                                                                  หนา้ 4 |  

งานสรางสุขภาคใตคร้ังท่ี 12 “สานงาน เสริมพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal” 
 

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตามอัธยาศัย สํานักงานการประมง สถาบันการศึกษาในอําเภอ 

และในจังหวัด เปนตน 
 

1.3 ระดับประเทศ  

ภาคีสวนใหญเปนหนวยงานในระดับกรม กระทรวง ใหการสนับสนุนเชิงนโยบาย ตามประเด็นการ

พัฒนาประเทศ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 12 การปฏิรูป

การปกครองของประเทศ และการปฏิรูประบบสุขภาพ หรือตามการรองขอของชุมชนในเร่ืองเฉพาะกิจ โดยมี

ชองทางใหชุมชนทองถิ่น ไดเขียนขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนบัสนุนทุน หรือสนับสนุนงานดานวิชาการ 

เพ่ือการขับเคลื่อนงานของชุมชนทองถิ่นในระยะเร่ิมตน มีขอกําหนดใหชุมชนมีความเขมแข็ง ตําบลจัดการ

ตนเอง บรรลุเปาหมายใหชุมชน หมูบาน และตําบล ขับเคลื่อนไดดวยตนเอง พึ่งพาตนเองไดอยางตอเนื่อง ไม

พึ่งพาผูอื่น หนวยงานดังกลาวนี้ ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส) สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

(องคการมหาชน) กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมควบคุมปองกันโรค เปนตน 

 

2. การขับเคลื่อนเชิงนโยบายในระยะที่ผานมา 

 ขอเสนอการขับเคล่ือนเชิงนโยบาย งานสรางสุขภาคใต คร้ังท่ี 11 “สานพลังการกาวขามขีดจํากัดเพื่อ

ภาคใตแหงความสุข” วันท่ี 5–7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมนิภาการเดน อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

ประเด็นที่ 5 ชุมชนจัดการตนเองและจริยธรรมสื่อเพ่ือสุขภาวะ มีขอเสนอเชิงนโยบาย เร่ือง ชุมชนจัดการ

ตนเอง จากมติในที่ประชุม จํานวน 5 ขอ ดังนี้ 

ขอ 1 ขอใหชุมชนจัดการตนเองโดยใชพื้นที่กลางเชื่อมโยงภาคีเครือขายทุกภาคสวน และใชส่ือเพื่อ

การส่ือสารกับสาธารณะ 

ขอ 2 ขอใหหนวยงาน ภาคีสนบัสนุน ไดแก สสส. สปสช. สช. พอช. ควรคํานึงถึงเปาหมายการพัฒนา

ตามบริบทของพื้นที่มากกวาเปาหมายของหนวยงานตนเอง ควรมุงเนนการใชกระบวนเพ่ิมขีดความสามารถ

ของชุมชน ใหเขาถึงทรัพยากรในพ้ืนที่ เชน งบประมาณของทองถ่ิน ทุนทางทรัพยากรทางธรรมชาติ เปนตน 

ขอ 3 ขอให สปสช. ทบทวนหลักเกณฑการสนับสนุนการใชงบประมาณของกองทุนสุขภาพตําบล และ

ใหสัดสวนของคณะกรรมการมีผูแทนจากสภาผูนําชุมชน และสภาองคกรชุมชนตําบล เพ่ิมขึ้น 

ขอ 4 ขอใหหนวยงาน ภาคีสนับสนุน ไดแก สสส. สปสช. สช. พอช. สนับสนุนกลไกกลางในการ

ขับเคลื่อนงานพัฒนาในระดับจังหวัด 
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ขอ 5 ขอใหหนวยงานท่ีเปนภาคีพัฒนาชุมชนมีการบูรณาการทิศทาง แผนงาน เพ่ือลดการสนับสนุนท่ี

ซํ้าซอน และอาจจะสงผลตอการขัดแยงในพ้ืนที่ 
 

 จากขอเสนอเชิงนโยบาย 5 ขอ ดังกลาว ภาคีเครือขายในประเด็นน้ี ไดมีการทบทวนรายละเอียดของ

การเสนอเพิ่มเติม นําขอมูลงานการขับเคล่ือนชุมชนนาอยู สูชุมชนเขมแข็ง มาวิเคราะห พบวาสอดคลองกับ

แผนและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของประเทศไทย ในประเด็น “การสรางเสริมชุมชน

เขมแข็ง” มีเปาประสงค ใหชุมชนจัดการตนเองไดอยางมีคุณภาพ มีเศรษฐกิจดี มั่นคง ย่ังยนื มีภูมิตานทานตอ

