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๑ 

งานวันพลเมืองสงขลา 
๑.ความเปนมา 

จังหวัดสงขลามีสภาพภูมิประเทศ ภูมิสังคม มีความหลากหลายในการทํางาน มีลักษณะเปนพหุวัฒนธรรม ไม

สามารถจัดอัตลักษณของตนเองออกมาอยางเดี่ยวโดด ประกอบกับพัฒนาการทางสังคมในปจจุบันเปนแรงหนุน ไมวา

จะเปนการเปลี่ยนผานของเทคโนโลยีในระดับโลกาภิวัฒน นวัตกรรมทางเทคนิคสังคม (Social Technic) การเปลี่ยน

ผานชวงวัยสูสังคมผูสูงอายุ  เปนตน ยังขาดวิธีการจัดการเปลี่ยนผาน  (Transformation) ในระดับฐานรากความ

ตองการมีสวนรวมในการพัฒนาของพลเมืองก็มีหลายกลุม หลายลักษณะ หลากพ้ืนท่ี แปรเปลี่ยนไปตามประเด็นสนใจ 

ในชวงเปลี่ยนผานเชนนี้ก็ยังมีชองวางการทํางานรวมกัน ภาครัฐสวนภูมิภาคมีหลายกระทรวงท่ีเก่ียวของ รับนโยบาย

ลงมาสูระดับปฎิบัติแยกสวนไปตามกรมกองของใครของมัน และปญหาจากพ้ืนท่ียังถูกมองขาม พัฒนาการทํางานของ

ภาคประชาชนในพ้ืนท่ีไมวาจะเปนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องคกรชุมชน มีหลายกลุมท่ีตองการการเชื่อมรอย

ประสานการทํางานภายใตเปาหมายรวมกัน ยังคงสภาพตางคนตางคิดตางทํา อยูเฉพาะในแวดวงของตน ไมมีเวทีหรือ

พ้ืนท่ีในการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู หาขอสรุปถึงทิศทางการพัฒนาในระยะยาว  

ปจจุบันภาคเอกชนเองมีการประชุม กรอ.(คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนฯ) มีพ้ืนท่ีในการเสนอทิศ

ทางการพัฒนาในดานเศรษฐกิจ ภาคประชาสังคมมีชองทางของพรบ.สุขภาพแหงชาติ/สํานักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ(สช.) จัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัด สภาองคกรชุมชนมีชองทางจัดประชุมสภาองคกรชุมชนตําบล

ระดับจังหวัดในการเสนอเชิงนโยบาย เปนไปในลักษณะตางคนตางทํา ความสําเร็จยังอยูในระดับของภาวะผูนําของ

องคกรเหลานั้น ยังขาดการมีสวนรวมในลักษณะการมามองเปาหมายเดียวกันในแตละภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือเปาหมายการทํางานรวมกันของพลเมืองสงขลา ป ๒๕๖๑ มูลนิธิชุมชนสงขลา มูลนิธิเครือขายเมือง

ภาคใตเพ่ือการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(SCCCRN) สภาองคกรชุมชนตําบลจังหวัดสงขลา เริ่มตนเปน

เจาภาพรวมกัน โดยในวันท่ี ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๖๑ ไดกําหนดจัดกิจกรรมเพ่ือสานพลังความรวมมือระหวางภาคสวน

ตางๆในฐานะองคกรภาคพลเมืองในจังหวัดสงขลา มองภาพรวมท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การเมือง นํา

ตัวแทนภาคสวนตางๆมารวมกันเสนอแนวทางการทํางานโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน ประชาชนเปนศูนยกลาง แนะนําความ

เปนองคกรพรอมดวยแนวทางการพัฒนาท่ีองคกรจะดําเนินการโดยมีประโยชนของสาธารณะชนในสงขลาเปน

เปาหมาย ผานการอานคําประกาศพลเมืองเพ่ือเปนจุดเริ่มตนการทํางานรวมกัน พรอมกับรายงานความกาวหนาและ

ขอเสนอเชิงนโยบายจากขบวน ๔p-w สงขลา หรือโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมจังหวัดสงขลาอัน

เปนขบวนท่ีตอเนื่องจากสมัชชาสุขภาพจังหวัด ๓ ประเด็นไดแก เกษตรสุขภาพเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก การจัดการขยะ 

และการดูแลคนยากลําบากและเปราะบางทางสังคม ความกาวหนาและขอเสนอเชิงนโยบายจากสภาองคกรชุมชน

จังหวัดสงขลา ๖ ประเด็น ไดแก ๑. การพัฒนาท่ียั่งยืน ๒. การจัดการท่ีดินและท่ีอยูอาศัยอยางเทาเทียมและเปนธรรม 
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๓. การพัฒนาพ้ืนท่ีความม่ันคงทางอาหาร ๔.การจัดการน้ําและภัยพิบัติ ๕. การจัดการสิ่งแวดลอมและการจัดการขยะ 

๖. การสรางความเขมแข็งองคกรชุมชน สวัสดิการชุมชน และองคกรการเงิน 

 และเปดพ้ืนท่ีใหตัวแทนพลเมืองสงขลามท่ีมาจาก ๑๖ อําเภอ มีหลายกลุมวัย ตางศาสนา มีสวนรวมในดาน

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยรวมกําหนดนโยบายสาธารณะจังหวัด และวางพ้ืนฐานการทํางานรวมกันใน

ระยะยาว จึงเปนท่ีมาของการจัดประชุมเพ่ือสรางความรวมมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะจังหวัดสงขลา  

 

๒. แนวทางความรวมมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะจังหวัดสงขลาระหวางภาคประชาสังคม เอกชน ทองถิ่น 

และภาควิชาการ 

 นโยบายสาธารณะสวนใหญเปนเรื่องของภาครัฐ หากภาครัฐดําเนินการเพียงอยางเดียวอาจหลงทิศทางได 

การมีภาคประชาชนเขามามีสวนรวมเปนสิ่งท่ีดี  นโยบายสาธารณะระดับชาติ ประชาชนทําหนาท่ีผานผูแทน(สส.)ไป

รวมกําหนดนโยบาย รัฐบาลนําไปปฎิบัติผาน ๒๐ กระทรวงโดยมีงบประมาณประจําปลงไปยังกรม/กอง/จังหวัด/อบจ.

รวมบริหารจัดการ มีลักษณะเปนภาพกวาง ผูวาราชการจังหวัดในปจจุบันยังไมมีวาระในการดํารงตําแหนงท่ีแนนอน

ทําใหการทํางานไมตอเนื่อง ภาคประชาชนพลเมืองเองตองเขามาชวยผูวาฯ ชวยนายกฯ เพ่ือระดมความคิดเห็น แสดง

เจตนาวาตองการอะไร ประชาชนคนไทยตองมีความเปนพลเมือง เพราะพลเมืองคือกําลังของบานเมือง รวมกัน

สะทอนปญหาและความตองการ โดยจัดกลุมเรื่อง/ปญหาใหชัดเจน เสนอผานไปยังภาครัฐท่ีเปนตัวแทนแตละ

กระทรวง เชน สาธารณสุข การเกษตร การทองเท่ียว การพาณิชย ฯลฯ โดยประมวลจาก ๑.ปญหา  ๒.ความตองการ

ในภาพรวม ๓.บทบาทหนาท่ีของหนวยงาน/ภาคสวนตางๆท่ีจะดําเนินการ เสนอใหเปนระบบ มีรูปธรรมท่ีจับตองได

จริง รวมท้ังมีสวนรวมดําเนินการบนพ้ืนฐานศักยภาพและทุนทางสังคมท่ีมีโดยไมรีรอ  

เพ่ือบรรลุไปสูเปาหมายรวม “เอกชน/ประชาสังคมนําภาครัฐหนุน” หรือ “พลเมืองนําการพัฒนา” ถักทอ 

เชื่อมโยงภาคเอกชน ภาคทองถ่ิน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม องคกรชุมชน บนฐานประเด็นรวม/ภูมิปญญารวม 

DNA รวม มีเวทีกลางหรือกิจกรรมปฎิบัติการพบเจอกันบอยๆเพ่ือสรางความสัมพันธ ความไววางใจ  

  

๓. แนวทางจัดเวทีสรางความรวมมือสงขลาพัฒนาอยางย่ังยืน วันท่ี ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ภาพรวมของงาน “วันพลเมืองสงขลา” ตอไปจะจัดประจําทุกป นําเสนอตัวตนขององคกรภาคีรวมและ

องคกรอ่ืนๆของภาครฐัท่ีเก่ียวของในฐานะพลเมืองสงขลา แตละองคกรมีขอเสนอของตัวเอง และขอเสนอรวม รวมถึง

การมีสวนรวมจากผูเขารวม ๕๐๐ คนเพ่ือใหเห็นภาพรวมประเด็นการพัฒนาจังหวัด เห็นคน/เจาภาพ ตลอดจนพ้ืนท่ี

การทํางาน และเกิดเปนสัญญาใจเพ่ือใหเห็นถึงพ้ืนท่ีนํารองในการทํางานรวมกัน เห็นเจาภาพหลัก/รองวามีหนวยงาน

อะไรบางท่ีจะมาขับเคลื่อนงานรวมกัน และติดตามผลในปถัดไป(ป๖๒)  

• องคกรรวม พรอมเปนเจาภาพหลักในการขับเคลื่อนตอ ซ่ึงจะมีการทํางานอยางตอเนื่อง วันท่ี ๒๙-

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เปนเพียงกระบวนการเริ่มตนเพ่ือใหมีการรูจักแลกเปลี่ยนกันอยางเปนทางการ  
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• นําเสนอ “คําประกาศพลเมือง” โดยองคกรภาคีรวมนําเสนอหนาโพเดียมบนเวทีพรอม PPT ๑สไลด

(มีภาพผูนําองคกรและขอความสําคัญ) ครั้งละ ๑ องคกร ในระยะเวลา ๓ นาที ประกอบดวยเนื้อหา

ในสวนท่ีเปนการแนะนําองคกร ผลงานรูปธรรมหรอืแนวทางเชิงนโยบายท่ีจะดําเนินการในป ๖๑-

๖๒ และขอเสนออ่ืนๆนําเสนอเปนเอกสารประกอบ โดยในกระบวนการจะมีผูทรงคุณวุฒิรับฟง

รวบรวมและสังเคราะหประเด็นใหเห็นชัดอีกครั้งหนึ่ง 

• จํานวนผูเขารวม วันท่ี ๒๙ สิงหาคม พศ.๒๕๖๑ จํานวน ๕๐๐ คน ประกอบดวยผูแทนหนวยงาน

สวนภูมิภาค/พลเมืองขององคกรภาคี/สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา ๑๐๐ คน สภาองคกร

ชุมชน ๑๔๐ ตําบล จํานวน ๒๐๐ คน เครือขายศปจ.(ศูนยประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด)๑๖ 

อําเภอ/เครือขายงาน ๔p-wท้ัง ๓ ประเด็นและเครือขายโครงการบูรณาการสรางสุขภาพอนามัย

ภาคประชาชน ๓ อําเภอ รวม ๒๐๐ คน) วันท่ี ๓๐ สิงหาคม พศ.๒๕๖๑ จํานวน ๒๐๐ คน 

ประกอบดวยเครือขายภัยพิบัติ ๕ ลุมน้ําและองคกรภาคี 

• คาใชจายกลางในดานอาหาร สถานท่ี ไดรับการสนับสนุนจาก อบจ.สงขลา ภายใตโครงการมีสวน

รวมของภาคประชาชนจังหวัดสงขลา ป ๒๕๖๑(โครงการสงเสริมการมีสวนรวมการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย ประจําป ๒๕๖๑) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ(สช.)/มูลนิธิชุมชน

สงขลา สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน/สภาองคกรชุมชน มูลนิธิเครือขายเมืองภาคใตฯ ในงานจะมีการ

ถายทอดสดและบันทึกเสียง   
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กําหนดการ 

 วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ หองประชุมศรีเกียรติพัฒน องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา  

ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ท่ี เวลา กิจกรรม 

๑ ๐๙.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 

๒ ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. • แนะนําองคกรความรวมมือ 

• ชมนิทรรศการและนําเสนอ “ส่ิงดีดีของสงขลา” 

-ผลงานรูปธรรมของภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี, การแสดงศิลปวัฒนธรรมประจําถ่ิน ,

พืชอัตลักษณจังหวัด, ของดี ๑๖ อําเภอ และนิทรรศการขององคกรภาคีเครือขาย  

โดย พิธีกร บัญชร วิเชียรศรี และอรุญรัตน แสงละออง 

๓ ๐๙.๔๕ – ๑๐.๓๐ น. พิธีเปดและปาฐกถาพิเศษ  

• กลาวบทกลอนตอนรับ โดย นายประเสริฐ รักษวงศ ศิลปนพ้ืนบาน 

• กลาวตอนรับ โดย นายชิต สงากุลพงศ ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา  

• ปาฐกถาพิเศษ “พลังพลเมืองนําการพัฒนา” 

โดย นายสมพร ใชบางยาง 

๔ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๔๕ น. องคกรภาคีเครือขาย นําเสนอ “คําประกาศพลเมืองสงขลา” 

-นําเสนอบนโพเดียม โดยผูนําองคกรหรือตัวแทน องคกรละ ๓ นาที (แนะนํา

องคกร และแผนงานเชิงนโยบายป ๖๑-๖๒ จะทําอะไรใหสงขลาบาง) 

๑.มูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ 

๒.มูลนิธิชุมชนสงขลา 

๓.มูลนิธิอนุรักษปาตนน้ําสงขลา 

๔.มูลนิธิเครือขายเมืองภาคใตเพ่ือการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาการ 

(SCCCRN) 

๕.มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพ 

๖.หอการคาจังหวัดสงขลา 

๗.สมาคมสมาพันธธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัดสงขลา 
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๘.บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด 

๙.มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๑๐.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

๑๑.ศูนยอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

๑๒.ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม 

๑๓.สมาคมผูบริโภคสงขลา 

๑๔.สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา 

๑๕.สมาคมศิลปนพ้ืนบานจังหวัดสงขลา 

๑๖.องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา 

๑๗.พชอ.นาทวี(อบต.ทับชาง)  

๑๘.เครือขาย ๒๓ เกลอ (อบต.ทาขาม) 

๑๙.สภาองคกรชุมชนตําบลจังหวัดสงขลา 

๒๐.เครือขายเกษตรกรรมยั่งยืน 

๒๑.เครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอมเพ่ือสุขภาพสงขลา 

๒๒.ศูนยอาสาสรางสุข 

๒๓.ชมรมเพ่ือนชวยเพ่ือนคนพิการสงขลา 

๕ ๑๑.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. สรุปนโยบายการพัฒนาจังหวัดสงขลาจากองคกรภาคีและใหขอเสนอแนะ โดย

ผูทรงคุณวุฒิ  

• ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ 

• ดร.จุรี วิจิตรวาทการ 

• นายปวัน พรหมพิทักษ 

• ลุงลัภย หนูประดิษฐ 

๖ ๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานม้ือเท่ียง 

๗ ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กลาวบทกลอน “พลังพลเมือง”  

 โดย นายประเสริฐ รักษวงศ ศิลปนพ้ืนบาน 

แนวทางการพัฒนาจังหวัดสงขลา ๒๕๖๒  

โดย นายนิพนธ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา 

๘ ๑๓.๓๐  -๑๔.๐๐ น. นําเสนอความกาวหนาการขับเคล่ือนงานนโยบายสาธารณะ 

-ความกาวหนาและขอเสนอเชิงนโยบายจากขบวน ๔P-W สงขลา 
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(โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมจังหวัดสงขลา)  

