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วัตถประสงค์
วตถุ
ประสงค
1. เพือื่ เปิ ดโอกาสให้
โ ใ ้ ชุมชน หน่่ วยงานทีส่ นใจสมั
ใ ครเข้้ ามาร่่ วมเรียนรู้
ชุ มชนสุ ขภาวะ
2. เพือ่ สร้ างความเข้ าใจเรื่องการขับเคลือ่ นชุ มชนสุ ขภาวะด้ วย
กระบวนการทางสั งคม การใชขอมู
กระบวนการทางสงคม
การใช้ ข้อมลชมชนในการทํ
ลชุมชนในการทาแผนชุ
าแผนชมชน
มชน รวมถึ
รวมถงง
ลักษณะโครงการทีพ่ งึ ประสงค์
3. ชุมชนทีม่ คี วามพร้ อมกลับไปทําข้ อมูลและทบทวนแผนชุมชน เขียน
เป็ นเอกสารเชิงหลักการ 2-3 หน้ า ส่ ง ให้ สจรส. พิจารณาคัดเลือกเพือ่
เข้ าร่ วมโครงการอีกครั้งภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2554

เนือ้ หาเพือ่ ทําความเข้ าใจ
เนอหาเพอทาความเขาใจ
1.
2..
3.
4.

หลักคิดในการสร้
ใ
้ างชุ มชนเป็ นสุ ข
ทิศทางและกระบวนการสนั
ส บสนนของ
ส ุ
สสส.
บทเรียนและประสบการณ์ จากบ้ านหนองกลางดง
การจัดการข้ อมูลชุมชน การรวบรวม การวิเคราะห์ การนําเสนอ และการ
นําข้ อมููลไปใช้
5. การจัดทําและการทบทวนแผนชุมชน แผนสุ ขภาวะ และแผนปฏิบัตกิ าร
6. ลักั ษณะโครงการที
โ
พี่ งึ ประสงค์
ป
์

หลักคิดในการสร้ างชมชนเป็
หลกคดในการสรางชุ
มชนเปนสุ
นสขข

ชุุมชนเข้ มแข็ง

แนวคิด ศ.นพ,ประเวศ วะสี

สื่ อมววลชน

องคค์ กรธุรกิจเอกชนน

อองค์ กรอิสสระ/องคค์ กรวิจยั

องค์ กรรพัฒนาเอกชน/ปประชาสัสั งคม

สถาบันการรศึกษา/นันักวิชากาาร

รัฐ

อองค์ กรเชิชิงนโยบาาย การเมืมือง

I
N
N

ยุทธศาสตรการสรางความเขมแขงของชุ
ยทธศาสตร์
การสร้ างความเข้ มแข็งของชมชน
มชน
และสั งคมให้ เป็ นรากฐานทีม่ นั่ คงของประเทศ
1. การบริหารจัดการกระบวนการชุุ มชนเข้ มแข็ง ด้ วยการส่ งเสริมการ
รวมตัวเรียนรู้ ร่ วมคิด ร่ วมทําและจัดกิจกรรมอย่ างต่ อเนื่องและ
สมํา่ เสมอตามความพร้ อมของชมชน
สมาเสมอตามความพรอมของชุ
มชน เชอมโยงกบการทามาหาเลยงชพ
เชื่อมโยงกับการทํามาหาเลีย้ งชีพ
ตั้งแต่ ระดับปัจเจก ระดับครอบครัวจนถึงระดับชุมชนโดยคํานึงถึงความ
พอประมาณและความพออยู
ป
่ พอกินิ เป็ป็ นลําํ ดบแรกกอนที
ั
่ จี่ ะเชอมตอกบ
ื่ ่ ั
ชุมชนและสั งคมภายนอก มีกระบวนการจัดการองค์ ความรู้อย่ างเป็ นขั้น
เป็ นตอน มีเครือข่ ายการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน

2. การสร้้ างความมัน่ คงของเศรษฐกิจชุ มชน ด้้ วยการบูรณาการ
กระบวนการผลิตบนศักยภาพ และความเข้ มแข็งของชุมชนอย่ างสมดุล
เน้ นการผลิตเพือ่ การบริโภคอย่ างพอเพียงภายในชุมชน และการสร้ าง
ความร่ วมมือกับภาคเอกชนในการลงทนสร้
ความรวมมอกบภาคเอกชนในการลงทุ
นสรางอาชพ
างอาชีพ และรายได้
และรายไดทมการ
ทมี่ กี าร
จัดสรรประโยชน์ อย่ างเป็ นธรรมแก่ชุมชน รวมทั้งการส่ งเสริมบทบาท
สตรีในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจชมชนและนํ
สตรในการขบเคลอนเศรษฐกจชุ
มชนและนาไปสู
าไปส่ การแกปญหาความ
ารแก้ ปัญหาความ
ยากจน