ปจจัยกระทบตาง ๆ ใชการจัดการขอมูลความรู กลไกจัดการแบบมีสวนรวม มาตรการทางกฎหมาย มาตรการ

ทางการเงินการคลัง และการสื่อสารทางสังคม โดยมีเง่ือนไข ใหภาครัฐเพ่ิมพลังความสามารถใหชุมชนทองถ่ิน 

มีสิทธิอํานาจและทรัพยากรในชุมชน ทั้งน้ีไดนํามาจัดทําเปนสรุปขอเสนอเชิงนโยบาย เสนอตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 16 กันยายน 2562 ประเด็นชุมชนนาอยู เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ขับเคลื่อน 

นโยบายการพัฒนาความเขมแข็งจากฐานราก สูวิสัยทัศน “ประเทศไทยเปนประเทศพัฒนาแลวใน ศตวรรษที่ 

21” มีเนื้อหาประกอบดวย วิเคราะหสถานการณปญหา ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนงาน ผลลัพธและผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น ขอเสนอเชิงนโยบายตอรัฐบาลและหนวยงานที่เก่ียวของ และการขับเคลื่อนตอเนื่อง มีรายละเอียด 

ดังตอไปนี ้
 

2.1 การวิเคราะหสถานการณ ชุมชน พบวา ชุมชนมีปญหาเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และ

สภาพแวดลอม เปนปญหาที่ชุมชนตองรวมกันแกไขอยางมีสวนรวม และชุมชนจึงรวมตัวกันแกปญหาโดยใช

การจัดการตนเอง จัดทําแผนชุมชนพึ่งตนเอง จดัโครงการที่มุงเนนผลลัพธเพ่ือการแกปญหาจากการมีสวนรวม

ของชุมชนและภาคีเครือขาย  
 

2.2 ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนงาน ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ไดแก 1) การเตรียมคนไทยสู

ศตวรรษที่ 21 ใหเรียนรูการจัดการตนเอง เสริมสรางชุมชนเขมแข็งผานกระบวนการชุมชนนาอยู 2) คนไทย

รวมจัดการปญหาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถการแขงขัน เพื่อการฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติและการ

รักษาส่ิงแวดลอมเพ่ือการเติบโตอยางย่ังยืน และ 3) พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและกระจายความเจริญสูภูมิภาค 
 

2.3 ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ไดแก 1) คนไทยมีความเขมแข็งจากฐานราก 2) เกิดพ้ืนที่เรียนรู

การจัดการตนเองพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายความเจริญสูภูมิภาค 3) เกิดนวัตกรรมการเสริมสรางชุมชน

เขมแข็ง 4) คนไทยรูวิธีการแกปญหาชุมชน 5) คนไทยมีรายไดเพิ่มสงผลใหประเทศมีเศรษฐกิจดี และ 6) คน

ไทยมีสขุภาพดี อยูในส่ิงแวดลอมท่ีดี และอยูในสงัคมที่ดี 
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2.4 ขอเสนอเชิงนโยบายตอรัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

     2.4.1 ขอเสนอเชิงนโยบายตอรัฐบาล ใหรัฐบาลใชพ้ืนที่ชุมชนนาอยู ตําบลนาอยู เปนแนวทางใน

การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 ใหคนไทยไดเรียนรูการจัดการตนเอง เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เพ่ือการ

พัฒนาความเขมแข็งจากฐานราก เกิดตําบลมั่งค่ังและย่ังยนื 

     2.4.2 ขอเสนอตอกระทรวงสาธารณสุข ไดแก 1) ใหกระทรวงสาธารณสุขกําหนดนโยบายการ

พัฒนากําลังคนดานสาธารณสุข โดยมุงเนนการสรางเสริมสุขภาพประชาชนอยางยั่งยืน กําหนดตัวชี้วัดผลลัพธ 

เร่ือง การจัดการตนเองของชุมชน เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง โดยใชพื้นที่ชุมชนนาอยู ตําบลนาอยู เปนแนวทาง

ในการขับเคลื่อนงานตําบลมั่งค่ังและยั่งยืน และ 2) ใหกระทรวงสาธารณสุข สั่งการใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และอาสาสมัครสาธารณสุข เขารวมกับชุมชนจัดทําแผนชุมชน

พึ่งตนเอง แผนพฒันาตําบล และใหการสนบัสนุนวิชาการสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