๓ ประเด็น ไดแก  

๑)เกษตรสุขภาพเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก  

๒)การจัดการขยะ  

๓)การดูแลคนยากลําบากและเปราะบางทางสังคม 

-ความกาวหนาและขอเสนอเชิงนโยบายจากสภาองคกรชุมชน ๖ ประเด็น  

๑)การพัฒนาท่ียั่งยืน  

๒)การจัดการท่ีดินและท่ีอยูอาศัยอยางเทาเทียมและเปนธรรม 

๓)การพัฒนาพ้ืนท่ีความม่ันคงทางอาหาร  

๔)การจัดการน้ําและภัยพิบัติ  

๕)การจัดการสิ่งแวดลอมและการจัดการขยะ  

๖)การสรางความเขมแข็งองคกรชุมชน สวัสดิการและองคกรการเงิน 

ดําเนินรายการโดย นายนิมิตร แสงเกต  

๙ ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. การมีสวนรวมในการเสนอนโยบายสาธารณะจังหวัดสงขลา 

-ผูเขารวมประชุมใหขอเสนอแนะและการมีสวนรวมขับเคลื่อนนโยบายบนฐาน

ประเด็นรวม 

-เสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ิมเติม 

ดําเนินการโดย นายนิมิตร แสงเกต นายชาคริต โภชะเรือง 

๑๐ ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ให้ข้อเสนอแนะและปิดการประชุม  

โดย ผู้ อํานวยการสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (สํานกังานภาคใต้) 

 

หมายเหต ุ: มีการถ่ายทอดสดผา่นรายการวิทยกุระแสหลกั วิทยชุมุชน Facebook /  

              บนัทกึเสียงเพ่ือออกอากาศย้อนหลงั 
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กําหนดการ 

การประชุมวิชาการและเสนอแนะเชิงนโยบายการเตรียมความพรอมรับมือ  

ตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

วันพฤหัสบดี ท่ี ๓๐ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมศรีเกียรติพัฒน องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา 
 

ท่ี เวลา กิจกรรม 

๑ ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 

๒ ๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕น.   กลาวตอนรับ โดย คุณนิพนธ บุญญามณี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา 

๓ ๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น.   กลาวรายงาน โดย ดร.สมพร สริิโปราณานนท   ประธานมูลนิธิเครือขายเมือง

ภาคใตเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๔ ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.    กลาวเปดการประชุม 

โดย นายดลเดช พัฒนรัฐ ผูวาราชการจังหวัดสงขลา 

๕ ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.    พิธีลงนามขอตกลงความรวมมือ MOU  ดานการเตรียมความพรอมรับมือการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคใต 

ระหวาง มูลนิธิSCCCRN กับ  

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต ๑๒  

ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก  

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๘ 

สํานักงานชลประทานสงขลา 

เทศบาลนครหาดใหญ 

องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา 

หอการคาจังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ศูนยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

มูลนิธิชุมชนสงขลา  

มูลนิธิชุมชนไท 

๖ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ปาฐกถา หัวขอ “ผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคใต” 

โดย นางสาวพะเยาว เมืองงาม ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝง

ตะวันออก 



                                                                                                                                               

                      การเสนอแนะและขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะจงัหวดั                                                                                                                                                 

                                                                                        “งานวนัพลเมืองสงขลา” ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  
 

10 
 

๗ ๑๑.๐๐ – ๑๒.๑๕ น.   เวทีเสวนา หัวขอ “สงขลาจะรับมือตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อยางไร”  

โดย  รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท คณะบดีคณะวิศกรรมศาสตร  

        ดร.สมพร สิรโิปราณานนท ปธ.มูลนิธSิCCCRN 

        ตัวแทนธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคใต 

        ดําเนินรายการโดย คุณบัญชร วิเชียรศร ี 

๘ ๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเท่ียง 

๙ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   กิจกรรมเสริมสรางความรวมมือในการทํางานรวมกันเพ่ือเตรียมการรับมือภัย

พิบัติระหวางเครือขายอาสาสมัครและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ชวงท่ี ๑ การขับเคล่ือนของภาคประชาชน  

โดย คุณชาคริต โภชะเรือง ผูจัดการมูลนิธิชุมชนสงขลา 

คุณพูนทรัพย ศรีชู แกนนําเครือขายการชุมชนเตรีมความพรอมรับมือภัยพิบัติ

คาบสมุทรสทิงพระ 

คุณภาณุมาศ นนทพันธ webmaster เว็บไซต hatyaicityclimate.org 

ชวงท่ี ๒ การขับเคล่ือนของหนวยงานภาครัฐ 

โดย คุณสมภพ วิสุทธิศิริ ผูอํานวยการสวนพยากรณอากาศศูนยอุตุนิยมวิทยา ภาคใตฝง

ตะวันออก 

คุณปพน รักษศรี หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี ๑ สํานักงานชลประทานท่ี ๑๖ 

ชวงท่ี ๓ กิจกรรมกลุมยอย “แผนการทํางานรวมกันเพ่ือเตรียมการรับมือภัย

พิบัติในอนาคต” 

โดย ทีมเครือขายอาสาสมัครเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ ท้ัง ๕ ลุมน้ําจังหวัด

สงขลา 

๑๐ ๑๕.๐๐ - ๑๕.๒๐ น.   มอบเกียรติบัตรใหกับเครือขายอาสาสมัครเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติท้ัง 

๕ ลุมน้ําของจังหวัดสงขลา 

๑๑ ๑๕.๒๐ - ๑๕.๓๐ น.    สรุปปดเวที โดย ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมจิตสาธารณะ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

หมายเหตุ  ๑.พักรับประทานอาหารวางเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 

  ๒.กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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๒ 

คําประกาศพลเมืองสงขลา 
 

เสนหสงขลา 

จังหวัดสงขลาเปนหนึ่งในจังหวัดสําคัญของภาคใต เชนเดียวกับท่ีอ่ืนๆในประเทศท่ีตกอยูในกระแสแหง

ความเปลี่ยนแปลงในระดับโลกาภวัฒน ท่ีถาโถมเขามาอยางรุนแรง เราอาศัยอยูในโลกท่ีมิติความสัมพันธและปญหา

ทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมมีความซับซอนมากข้ึน มีการเชื่อมตอระหวางกันในรปูแบบท่ียอนกลบัไปมาและไต

ขามพรมแดนเขาหากันจนเรยีกไดวาไรเสนแบง และขับเคลือ่นอยูบนพลังของเทคโนโลยีท่ีมีความรวดเร็วและมี

ประสิทธภิาพสงูกวาเดิมหลายเทาตัว สภาพแวดลอมท่ีเรามีเผชิญความเปล่ียนแปลงอยางฉับพลันเปนไปในทิศทางท่ี

คาดเดาไดยาก และมีแนวโนมผันผวนสูงข้ึน ในโลกใหมเชนนี้ เราพบความกาวหนาทางเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด 

พบการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรางประชากร  คนเกิดนอยลงมากและเทคโนโลยีการแพทยสมัยใหมทําใหคนมีอายุยืน

ข้ึน สงขลาของเราก็ดํารงอยูในสภาวะเชนนี้  

สงขลาตั้งอยูฝงตะวันออกของภาคใตตอนลาง ลักษณะท่ีตั้งไดเปรียบในแงเสมือนประตูเขา(Gate way)ท่ี

เปนจุดตอเชื่อมโลกภายนอก จึงมีการคาขายกับนานาชาติมาแตอดีตเจนถึงปจจุบัน เราปนเมืองทาสําคัญ สภาพพ้ืนท่ี

สวนใหญนั้นเปนท่ีราบลุมปนเปไปกับท่ีราบริมทะเล ดานหนึ่งเปนภูเขาและท่ีราบสูงซ่ึงเปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธาร

หลักหลายสาย  เรามีพ้ืนท่ีติดตอกับชายฝงทะเล ๒ ดานคือดานตะวันออกติดตอกับอาวไทย และดานตะวันตกติดตอ

กับทะเลสาบสงขลา ชัยภูมิเชนนี้ทําใหสงขลากลายเปนเมืองการคามาจนถึงปจจุบัน สงขลามีรายไดหลักมาจากการ

ผลิตภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ อุตสาหกรรมไม

ยางและผลิตภัณฑจากไม   

โดยลักษณะโดดเดนทางกายภาพท่ีธรรมชาติเอ้ืออํานวยใหนับเนื่องแตอดีตมาถึงปจจุบัน สงผลใหสงขลา

กลายเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ เราเปนเมืองศูนยกลางดานตางๆท่ีสําคัญของภาคใต กลาวคือเปนศูนยกลางทางการ

คมนาคมขนสง ศูนยกลางทางการเงิน การธนาคาร และเปนศูนยกลางทางดานการศึกษา โดยอําเภอหาดใหญเปน

ศูนยกลางการคมนาคมท่ีสําคัญท่ีสุด คือเปนท้ังชุมทางรถไฟ ศูนยกลางการขนสงและคมนาคมทางรถยนต มีทาอากาศ

ยานหาดใหญ ท่ีใชติดตอไดท้ังในและนอกประเทศ คือ มาเลเซีย และสิงคโปร สวนอําเภอเมืองสงขลาเปนทาเรือขน

ถายสินคาท่ีใหญท่ีสุดของภาคใต เรามีทาเรือน้ําลึกอยูท่ีอําเภอสิงหนคร ไมเวนแมแตดานการเงิน การธนาคาร สงขลา

ก็เปนท่ีตั้งของสาขาสถาบันการเงินมากมายแทบทุกแหง เปนท่ีตั้งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

แหงประเทศไทย ศูนยธุรกิจสงขลา ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห รวมท้ังเปนท่ีตั้งของสํานักงานสาขาภาคใตของธนาคารแหงประเทศ

ไทย 
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นอกจากนี้สงขลายังไดกลายเปนศูนยกลางทางการสื่อสารในภาคใตดวย เรามีสถานีโทรทัศนทุกชอง สถานี

วิทยุกระจายเสียง และมีวิทยุชุมชนมากมายหลายแหง 

จังหวัดสงขลายังเปนศูนยกลางทางการศึกษาของภาคใต เปนท่ีตั้งของสถาบันการศึกษาทุกระดับ 

โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา ท้ังทางโลก และทางธรรม (ศาสนา) เรามีมหาวิทยาลัยท้ังของภาครัฐและเอกชน ๕ แหง 

และยังมีสถาบันอุดมศึกษาดานศาสนาถึง ๔ สถาบันดวย  นอกจากนี้ เรายังเปนศูนยกลางดานการแพทยและพยาบาล

ของภาคใตอีกดวย เรามีโรงพยาบาลขนาดใหญ ตั้งอยูท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ ใหบริการผูปวยท้ังใน

จังหวัดและภาคใต รวมถึงประเทศเพ่ือนบานใกลเคียง  

นอกจากนั้นแลวเรายังมีแหลงกาซธรรมชาติ ไดแก พ้ืนท่ีพัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (JDA) เปนพ้ืนท่ีทับซอน

ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียบริเวณอาวไทยตอนลาง และแหลงผลิตกาซบงกชเปนแหลงผลิตกาซแหงแรก

ของประเทศไทยท่ีมีปริมาณกาซสํารองมากท่ีสุดของประเทศตั้งอยูในทะเลอาวไทย   

 อยางไรก็ดี ตามเหตุตามปจจัย ท้ังทางภูมิประเทศ สังคม และวฒันธรรม กลาวคือ ทางดานภูมิเทศหรือภูมิ

ลักษณ ท่ีประกอบดวยภูเขา แมน้ํา ลําคลอง ท่ีราบ ปาไม และชายฝงทะเล ซ่ึงมีท้ังทะเลสาบและทะเลหลวง ปจจัย

เหลานี้ไดเปนตัวดึงดูดใหผูคนเขามาตั้งรกราก โดยเฉพาะบริเวณปากน้ํา ท้ังปากทะเลสาบและปากคลองนอยใหญ 

แลวคอยขยายตัวข้ึนไปตามสายน้ําท่ีเอ้ือตอการติดตอสื่อสารทางน้ํา  ระหวางเมือง หรือชุมชน ทางดานการคากับ

ตางประเทศ สงขลามีทะเล มีลําน้ํา ลําคลอง เปนเสนทางคมนาคม ท่ีเอ้ือตอการทําการคาระหวางประเทศมาชานาน 

โดยลงทุนนอย คือลงทุนเฉพาะการตอเรือก็สามารถเดินทาง และนําผลผลิตไปซ้ือขายกันไดโดยงาย 

 สภาพการณเชนนี้ทําใหสงขลาเปนสังคมพหุเชื้อชาติและวัฒนธรรมมายาวนาน กลุมชาติพันธุท่ีมีบทบาทอยู

ในสังคมปจจุบัน ก็คือกลุมชาติพันธุท่ีเคยมีมาในอดีต เชน กลุมไทยเชื้อสายจีน เชื้อสายมลายู และกลุมฝรั่งท่ีเคยเขามา

ทําธุรกิจการคาในอดีต ปจจุบันกลุมเหลานี้ก็ยังมีบทบาทอยู และเติบโตไปดวยกัน ในดานการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมนั้น จะเห็นไดชัดเจนวา สังคมสงขลาเปนสังคมท่ีมีพหุวัฒนธรรมท่ีโดดเดนมาชานาน ๓ วัฒนธรรมท่ี

โดดเดนคือ วัฒนธรรมไทยพุทธ วัฒนธรรมไทยจีน และวัฒนธรรมไทยมุสลิม สวนวัฒนธรรมฝรั่งนั้นจะคอยๆแทรกซึม

เขามาท้ังในวัฒนธรรมไทยพุทธ ไทยจีนและไทยมุสลิม   

 จากการท่ีจังหวัดสงขลาเปนศูนยกลางดานธุรกิจ และทางการศึกษาของภาคใต มีการพัฒนาดานการศึกษา

และการแพทยเติบโตโดดเดนมากกวาจังหวัดอ่ืนๆในภาคใต ทําใหเกิดการอพยพยายถ่ินของประชากรเขามาสูจังหวัด

สงขลา สวนใหญมาจากจังหวัดตางๆในภาคใต รองลงมาเปนภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากภาคเหนือมี

นอยท่ีสุด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญมีประชากรหนาแนนท่ีสุด 

 สวนหนึ่งจากเกษตรกรรมตนน้ําลดลง ปริมาณดานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน ประชากรภาคเกษตรจึงตองละท้ิงถ่ิน

ฐานทองไรทองนา เขาไปใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม การบริการ และอุตสาหกรรมโรงงานมากข้ึน เพ่ือใหมีรายได

เพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกัน เม่ือคาครองชีพสูงข้ึน ก็เปนมูลเหตุเกิดปญหานาๆชนิด ท้ังปญหาเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองตามมา 



                                                                                                                                               

                      การเสนอแนะและขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะจงัหวดั                                                                                                                                                 

                                                                                        “งานวนัพลเมืองสงขลา” ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  
 

13 
 

 ในขณะท่ีลักษณะภูมิประเทศของบางอําเภออยูในพ้ืนท่ีราบลุม เปนทางผานของน้ําโดยธรรมชาติ มักประสบ

ปญหาอุทกภัยไดงาย และผลพวงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปจจุบันทําใหภัยพิบัติจากธรรมชาติเปนอีก

ปญหาหนึ่งท่ีกระทบตอจังหวัดสงขลา 

อนึ่ง ตั้งแตเกิดความไมสงบข้ึนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต คือ ยะลา ปตตานี และนราธิวาส และสวนหนึ่ง

ของจังหวัดสงขลาดวยนั้น สงขลาตองทําหนาท่ีรองรับการเคลื่อนยายของประชากรจํานวนมาก ท้ังเขามาเพ่ือ