3. การเสริมสร้้ างศักยภาพชุ มชนในการอยู
ใ
่ ร่ วมกับทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้ อมอย่ างสั นติและเกือ้ กูลกัน ด้ วยการส่ งเสริมสิ ทธิชุมชนและ
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการสงวนอนุรักษ์ ฟื้ นฟู พัฒนา ใช้
ประโยชน์ และเพิม่ ประสิ ทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ประโยชนและเพมประสทธภาพบรหารจดการทรพยากรธรรมชาตและ
สิ่ งแวดล้ อมในท้ องถิน่ โดย

ทิศทางและกระบวนการสนับสนนของ
ทศทางและกระบวนการสนบสนุ
นของ สสส.
สสส
กลุ่มเป้้ าหมาย
ชมชนกล่
ุ
ุมเป้ าหมายทีด่ ้ อยโอกาสส กล่ ุมทีข่ าดศักยภาพ กล่ ุมทีเ่ ข้ าไม่
ถึงการสนับสนุนของแหล่ งทุน ซึ่งอาจจะเกิดจากความห่ างไกล เป็ น
พืน้ ทีท่ เี่ ข้ าไม่ ถงึ หรื
พนททเขาไมถง
หรอเกดจากการขาดตวเชอมประสาน
อเกิดจากการขาดตัวเชื่อมประสาน
การสนับสนุนเป็ นไปเพือ่ กระตุ้นให้ พนื้ ทีต่ นื่ ตัวและทั้งดึงทั้งพัฒนา
ศักยภาพให้ สามารถสร้ างปฏิบัตสิ ร้ างสุ ขภาพในพืน้ ทีข่ องตนเอง

คุคณสมบั
ณสมบตของผู
ตขิ องผ้ เสนอโครงการ
• ระดับหมู่บ้าน ผ้ รู ั บผิดชอบโครงการต้ องเป็ น “ผ้ ใู หญ่ บ้าน” และมีผู้ร่วม
รับผิดชอบโครงการอย่ างน้ อย 3-5 คน ประกอบด้ วย สมาชิก อบต. ,
เจ้ าหน้ าทีส่ าธารณสุ ข , ตัวแทนจากกลุ่มต่ างๆ ในหมู่บ้านทีม่ อี ยู่แล้ ว เช่ น
กล่ มออมทรั
กลุ
ออมทรพย
พย์ ชมรมผู
ชมรมผ้ สูงงอาย
อายุ หรอกลุ
หรือกล่ มอนๆ
อืน่ ๆ
• คณะผู้รับผิดชอบโครงการต้ องมีภูมลิ าํ เนาอยู่ในตําบลนั้นๆ และมี
ศัักยภาพทีจ่ี ะบริิหารจัดั การโครงการให้
โ
ใ ้ สํ าเร็็จไได้้ และมีโี ครงสร้้ างการ
บริหารจัดการโครงการทีช่ ัดเจน

• ชุชมชนที
มชนทเขารวมโครงการ
เ่ ข้ าร่ วมโครงการ ตองมคุ
ต้ องมีคณ
ณสมบั
สมบตหรอองคประกอบดงน
ตหิ รือองค์ ประกอบดังนี้
1) เป็ นชุมชนทีม่ คี วามสนใจและมุ่งมัน่ ทีจ่ ะพัฒนาชุมชนและท้ องถิน่
ของตนเองให้
ใ ้ น่ าอยู่
2) เป็ นชุุ มชนทีม่ กี ารประชุุมหมูู่บ้านอย่ างสมํา่ เสมอ
3) มีแกนนํากลุ่มต่ างๆ ในหมู่บ้าน
4) แสดงให้
ใ ้ เห็็นทุนเดิมของชุ มชน เช่่ น การทําปประชาคมในชุ
ใ มชน การ
รวมกลุ่มในชุ มชน กองทุนหมู่บ้าน สวัสดิการชุ มชน เป็ นต้ น
• คณะผู้รับผิดชอบโครงการทีเ่ คยได้ รับทุนจาก สสส. หรือแหล่ งทุนอืน่ ๆ
จะต้ องแจ้ งให้ สสส
จะตองแจงให
สสส. ทราบ และเสนอโครงการฯ ทยกระดบคุ
ทีย่ กระดับคณภาพ
ณภาพ หรอ
หรือ
ต่ อยอดจากโครงการเดิม หรือมีส่วนเพิม่ เติมทีท่ าํ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ของโครงการ
โ

ขั้นตอนการเข้ าร่ วมโครงการ
ขนตอนการเขารวมโครงการ
1. ประชุ มเชิงปฏิบัตกิ ารเพือื่ เรียนรู้ชุมชนเป็ นสุ ข
โซนใต้ ล่างวันที่ 24-255 ม.ค.
. . 554 ทีอ่ าํ เภอหาดใหญ่
ญ จังหวัดสสงขลา
โซนใต้ บน วันที่ 30-31 ม.ค. 54 ทีอ่ าํ เภอเมือง จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี
2.2 ชุชมชนที
มชนทมความพรอมกลบไปทาขอมู
ม่ คี วามพร้ อมกลับไปทําข้ อมลและทบทวนแผนชมชน
ลและทบทวนแผนชุ มชน เขี
เขยนเปน
ยนเป็ น
เอกสารเชิงหลักการ 2-3 หน้ า ส่ งให้ สจรส.พัฒนาพิจารณาคัดเลือกเพือ่
เข้ าร่ วมโครงการอีกครั้งภายใน 20 กุกมภาพั
เขารวมโครงการอกครงภายใน
มภาพนธ
นธ์ 54