     2.4.3 ขอเสนอตอกระทรวงมหาดไทย ใหกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตตําบล มุงเนนสงเสริมใหชุมชนเกิดการจัดการตนเองตามแนวทางการสรางชุมชนเขมแข็ง โดย

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอเปนผูติดตามผลการดาํเนินงานอยางใกลชิด 

     2.4.4 ขอเสนอตอกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ใหกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย กําหนดบทบาทและสิทธิของชมุชน ดานการจัดการตนเองของชุมชน และการ

สงเสริมสงเสริมสวัสดิการชุมชน  

     2.4.5 ขอเสนอตอหนวยงานในทองถิ่น ใหหนวยงานภาครัฐในระดับทองถิ่น ไดแก องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พัฒนาชุมชน ใหการสนับสนุนชุมชนไดวิเคราะหตนเอง 

จัดทําแผนชุมชนพึ่งตนเอง ดําเนินงานพัฒนาชุมชนสอดคลองกับทรัพยากรและทุนชุมชน และสงเสริม

สวัสดิการชุมชน 

     2.4.6 ขอเสนอตอหอการคา ใหหอการคา และองคกรชุมชน ใหการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ

ของชุมชนสอดคลองกับแผนตําบล และแผนของชุมชน 

      2.4.7 ขอเสนอตอกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหนําบทเรียนการสรางชุมชน

เขมแข็ง ภายใตการขับเคลื่อนงานชุมชนนาอยู ไปขยายผลและตอยอดใหสังคมวงกวางไดเรียนรูเพื่อพัฒนา

ตอไป 

      2.4.8 ขอเสนอตอสํานกังานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช) ไดแก 1) ใหเพิ่มการสนับสนุน

งบประมาณเพ่ือสงเสริมใหชุมชนเกิดการจัดการตนเอง ไดแก การจัดการขอมูลโดยชุมชน การจัดทําแผนชุมชน

พึ่งตนเอง การจัดทําแผนตําบล และการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาสุขภาพชุมชนสอดคลองกับปญหาและความ
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ตองการ ตามแนวทางของชุมชนนาอยู 2) ใหจัดต้ังคณะกรรมการติดตามการใชงบประมาณในระดับหมูบาน 

เพ่ือใหมีการติดตามการใชงบประมาณไดอยางใกลชิด 

      2.4.9 ขอเสนอตอคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิใหยกระดับพ้ืนที่ชุมชนเขมแข็งใหเปน

พื้นที่เรียนรูขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และขยายผลนโยบายสาธารณะ ใหเกิดการเรียนรูไปยังพ้ืนที่อื่น ๆ ทั้ง

ระดบัชมุชน ตําบล จังหวัด และประเทศ 
 

 2.5 การขับเคลื่อนตอเน่ือง 

 ในระยะท่ีผานมาผูนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น กลุมคน และประชาชน 

ที่อยูในพ้ืนที่ ไดมีการขับเคลื่อนชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยมี

เปาหมายเดียวกันในการสราง “ชุมชนเขมแข็ง ตําบลจัดการตนเอง” แตพบวา ผลการขับเคล่ือนงานนี้ยังไม

บรรลุผลลัพธอยางครอบคลุมทุกชุมชน หมูบาน และตําบล เนื่องจากปจจัยตาง ๆ ที่มาเกี่ยวของไดสงผลให

ชุมชนตองพึ่งพาหนวยงานภายนอก พ่ึงพาตนเองไดไมมากนัก เกิดจากการมีสวนรวมของภายในชุมชนเอง 

วิธีการสนับสนุนของหนวยงานภายนอก และการสนับสนุนงานของหนวยงานระดับนโยบาย ปจจัยท่ีเก่ียวของ 

ไดแก 1) ปจจัยดานชุมชน ที่สรางการมีสวนรวมกับประชาชนในชุมชนไดนอย ไมไดนําใชแผนชุมชนเพื่อการ

ขับเคล่ือนงานอยางบูรณาการกับหนวยงานซึ่งเปนภาคีเครือขาย 2) ปจจัยดานหนวยงานสนับสนุนชุมชน 

ไดแก  หนวยงานภาครัฐในพ้ืนที่ หนวยงานสวนทองถิ่น องคกรตาง ๆ เปนตน หนวยงานเหลานี้ เขามามีสวน

รวมขับเคลื่อนงาน โดยไมไดคํานึงถึงการมีสวนรวมในแผนงานและโครงการของชุมชนสอดคลองกับความ

ตองการอยางแทจริงของชุมชน แตยังติดยึดผลงานของหนวยงานตนเองเปนหลัก และ 3) ปจจยัดานนโยบาย  

รัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนส่ิงของมากกวาการพัฒนาความรูและวิธีคิดของประชาชน ไมไดมุงเนนการปฏิบัติ

อยางมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือจัดการตนเอง ที่ทําใหชุมชนออนแอ สรางความแตกแยก เชน นโยบายแจก

ส่ิงของ และโครงการพัฒนาพื้นที ่บางโครงการ สงผลกระทบใหเกิดความขัดแยงของผูนําและประชาชนในพ้ืนที่ 

 

3. ผลการขับเคลื่อนงานชมุชนทองถิ่นจัดการตนเอง 

ในภาวะวิกฤตการระบาดของโรค COVID – 19 ไดเห็นการพัฒนาตนเองของชุมชน เกิดการจัดการ

ตนเองเพื่อแกไขปญหาการแพรระบาดของโรค COVID – 19 เกิดการรวมตัวของกลุมคน ไดแก กลุมผูนําชุมชน 

กลุมจิตอาสา หนวยงานในพ้ืนที่ พัฒนาทีมทักษะการจัดการปญหา โดยบูรณาการคนกับงานเพ่ือควบคุม

ปองกันโรคไดเปนอยางดี 

 นอกจากนี้ ยังมีการขับเคล่ือนเกิดองคความรูใหม เพ่ิมศักยภาพคน ขยายเครือขาย ในพื้นที่เรียนรู

อยางเปนรูปธรรม มีรายละเอียดดังนี้ 
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 3.1 มีองคความรูใหม ในกระบวนการสรางชุมชนเขมแข็ง โดยใชความรูเพื่อการขับเคลื่อนงาน

คุณภาพ 4 ขั้นตอน (Plan Do Check Act) บริหารจัดการโครงการในรูปแบบ KAMLAI model ประกอบดวย 

3.1.1 การวางแผน (Plan) ดวยการใชความรู (K: Knowledge) รวมกับการปรับทัศนคตขิองตนเองและทีมงาน   

(A: Attitude) 3.1.2 การดําเนินงาน (Do) การบริหารจัดการ (M: Manage) แบบ “โซนพ้ืนที่” และการเรียนรู

รวมกันแบบ “ลงมือทํารวมกับการโคช” (learning by doing and coach) โดยมีเปาหมายเดียวกัน นําใชทุน

และศักยภาพได สรางทีมดวยใจ 3.1.3 การทบทวนงาน (Check) มีการทบทวนงานโดยใชความเชื่อมโยง (A: 

Associative) ของขอมูลทุกระดับและจากหลายแหลง เพ่ือใชในการทบทวนงานใหมีความถูกตอง ครบถวน 

และครอบคลุม นาํไปใชงานไดตรงกับสถานการณจริง และ 3.1.4 การปรับปรุง และทําซํ้า เพ่ือใหเกิดรูปแบบท่ี

ดีที่สุด (Action) ทุกภาคสวนไดใชการบูรณาการ (I: integrated) ความรูและทักษะทั้งเกาและใหมมาใช

ปรับปรุง และทําซ้ํา เพื่อใหเกิดรูปแบบท่ีดีที่สุดในการสรางชุมชนนาอยูสูชุมชนเขมแข็ง 
 

 3.2 เพ่ิมศักยภาพคน มีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนโดยใชหลักสูตร Smart Key Man  

หลักสูตรการโคช การพัฒนาขอเสนอโครงการ สงผลใหคนในชุมชน มีขีดความสามารถ ยกระดับเปนพ้ืนท่ี

พรอมขยายผลใหชุมชนอ่ืนมาเรียนรูได และยกระดับเปนพื้นที่เรียนรูในชุมชนตนเองได 
 

3.3 ขยายเครือขาย มีเครือขาย เขารวม จํานวน 365 ภาคี จําแนกบุคคลและกลุมคน ดังนี้ 1) เปน

ทางการ ไดแก 1.1) ผูนําทองท่ี ไดแก กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน กรรมการหมูบาน ประธานชุมชน 

คณะกรรมการชุมชน 1.2) ผูนําทองถิ่น ไดแก นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนทองถ่ิน รองนายกฯ 

เลขานายกฯ สมาชิก อบต. สมาชิกเทศบาล 2) ไมเปนทางการ ไดแก ปราชญชาวบาน ตัวแทนกลุมอาชีพ 

ตัวแทนเกษตร ผูนําศาสนา ผูนําจิตอาสา กรรมการวัด กลุมอาชีพ เยาวชน กลุมสตรี กลุมอาสาสมัคร

สาธารณสุข และเกิดภาคีเครือขายสรางเสริมสุขภาพ 3) ภาคีเครือขาย ไดแก โรงพยาบาลชุมชน รพ.สต. 