การศึกษาและประกอบอาชพี รวมท้ังการตั้งถ่ินฐานถาวร  

 เหตุปจจัยดังกลาวขางตน กลุมคนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดสงขลาปจจุบัน จึงมีหลายหลากกลุมอาชีพ กลุมสังคม 

กลุมวัฒนธรรม และกลุมเศรษฐกิจท่ีตางระดับกัน คือมีท้ังชนชั้นลาง ชั้นกลาง และชั้นสูงในแงเศรษฐกิจ มีความ

หลากหลายท้ังดานเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ เพ่ิมมากข้ึน และคาดวาจะมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอีกในอนาคต   

เฉกเชนเดียวกัน จากสภาพพ้ืนฐานอันหลากหลายดังกลาวทําใหสงขลามีกลุมองคกรภาคพลเมืองจํานวน

มาก ท่ีดําเนินกิจกรรมสาธารณะ โดยท่ีมี รัฐ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน ไมไดแยกสวนจากกัน   

 

“แนวตั้ง” ถักทอ “แนวราบ” 

จังหวัดสงขลามีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน ๓ รูปแบบคือ การบริหารราชการ

สวนกลางประกอบดวยสวนราชการสังกัดสวนกลางซ่ึงมาตั้งหนวยงานในพ้ืนท่ีจังหวัดจํานวน ๒๒๑ สวนราชการและ

หนวยงานอิสระจํานวน ๔ สวนราชการ และการบริหาราชการสวนภูมิภาคจัดรูปแบบการปกครองและการบริหาร

ราชการ แบงเขตการปกครองเปน ๑๖ อําเภอ ๑๒๗ ตําบล ๑๐๒๓ หมูบาน และการบริหารราชการสวนทองถ่ิน

จํานวน ๑๔๑ แหง จังหวัดสงขลามีประชากร ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จํานวนรวมท้ังสิ้น ๑,๔๑๗,๔๔๐ คน  

การรวมตัวพลเมืองของสงขลา มิไดมีการเคล่ือนไหวบนฐานของชนช้ันใดเพียงชนช้ันหนึ่ง และก็มิใชเรื่อง

แคบๆ เกี่ยวกับผลประโยชนเฉพาะของกลุมใดกลุมหนึ่ง ไมไดเรียกรองผานกลไกทางการเมืองท่ีดํารงอยู และก็

มิไดหวังพ่ึงกลไกของรัฐอยางเดียว แตเคล่ือนไหวเรียกรองดวยตัวเอง ใหความหมายกับการท่ีประชาชนตางลุก

ข้ึนมาทําหนาท่ีของความเปนพลเมืองท่ีรวมดูแลรักษาบานเมือง ดูแลทองถิ่นตนเองใหมีความเขมแข็ง ย่ังยืน มี

ความสัมพันธกันในแนวราบท่ีเทาเทียมกัน ดําเนินกิจกรรมโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน ซ่ึงหากประสานกับโครงสรางการ

บริหารราชการของรัฐท่ีมีความสัมพันธในแนวดิ่งดวยความสมานฉันทแลว ก็จะทําใหสังคมท้ังสังคมมีความ

เขมแข็งเหมือนผืนผาท่ีมีเสนใยแนวตั้งและแนวนอน ถักทอกัน เปนผืนผาท่ีมีความงามและแข็งแรง  

โดยภาพรวมแลว การเกิดข้ึนของกลุมพลเมืองดังกลาว จึงอยูท่ีการใหประชาชนธรรมดามีบทบาทอยางแข็ง

ขันในรูปแบบการรวมตัวกันมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาท่ีสนใจ เปนขบวนการเคลื่อนไหวใหเกิดการปรับเปลี่ยน

โครงสรางความสัมพันธภายใน(Soft Power) มากกวาการเมืองแบบรัฐประชาชาติท่ีมุงเนนการชวงชิงอํานาจรัฐ(State 

Power) ประการท่ีสอง รูปแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหมลักษณะนี้ มิไดใหความสําคัญกับเรื่องการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในระดับชาติ ซ่ึงสงผลตอการทําลายชวงชิงฐานทรพัยากรไปเพ่ือสรางการ
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เติบโตทางเศรษฐกิจและภาคอุสาหกรรม โดยไมสนใจผลกระทบท่ีทองถ่ิน ชุมชน สังคมไดรับผลและเผชิญความ

เจ็บปวด แตสรางรากฐานความสัมพันธ รวมแกไขปญหาท่ีมาคุกคาม และรวมมือกันในแงพิทักษฐานทรัพยากร 

เคลื่อนไหวในระดับทองถ่ินหรือในระดับยอย โดยการเชื่อมโยงปญหาในระดับยอย ทองถ่ิน เพ่ือไปสัมพันธในระดับโลก 

“Think globally act locally”  

 

 
รูปภาพที ่๑ Songkhla Model 

 

 
รูปภาพที ่๒ SCCCRN Model 

 

พัฒนาการของภาคพลเมืองสงขลา  

นับเนื่องจากอดีตมาสูปจจุบัน อาจแบงออกเปน ๓ ชวงสําคัญดังนี้ 
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ในชวงแรก องคกรภาคพลเมืองเติบโตคูเคียงกัน ระหวางองคกรชุมชนท่ีโดดเดนในแงการเงินเพ่ือการออม กับ

องคกรพัฒนาเอกชนท่ีสนใจงานดานทรัพยากร คนจนเมือง องคกรชุมชนหรือภูมิปญญาชุมชนมาจากแกนนําธรรมชาติ

ท่ีมีลักษณะผูนําคุณธรรม เริ่มเขามามีบทบาทตั้งแตป ๒๕๒๐ โดยมีกลุมออมทรัพยของลุงลัภย หนูประดิษฐ เริ่มกอตัว 

ตอมาเริ่มมี NGOs “โครงการพัฒนาชุมชนประมงบานปากบางนาทับ” (๒๕๒๔) โดยการนําของคุณบรรจง นะแส 

ตอมาเกิดชมรมสงเสริมสุขภาพและความเปนอยูของประชาชน” (๒๕๒๔) โดยการนําของ นพ.อนันต บุญโสภณ 

จากนั้นมีชมรมเพ่ือนนักพัฒนาภาคใต(๒๕๒๔-๒๕๒๘) กลุมพืชรวมยาง/กลุมเกษตรปายาง/กลุมเกษตรยกรอง/กลุมผัก

พ้ืนบาน (๒๕๒๘-๒๕๒๙) โดยการนําของคุณกําราบ พานทอง“CORE Radio กลุมสื่อวิทยุสรางสรรค” (๒๕๓๐) 

“โครงการพัฒนาชุมชนแออัดภาคใต” (๒๕๓๑) โดยการนําของคุณพิชยา แกวขาว 

ตอมาเกิดสงขลาฟอรั่ม(๒๕๓๖) กลุมรักคูขุด (๒๕๓๖) มูลนิธิรักบานเกิดภาคใต (๒๕๓๖) เครือขายธรรม

ยาตราเพ่ือทะเลสาบสงขลา (๒๕๓๘) และเครือขายท่ีเคลื่อนไหวในเชิงประเด็นท่ีตนสนใจ อาทิ เครือขายกสิกรรมไร

สารพิษ (๒๕๓๘) เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก (๒๕๓๙) เครือขายลุมน้ําภาคใต (๒๕๓๙) กลุมรักษคลองอูตะเภา

(ตอนลาง) (๒๕๓๘) รวมถึงเครือขายเกษตรอินทรีย สงขลาประชาคม(๒๕๓๙) “สมัชชาจังหวัดสงขลาเพ่ือการปฏิรูป

ทางการเมือง” (๒๕๔๐) เรียกรองรัฐธรรมนูญฯ ฉบับพ.ศ.๒๕๔๐  และวิทยาลัยวันศุกร (๒๕๔๒) 

ป ๒๕๔๑-๒๕๔๓ แนวคิดเชิงปฎรูปเริ่มกอตัวในระดับชาติ เกิดการสนับสนุนองคกรภาคประชาสังคมผาน

กองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม (SIF) มีความพยายามยกระดับพัฒนากลไกการมีสวนรวมของภาคประชาชน มีการคัด

สรรตัวแทนภาคประชาชนเขาสูคณะกรรมการสุขภาพระดับพ้ืนท่ี (กสพ.) ๒๕๔๓ ถึงตนป ๒๕๔๔ โครงการบริโภคเพ่ือ

ชีวิตสงขลา มูลนิธิรักบานเกิดภาคใต และศูนยประสานงานองคกรภาคประชาชนสงขลา (ศปส.) และเกิดประชาคม

สุขภาพสงขลา รวมตัวกันเพ่ือกระชับความสัมพันธขององคกรชุมชน องคกรการเงิน และเครือขายเชิงประเด็น  

ชวงท่ีสองหลังป ๒๕๔๔ เปนตนมา สงขลาก็เปนเหมือนกับอีกหลายจังหวัดของประเทศไทย กลาวคือเปนสวน

หนึ่งของขบวนการทางความคิดในการปฎิรูประบบสุขภาพ ภาคประชาสังคมระดับจังหวัดไดรับการประสานงาน ภาคี

ตระกูลส.เริ่มเขามาสนับสนุนการทํางานโดยชูประเด็นงานดานสุขภาพมาสูชุมชน ขยายมุมมองดานสุขภาพมาเปน 

“สุขภาวะ” และปรับใชทฤษฎี “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ของนพ.ประเวศ วะสี นํามาสูภาคปฎิบัติการสําคัญๆ ไดแก 

• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานัก ๓ สนับสนุนผานเครอืขายสราง

เสริมสุขภาพจังหวัด/เครือขายสรางสุขภาพ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใตดําเนินการรวมกับจังหวัด

สงขลา โดยการประสานศักยภาพระหวางองคกรการเงิน องคกรชุมชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ผานการใช

ประเด็นรวมโดยมีเปาหมายเพ่ือการสรางสุขภาวะในระดับพ้ืนท่ี มุงเนนการสรางเครือขายท่ีสนใจในประเด็นรวม

เดียวกันผานแผนสุขภาพจังหวัด โดยมีองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลาและจังหวัดสงขลา(ทานผูวาราชการจังหวัด 

นายสมพร ใชบางยาง)ใหการสนับสนุน เกิดเครือขายภาคประชาชนเชิงประเด็นจํานวนมาก ไดแก หลักประกัน

สุขภาพ/อสม./คนพิการ/ผูสูงอายุ/แรงงานนอกระบบ/เกษตร/เศรษฐกิจพอเพียง/สิ่งแวดลอม/เด็กและเยาวชน/

ผูบริโภค/วัฒนธรรม/สื่อสารสาธารณะ/การจัดการขอมูล พัฒนาการในชวงนี้ทําใหเกิดโครงสรางความเปนองคกร



                                                                                                                                               

                      การเสนอแนะและขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะจงัหวดั                                                                                                                                                 

                                                                                        “งานวนัพลเมืองสงขลา” ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  
 

16 
 

นิติบุคคลของกลุมประเด็นดังกลาวในลักษณะสมาคมและมูลนิธิในเวลาตอมา นอกจากนั้นแลว สสส.ยังได

สนับสนุนการสรางเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานพศส.(พัฒนาศูนยเรียนรูสุขภาวะชุมชน) โดยมีเทศบาล

ตําบลปริกและอบต.ทาขาม เปนแกนนํา  

• สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.) ในป ๒๕๕๒ มีนโยบายสําคัญสนับสนุนใหมี

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน โดยใหมีกลไกคณะกรรมการท่ีประกอบดวยภาคสวนตางๆเขามารวมบริหาร

จัดการ ชวยใหภาคประชาสังคมในระดับพ้ืนท่ีไดมีโอกาสสั่งสมทักษะการบริหารจัดการกองทุนไดไมนอย ในปแรกมี

พ้ืนท่ี ๕๖ แหง ป ๕๓ เพ่ิมเปน ๗๘ แหง และป ๕๔ ครบ ๑๔๐ แหง นอกจากนั้นในระดับเขตยังสนับสนุนภาคประชา

สังคม เครือขาย ๙ ดานเขามามีสวนรวม โดยทํางานรวมกับสมาคมผูบริโภคจังหวัดสงขลา และสนับสนุนใหมีศูนย

ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนสรางการมีสวนรวมในระดับฐานรากอีกดวย 

• สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) สนับสนนุองคกรภาคประชาสังคมมาอยาง

ตอเนื่องโดยใชกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม เปดโอกาสใหพ้ืนท่ีระดับจังหวัดใชพลังทางสังคม ถักทอ

กับพลังความรู ถกแถลง ตอรองกับพลังเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ โดยมีเครื่องมือ

สําคัญ ไดแก สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ...สงขลาเปนพ้ืนท่ีจุดประกายการจัดทําธรรมนูญสุขภาพตําบลข้ึนเปน

แหงแรกของประเทศ และการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ(HIA) เปดโอกาสใหชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากนโยบาย

การพัฒนาขนาดใหญสามารถรองขอใหมีการศึกษาผลกระทบและนํามาสูการกําหนดทางเลือกการพัฒนาใหม โดยรวม

กิจกรรมกับภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลามาตั้งแตป ๒๕๔๔ มีกิจกรรมสําคัญ อาทิ การยกรางพรบ.สุขภาพแหงชาต ิ 

ป ๒๕๔๙ จัดทําแผนสุขภาพจังหวัด ป ๒๕๕๓ จัดทําธรรมนูญลุมน้ําภูมี/กองทุนกลางพิจิตร/ ผลักดันวาระพลเมือง 

“สงขลาพอเพียง” รวมกับ ๑๒ ภาคี  

• สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) นับเปนอีกองคกรท่ีมีบทบาทในการเสริมหนุนขบวนองคกร

ชุมชน สงผลใหองคกรสวัสดิการชุมชน สภาองคกรชุมชน เติบโต  อาทิ สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา 

สรางวัฒนธรรมการออมและหนุนชวยเปนสวัสดิการภาคประชาชนไดอยางกวางขวาง 

ในขณะเดียวกัน ระยะนี้กลุม NGOz และองคกรชุมชนเดิมก็มีพัฒนาการในงานเชิงประเด็นและพ้ืนท่ีอยาง

ตอเนื่อง กลุม NGOz และประชาสังคมจํานวนหนึ่งไดเขาไปรวมกับชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาท่ี

มุงเนนความสําคัญกับเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในระดับชาติ ซ่ึงสงผลตอการทําลายชวงชิง

ฐานทรัพยากรไปเพ่ือสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาคอุสาหกรรม 

ชวงท่ีสามป ๒๕๕๔ จนถึงปจจุบัน ทิศทางของภาคพลเมืองเคลื่อนไหวออกไปใน ๒ ทิศทางหลัก กลาวคือ 

แนวทางท่ีจะคัดคาน ตอรอง กับนโยบายการพัฒนาท่ีสงผลกระทบตอฐานทรัพยากรของพ้ืนท่ี กับแนวทางท่ีสราง

ความเขมแข็งภายในขององคกร สานพลังพลเมืองเขามามีสวนรวมในการพัฒนากับภาคสวนตางๆ โดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน   

โดยสรุป งานวันพลเมืองสงขลา ตองการนําเสนอแนวทางการพัฒนาใหม มุงเนนการปรับเปล่ียน

ความสัมพันธภายใน มากกวาปฎิวัติเขาไปยึดโครงสรางแหงอํานาจตามรูปแบบความเช่ือของการเมืองหรือการ
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เคล่ือนไหวทางสังคมแบบเกา พรอมเปดพ้ืนท่ีใหกับภาคสวนตางๆไดเขามามีปฎิสัมพันธ สานสนทนา ถกแถลง 