3. จัดประชุมเพือ่ การพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 1
เพือ่ ให้ ได้ ข้อมูล แผน ทีช่ ัดเจนสมบูรณ์์
โซนใต้ ล่างวันที่ 14-16 มี.ค. 54 ทีอ่ าํ เภอหาดใหญ่
ญ จังหวัดสงขลา
โซนใต้ บน วันที่ 18-20 มี.ค. 54 ทีอ่ าํ เภอเมือง จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี
4. ให้ ผู้ทเี่ สนอโครงการ กลับไปสํ ารวจ ทบทวน เพิม่ เติมข้ อมูลในพืน้ ที่
ภายใต้ การปรึกษาและการดูแลของทีมพีเ่ ลีย้ งระดับจังหวัด และจัด
กระบวนการในพืน้ ทีใ่ ห้ เกิด แผนทีส่ ุ ขภาวะชุ มชน ประเด็นสุ ขภาวะที่
เป็ นประเด็นสํ าคัญของพืน้ ที่ ร่ างแผนสุ ขภาวะชุมชน รวมถึงการเขียน
ร่ างโครงการเพือ่ ขอการสนับสนุน โดยใช้ กระบวนการทําประชาคม การ
ทําสุ นทรียสนทนา ในขั้นตอนนี้ สสส.สนับสนุนพืน้ ทีล่ ะ 5,000 บาท

5. จัดประชุ มเพือ่ การพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 2
เป็ นการทบทวนร่ างโครงการเพือ่ ให้ มคี วามสมบูรณ์
โซนใต้ ล่างวันที่ 18-19 เม.ย. 54 ทีอ่ าํ เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โซนใต้ บน วันที่ 21-22 เม.ย. 54 ทีอ่ าํ เภอเมือง จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี 5. ให้ ผู้ที่
เสนอโครงการ กลับไปปรับโครงการให้ สมบูรณ์ ภายใต้ การปรึกษาและการ
ดูแลของทีมี พีเ่ี ลียี้ งระดับั จังั หวัดั และระดับั ภาค ส่่ งให้
ใ ้ สจรส. เพือื่ ส่่ งให้
ใ ้
ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยพิจารณาภายในวันที่ 30 เม.ย. 54
6. จัดประชุ มเพือ่ การพิจารณาโครงการ
โ ใ ้ ล่างวันที่ 16-17 พ.ค. 54 ทีอ่ าํ เภอหาดใหญ่
โซนใต้
ใ ่ จังหวัดสงขลา
โซนใต้ บน วันที่ 19-20 พ.ค. 54 ทีอ่ าํ เภอเมือง จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี
7. ให้ ผ้ ูทเี่ สนอโครงการ กลับไปปรับโครงการให้ สมบูรณ์ ภายใต้ การปรึกษาและ
การดูแลของทีมพีเ่ ลีย้ งระดับจังหวัด และระดับภาค ภายในวันที่ 31 พ.ค. 54

เกณฑ์ การคัดเลือกชมชนที
เกณฑการคดเลอกชุ
มชนทจะใหการสนบสนุ
จ่ ะให้ การสนับสนนน
ดูจากพัฒ
ั นาการของ
1. การมีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดการข้ อมูลชุ มชน การรวบรวม การ
วิเคราะห์์ การนําเสนอ และการนําข้ อมูลไปใช้
2. การมีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดทําและการทบทวนแผนชุุมชน แผนสุุ ข
ภาวะ และแผนปฏิบัตกิ าร
3. การมีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนาโครงการ
หมายเหต : ในส่
หมายเหตุ
ในสวนของคุ
วนของคณภาพของข้
ณภาพของขอมู
อมลล แผนชมชน
แผนชุมชน และ โครงการ
จะให้ ความสํ าคัญรองลงมา

ระบบสุขภาพ

ระบบความสั มพันธ์์ ท้งั มวลทีเี่ กียี่ วข้้ องกับสุ ขภาพ
ระบบสุ ขภาพ
ระบบสาธารณสุ ข
ระบบบริการ
ทางการแพทย์์

ใช้ ชีวติ แบบพอเพียง
การรู้ เข้ าใจ อย่ างแท้ จริง รู้เท่ าทัน รู้ควร

ปัญญา
เครียด
การป่ วย
วิตกกังวล ทางจิต
ซึมเศร้ า บ้ า

จิต

สุ ขภาวะ
กาย

ความสงบสุ ข ยาเสพติด
สั งคม สั นติภาพ ความขัดแย้ ง
ภราดรภาพ แตกแยก

การเจ็บป่ วยทางกาย พิการ ตาย
บาดเจ็บ เป็ นโรค
31/08/54
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จิตวิญญาณ
วิถชี ีวติ
คนชายขอบ
พฤติกรรม
กลุ่มชนดัง่ เดิม
ปัจเจกบุคคล/ คนจน
ความเชื่อ
ไทยพลัดถิ่น
ไทยพลดถน
กลุ
่
ม
คน
พันธุกรรม สตรี
ผู้สูงอายุ
เด็ก เยาวชน
แอลกอฮอล์
ยาสู บ
ยาเสพติ
ส ด