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล พัฒนาชุมชน เกษตรตําบล ประมงอําเภอ โรงเรียน กลุมอาชีพ และกลุมจิต

อาสาสรางเสริมสุขภาพ เปนตน  
 

 3.4 มีพ้ืนที่รูปธรรม เกิดพ้ืนที่เรียนรูการจัดการตนเองพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายความ

เจริญสูภูมิภาค จนเกิดนวัตกรรมการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ซ่ึงเปนพ้ืนที่พรอมขยายผลใหชมุชนอื่นมาเรียนรู

ได สามารถขยายผลขอมูลของชุมชนใหชุมชนดวยกนัเองเขาใจและปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง และความพรอม

ที่จะถายทอดเปนพ้ืนที่ขยายผล มีฐานเรียนรูภายในชุมชน และพรอมที่จะใหพ้ืนที่อื่นมาศึกษาดูงาน 
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4. ขอเสนอเชิงนโยบายประเด็นชุมชนทองถ่ินจัดการตนเอง  

4.1 ขอเสนอตอผูนําชุมชนในพ้ืนที่  

1) ใหผูนาํชุมชนสรางความรวมมือกับภาคีเครือขาย ใหมีความหลากหลาย และสอดคลองกับ 

แผนชุมชน สอดคลองภารกิจของหนวยงาน รวมกับการใชพ้ืนที่กลางเชื่อมโยงภาคีเครือขายทุกภาคสวน เพ่ือ

การจัดการตนเองของชุมชน 

2) ใหผูนาํชุมชน นําใชเคร่ืองมือการจดัการขอมูลอยางเปนระบบ รวมกับการประเมินความ 

เขมแข็งของชุมชน 3 ดาน ไดแก ดานผูนําชุมชน ดานการจัดการแผนชุมชน ดานการบริหารจัดการ 
 

 4.2 ขอเสนอตอภาคีสนับสนุนชุมชน  

1) ใหภาควิีชาการ สนับสนุนงานใหชมุชน ตรงกับสถานการณปญหาที่แทจริง ตามบริบทของ 

ภาคใต เชน บริบทของพ้ืนท่ีฝงอาวไทย ฝงอันดามัน ภาคใตตอนบน และภาคใตตอนลาง เปนตน 

2) ให สปสช ทบทวนหลักเกณฑการสนับสนุนการใชงบประมาณของกองทุนสุขภาพตําบล  

และใหสัดสวนของคณะกรรมการมีผูแทนจากสภาผูนําชุมชน และสภาองคกรชุมชนตําบล เพ่ิมข้ึนและ

สนับสนุนงบประมาณ การจัดการขอมูลโดยชุมชน การจัดทําแผนชุมชนพึ่งตนเอง การจัดทําแผนตําบล และ

การดําเนินงานเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชนสอดคลองกับปญหาและความตองการ ตามแนวทางการสรางชุมชน

เขมแข็ง  

3) ใหผูกําหนดนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาชมุชน ไดแก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนตน กําหนดนโยบายและวิธีทํางานที่มุงเนนการจัดการตนเองของ

ชุมชน และใชพ้ืนที่ชุมชน ใหชุมชนไดเรียนรูการจัดการตนเอง เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เพื่อการพัฒนาความ

เขมแข็งจากฐานราก เกิดตําบลเขมแข็ง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

  4) ใหหนวยงาน ภาคีสนับสนุน ไดแก สสส. สปสช. สช. พอช. คํานึงถึงเปาหมายการพัฒนา

ตามบริบทของพื้นที่มากกวาเปาหมายของหนวยงานตนเอง ควรมุงเนนการใชกระบวนเพ่ิมขีดความสามารถ

ของชุมชน ใหเขาถึงทรัพยากรในพ้ืนที่ เชน งบประมาณของทองถ่ิน ทุนทางทรัพยากรทางธรรมชาติ เปนตน 

5) ขอใหหนวยงาน ภาคีสนับสนุน ไดแก สสส. สปสช. สช. พอช. สนับสนุนกลไกกลาง 

ขับเคล่ือนงานพัฒนาในระดับจังหวัด และการบูรณาการทิศทาง แผนงาน เพื่อลดการสนับสนุนที่ซ้ําซอน และ

อาจจะสงผลตอการขัดแยงในพ้ืนที ่