ตอรอง และปฎิบัติการไปสูประโยชนสาธารณะ บนฐานวิถีและความเช่ือของตน ทุกคนมีพ้ืนท่ีของตนเองในฐานะ

ผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญ (Stakeholder) โดยมีเปาหมายรวมเดียวกัน ในการณนี้ภาคพลเมืองจะมีบทบาทนํา

พรอมประสานการทํางานกับภาครัฐ ทองถ่ิน วิชาการ เอกชน ในลักษณะท่ีสามารถสรางความตอเนื่องในการแกไข

ปญหาของพ้ืนท่ีอยางรูและเขาใจท่ีจะนําศักยภาพอันเปนตนทุนมาปรับใชในการพัฒนา และทํางานไปอยางเคารพ

และยอมรับท่ีจะอยูรวมกับความแตกตางหลากหลาย ภาคพลเมืองจะมีศักยภาพท่ีจะหลอมรวมพลังทางสังคม ระดม

สรรพกําลังและทรัพยากรท่ีเปนตนทุนเดิมมาสรางประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ บนฐานความสัมพันธท่ีมีอิสระ 

เปนมิตร กาวขามพรมแดนของภาคสวนตางๆ และพ่ึงตนเอง พรอมกับพัฒนารูปแบบการดําเนินการในลักษณะทํางาน

เปนทีมงานมากกวาพ่ึงตัวบุคคล ไมมีผูนําเดี่ยวโดดท่ีไดรับการยอมรับมาเปนผูนํา สามารถประสานบุคลากรท่ีเปน

ผูปฎิบัติจากภาคสวนตางๆมาทํางานรวมกัน องคกรนําจะรับภารกิจเปนแกนประสานสําคัญ เอ้ืออํานวยในเชิง

กระบวนการ มีการจัดวางระบบสนับสนุนท่ีอยูในกระบวนการเดียวกัน (Flatform) อาทิ ระบบขอมูลกลาง ความรู

กลาง เวทีกลาง กองทุนกลาง ฯลฯ กลไกดังกลาวจะเขามาทํางานรวมกับกลไกปกติของหนวยงานหลักท่ีมีอํานาจ

หนาท่ีตามกฏหมายในลักษณะรวมเรียนรู เสริมหนุน เติมเต็มชองวางท่ีเกิดข้ึน  

ปจจุบันมีองคกรภาคพลเมืองในแนวทางดังกลาวท่ีเปนแกนนําในการดําเนินกิจกรรมสาธารณะท่ีสงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงของจังหวัดสงขลา ท้ังท่ีเปนองคกรท่ีมุง ป ระ โยชน ส าธ ารณะเป นห ลัก (public benefit 

organizations) องค ก ร ท่ี มุ ง ป ระ โยชน ของมวลสมาชิ ก เป นหลัก(mutual benefit organizations) และ

องคกรประเภทท่ีมุงตอบสนองเปาหมายของรัฐหรือหนวยงานเอกชน เชน องคก ร พั ฒนาเอกชนท่ีตั้งโดยรัฐ

(government-organized-non-governmental organizations-GO-NGOs) องคก ร พั ฒนาเอกชนของธุรก ิจ 

(business-ownednon-governmental organizations-BONGOs) เปนตน   

ดังแนวทางขององคกรพลเมืองเหลานี้ 

 

๑)มูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ 

ผลงานสําคัญ ๑๕ ภาคีบริหารจัดการ เกิดข้ึนโดยการประสานงานของมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ 

นํามูลนิธิในเครือขายของพลเอกเปรม ติณสูลานนท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา องคการบริหาร

สวนจงัหวัดสงขลา หอการคาจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สมาพันธสมาคมธุรกิจการทองเท่ียว

จังหวัดสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา ดําเนินกิจกรรมสําคัญคือ จัดทําวิสัยทัศนสงขลา ๒๐๒๐ ประสานใหเกิดวันสงขลา 

มีการมอบรางวัลคนดีศรีสงขลา และประสานใหมีการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยจังหวัดสงขลา  

ท่ีตั้ง : สวนประวัติศาสตรพลเอกเปรมติณสูลานนท ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐  

โทรศัพท ๐๗๔-๓๓๐๒๖๗-๙ อีเมล info@songkhlamodel.com 

mailto:info@songkhlamodel.com
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เลขาฯ : นายสามารถ วราดิศัย มือถือ ๐๘๑-๘๙๘๘๑๐๓ 

 

๒)มูลนิธิชุมชนสงขลา  

คําประกาศ ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา นายชิต สงากุลพงศ 

“๙ ป มูลนิธิชุมชนสงขลา” 

เรียนทานประธาน ทานผูมีเกียรติท่ีเขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน 

มูลนิธิชุมชนสงขลากอตั้งเม่ือมีนาคมป ๒๕๕๒ โดยการประสานระหวางภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และ

ภาครัฐ ทําหนาท่ีสงเสริมการให การระดมทุน เชื่อมประสานเครือขาย และการพัฒนาคน โดยประสานผูใหและผูรับ

กระจายทุนรวมพัฒนาสรางตนแบบการพัฒนา ผลักดันในการสรางนโยบายสาธารณะ สงเสริมใหมีการระดมทุน รวม

ไปถึงการสรางอาสาสมัคร     

ป ๒๕๔๗-๒๕๕๑ เรามีบทบาทในนามเครือขายสรางเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา และแผนงานสรางสุขภาพ

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดทําแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ใชเปนเครื่องมือใน

การพัฒนานโยบายสาธารณะระดับจังหวัด ซ่ึงตรงกับสมัยทานผูวาสมพร ใชบางยาง สนับสนุนใหเกิดการจัดทํา

ยุทธศาสตรระดับจังหวัดรวมกับทางจังหวัด และดําเนินกิจกรรมสนับสนุนใหคนตัวเล็กๆในสังคมไดเกาะเก่ียวกันโดยใช

ประเด็นรวม ๑๔ ประเด็น ในป ๒๕๕๔ เราไดตอยอดเปน “วาระพลเมือง : สงขลาพอเพียง” ดําเนินงานสรางสุข

ภาวะภายในจังหวัดสงขลา ใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการบูรณาการทํางานและการเรียนรูรวมกันในการสราง

สุขภาวะใหกับประชาชนในจังหวัดสงขลา   และจวบจนป ๒๕๕๗ เกิดความรวมมือภายใต ๑๕ ภาคีบริหารจัดการ 

รวมจัดทํา “วิสัยทัศนสงขลา ๒๕๗๐” โดยมียุทธศาสตรสําคัญไดแก การสรางเศรษฐกิจสรางสรรค สิ่งแวดลอมยั่งยืน 

และสังคมเปนสุข  

ปจจุบันมูลนิธิชุมชนสงขลารวมกับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ(สช.) ดําเนินงานเขตสุขภาพเพ่ือ

ประชาชน เขต ๑๒ สนับสนุนงาน ๔P-W จังหวัดขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพประเด็นเกษตร

สุขภาพเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก การจัดการขยะ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

โดยมีแผนงานสําคัญป ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ดังนี ้

๑.รวมกับศปจ.(ศูนยประสานงานพหุภาคีพัฒนาจังหวัดสงขลา) ดําเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบและ

โครงสรางตาง ๆ ในประเทศไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตความเปนประชาสังคมระดับจังหวัดมุงไปสูการลด

ความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย สํารวจและเก็บขอมูลคนยากลําบากและเปราะบางทางสังคมในพ้ืนท่ี ๑๖ อําเภอของ

จังหวัดสงขลา และพัฒนาระบบขอมูลกลางเพ่ือใหเกิดการบูรณาการงานผานแอพพลิเคชั่น iMed@home  และ

รวมกับเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทอดผาปาขยะรีไซเคิลนําเงินท่ีไดไปจัดตั้งกองทุนกลางเพ่ือชวยคน

ยากลําบาก 
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๒.รวมกับขบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมบนฐานปญญา(๔p-W)ภายใตการสนับสนุนของ

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ(สช.) ขับเคลื่อนประเด็นเกษตรสุขภาพเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ผลักดันใหเกิด

การผลิตอาหารสุขภาพเชื่อมโยงกับผูบริโภค สรางตลาดอาหารสุขภาพ 

๓.สงเสริมกิจกรรมสวนผักคนเมือง สรางความสัมพันธผานกิจกรรมของคนเมืองใหสามารถชวยเหลือกันเอง 

พ่ึงพาอาศัยกัน มีการนําขยะเปยกในครัวเรือนมาทําปุยปลูกผัก สงเสริมการเรียนรูการผลิตอาหารหรือปลูกผักตาม

รูปแบบสวนผักคนเมืองผานกิจกรรมหองเรียนสวนผักคนเมือง 

ท้ังนี้จุดเนนในเชิงพ้ืนท่ี ภาคปฎิบัติการจะอยูท่ีตําบลใน ๑๖ อําเภอของจังหวัดสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา

พรอมจะทํางานรวมกับภาคสวนตางๆ  

ขอบคุณและสวัสดีครบั 

ท่ีตั้งสํานักงาน ๗๓ อาคารชิตตยาแมนชั่น ถนนเพชรเกษมซอย ๕ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ 

โทรและแฟกซ ๐๗๔ ๒๒๑ ๒๘๖  

ผูประสานงาน ชาคริต โภชะเรือง ๐๘๑๕๙๙๔๓๘๑  

 

๓)มูลนิธิอนุรักษปาตนน้ําสงขลา 

พัฒนาตอยอดมาจากเครือขายรักษคลองอูตะเภา มีเปาหมายชวยเหลือ และสนับสนุนการเฝาระวังฟนฟู และ

บํารุงรักษาปาไม สัตวปา รวมท้ังทรัพยากรของผืนปาในเขตปาตนน้ํา ปาสงวนแหงชาติและเขตอนุรักษตาง ๆ  ภายใน

จังหวัดสงขลา มิใหถูกบุกรุกทําลาย เพ่ือความสมดุลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาตแิละเพ่ือการดํารงชีวิตอยางมี

ประสิทธิภาพของประชาชนในจังหวัดสงขลา 

ประธานมูลนิธิ: ผศ.บรรเจิด  พฤฒิกิตติ   

ท่ีตั้งสํานักงาน : อาคารสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  

ผูประสานงาน : ประโชติ อินทรถาวร ๐๘๑ ๕๔๑ ๒๙๗๑ 

 

๔)มูลนิธิเครือขายเมืองภาคใตเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ(SCCCRN)  

คําประกาศ ประธานมูลนิธิ นายสมพร สิริโปราณานนท 

เรียนทานประธาน ทานผูมีเกียรติท่ีเขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน 

มูลนิ ธิ เครือข าย เมืองภาคใต เพ่ื อรับ มือการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ  (คมรส .) ก อ ต้ั งเม่ื อ                       

๓๐ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙  โดยไดยกฐานะมาจากโครงการเครือขายเมืองในเอเชียเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศพ้ืนท่ีหาดใหญในระยะยาว Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN)  ซ่ึง

ไดดําเนินงานตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยความรวมมือของทุกภาคสวนในเมืองหาดใหญ และไดรับสนับสนุนเงินทุนจาก

มูลนิธิร็อคก้ีเฟลเลอร ผานทางสถาบันสิ่งแวดลอมไทย เพ่ือขับเคลื่อนดําเนินงานดานการเตรียมความพรอมรับมือตอ
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมกับเครือขายความรวมมือกับ ๑๐ เมือง จาก ๔ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ไดแก 

อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย  

 มูลนิธิฯมีวัตถุประสงคหลักๆ ๓ ขอ ประกอบดวย ๑. เพ่ือสรางความพรอมของเครือขายเมืองตอการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ๒. เพ่ือพัฒนาตนแบบการบูรณาการทุกภาคสวนตอการรับมือเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ ๓. เพ่ือระดมทุนทรัพยากร บุคลากร ในการสนับสนุนการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพของ

ภูมิอากาศ ภายใตปรัชญามูลนิธิท่ีวา  “ทุกภาคสวนเปนเจาภาพ ประชาชนเปนเจาของ”  

 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา ไดมีการขับเคลื่อนงานรับมือและปรับตัวจากภัยพิบัติผานโครงการสําคัญๆ เชน 

โครงการนํารองเครือขายบริหารจัดการอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุมน้ําคลองอูตะเภา โครงการเสริมสรางความสามารถในการ

รับมือและปรับตัวตอการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญในระยะยาว โครงการเสริมสรางความรวมมือและการมีสวนรวม 

ระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเพ่ือการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ จัดทําเว็บไซต hatyaicityclimate.org ซ่ึงเปน

เว็บไซตติดตามสถานการณน้ําในลุมน้ําคลองอูตะเภาผานระบบกลองCCTV ใหประชาชนสามารถใชเพ่ือการเฝาระวัง

และเตือนภัยลวงหนาเปนตน และไดนํารูปแบบดังกลาวขยายผลไปเปนโครงการเชื่อมโยงเครือขายเตือนภัย-ภัยพิบัติ 

๕ ลุมน้ํา ประกอบดวย ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ลุมน้ําคลองอูตะเภา ลุมน้ําเทพา ลุมน้ําคลองภูมี ลุมน้ําคาบสมุทรสทิง

พระ จ.สงขลา โครงการวางระบบเตือนภัยเพ่ือปองกันปญหาอุทกภัยของกลุมจังหวัดชายแดนใต   

 แผนงานตอไปในอนาคตทางมูลนิธิฯจะเปนกลไกประสานใหเกิดการดําเนินงาน ๑. ขับเคลื่อนใหเกิดการ

ปรับตัวเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยง  ๓. การ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืนเพ่ือลดภาวะโลกรอน  ๔. การสรางความรวมมือในการบริหาร

จัดการเตรียมความพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ ๕. การแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ 

การรณรงค  สื่อสาร และประชาสัมพันธ  

ขอบคุณและสวัสดคีรบั 

ท่ีทําการ : ศนูย์เรียนรู้เพ่ือการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศเมืองหาดใหญ่ (HCCRLC) 

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 

ตดิตอ่ประสานงาน : คณุพร้อมศกัดิ ์จิตจํา โทรศพัท์ ๐๘๑-๐๘๔๒๑๔๘  โทรสาร ๐๗๔-๒๐๑๑๘๙ 

E-mail : acccrnhatyai๒๐๑๓@gmail.com 

 

๕)มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ( โฮมเน็ทไทยแลนด) 

เรียนทานประธาน ทานผูมีเกียรติท่ีเขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน 

มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพเริ่มกอตั้งในป ๒๕๔๐ ไดจดทะเบียนอยางเปนทางการเม่ือป ๒๕๔๕   

ทํางานกับกลุมแรงงานนอกระบบอยางตอเนื่องในประเด็นตาง ๆ เชนสงเสริมใหเกิดการรวมตัวและสรางความเขมแข็ง

แกเครือขายแรงงานนอกระบบ รณรงคใหสังคมรับรูและเขาใจปญหาและความตองการของแรงงานนอกระบบ รวมท้ัง



                                                                                                                                               

                      การเสนอแนะและขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะจงัหวดั                                                                                                                                                 

                                                                                        “งานวนัพลเมืองสงขลา” ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  
 

21 
 

สนับสนุนใหรัฐบาลพัฒนาการคุมครองทางกฎหมายและทางสังคมแกแรงงานนอกระบบ  ผลจากการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่องทําใหเครือขายแรงงานนอกระบบสามารถรวมตัวกันกันเปนองคกรในระบบฐานสมาชิก (Membership-

Based Organization) และสามารถจดทะเบียนเปน สมาคมเครือขายแรงงานนอกระบบไดในป ๒๕๕๓ มูลนิธิฯ และ