จิต

สารสนเทศและการสื่ อสาร
กายภาพ/ชีวภาพ
สิ ทธิมนุษยชน
เศรษฐกิจิ /การเมือื ง
ความมัง่ คงปลอดภัย
การกดขี่
วัฒนธรรม/ศาสนา
ความรุ นแรง
สภาพแวดล้ อม
สภาพแวดลอม
ประชากร
ความขัดั แย้้ ง
การศึกษา
ปัญญา
ความยากจน
เทคโนโลยี

สุ ขภาวะ

สั งคม

บรรยากาศทางการเมือื ง
ภัยธรรมชาติ
ภาวะโลกร้ อน

กาย
คุณภาพและประสิ ทธิภาพ
ความเท่ าเทียม
บริการสาธารณะ/บริการ
ความครอบคลุม ระบบ กลไก เอกชน

การศกษาทางวชาชพ
การศึ
กษาทางวิชาชีพ
ระบบสุ ขภาพชุมชน
ระบบการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
งานสุ
ข
ภาพ
ระบบบริการสุ ขภาพ
การเงินการคลังด้ านสุ ขภาพ
ระบบหลักประกันสขภาพ
ระบบหลกประกนสุ
ขภาพ
การแพทย์ ทางเลือกและการแพทย์ พนื้ บ้ าน
31/08/54
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ส่ งเสริมการออกกําลังกายทีส่ อดคล้ องกับอาชีพ
พฤติกรรมการออกกําลังกาย

ปัจเจกบุคคล/
กล่ ุมเสี่ ยง
กลุมผู้ป่วย
กลุ่มผู้พกิ าร

วัฒนธรรม/ศาสนา

สภาพแวดล้้ อม

สุ ขภาวะ
โรคเรื้อรัง
โรคเรอรง

ส่่ งเสริิมการบริิโภคทีีถ่ ูกต้้ อง
โดยใช้ ตาํ รับอาหารสมุนไพรพืน้ บ้ าน

กําหนดให้ โรคเรื้อรัง
เป็ นวาระของชุมชน
มีแผนบููรณาการของสอ.
แผนอบต.
แผนชุมชน
31/08/54

สร้ างค่ านิยมเรื่องการบริโภคผ่ าน
อาหารถวายพระ

สารสนเทศและการสืื่ อสาร

พฤติกรรมการการบริโภค

สนับสนุนให้
ใ ้ เกิด
เครือข่ ายจัดการ
โรคเรื้อรังในชุมชน

สนับสนุนรายการสร้ างเสริม
สุ ขภาพผ่ านวิทยุชุมชน

การศึกษา
เร่เรงรดควบคุ
งรัดควบคมการขายขนมถง
มการขายขนมถุง
ในโรงเรียน

เศรษฐกิจ
ส่ งเสริม OTOP สมุนไพรลดความดัน เบาหวาน

ระบบ
สุ ขภาพ
ชุมชน
ระบบบริการ
สุ ขภาพ

ระบบ กลไก
งานสขภาพ
งานสุ
ขภาพ
การแพทย์ ทางเลือก
และการแพทย์ พนื้ บ้ าน

ระบบหลัก
ประกันสุ ขภาพ
ระบบการ
สร้ างเสริมสุ ขภาพ

สร้ างเครือข่ ายแพทย์ พนื้ บ้ านและการใช้ สมุนไพร

กําหนดเป็ น
ยุทธศาสตร์ ของ
กองทนหลั
กองทุ
นหลกประกน
กประกัน
สุ ขภาพตําบล
สร้ างอสม.พันธุ์ใหม่
19

สนับสนุนรายการสร้ างเสริม
สุ ขภาพผ่ านวิทยุชุมชน

สนับสนุนให้ เด็กเยาวชนทําแผนที่ขยะ

สร้ างค่ านิยมเรื่องความสะอาด
ตามหลักศาสนา

สารสนเทศและการสืื่ อสาร

ความรู้ ความเข้ าใจความตระหนัก

วัฒนธรรม/ศาสนา

ปัจเจกบคคล/
ปจเจกบุ
คคล/
พฤติกรรมการสร้ างและทิง้ ขยะ
สนับสนุนให้ เด็กและเยาวชนสํ ารวจพฤติกรรม
ใ วเรืือนและในชุ
ในครั
ใ มชน
สนับสนุนให้ ชาวบ้ าน recycle ขยะ
สนับสนุนให้
ใ ้ เกิด
เครือข่ ายจัดการ
ขยะในชุมชน
เร่ งรัดงานอนามัย
สิ่ งแวดล้ อม
31/08/54

ระบบ
สุ ขภาพ
ชุมชน

สภาพแวดล้้ อม

สุ ขภาวะ
สขภาวะ
การจัดการ
ขยะ
ระบบ กลไก
งานสขภาพ
งานสุ
ขภาพ

เศรษฐกิจ

การศึกษา
สรางหลกสู
สร้
างหลักสตรการจั
ตรการจดการขยะ
ดการขยะ
ในโรงเรียนและหลักสู ตร
ท้ องถิ่น

สนับสนุนธนาคารขยะในชุมชน
สร้ างโรงปุ๋ ยจากขยะ
ระบบหลัก
ประกันสุ ขภาพ

กําหนดเป็ นแผนของ
กองทุนหลักประกัน
สุสขภาพตํ
ขภาพตาบล
าบล

ระบบบริการ
สุ ขภาพ
ระบบการ
สร้ างเสริมสุ ขภาพ

สร้ างและพัฒนาบทบาทอสม.เรื่อง
20
อนามัยสิ่ งแวดล้ อม

การจัดการ
ด้้ วยความรู้

ชุชมชนเป็
มชนเปนสุ
นสขข
ยุทธศาสตร์ แผน โครงการ
จิต
จต

การรวมพลัง รัฐและ
ทางสั งคม
ทางสงคม
การเมือง
การเมอง

สาธารณะ

ปัญญา
ปญญา
สุ ขภาวะ

• ทากบคน
ํ ั กลุ่ มคน
กาย
• ปรับสภาพแวดล้ อม
• สร้ างกลไก กระบวนการในชุ มชน

สั งคม
สงคม

ชุมชน
ครอบครัว

ปัจเจกบุคคล

การจัดการระบบสุ ขภาพชุมชน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.7
8.
9.9

สร้ างกระบวนการเรียนรู้ ให้ ชุมชนได้ วเิ คราะห์ ถงึ สุ ขภาวะของชุ มชน ว่ าอะไรที่ถอื เป็ น
ความสขของตนเอง
ความสขของชมชน
ุ
ุ
ุ
จัดกลุ่มความสุ ข เป็ นความสุ ขทางกาย ทางจิต ทางสั งคม และทางปัญญา
จัดกลุ่มว่ าระดับปัจเจกบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุ มชน และ ระดับสาธารณะมี
ความต้ องการสุ ขภาวะแบบใด
ให้ ชุมชนสร้ างตัวชี้วดั สุ ขภาวะ
ใ ้ วเิ คราะห์์ ต่อว่่ าปัจจัยั ใดมี
ให้
ใ ผี ลต่่ อตัวั ชีี้วดั สุ ขภาวะ
ลําดับความสํ าคัญของปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อตัวชี้วดั สุ ขภาวะ
จัดกระบวนการทําแผนตามความสํ าคัญของแต่ ละปัจจัย
จดกระบวนการทาแผนตามความสาคญของแตละปจจย
ปฏิบัตกิ ารในชุ มชน
การติดตาม ประเมิ
การตดตาม
ประเมนผล
นผล

การวิเคราะห์ สขภาวะของชมชน
การวเคราะหสุ
ขภาวะของชุ มชน
เป็ นกระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์์ ข้ อมูล เพือื่ ให้
ใ ้ ได้้ ผลที่
บ่ งชี้ว่าคนในชุมชนนั้นมีสถานะสุ ขภาพอยู่ในระดับใด ปัญหาสุ ขภาพ
ในชุมชนนั้นมีอะไรบ้ าง รวมถึงปัจจัยต่ าง ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่ อสถานภาพ
ทางสขภาพของบคคลในชมชน
ทางสุ
ขภาพของบุคคลในชุมชน ความรู
ความร้ ในเรื
นเรองเหลานจะเปนขอมู
่องเหล่ านีจ้ ะเป็ นข้ อมลล
เบือ้ งต้ น ทีจ่ าํ เป็ น ในการจัดทําแผนสุ ขภาพ เพือ่ แก้ ไขปัญหาใน
ระบบสขภาพชมชน
ระบบสุ
ขภาพชุมชน และยกระดบสถานะสุ
และยกระดับสถานะสขภาพของบคคล
ขภาพของบุคคล ครอบครว
ครอบครัว
และชุมชน ให้ ดขี นึ้

ข้ อมูลทีจ่ ําเป็ นในการวิเคราะห์ ถงึ สุ ขภาวะของชุ มชน
1. ข้ อมูลประชากรศาสตร์
2. ข้้ อมูลทางเศรษฐกิจิ และสัั งคม ประวั
ป ตั ศิ าสตร์์ ชุมชน วิถิ ชี ีวติ องค์์ การ
ชุ มชน รวมทั้งผู้นําของชุ มชน
3. ข้ อมูลเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
ั
4. นวตกรรมและภู
มปิ ัญญา
5. คน กลุ่มคน เครือข่ าย
6. ข้ อมูลเกีย่ วกับสถิติชีพและอนามัย
7. ข้้ อมูลเกียี่ วกับั กลไก
ไ ระบบ ด้้ านสุ ขภาพ

การจัดลําดับความสํ าคัญของสถานการณ์ สขภาพ
การจดลาดบความสาคญของสถานการณสุ
ขภาพ
ขนาด ความ ความ
ความยากง่ าย คะแนนรวม
ความยากงาย
รุนแรง ตระหนัก ยากมาก=1
โรคเรื้อรัง
โรคเรอรง