สมาคมฯไดรวมกับนักวิชาการและภาคประชาสังคมอ่ืนๆ ไดรวมกันรณรงคทางดานกฎหมายและนโยบายท่ีเปน

ประโยชนกับแรงงานนอกระบบอยางตอเนื่อง  เชนการคุมครองทางสังคม  พรบ.ผูรับงานไปทําท่ีบาน จนสามารถ

ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ คือ  ป ๒๕๔๕  เกิดกฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใหสิทธิคนไทยทุก

คนท่ีไมมีหลักประกันสุขภาพไดเขาถึงการประกันสุขภาพ  

แรงงานนอกระบบคือใคร   กระทรวงแรงงานไดใหคํานิยามแรงงานนอกระบบไววา “แรงงานนอกระบบ

หมายถึง ผูมีงานทําท่ีไมไดรับความคุมครอง และไมมีหลักประกันทางสังคมจากการทํางาน”  จากการสํารวจของ

สํานักงานสถิติแหงชาติระบุวาในป ๒๕๕๗ ประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบอยูสูงถึง ๒๒.๑ ลานคน หรือเปนรอยละ 

๕๗.๖ ของจํานวนแรงงานท่ีมีงานทําท้ังหมด ๓๙.๔ ลานคน ขนาดและความสําคัญของเศรษฐกิจภาคนอกระบบนั้นมี

ความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาเศรษฐกิจภาคในระบบเชนโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัทธุรกิจท่ัวไป จากการสํารวจ

ของ Friedrich Schneider and Dominik Enste นักวิชาการจากออสเตรียและเยอรมัน พบวาในป ๒๕๕๓ ขนาด

ของเศรษฐกิจภาคนอกระบบของประเทศไทย ชวงระหวางป ๒๕๔๒-๒๕๕๐ นั้นมีมูลคาถึง ๕๔.๗ % ของผลิตภัณฑ

มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product -GDP) แตจํานวนแรงงานนอกระบบจํานวนมากจาก ๒๒.๑ ลาน

คนนี้ ตองเผชิญกับการทํางานท่ีไดรับคาแรงนอยกวาคาแรงข้ันต่ํา มีปญหาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการ

ทํางาน และถูกกีดกันออกจากระบบประกันสังคมปกติ ซ่ึงนายจางและภาคอุตสาหกรรมไดอาศัยชองวางทางกฎหมาย

มาจางแรงงานเหลานี้ โดยเฉพาะกลุมผูรับงานไปทําท่ีบาน เพ่ือลดคาใชจายในการผลิตและเพ่ิมความสามารถในการ

แขงขันของตนเอง สถานการณเหลานี้ไดนําไปสูปญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายไดของ

แรงงานนอกระบบ  

เปาหมาย เพ่ือสงเสริมใหเมืองมีการพัฒนาท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ ท้ังดานเศรษฐกิจ 

และการเขาถึงบริการทางสังคมจากภาครัฐ   

แนวทางการทํางาน 

๑.สงเสริมการรวมกลุมและสรางความเขมแข็งใหแกองคกรแรงงานนอกระบบเพ่ือใหสามารถ นําเสนอ

ปญหาและความตองการของตนเองใหไดรับการตอบสนองจากหนวยงานรัฐในทองถ่ิน  

๒.สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองท่ีตอบสนองตอปญหาและความตองการของแรงงานนอก ในประเด็น

ตาง ๆ เชน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคมขนสงสาธารณะ การจัดทํากฎระเบียบท่ีเอ้ือตอการพัฒนาอาชีพ  

มาตรการดานการคุมครองทางสังคม และการกระจายขาวสารขอมูลดานตาง ๆ เปนตน 

๓.พัฒนาความรูความสามารถของแรงงานนอกระบบ ในการเขาถึงบริการตาง ๆ ท่ีจัดโดยภาครัฐ  
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พ้ืนท่ีดําเนินการ  ในเขตเทศบาลนครสงขลา กับกลุมอาชีพ แมคารถเรแผงลอย กลุมมอเตอรไซดรับจาง  

กลุมสงเสริมอาชีพกลุมผาปาเตะบอยาง  กลุมปลูกผักไฮโดรโปนิก และอ่ืน ๆ 

ขอบคุณและสวัสดีคะ 

ผูประสานงานภาคใต   นางจันทนา เจริญวิริยะภาพ มือถือ ๐๘๖-๗๔๙๓๓๐๓   

 

๖.หอการคาจังหวัดสงขลา 

ประธาน : นายกวิศพงศ สิริธนนนทสกุล 

เลขาฯ : นายนพนนท นฤปยะกุล 

สํานักงาน : เลขท่ี ๒๙ ถนนโชติวทยะกุล ๔ ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ 

โทรศัพท ๐๗๔- ๒๔๖๕๘๓ / ๐๗๔-๒๔๖๓๘๘ โทรสาร ๐๗๔-๔๒๙๔๐๐ 

 

๗.สมาคมสมาพันธธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัดสงขลา 

นายกสมาคม : นายสุรพล กําพลานนทวัฒน  

เลขาสมาคม ฯ : นายกิตธนา สุบรรพวงศ 

ผูประสานงาน : นางสาววรพนิต เจริญพร 

สํานักงาน : เลขท่ี ๖๔-๖๘ ถนนโชติวิทยะกุล ๒ ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ 

มือถือ ๐๘๘-๘๓๐๕๔๒๓ โทรสาร ๐๗๔-๔๒๘๗๗๘  

อีเมล tfos๒๐๑๑@gmail.com 

 

๘.บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด 

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสงขลา(วิสาหกิจเพ่ือสังคม)จํากัด จัดตั้งเม่ือ  ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ประกอบธุรกิจ

เพ่ือขับเคลื่อนเพ่ือสรางรายไดใหชุมชน ประชาชนมีความสุข เกิดประโยชนของเกษตรกร ในจังหวัดสงขลา โดยท่ีจะ

ประกอบธุรกิจใหเกิดกําไร แตจะไมมีการนําผลกําไรจายเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุนในทุกกรณี ในกลุมสินคาเกษตร 

สินคาแปรรูป และการทองเท่ียวชุมชน บริษัทฯจะเขาไปสนับสนุนในดานตางๆไดแก การเขาถึงปจจัยการผลิต โอกาส

ในการเขาถึงแหลงทุน การสรางองคความรู สงเสริมความรูเพ่ือสรางประโยชนตอยอดการตลาด พัฒนาแบบบูรณา

การ วิเคราะหตลาดไปจนถึงชองทางการขายใหมๆ การสื่อสารสรางการรับรูเพ่ือความยั่งยืน ชวยสรางแบรนดและหา

ชองทางการประชาสัมพันธผานสื่อทองถ่ินและสื่อระดับประเทศ และบริหารจัดการท้ังดานตนทุน บัญชี เปนรูปแบบ

ธุรกิจท่ีรายไดหลักมาจากการใหคําปรึกษาแกธุรกิจชุมชนและการคาขาย 

สํานักงาน : เลขท่ี ๗๓ ซอย ๕ ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ 

ประธาน : ดร.สมพร สิริโปราณานนท 

mailto:tfos2011@gmail.com
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ผูจัดการ : นางกนกวรรณ วีระเดชะ ๐๙๓ ๕๘๑ ๘๘๖๓ 

 

๙.มหาวิทยาลัยทักษิณ 

คําประกาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย ดร.วิชัย ชําน ิ

“๕๐ ป แหงความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยทักษิณคูถ่ินใต” 

เรียนทานประธาน ทานผูมีเกียรติท่ีเขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน 

ในวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะกาวเขาสูปท่ี ๕๐ ของการสถาปนามหาวิทยาลัย หาก

จะยอนเวลากลับไปเม่ือ ๕๐ ปท่ีผาน มหาวิทยาลัยทักษิณมีพัฒนาการมาอยางยาวนาน มหาวิทยาลัยทักษิณเปนสวน

หนึ่งของการรวมผลิตบัณฑิตเพ่ือพัฒนาประเทศชาติ และเปนสวนสําคัญในการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใตมาอยางตอเนื่อง 

โดยเริ่มตนจากเม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เราไดเปดวิทยาลัยวิชาการศึกษาข้ึนอยางเปนทางการ ณ ตําบลเขา

รูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๑ เราจึงถือวันดังกลาวเปนวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ทักษิณ  โดยในปการศึกษา ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยทักษิณไดขยายการจัดการเรียนการสอนไปท่ีตําบลบานพราว อําเภอ

ปาพะยอม จังหวัดพัทลุง ทําใหมหาวิทยาลัยทักษิณมีการบรหิารงานแบบ ๒ วิทยาเขต ประกอบดวยวิทยาเขตสงขลา

และวิทยาเขตพัทลุง 

ตลอดระยะเวลา ๕๐ ป มหาวิทยาลัยไดผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติแลว

จํานวน ๖๘,๓๖๕ คน ปจจุบนัมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการเรียนการสอน ๑๓ คณะ ไดแก ๑) คณะศึกษาศาสตร ๒) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๓) คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ๔) คณะศิลปกรรมศาสตร ๕) คณะ

นิติศาสตร ๖) คณะวิทยาศาสตร ๗) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๘) คณะวิศวกรรมศาสตร ๙) คณะพยาบาล

ศาสตร ๑๐) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ๑๑) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ๑๒) วิทยาลัยการจัดการ

เพ่ือการพัฒนา ๑๓) วิทยาลัยนานาชาติ  ในปพ.ศ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยยังไดมีแผนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง อยางชัดเจนเพ่ือเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนในจังหวัดพัทลุง

และจังหวัดใกลเคียง และเพ่ือเปนสวนสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนท่ี นอกจากนี้แลว ในปพ.ศ. 

๒๕๖๒ มหาวทิยาลัยทักษิณมีแผนในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณในวิทยาเขตพัทลุงดวย โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือเปนสถานศึกษาตนแบบในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ ในสังคมพหุวัฒนธรรมสอดคลอง

กับความตองการของชุมชนและสอดคลองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังยังเปนแหลงวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเชิงสรางสรรคทางการศึกษา ท่ีนําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑  

นับตั้งแตป พ.ศ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยทักษิณจะเปดประตูบานใหกวางตอนรับประชาคมจังหวัดสงขลาและ

พัทลุง และเดินออกไปจากรั้วมหาวิทยาลัยเพ่ือรับใชชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยมากข้ึน เราตั้งใจใหท่ีจะพัฒนาสถาบัน

ทักษิณคดีศึกษาพิพิธภัณฑคติชนวิทยามีชีวิตเพ่ือเสริมสรางศักยภาพแหลงเรียนรูพหุวัฒนธรรม และเปนทองเท่ียวและ

แหลงเรียนรูวัฒนธรรมภาคใตท่ีมีมาตรฐานเพ่ือเปนสวนหนึ่งท่ีจะสงเสริมรายไดการทองเท่ียวของคนสงขลาและคน
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เกาะยอ รวมท้ังเราอาสาจะเปนสวนสําคัญในการสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาเกษตร โดยคณะวิศวกรรมศาสตร และ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ  โดยมหาวิทยาลัยทักษิณตระหนักดีมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีรับใชสังคม รวมพัฒนา

เมือง รวมพัฒนาประเทศ หากทวาการพัฒนาตามท่ีวานั้นไมสามารถสําเร็จดวยพลังของมหาวิทยาลัยเพียงลําพัง หาก

ตองเปนพลังของการมีสวนรวมของหลายฝาย คําประกาศของมหาวิทยาลัยทักษิณจึงเปนคําประกาศวา เราจะเปน

สวนหนึ่งของการสรางพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปเคียงกับพ่ีนองประชาคมสงขลาทุกกลุมอยางเต็มท่ีครับ  

ขอบคุณและสวัสดีครับ 

ท่ีอยูองคกร : ๑๔๐ ถนนกาญจนวนิช ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 

ผูประสานงาน : ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ            

มือถือ ๐๘๖-๖๘๒๑๗๑๗ 

 

๑๐.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เลขท่ี ๑๖๐ หมู ๔ ถนนกาญจนวนิช ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท 

๐๗๔-๒๖๐๒๔๐ โทรสาร ๐๗๔-๒๖๐๒๔๓ 

อธิการบดี : ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม 

รองอธิการบดี : นางสาวจิรภา คงเขียว มือถือ ๐๘๗-๓๙๐๒๔๗๒ 

ผูประสานงาน : นางสาวจุฑามาศ แกวศรี 

 

๑๑.ศูนยอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เรียนทานประธาน ทานผูมีเกียรติท่ีเขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน 

ศูนยอาสาสมัครกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มี ๒ หนวยงานยอยไดแกหนวยสงเสริม

งานอาสาสมัคร และหนวยบัณฑิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท้ัง ๒ หนวยงาน พรอมประสานรวมใจชาว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท้ังนักศึกษา บัณฑิต นักวิชาการ อาจารย บุคลากร ผูเกษียณ ๕ วิทยาเขตแกปญหาและ

พัฒนาภาคใต วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา ประกอบดวย ๑๘ คณะ นักศึกษาปจจุบันกวา ๒๐,๐๐๐ คน รวม

สรางคนเกง คนดีท่ีมีจิตอาสา พัฒนาจังหวัดสงขลาใหกาวไปขางหนาไมท้ิงใครไวขางหลัง มุงนอมนําพระราชปณิทาน

ของพระบรมราชชนกท่ีวา “ขอใหถือประโยชนสวนตนเปนท่ีสอง ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง” มาเปน

หลักยึดม่ันในการสงเสริมการดําเนินงานเพ่ือสังคมของลูกพระบิดาทุกชีวิตตอไป 

ศูนยอาสาสมัครมีวัตถุประสงค เพ่ือเปดพ้ืนท่ีแหงการเรียนรู สูการสรางแรงบันดาลใจในการดําเนินงาน

อาสาสมัครเพ่ือสังคมในพ้ืนท่ีภาคใต แกนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสถาบันอุดมศึกษา

อ่ืนๆ รวมถึงนักเรียน และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเพ่ิมมากข้ึน   สงเสริมให เกิดเครือขายความรวมมือระหวาง

สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมกับเครือขายองคกรอาสาสมัครและชุมชน ในการพัฒนา
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งานอาสาสมัครเชิงสรางสรรคในพ้ืนท่ีภาคใต และ สื่อสารผลการดําเนินงานดานตางๆ ของภาคีเครือขายอาสาสมัครใน

พ้ืนท่ีภาคใต ใหสังคมไดรับรูมากยิ่งข้ึน  รวมท้ังเปนการปลูกฝงจิตสํานึกดานจิตอาสาท่ีถูกตองและเหมาะสม ปลูกฝง

คานิยมในการทําประโยชนเพ่ือผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน กอใหเกิดความภาคภูมิใจในคุณคาของตัวเอง และเกิด

จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

ขอบคุณและสวัสดีครับ 

ศูนยอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ท่ีอยูสํานักงาน : กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

โทรศัพท ๐๗๔-๒๘๒๒๐๑-๕ โทรสาร ๐๗๔-๒๘๒๒๐๖ 

ผูประสานงาน : นายรชดี บินหวัง นักวิชาการศึกษา โทรศัพท ๐๗๔-๒๘๒๒๐๒ 

 

๑๒.ภาคคีนรักเมืองสงขลาสมาคม 

ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมถือกําเนิดข้ึนเม่ือ พ.ศ.๒๕๕๒ ดวยจุดมุงหมายท่ีจะเปนศูนยกลางท่ีคนรักเมือง

สงขลา ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ไดมีสวนรวมในการนําเสนอความคิด ประสบการณ ไดรับรูและภาคภูมิใจในคุณคาของ