3

3

4

3

3X3X4X3=108

ยาเสพติดิ

2

4

4

1

2X4X4X1=32

สุ ขภาพจิติ
ผู้พกิ าร
ความ
แตกแยก

2

2

1

4

2X2X1X4=16

3

3

3

2

3X3X3X2=54

การจัดกลุ่มความสุ ข
เป็ป็ นความสุ ขทางกาย ทางจิติ ทางสัั งคม และทางปัปัญญา

สถานการณ์ สุขภาวะ
ใ ปจจุบัน
ในปั

ตัวชี้วดั 1

สถานการณ์ สุขภาวะ
ทีพ่ งึ ประสงค์

ระยะห่ าง

ตัวชี้วดั 2

ตัวชี้วดั 1

ปัจจัยที่ 1

ตัวชี้วดั 2
ปัจจัยที่ 1

ตัวชี้วดั 1
ปัจจัยที่ 2

ตัวชี้วดั 1

จุดหมายสุ ขภาวะ
ในระยะ 3-5 ปี

สุ ขภาวะกาย

ตัวชี้วดั 2
ตัวชี้วดั 1
ตัวชี้วดั 2
ตวชวด

สุสขภาวะจิ
ขภาวะจตต

สุ ขภาวะสั งคม

ตัวชี้วดั 2

สุสขภาวะปั
ขภาวะปญญา
ญญา

ปัจจัยที่ 1

ปัจจัยที่ 2
ปั ั ี่ 2
ปจจยท
ตัวชี้วดั 1

ตัวชี้วดั 2

ปัจจัยที่ 2

ตัวชี้วดั 2
ตวชวด

ปัจจัยที่ 1
ปจจยท
ตัวชี้วดั 1

ตัวชี้วดั 1

ตัวชี้วดั 2

ตัวแบบแผนสขภาวะชมชน
ตวแบบแผนสุ
ขภาวะชุ มชน
ตัวั แบบการจัดั การแผนสุ ขภาวะ เป็ป็ นการตอบคําํ ถาม 4 ข้้ อหลักั ดังั นีี้
• ปัจจุุบันเราอยูู่ทไี่ หน หมายถึง การรูู้สถานการณ์ สุขภาวะในปัจจุุบัน
• อนาคตต้ องการไปทีใ่ ด หมายถึง การวางจุดหมาย เป้าหมายของสุ ขภาวะ
ทตองการ
ี่ ้
• ทําอย่ างไรจึงจะไปถึงจุดนั้น หมายถึงการกําหนดยุทธวิธี การดําเนินการ
• เราไปถึงหรือไม่ หมายถึงการติดตามประเมินผล

แผนงาน โครงการเพื่อสร้ างตําบลสุขภาวะ
๑.สถานการณ์ ของ
ประเด็น็ ปั ญหา
•มักพููดถึงขนาด
ความรุนแรง ความ
ตระหนักของชุุมชน
ความจําเป็ นในการ
แก้ ปัญหา มีทุนอะไร
อยู่บ้าง
•ถ้ าเป็ นเรื่องเชิงบวก
มักพูดถึงการนําไป
พัฒนาเพือ่ ต่ อยอด
เพือ่ แก้ ปัญหา

๒.จุดหมาย
ตัวชีว้ ัด
•อยู่ในวิสัยทีจ่ี ะ
ปฏิบัตไิ ด้ จริง
•วัวดผลได
ดผลได้ มมี
ตัวชี้วดั ชัดเจน
•มีความเห็น
พ้้องร่่ วมกันั
รับรู้และเข้ าใจ
ตรงกัน
•กําหนด
ระยะเวลา
ชัดเจน
ชดเจน

๓. ยุทธศาสตร์
นโยบาย วิธีการ
•เกี
เกยวของกบปจจย
ย่ วข้ องกับปัจจัย
คน กลุ่ม เครือข่ าย,
สภาพแวดล้ อม,กลไก
สภาพแวดลอม,กลไก
• ใช้ กระบวนการมี
ส่ วนร่ วมจากภาคี
สวนรวมจากภาค
ชุมชน รัฐ ท้ องถิน่ และ
ภาควิชาการ
ภาควชาการ
•มีการร่ วมทุนใน
ชุชมชน
มชน

๔. ประเมินผล

มีการสรุป
บทเรียนเพือ่ การ
ทบทวนการ
ดําเนินงาน

ตัวแบบการเขียนโครงการ
ตวแบบการเขยนโครงการ
1. ชื่อแผนงาน
2. ชืื่อโครงการ
โ
3. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
4.4 วตถุ
วัตถประสงค์
ประสงคหลก/วตถุ
หลัก/วัตถประสงค์
ประสงคยอย
ย่อย
5. เป้ าหมาย/ตัวชี้วดั
6. ยทธศาสตร์
ส /วิธีดาํ เนินการ
ุ
7. ระยะเวลาดําเนินการ/ปฏิทนิ การทํางาน
8. งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะทํางาน
10. หน่ วยงานทีใ่ ห้ การสนับสนุน
11. การประเมิ
ป นิ ผล
12. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

การพิจารณาลักษณะโครงการทีด่ ี
1.
2.
3.
4.
55.
6.