เมืองท่ีอาศัยอยู กอใหเกิดความหวนแหนมรดกทางวัฒนธรรม รวมกันผลักดันใหอนุรักษสิ่งทรงคุณคาเหลานี้ไวไมให

สูญหาย และรวมมือกับทุกภาคสวนท่ีจะสรางสรรคใหเมืองสงขลาเปนเมืองท่ีนาอยูเปนมรดกของชาติและมรดกโลก   

 ในป พ.ศ.๒๕๕๖ สมาชิกจึงไดรวมกันกอตั้ง "ภาคีคนรักเมืองสงขลา (Songkhla Heritage Trust)" ข้ึนเปน

องคกรอยางเปนทางการ สนบัสนุนการดําเนินงานของภาคีอยางเขมแข็งรวบรวม รักษา และเผยแพรความรูเรื่องเมือง

เกาสงขลา ท้ังดานผูคน บานเรือน ประเพณี อาหาร และวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของมืองสงขลา เฝาระวังการ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองเกาสงขลา รวมกันควบคุมคัดคานและผลักดันไมใหมีการทําลายคุณคา และ

บรรยากาศของเมืองเกา ปลุกชีวิตชีวาของเมืองเกาสงขลา สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวอยางรูคุณคา จัดเทศกาล

ละคร ดนตรี และศิลปะเพ่ือยกระดับเมืองเกาสงขลาสูเมืองอารยธรรมสนับสนุนกระบวนการท่ีจะนําเมืองสงขลาสู

มรดกโลก 

ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม มีผลงานสําคัญ ไดแก Rebranding เมืองเกา ดวยการนําบทเรียนของเมือง

ปนังและสิงคโปรมาปรับใชพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง โดยใชแนวทางใหทุกฝายรวมกําหนดทิศทางอนาคตของเมือง : สงขลา

มรดกโลก จากนั้นจึงเริ่มฟนฟูเมืองผานมิติวัฒนธรรมและแหลงธรรมชาติ สื่อสารกับสังคมดวยการแตงเพลงสงขลา

เสนหสงขลา พรอมกับออกสื่อรายการทีวี.ปลุกคุณคาของเมืองจนเกิดการเห็นคุณคา ตอมายกระดับมาสูการเปนเมือง

สรางสรรค และไปสูเมืองของผูประกอบการในปจจุบัน 

ท่ีอยู ๑๓ ถนนนครนอก ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ มือถือ ๐๘๑-๒๗๖๗๙๓๕ 

โทรศัพท ๐๗๔-๓๒๑๖๗๕ โทรสาร ๐๗๔-๓๒๑๖๗๖ 

อีเมล sknt๑๓๑๓@gmail.com 

mailto:sknt1313@gmail.com
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ประธาน : นายรังสี รัตนปราการ   

ผูประสานงาน : นายสืบสกุล ศรีสุข 

 

๑๓.สมาคมผูบริโภคสงขลา 

คําประกาศเจตนารมณ สมาคมผูบริโภคสงขลา 

บริโภคแบงปน  รวมกันสรางประสานใจ เพ่ือเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

CSA For SDGs 

โดย...รศ.ดร.เริงชัย   ตันสกุล  นายกสมาคมผูบริโภคสงขลา 

ท่ีมา 

 สมาคมผูบริโภคสงขลา เปนการรวมตัวกันของกลุมประชนท่ีตื่นรู  มีความสนใจตอสถานการณปญหา การถูก

เอารัดเอาเปรียบ การเขาไมถึงสิทธิและทรัพยากรของประชาชน   โดยไดมีการรวมตัวกันตั้งป ๒๕๔๐ ดําเนินงานมา

อยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  มีวัตถุประสงคสําคัญในการดําเนินงานคือ ๑. เพ่ือสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของ

ผูบริโภค  ๒. เพ่ือติดตามและเฝาระวังสถานการณปญหาของผูบริโภค  ๓.เพ่ือขับเคลื่อนและผลักดันขอเสนอนโยบาย

ท่ีเปนประโยชนตอผูบริโภคและสาธารณะ  ๔.เพ่ือพัฒนากระบวนการผูบริโภคใหเกิดจิตสํานึกการบริโภคอยางยั่งยืน

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

วิสัยทัศนองคกร 

รวมพลังเครือขายพิทักษสิทธิ   ปลุกจิตสํานึกผูบริโภค  

สรางการมีสวนรวมโดยใชองคความรู   บูรณาการอยางยั่งยืน 

พันธกิจ 

๑. สรางความเขมแข็ง ปลุกจิตสํานึกใหผูบริโภค มีการพิทักษสิทธิใหเกิดการบริโภคอยางยั่งยืน 

๒. สรางระบบสารสนเทศเพ่ือเปนแหลงขอมูลท่ีใชเผยแพรสูสาธารณะ 

๓. พัฒนากลไกการมีสวนรวมของผูบริโภคในการจัดการปญหาทุกระดับ 

๔. พัฒนาเครือขายองคกรผูบิโภคใหมีคุณภาพครอบคลุมท้ังจังหวัด 

๕. สรางระบบกลไกเฝาระวังสํารวจประเด็นปญหาผูบริโภคนําเสนอตอหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยใช “สภา

ผูบริโภค” 

ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 สมาคมผูบริโภคสงขลา มีการดําเนินการงานมาอยางตอเนื่องกวา ๒๐ ป  โดยมีผลงานท่ีสําคัญ เชน  การ

ดําเนินการชวยเหลือผูบริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิผูบริโภคในดานตางๆ กวา๑๐๐ กรณี ในปท่ีผานมา , สนับสนุนการ

รวมกลุมผูบริโภคในระดับอําเภอเปนเครือขายผูบริโภคในระดับอําเภอ รวม ๑๐ อําเภอในจังหวัดสงขลา , การเฝา
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ระวังสินคาโลชั่นผิวขาวใสสารตองหามอันตรายนําไปสูการจับกุมสถานท่ีผลิต , การรณรงคผลักดันกฎหมายนโยบายท่ี

เก่ียวของการผูบริโภค  เปนตน 

แผนงานและทิศทางการดําเนินงาน ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

๑. สงเสริมสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของผูบริโภคใหรูเทาทันและเขาถึงสิทธิ 

๒. สงเสริมการรวมกลุมผูบริโภคใหเกิดเปนองคกรผูบริโภค สนับสนุนใหเปนองคกรท่ีมีคุณภาพสามารถให

ความชวยเหลือผูบริโภคไดถึงในระดับพ้ืนท่ี โดยเชสื่อมโยงการทํางานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๓. การพัฒนากลไกการเฝาระวังสินคาไมปลอดภัยในระดับพ้ืนท่ีโดยการมีสวนรวมของผูบริโภค เพ่ือเตือนภัย

ผูบริโภคและนําสูการจัดการปญหารวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๔. สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดมาตรการหรือนโยบายเพ่ือการคุมครองผูบริโภค 

๕. การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนเขาถึงสิทธิผูบริโภคและสิทธิในระบบหลักประกันสุภาพ 

๖. การพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการผูบริโภคและการผลิต  ใหเกิดจิตสํานึกการบริโภคอยางยั่งยืนและ

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

สํานักงาน : เลขท่ี ๒ ถนนไทยสมุทร ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ 

โทรศัพท/โทรสาร ๐๗๔ ๒๕๔ ๕๔๒ 

นายก : รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล 

ผูประสานงาน : นางสาวจุฑา สังขชาติ ๐๘๙ ๗๓๔ ๒๒๙๘ 

 

๑๔.สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา 

 เรียนทานประธาน ทานผูมีเกียรติท่ีเขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน 

สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา นับเปนองคกรท่ีดําเนินการพัฒนาคน ๔ ข้ันของจังหวัดสงขลาและ 

มีเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล/เทศบาลเปนเครื่องมือท่ีจะดําเนินงานดานสังคมในระดับชุมชน ไดจัดตั้งข้ึน

นับเปนแหงแรกของประเทศไทยเม่ือป พ.ศ.๒๕๔๙  โดยความรวมมือของภาคประชาชนอันเกิดจากอุดมการณการ

พัฒนาคนตามแนวคิดสัจจะลดรายจายวันละ ๑ บาท ของ ดร.ครูชบ  ยอดแกว ผนวกกับความคิดจะพ่ึงตนเองของ

ภาคประชาชนท่ีดําเนินการกองทุนสัจจะลดรายจายวันละ ๑ บาท ซ่ึงปจจุบันปรับเปนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล/

เทศบาล เพ่ือเปนศูนยกลางในการประสานงานและเชื่อมโยงงานในลักษณะแนวราบกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล/

เทศบาล และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับจังหวัด และบทบาทการเชื่อมโยงในลักษณะแนวตั้งกับหนวยงาน

ภาคีท่ีใหการสนับสนุน ประกอบไปดวยจังหวัดสงขลา ผานสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด

สงขลา  องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย  คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ และรัฐบาล 
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    กระบวนการดังกลาวไดนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง

คุณธรรม ๔ ประการ สัจจะ ทมะ  ขันติ  และจาคะ ท่ีทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ เพ่ือไปสูการพัฒนาคน 

๔  ข้ัน โดยใชสวัสดิการและบุญเปนเครื่องมือ นําไปสูเปาหมายการเกิดสังคมดี  คนมีความสุข ตลอดระยะเวลา ๑๐ ป 

ความภาคภูมิใจท่ีสําคัญขององคกร ความมีเอกภาพเปนหนึ่งเดียว พ่ึงตนเองไดในระดับหนึ่งเปรียบขบวนการรถไฟซ่ึงมี

สมาคมสวัสดิการภาคประชาชานสงขลาเปนหัวรถจักรกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล/เทศบาล เปนตูโบก้ีรถไฟจํานวน 

๑๔๐ กองทุน สมาชิก ๒.๕ แสนคน รวมกันตอสูทางความคิดกับผูมีอํานาจรัฐ ในการสมทบงบประมาณ ๑ ตอ ๑ ตอ 

๑ ตอ ๑ ตอ๑ ( กองทุน/รัฐบาล/อบจ./อบต./เทศบาล ) ปละ ๓๖๕ บาทตอคน ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งใน

วันท่ี ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เกิดโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ป๒๕๕๓-๒๕๕๕ ไดรับอานิสงคกับพ่ีนอง

ท่ีดําเนินการสวัสดิการชุมชนท้ังประเทศกวา ๖,๐๐๐ ตําบล สมาชิก ๕.๕ ลานคนและตนเองไดรับการสนับสนุนจาก

องคกรใหไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ ๒ สมัย ระยะเวลา ๙ ป ถือเปน

เกียรติประวัติ อันสูงสุด ลาสุดไดรวมยกรางพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล...เพ่ือเปนเครื่องมือและ

หลักประกันความม่ันคงและยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล/เทศบาล   

ถึง ณ วันนี้ตองยอมรับวา การพัฒนาคนตองใชระยะเวลา ประสบการณองคความรู  และความมุงม่ัน ความ

อดทน  ดวยปณิธานอันแรงกลา ความเชื่อและศรัทธา ในอุดมการณ แนวคิด  องคกรประสบความสําเร็จไดในระดับ

หนึ่งผลเปนท่ีนาพอใจ แตยังไปไมถึงเปาหมาย ๕๐% ของประชากรท้ังจังหวัด ซ่ึงมีความจําเปนตองขยายแนวคิดและ

สมาชิกตอไป                      

ขอบคุณและสวัสดคีรบั 

สํานักงาน : เลขท่ี ๔๐ ถนนริมทางรถไฟนอก ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 

นายก : นายอุดม แกวประดิษฐ 

ผูประสานงาน : นายโมกขศักดิ์ ยอดแกว ๐๘๑ ๖๐๙ ๒๘๐๐ 

 

๑๕.สมาคมศิลปนพ้ืนบานจังหวัดสงขลา 

เรียนทานประธาน ทานผูมีเกียรติท่ีเขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน 

สมาคมศิลปนพ้ืนบานจังหวัดสงขลาตั้งอยูท่ีวัดคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จัดตั้งเปนสมาคม

เม่ือวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เปนองคกรท่ีเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนการเรียนรู ความคิดประสบการณ ตลอดจน

เผยแพรขาวสารเก่ียวกับศิลปนพ้ืนบานและภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดสงขลา ทําการศึกษาคนควาเก่ียวกับศิลปน

พ้ืนบานจังหวัดสงขลาและภูมิปญญาทองถ่ิน รวมมือประสานกับองคกรเอกชนและทางราชการจัดกิจกรรมตางๆ 

เก่ียวกับงานดานสุขภาพ สิ่งแวดลอม ศิลปนพ้ืนบานและภูมิปญญาทองถ่ิน มีผลงานพอสังเขป ดังนี้ 

๑. โครงการพัฒนาเครือขายศิลปนพ้ืนบานจังหวัดสงขลา ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการ 
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บริหารสวนจังหวัดสงขลา ป พ.ศ.๒๕๕๐ – ปจจุบัน กิจกรรมหลักคือ เขาคายอบรมเยาวชนรักษโนราโรงครู-หนัง

ตะลุง , จัดมหกรรมโนราโรงครู-หนังตะลุง 

๒. โครงการโนราโรงครูเรียนรูหนังตะลุง ไดรับสนับสนุนงบประมาณ จากเทศบาลหาดใหญ ป พ.ศ.๒๕๕๕-

ปจจุบัน กิจกรรมหลักคือ คายอบรมโนรา ,มหกรรมโนราโรงครู-หนังตะลุง ,นิทรรศการโนรา-หนังตะลุง สาธิตการรอย

ลูกปดโนรา ทําเทริดโนรา และแกะสลักหนังตะลุง 

๓. โครงการสื่อพ้ืนบานหลักประกันสุขภาพ ไดรับสนับสนุนงบประมาณ จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ 

เขต ๑๒ ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๐-ปจจุบัน กิจกรรมหลักคือ ใชสื่อพ้ืนบานสรางความรูความเขาใจ เรื่องหลักประกัน

สุขภาพในเขตพ้ืนท่ี ภาคใตตอนลาง 

๔. รวมกับสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดทําโครงการทําขวัญแมยา ฟน

ชีวาคลองบางกล่ํา ,โครงการโนราตัวออนเพ่ือสุขภาพของชาวบก ,โครงการซีละเพ่ือสุขภาพชุมชนตลิ่งชัน,โครงการรอง

แง็งสรางความเขมแข็งใหชุมชนหนองบัว,โครงการถนนวัฒนธรรมและของดีชุมชนควนเนียง ,โครงการลานสะบากีฬา

เพ่ือสุขภาพคลองหอยโขง ,โครงการเปาปเพ่ือสุขภาพกระแสสินธุ ,โครงการสรางสุขภาพชุมชนคนรักษมะโยง สะบา

ยอย ,โครงการคายเยาวชนตําบลพิจิตรสืบสานสิ่งดีๆ ของชุมชนนาหมอม ,โครงการสมัชชาสุขภาพ “ทวดเทง” วาดวย

การขับเคลื่อนนโยบายเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคาบสมุทรสทิงพระ 

๕. โครงการศิลปนพ้ืนบานตานโลกรอน ไดรับการสนับสนุนจากธนาคารโลก ผานทางมูลนิธิชุมชนสงขลา 

กิจกรรมหลัก คือ จัดเวทีเรียนรูเรื่องภัยพิบัติ ,จัดทําสื่อศิลปนพ้ืนบานตานโลกรอนเผยแพรทางยูทูป ,จัดทําเรือพระลด

โลกรอน 

๖. โครงการศิลปนพ้ืนบานถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยไมใช 

งบประมาณของทางราชการ จํานวน ๔ ครั้ง และครั้งท่ีสําคัญ คือ รําโนราจํานวน ๑๕๐ คน ณ ลานปรดีีพนมยงค 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และลานหนาพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 

สิ่งท่ีคาดหวังไว คือ การจัดเก็บขอมูลเบื้องตนของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมโนราและหนังตะลุง เพ่ือ 

จุดประกายใหมีการผลักดันใหหนังตะลุงและโนรา เปนมรดกโลก 

ขอบคุณและสวัสดีครบั 

 ผูประสานงาน : นายประเสรฐิ รกัษวงศ ๐๘๔ ๓๙๖ ๙๓๓๒ 

ท่ีตั้ง : ๑๒๓ หมูท่ี ๔ ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐  

 

๑๖.องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา 

เรียนทานประธาน ทานผูมีเกียรติท่ีเขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน 

กองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพจังหวัดสงขลา เกิดข้ึนจากความรวมมือระหวางสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.)สนับสนุนงบประมาณรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลารายป มีภารกิจ
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หลักในการดูแลกลุมเปาหมาย ไดแก คนพิการ(ท.๗๔) ผูสูงอายุท่ีจําเปนตองฟนฟูฯ ผูปวยท่ีรอการฟนฟู และผูปวยติด

บานติดเตียง การดําเนินงานมีแผนงานสําคัญ ไดแก  

๑)การสนับสนุนใหมีศูนยซอมและผลิตกายอุปกรณ มีธนาคารสรางสุขชุมชน(กายอุปกรณ) รถซอมกาย

อุปกรณMobile Service ในการสรางสุขชุมชน  

๒) สนับสนุนใหมีศูนยบริการฟนฟูสมรรถภาพในชุมชน อปท.นํารอง ๕ แหง ไดแก ทม.สะเดา ทม.เขารูปชาง 

ทต.ระโนด อบต.คูหา และอบต.ทับชาง โดยใชชื่อวา ศูนยสรางสุขชุมชน ทําหนาท่ีฝกอบรมผูชวยนักกายภาพบําบัดให

การดูแลฟนฟูสมรรถภาพในชุมชน 

๓)การปรับสภาพแวดลอมและท่ีอยูอาศัยฯ กําหนดแนวทางในแบบ A  B  C  (๒๐,๐๐๐ บ., ๔๐,๐๐๐ บ.