เป็ นโครงการทีส่ ามารถแก้ ปัญหาของชุ มชนได้ ตรงจุดตรงประเด็นหรือนําไปสู่ ชุมชนสุ ข
ภาวะได้
มีรายละเอียด มีความจําเพาะเจาะจง มีเนือ้ หาสาระครบถ้ วน ชัดเจน เป็ นแนวทางให้ ผ้ ูอน่ื
อ่ านแล้ วเข้ าใจ และสามารถดําเนินการตามโครงการได้
รายละเอียี ดของแต่่ ละขั้นตอน ต้้ องมีคี วามสอดคล้้ องกัน เช่่ น วัตถุประสงค์์ ต้อง
สอดคล้ องกับหลักการและเหตุผล วิธีดาํ เนินการต้ องสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
ผลของโครงการ
โ
สามารถชีี้ให้้ เห็็นวาจะกอให้
่ ่ ใ ้ เกิดิ การพฒนาทงเฉพาะสวนและการพฒนา
ั
้ั
่
ั
โดยส่ วนรวม และสามารถผลักดันไปสู่ กระบวนการนโยบายสาธารณะได้
เป็ นโครงการทีป่ ฏิบัติได้ จริงและสามารถติดตามและประเมินผลได้
เปนโครงการทปฏบตไดจรงและสามารถตดตามและประเมนผลได
การเขียนโครงการควรใช้ ภาษากระชับ ใช้ ประโยคสั้ นๆ ตรงไปตรงมา ไม่ ซับซ้ อน
ชัดเจนในเนือ้ หาทีต่ ้ องการสื่ อสาร เลาเรองยากใหเขาใจงาย
ชดเจนในเนอหาทตองการสอสาร
เล่ าเรื่องยากให้ เข้ าใจง่ าย เนอหาสวนใดมความ
เนือ้ หาส่ วนใดมีความ
ซับซ้ อน ควรสรุ ปออกมาในรู ปตาราง ภาพประกอบ หรืออืน่ ๆให้ เข้ าใจได้ ง่าย

งานทีต่ ้ องทําต่ อ
งานทตองทาตอ

ชุ มชนทีม่ คี วามพร้ อมกลับไปทําข้ อมูลและทบทวนแผนชุมชน เขียนเป็ นร่ าง
โครงการหรือเอกสารเชิงหลักการ 2-3 หนา
โครงการหรอเอกสารเชงหลกการ
หน้ า ส่สงเปนเอกสารและfile
งเป็ นเอกสารและfile ให
ให้ สจรส.
สจรส
พิจารณาคัดเลือกเพือ่ เข้ าร่ วมโครงการอีกครั้งภายใน 20 กุมภาพันธ์ 54
โดยชมชน
โดยชุ
มชน สามารถปรึ
สามารถปรกษา
กษา
- พีเ่ ลีย้ งของแต่ ละจังหวัด
- คุคณวิ
ณวนจ
นิจ 089-6539721,
089 6539721 คุคณเชภาดร
ณเชภาดร 0815416791
ชั้น10 อาคารศูนย์ ทรัพยากรการเรียนรู้และอาคารบริหารวิชาการ
ม ิ ย ลัยส ล น ิน ์ หาดใหญ
มหาวทยาลยสงขลานครนทร
ใ ่ สงขลา
ส ล 90112
FAX 074-282901 โทร 074-282900, 074-282902
ผลการพิจิ ารณาจะประกาศทาง
ป
www.happynetwork.org
www.southhsri.psu.ac.th

รายละเอียด
รายละเอยด
1. ข้้ อมูลชุมชน ประกอบด้
ป
้ วย
1.1 ข้ อมูลสถานการณ์ สุขภาวะชุมชน ทางกาย จิต สั งคม ปัญญา
1.2 ข้ อมูลคน กลุ่ม เครือข่ าย
1 3 ขอมู
1.3
ข้ อมลสภาพแวดล้
ลสภาพแวดลอม
อม บรบทชุ
บริบทชมชน
มชน วถชวต
วิถชี ีวติ วฒนธรรม
วัฒนธรรม เศรษฐกิ
เศรษฐกจจ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมปิ ัญญา นวัตกรรมชุมชน
1.4 ข้้ อมูลกลไกที
ไ มี่ อี ยู่ ในชุมชน เช่่ น สภาชุมชน ท้้ องถิน่ิ กลไกในระบบ
ไใ
สุ ขภาพชุมชน
คู่มอื หน้ า 16-19

2. ข้้ อมูลแผนชุมชน แผนสุ ขภาวะ ประกอบด้้ วย
2.1. สสถานการณ์
ณสุสขภาวะชมชน
ุ
2.2 จุดหมาย เป้าหมาย
2.3 ยุทธศาสตร์ วิธีการดําเนินงาน
2 4 โครงการในแผน
2.4
คู่มอื หน้ า 13-24 , ภาคผนวก1 หน้ า 31-48

3. ตัวร่ างโครงการ หรือ เอกสารเชิงหลักการ อาจจะเขียนเป็ นแบบฟอร์ มตาม
ภาคผนวก2 หนา
หน้ า 49
49-55
55 หรอเขยนเปนเรองเลา
หรือเขียนเป็ นเรื่องเล่ า ทีทมเนอหา
ม่ เี นือ้ หา ประกอบดวย
ประกอบด้ วย
3.1 สถานการณ์ สุขภาวะชุมชน ทางกาย จิต สั งคม ปัญญา
3.2 จุดหมายสุ ขภาวะชุมชนทีอ่ ยากเห็น โดยเฉพาะประเด็
โ
นทีจ่ ะทํา
3.3 วิธีการสํ าคัญ และขั้นตอนการทํางานทีจ่ ะทําให้ บรรลุจุ ุดหมาย
3.4 ตัวชี้วดั ทีส่ ํ าคัญทีจ่ ะบอกว่ าโครงการประสบความสํ าเร็จตามจุดหมายที่
วางไว
วางไว้
คู่มอื หน้ า 25-28

ลักษณะโครงการ/กิจกรรม/ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ ะไม่ สนับสนนน ได้
ลกษณะโครงการ/กจกรรม/คาใชจายทจะไมสนบสนุ
ไดแก
แก่
• องค์์ กรทีเี่ สนอโครงการ
โ
หรืือเครืือข่่ ายทีไี่ ด้้ เคยรับหรืือกําลังไได้้ รับการ
สนับสนุนจากบแหล่ งทุนบางแหล่ งทุนทีม่ นี โยบายขัดกับแหล่ งทุนทีก่ าํ ลังจะ
ขอรับการสนับสนุนเช่ นสสส. จะไม่ สนับสนุนองค์ กรเครือข่ ายทีไ่ ด้ รับการ
สนับสนุุนจากผูู้ผลิตสุุ ราหรือยาสูู บหรือสิ นค้าทําลายสุุ ขภาพ เป็ นต้ น
• หน่ วยงานหรือบุคคลทีเ่ คยได้ รับทุนจากแหล่ งทุนและมีประวัตดิ ่ างพร้ อยใน
การปฏิบัตงิ านไม่ เป็ นไปตามข้ อตกลง หรอไดสรางความเสอมเสยแกแหลง
การปฏบตงานไมเปนไปตามขอตกลง
หรือได้ สร้ างความเสื่ อมเสี ยแก่ แหล่ ง
ทุน หรือแก่ บุคคลอืน่ ๆ ในสั งคม
• โครงการที
โ
มี่ จี ุดมุ่งหมายหรืือเกียี่ วพันั กับั ผลประโยชน์
ป โ ์ ทางการเมือื งอย่่ างแจ้้ ง
ชัด

• โครงการทีม่ วี ตั ถุุประสงค์ หลักเพือ่ การหาทุุน ให้ รางวัล หรือจัดซื้อรางวัล
• โครงการทีม่ ลี กั ษณะธุรกิจหากําไรหรือเป็ นการลงทุนเพือ่ แสวงหากําไร
• โครงการเปนงานประจาของหนวยงานเชนดานการรกษาพยาบาลของ
โครงการเป็ นงานประจําของหน่ วยงานเช่ นด้ านการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาล
• โครงการใหบรการในลกษณะสงเคราะห
โ
ใ ้ ิ ใ ั
์ เชน
่ การจดซอยา
ั ื้ อุปกรณการแพทย
์
์
ตรวจร่ างกาย การแจกอาหาร หรือให้ สวัสดิการช่ วยเหลือต่ างๆ
• โครงการที
โ
มี่ มี ่ ุงจัดั หา ครุภณ
ั ฑ์์ หรืืออุปกรณ์์ ขนาดใหญ่
ใ ่ หรืือ สิิ่ งก่่ อสร้้ าง เช่่ น
รถยนต์ อุปกรณ์ ออกกําลังกายราคาแพง การก่ อสร้ างอาคาร ลานกีฬา การสร้ าง
ห้้ องฟิฟิ ตเนส ซืื้อคอมพิวิ เตอร์์ เป็ป็ นต้้ น
• โครงการจัดตั้งสํ านักงาน หรือโครงการทีม่ เี จตนาหารายได้ เข้ าหน่ วยงานเป็ นหลัก
• โครงการทีไ่ ม่ พยายามสร้ างการมีส่วนร่ วมกับบุคคล หรือหน่ วยงาน ทีเ่ กีย่ วข้

ผู้เข้้ าร่่ วมโครงการที
โ
ไ่ ด้้ รับการคัดเลือื ก
ให้ เข้ าร่ วมประชมเพื
ุ อ่ การพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 1
เพือ่ ให้ ได้ ข้อมูล แผน ทีช่ ัดเจนสมบูรณ์
โซนใต้ ล่างวันที่ 14-16 มี.ค. 54 ทีอ่ าํ เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โซนใต้ บน วัวนท
โซนใตบน
นที่ 18
18-20
20 ม.ค.
มี ค 54 ทอาเภอเมอง
ทีอ่ าํ เภอเมือง จงหวดสุ
จังหวัดสราษฏร์
ราษฏรธาน
ธานี