,๖๐,๐๐๐ บ.) 

๔)สนับสนนุงบประมาณโครงการฟนฟูสมรรถภาพแกหนวยบริการ องคกรคนพิการ และผูสูงอายุ การจัดการ

ฐานขอมูลกลางผานแอพพลิเคชั่น iMed@home 

ท่ีอยู : องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา ๙๐๐ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๑๐๐ 

ผูประสานงาน : ๐๖๓-๐๗๙๙๕๔๔, E-mail : Paorehab.songkhla@gmail.com 

 

๑๗. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.) นาทวี  

เรียนทานประธาน ทานผูมีเกียรติท่ีเขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอตอยอดมาจากงาน District Health System (DHS) หรือ

เครือขายสุขภาพระดับอําเภอ โดยอําเภอนาทวีมุงม่ันเดินตามยุทธศาสตร “คนนาทวีไมทอดท้ิงกัน” ดําเนินการ

พัฒนาเครือขายมาตั้งแตป ๒๕๕๕ กําหนดแนวทางมุงเนนระบบการพัฒนาการดูแลผูพิการในชุมชนโดยบทบาท

โรงพยาบาลชุมชนและเครือขายในการดูแลผูพิการในชุมชน โดยชุมชนเพ่ือชุมชน ซ่ึงเปนการทํางานรวมกันระดับ

อําเภอ ท้ังนี้โดยมีคณะทํางาน DHS อําเภอนาทวีเปนกลไกหลัก ประกอบดวย องคการปกครองสวนทองถ่ิน ตัวแทน

คนพิการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล การศึกษานอกโรงเรียน สาธารณสุขอําเภอ กํานัน/

ผูใหญบาน และอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  

ปจจุบัน พ้ืนท่ีตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ

(พชอ.) ท่ีมีความรวมมือจากภาคสวนตางๆ อาทิ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนารถ ณ อําเภอนาทวี อําเภอนาทวี 

สาธารณสุขอําเภอ มูลนิธิชุมชนสงขลา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อสม.ภาคเอกชน ภายใตยุทธศาสตร  

“คนนาทวีไมทอดท้ิงกัน” ซ่ึงมีการดําเนินกิจกรรม ประกอบดวย 

๑. การดูแล สงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูอยางครอบคลุม โดยจัดตั้งศูนยฟนฟูสมรรถภาพระดับชุมชน 

ตําบล 

๒. การสรางอาชีพแกผูพิการใหสามารถมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
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๓. การดูแลสุขภาพกลุมโรคเรื้อรังโดยใชโครงการหลักเศรษฐกิจพอเพียง “สุขภาพดีวิถีคนนาทวี : อาหารเพ่ือ

การบําบัด” ดึงเครือขายเกษตรจิตอาสา ปราชญชาวบาน แพทยแผนไทยในพ้ืนท่ีรวมดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และใชพ้ืนท่ีในชุมชนเปนแหลงเรียนรู 

๔. โครงการดูแลผูสูงอายุระยะยาวเพ่ือลดคนพิการรายใหมโดยการสรางเครือขายสุขภาพระดับอําเภอคนหา

สิ่งดีในชุมชนและจัดทํากิจกรรมตางๆ ตามบริบทของพ้ืนท่ี อาทิ กลุมชวยเหลือผูสูงอายุท่ียากไรโดยชุมชน กลองยาว

ผูสูงอายุ สินคา OTOP โดยผูสูงอายุผักปลอดสารพิษ กําลังใจจากเพ่ือนเยี่ยมเพ่ือนผลิตภัณฑขาวซอมมือโดยผูสูงอายุ

และซอมแซมบานใหผูสูงอายุและผูดอยโอกาสท่ียากไรเสริมทักษะดานการผลิตและเสริมอาชีพเพ่ิมเติมใหคนพิการ

และครอบครัว 

ในสวนของตําบลทับชาง อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลานั้น เปนหนึ่งในตําบลนํารองในการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.นาทวี) โดยนําหลักการ “พ้ืนท่ีเปนฐาน 

ประชาชนเปนศูนยกลาง” มาปรับใชในการดําเนินการดาน การดูแลผูพิการ ผูสูงอายุ ผูยากลําบากและเปราะบางทาง

สงัคม โดยการนําระบบฐานขอมูลท่ีมีอยูแลวบูรณาการรวมกับระบบฐานขอมูลของ www.ขอมูลชุมชน.com เพ่ือลด

ชองวางการทํางาน ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีจะตองเชื่อมโยงกับภาคสวนตางๆ 

อาทิ ดานสุขภาพ ดานสังคม ดานอาชีพ ดานการศึกษา โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามท่ีดูรวมกันแลวลงพ้ืนท่ีสํารวจ

จนกระท่ังเก็บขอมูลได ๑๐๐% ระบบขอมูลดังกลาว ไดอนุมัติสิทธิ์ใหกับคณะทํางานจากภาคสวนตางๆ นําไปใช

ประโยชนรวมกัน มีการออกรายงาน ประมวลผลใหงายในการนําไปใช และมีระบบเยี่ยมบานท่ีสามารถติดตามผลท่ี

เกิดจากการแกปญหาในระดับบุคคล และมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

การดําเนินการในลําดับตอไป ในเชิงรุก คือการพัฒนาจิตอาสาภายในพ้ืนท่ีใหสามารถดูแลผูพิการ ผูสูงอายุ ผู

ยากลําบากฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน ขับเคลื่อนระบบการดูแลระยะยาว (Long-term care) การ

ฝกอบรมจิตอาสาผูปฏิบัติงานในศูนยฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชนตําบลทับชาง หรือการฝกอบรมจิตอาสาผูดูแลผูพิการ

และผูสูงอายุ เปนตน ตลอดจนการดําเนินการในเชิงตั้งรับ คือการจัดใหมี ศูนยฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชนตําบลทับ

ชาง ใหบริการดานกายภาพบําบัด โดยมีนักกายภาพบําบัดจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทวี 

อยูประจําทุกวัน ดานแพทยแผนไทย ใหบริการนวดแผนไทย และศูนยการอุปกรณ ในการใหยืมกายอุปกรณ โดยจะมี

การจัดใหมีจิตอาสา อยูประจําศูนย วันละ ๒ คน จากท้ังหมด ๗๗ คนเม่ือดําเนินการแลว ไดรับผลตอบรับเปนอยางดี 

ท้ังในดานผูมาใชบริการ และการเปนศูนยการเรียนรู ดานการฟนฟูสมรรถภาพ ใหแกตําบลอ่ืนๆ 

ท่ีกลาวไปนั้นเปนสิ่งท่ีไดดําเนินการตอเนื่องมาจนถึงป ๒๕๖๑ โดยในป ๒๕๖๒ นั้น เราตั้งเปาหมายไววา จะ

พัฒนาการดําเนินงานของศูนยฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชนตําบลทับชาง ใหดีมากยิ่งข้ึน อาทิ ขยายเวลาเปดทําการใน

วันเสารอาทิตย พัฒนาทักษะของผูปฏิบัติงานภายในศูนย และผลักดันใหเปนศูนยการเรียนรูระดับชาติ เปนตน  ท้ังนี้

ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.สงขลา จึงสามารถยกระดับศูนยฟนฟูฯ เปนศูนยสรางสุขชุมชน ซ่ึงจะเปน

ศูนยตนแบบ ในการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนตอไป นอกจากนั้นยังไดรับการสนับสนนุจาก 
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อบจ.สงขลา ในการ กอสรางอาคารศูนยการเรียนรูตําบลทับชาง เพ่ือใชเปนศูนยการเรียนรูในการพัฒนาทักษะของ

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากลําบากและเปราะบางทางสังคม ตลอดจนประชาชนท่ีสนใจ ท้ังนี้ หากการดําเนินการเปนไปได

ดวยดี ก็จะยกระดับเปนโรงเรียนผูสูงอายุตอไป 

ขอบคุณและสวัสดีครบั 

ผูประสานงาน อบต.ทับชาง : ปลัดกิจนันทร  เพ็ชรชุม ๐๘๙ ๘๗๙ ๙๑๗๗ 

 

๑๘.เครือขาย ๒๓ เกลอ (อบต.ทาขาม) 

“ทาขามโมเดล และเครือขาย   ๒๓  เกลอ” 

ประกาศโดย สินธพ อินทรัตน นายกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

  “ภายในป ๒๕๖๔ อบต.ทาขามมุงสูการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม สรางเสริมสุขภาพและสังคม สู

คุณธรรม นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง คูเคียงธรรมชาติ สูความเปนสากล”  นี่คือวิสัยทัศนการพัฒนา อบต.ทาขาม  

 ตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ไดขับเคลื่อนตําบลโดยการใชหลักการมีสวนรวมและแนว

ทางการพัฒนาท่ียั่งยืน “คนทาขามไมทอดท้ิงกัน” สอดคลองกับท่ีทานนายกรัฐมนตรีกลาววาการพัฒนาประเทศไทย

ยุค ๔.๐ เราจะไมทอดท้ิงใครไวขางหลัง ตําบลทาขามขับเคลื่อนตําบล ดวย ๙ ยุทธศาสตรคือ ๑)ดานการพัฒนาตาม

แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒)ดานการสรางเสริมสุขภาพชุมชนใหเปนตําบลสุขภาวะ ๓)ดานการพัฒนา 

โครงสรางพ้ืนฐาน ๔)ดานการเชิดชูภูมิปญญา การศึกษา สงเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ๕) ดานการพัฒนาเด็ก

และเยาวชน ๖)ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทน ๗)ดานการบริหารจัดการตําบล

ทาขาม (การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม)  ๘) ดานประชาสัมพันธและขอมูล ชุมชน  ๙)ดานอาสาสมัครเพ่ือสังคม   

 การขับเคลื่อนการจัดการตําบลแบบมีสวนรวมภายใต 9 ยทุธศาสตรนั้นอยูภายใต ธรรมนูญสุขภาวะชุมชน

ตําบลทาขาม  ๖ หมวด ๔๐ ขอ  นี้ถือเปนหัวใจหลักของการขับเคลื่อนงานพัฒนา ธรรมนูญสุขภาพตําบลทาขามผาน

กระบวนการคิดรวมกันจนเกิดเปนขอตกลงรวมในการจัดการตําบล  ธรรมนูญสุขภาวะตําบลทาขามเปนการทํางานท่ีมี

การประสานความรวมมือระหวางทองถ่ินกับทองท่ี มีกระบวนการท่ีสรางกติกาจากชุมชนระดับหมูบานข้ึนสูกติกา

ระดับตําบล ครอบคลุมการพัฒนาทุกดาน อันมุงสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนตําบลทาขาม ใชกระบวนการ

แบบมีสวนรวมจากคนทาขามอยางกวางขวาง อันเปนรากฐานประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมตั้งแตระดับครัวเรือน 

ระดับหมูบานและระดับตําบล ประกอบดวย หมวดท่ี ๑ ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หมวดท่ี ๒ 

ดานเศรษฐกิจและสวัสดิการชุมชน  เชน  ขอ ๒๑ ประชาชนทําการเกษตรโดยใชแนวทางเกษตรอินทรียเพ่ือลดหรือ

หลีกเลี่ยงการใชสารเคมี  หมวดท่ี๓  ดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม  เชน ขอ๓ ประชาชนตองมีสวนรวมในการรักษา

ความสะอาดเรียบรอยและหามท้ิงขยะลงในท่ีสาธารณะ ขอ๑๕ ประชาชนปลูกพืชผักปลอดสารพิษไวรับประทาน

อยางนอยครัวเรือนละ๕ ชนิด  ขอ๑๘ ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือนของตนเอง ขอ๓๔ ประชาชนใหความสําคัญ

ในการจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟตในงานบุญ ขอ๓๖ ประชาชนมีสวนรวมในการใหความชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ และ
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ผูดอยโอกาสในหมูบาน/ตําบล หมวดท่ี๔ ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมวดท่ี ๕ ดานสังคม – ขอ๑๗ 

ประชาชนเปนสมาชิกสัจจะลดรายจายวันละบาท ขอ๓๘ อบต.ทาขามจัดใหมีศูนยประสานงานธรรมนูญฯ ขอ๓๙ 

อบต.ทาขาม ตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามธรรมนูญฯปละ ๑ ครั้ง หมวดท่ี ๖ การนําธรรมนูญไปสูการ

ปฏิบัต ิโดยการนําใหทุกกองของอบต.มีสวนรวมในการขับเคลื่อนตําบล  

 จาก  ๙ ยุทธศาสตร พัฒนาสูนโยบายสาธารณะ ๗+๑ ประเด็น ไดแก ๑.ประเด็นการบริหารจัดการทองถ่ิน

แบบมีสวนรวม(การบรหิารจัดการแบบมีสวนรวม)  ท่ีเปนแนวทางในการขับเคลื่อนรวมกันของ๒๓ เพ่ือนเกลอใน

จังหวัดสงขลา ยกตัวอยางเชน ธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตําบลทาขาม   การบริการจัดการชุมชนสมานฉันทของควนรู  

ธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล เปนตน ประเด็นการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน ๒.ประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืน          

๓.ประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๔.ประเด็นการเรียนรูของเด็กและ เยาวชน ๕.ประเด็นการ

ดูแลสุขภาพโดยชุมชน ๖.ประเด็นดานการจัดการภัยพิบัติ ๗.ประเด็นการลงทุนดานสุขภาพโดยชุมชน  ยกตัวอยาง

เชน ศูนยแพทยสามตําบล ทาขาม น้ํานอย ทุงใหญ 

 นโยบายดังกลาวไดขยายสูการทํางานรวมกันของเพ่ือนเกลอ ปจจุบันก็ยังเปนแนวทางในการทํางานรวมกัน  

ขอบคุณครับ 

ท่ีตั้ง : ๑๔๖ หมู ๕ ต.ทาขาม อ.หาดใหญ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทร.๐๗๔ ๓๗๕ ๓๘๒, ๐๗๔ ๓๗๕ ๑๐๐ 

 

๑๙.สภาองคกรชุมชนตําบลจังหวัดสงขลา 

สภาองคกรชุมชนตําบลมาจากการจดแจงการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบล ตามมาตรา ๕ แหง

พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ เกิดข้ึนจากความเชื่อท่ีวาพ้ืนท่ีตําบลท่ีองคกรชุมชน แกนนําธรรมชาต ิ

ปราชญชาวบาน แกนนําท่ีเปนทางการ กํานัน ผูใหญบาน อบต. และสถาบันในทองถ่ิน (วัด โรงเรียน สถานีอนามัย) 

ดําเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาของตน การจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบล สามารถใชเปนเวทีประชุมของสมาชิกใน

ตําบล เพ่ือนําปญหาหรือแนวทางการพัฒนาในตําบลมาประชุมรวมกัน หรือเพ่ือปรึกษาหารือ เสนอความเห็น 

เสนอแนะปญหา เสนอแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนาในทองถ่ิน มีเวทีแลกเปลี่ยนรวมกันคิด รวมกันหาแนว

ทางแกไขปญหาดานตางๆ นําไปสูการสรางเปาหมายรวมกันของพัฒนาชุมชนทองถ่ิน และสามารถจัดเวทีระดับ

จังหวัดเพ่ือเสนอแนะปญหา แนวทางการพัฒนาอีกดวย 

แผนงานสําคัญ 

๑.สงเสริมการพัฒนาโดยคนในพ้ืนท่ีและรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดวยวิถีวัฒนธรรมและทรัพยากรท่ีมีอยู

ในพ้ืนท่ีผลักดันใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเกิดการบูรณาการในการทํางานและแกไขปญหาท่ีดินท่ีอยูอาศัย พิสูจนสิทธิ ให

สิทธิทํากินและท่ีอยูอาศัย รวมกับสภาองคกรชุมชน  
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๒. สรางพ้ืนท่ีตนแบบในการจัดการท่ีดินท่ีอยูอาศัยดวยตนเอง สงเสริมอนุรักษพัฒนาพันธุกรรมทองถ่ิน จัดทํา

ขอมูลพืชเศรษฐกิจประจําพ้ืนท่ีทองถ่ิน สรางกลไก วางแผนการผลิต แปรรูปและการตลาด สงเสริมใหเกิดความม่ันคง

ทางอาหารในการบริโภค และการทองเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือความปลอดภัย 

๓. ผลักดันใหมีคณะกรรมการบริหารจัดการลุมน้ําและสายน้ํา ผูใชประโยชนจากน้ํามีสวนรวมกันในการทํา

แผนการจัดการน้ํารวมกัน และมีกองทุนภัยพิบัติระดับทองถ่ิน 

๔. ใชพ้ืนท่ีสภาองคกรชุมชนในการจัดการขยะและสิ่งแวดลอม สรางความตระหนัก จิตสํานึกในการมีสวน

รวมในการจัดการขยะ และสิ่งแวดลอมในชุมชนสรางความตระหนัก จิตสํานึกในการมีสวนรวมในการจัดการขยะ และ

สิ่งแวดลอมในชุมชน   

๕. ยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชน บูรณาการทุนในตําบล ทําใหเกิดอาชีพและรายไดระดับครัวเรือน 

ผูประสานงาน : นางชัชชญา ไชยถาวร ๒๐๑ หมู ๑๑ ตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ๐๘๑ ๗๓๘ 

๒๓๖๓ 

 

๒๐.เครือขายเกษตรกรรมย่ังยืนสงขลา 

เรียนทานประธาน ทานผูมีเกียรติท่ีเขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน 

เครือขายเกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา เปนการรวมตัวของกลุมคนลักษณะเวทีแลกเปลี่ยนพบกันครั้งแรกจากการ

ประชุมรวมกันท่ีสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลาเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนสงขลาจะขับเคลื่อนอยางไร 

สมาชิกตางชวยกันเสนอแผนงานและประชุมอีกครั้งในประเด็นเกษตรอินทรียชวงตนเดือนมิถุนายน๒๕๖๑ จากนั้นท่ี

ประชุมไดกําหนดใหมีเวทีพบปะกันชวงปลายเดือนวันเสารครั้งแรกท่ีทางไทโฮมสเตย  ครั้งท่ี ๒ (๒๙: ก.ค.) ท่ีงาน

ประกวดทุเรียนบาน ณ ศูนยอาหารโภชนาการและพัฒนาชนบทมอ. อําเภอจะนะ การพบปะกันอยางนอย ๔ ครั้ง

กอใหเกิดเวทีท่ีตอเนื่องเรียกวาเวทีเกษตรยั่งยืนสงขลา  ชวยใหเกิดการพบปะของคนท่ีสนใจเกษตรยั่งยืนมากข้ึน  ท้ัง

ผานชองทางออนไลนหรือออฟไลนก็นับวาทุกคนทุกภาคีคือขายเกษตรยั่งยืนสงขลา 

ตลอดเวลาของการพบกันมีการออกแบบแผนงานและโครงการปฏิบัติการในป๒๕๖๑กันเสนอหนวยงานท่ี

เก่ียวของกันบางแลว ในสวนท่ีทํางานรวมกันหรือสวนใหญเขาออกแบบนั้นประกอบดวย 

เปาหมายรวม เพ่ือขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา 

ดวยกระบวนการมีสวนรวมครอบคลุมทุกดาน ตั้งแตการผลิตในแปลง การพัฒนาศักยภาพและความสัมพันธของผูผลิต

และผูบริโภค ระบบสารสนเทศการสื่อสารท้ังภายในและนอกเครือขาย ตลอดจนการพัฒนาฐานชีวิตใหพ่ึงพาตนเองได 

เชนฐานพันธุกรรมพืช-สัตว-จุลินทรียพ้ืนบาน ฐานอาหารทองถ่ิน  ท้ังนี้เครือขายเปนเพียงเวทีเริ่มตนใหสมาชิกได

เขมแข็งและบูรณาการใหเกิดกลไกขับเคลื่อนลักษณะตางๆตามท่ีเปนจริตของแตละขายแตละองคกร 
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แผนงานและกิจกรรมป๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

๑.พัฒนาผูประกอบการสีเขียวในกลุมเกษตรกรของเครือขาย ทายาทเกษตรกร นักเรียนนักศึกษา และ

ผูประกอบการในตลาดสุขภาพ 

๒.พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเกษตรกรรมยั่งยืนสงขลาโดยเฉพาะในระบบออนไลนดวยสมารท

โฟนใหมากข้ึน 

๓.เสริมกระบวนการเรียนรูและยกระดับการพัฒนาพ้ืนฐานเกษตรยั่งยืนโดยเฉพาะฐานพันธุกรรมพืชไดแก

พืชอัตลักษณทองถ่ินสงขลา เชน ทุเรียนพ้ืนบาน. สมโอ มะมวงเบา  ละมุดฯลฯ 

๔.แลกเปลี่ยนความรู สนับสนุน หนุนเสริมศูนยเรียนรูทุกรูปแบบชองขายตางๆ เชน YSF ศูนยปราชญฯ 

เครือขายเกษตรอินทรียวิถีไทย  เกษตรกรรมทางเลือก เกษตรธรรมชาติ 

 ๕.จัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา เพ่ือความเขมแข็งเครือขายและขับเคลื่อนใหเกิดกระบวนการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนปละครั้ง 

ขอบคุณและสวัสดีครับ 

ท่ีอยูเครือขายเกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา ๑๕๖/๘ ม.๓ ถ.เพชรเกษม ต.ทุงตําเสา อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

๙๐๑๑๐ โทร ๐๘๖-๖๙๖๑๒๒๕ 

ผูประสานงานเครือขายเกษตรยั่งยืนสงขลา : นายกําราบ พานทอง 

      

๒๑)เครือขายเฝาระวังส่ิงแวดลอมเพ่ือสุขภาพ จังหวัดสงขลา 

เรียนทานประธาน ทานผูมีเกียรติท่ีเขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน 

เครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอมเพ่ือสุขภาพ จังหวัดสงขลาเกิดจากการรวมตัวของกลุมคนจาก ๑๖ อําเภอ ใน

จังหวัดสงขลา ท่ีมีความสนใจรักสุขภาพ ไดพูดคุยและจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณรวมกัน เพ่ือให

ประชาชนท่ัวไปอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี เอ้ือตอการมีสุขภาพดี โดยมีนายประสิทธิ์ จันทรลําภู ทําหนาท่ีประธานและนาง

ชนานันท สังขทอง ทําหนาท่ีเลขาเครือขายฯ 

เครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอมเพ่ือสุขภาพ จังหวัดสงขลาไดตกผลึกทางความคิดรวมกันวาจะรวมกันเฝา

ระวัง เพ่ือปองกัน และควบคุมสิ่งคุกคามดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ อยางเปนระบบและตอเนื่อง เชนปญหาขยะ น้ํา

เสีย  หมอกควัน และภัยพิบัติ  ใหเครือขายสามารถเตือนภัย หาแนวทางควบคุมปองกันและแกไขปญหาเหลานั้นได 

แผนงานและกิจกรรม ป ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

๑.พัฒนาวิทยากรสิ่งแวดลอมเพ่ือสุขภาพระดับอําเภอ ๑๖ ทีมๆ ละ ๕-๗ คน  

๒.ประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 

๒.๑ ทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)/เทศบาล/องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา (อบจ.) 
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๒.๒ ภาคราชการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล(รพ.สต.)/โรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุข

อําเภอ(สสอ.)/สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)/ทองถ่ินอําเภอ/ทองถ่ินจังหวัด/โรงเรียนและอ่ืนๆ 

๒.๓ ภาคเอกชน บริษัทหางรานตางๆ ในชุมชน 

๒.๔ เครือขายองคกรในชุมชน เชน กํานันผูใหญบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.)

วัดมัสยิด ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สตรี ผูสูงอายุและภาคีอ่ืนๆ 

๓.สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมเพ่ือสุขภาพ เนนการจัดการขยะตนทางตามลําดับ ดังนี้ 

 ๓.๑ ระดับหมูบาน สงเสริมสนับสนุนใหครัวเรือนมีการคัดแยกขยะตนทางอยางถูกวิธี 

๓.๒ ระดับตําบล สงเสริมสนับสนุนใหมีหมูบานจัดการขยะตนทางอยางถูกวิธีอยางนอย ๑ หมูบาน 

๓.๓ ระดับอําเภอ สงเสริมสนับสนุนใหมีตําบลจัดการขยะตนทางอยางถูกวิธีอยางนอย ๑ ตําบล 

๓.๔ ระดับจังหวัด สงเสริมสนับสนุนใหมีอําเภอจัดการขยะตนทางอยางถูกวิธี อยางนอย ๑ อําเภอ 

๓.จัดเวทีเกียรติยศเพ่ือเชิดชูเกียรติใหแกบุคคลและองคกรท่ีดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมเพ่ือสุขภาพ

ดีเดน และสามารถเปนตนแบบใหกับผูอ่ืนได ปละ ๑ ครั้ง 

ขอบคุณและสวัสดีครบั 

ท่ีตั้ง ๑๗๔ ถ.กาญจนวานิช เทศบาลเมืองบานพรุ อ.หาดใหญ จ.สงขลา  ๐๘๑ ๔๐๘๒๓๗๔ /๐๘๑ 

๓๒๘๒๕๔๓ 

ผูประสานงาน : ประสิทธิ์ จันทรลําภู 

 

๒๒)ศูนยอาสาสรางสุข 

เรียนทานประธาน ทานผูมีเกียรติท่ีเขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน 

ศูนยอาสาสรางสุข กอต้ังข้ึนโดยเชื่อวาพลังอาสาสมัครคือเครื่องมือสําคัญในการแกปญหาหรือสรางสรรค

สังคมไดใหนาอยูยิ่งข้ึน หลายครั้งท่ีวิกฤติการณครั้งใหญไดบรรเทาเบาบางลงดวยกําลังของอาสาสมัคร เชน การ

ชวยเหลือผูประสบภัยในยามเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ การทุมเทพลังกายออกวิ่งของศิลปนทานหนึ่งเพ่ือระดมทุนซ้ือ

เครื่องมือแพทย  ซ่ึงงานอาสาสมัครเหลานี้ลวนเปนพลังบริสุทธิ์ท่ีอยูคูกับสังคมไทยมานาน หากไดรับการจัดระบบและ

สรางกระบวนการใหม ๆ ยกระดับการทํางานอาสาสมัคร จนกลายเปน "อาสาสมัครในวิถีชีวิต" ก็ม่ันใจไดวาจะชวย

สรางสรรคสังคมใหนาอยู พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนทํางานรวมกับกลไกในภาคสวนอ่ืน ๆ ไดเปน

อยางดี  

ดังนั้น ศูนยอาสาสรางสุข ขอประกาศเปาหมายการทํางานรวมกันกับเครือขายในจังหวัดสงขลา ดังนี้ 

๑.จะระดมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครในจังหวัดสงขลาใหสามารถทํางานรวมกับภาคีเครือขาย บน

พ้ืนฐานของความถนัดและความเชี่ยวชาญของอาสาสมัครในแตละกลุม 
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๒.จะรวมคิด หารือ วางแผนรวมกับภาคีเครือขายถึงแนวทางและความเปนไปไดในการสงเสริมงาน

อาสาสมัครเพ่ือขับเคลื่อนสังคม 

๓.จะสนับสนุนการเผยแพรการทํางานพัฒนานโยบายสาธารณะของภาคีเครือขายใหเปนท่ีรับรูสูสาธารณะ 

ผูอํานวยการศูนย : นายนิพนธ รัตนาคม ๐๘๖ ๙๖๐ ๘๓๓๔  

ท่ีตั้ง : ๕/๓๒ ม.๖  ถ.ปุณณกัณฑ ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

 

๒๓)ชมรมเพ่ือนชวยเพ่ือนคนพิการจังหวัดสงขลา  

เรียนทานประธาน ทานผูมีเกียรติท่ีเขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน 

ชมรมเกิดข้ึนเนื่องจากในปจจุบันจังหวัดสงขลามีผูพิการและผูดอยโอกาสจํานวนมากท่ียังไมไดรับการ

ชวยเหลือหรือทราบถึงสิทธิตางๆท่ีควรจะไดรับจากรัฐและลดระดับข้ันตอนจากการทํางานของรัฐท่ีมีระเบียบข้ันตอน

มากมายเพ่ือใหการชวยเหลือนั้นๆถึงคนพิการไดอยางรวดเร็ว และจํานวนหนึ่งยังไมมีประสบการณหรือความพรอมใน

การท่ีจะออกมาใชชีวิตในสังคม ชมรมจึงเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยเติมเต็มในดานตางๆท้ังใหกําลังใจจากเพ่ือนผูพิการถึง

เพ่ือนผูพิการดวยกันและการมอบสิ่งของชวยเหลือตางๆจากการสนับสนุนของรัฐและเอกชนตามศักยภาพเทาท่ีมี 

ผลการทํางานท่ีผานมาไดลงพ้ืนท่ีไปยังอําเภอตางๆของจังหวัดสงขลาเพ่ือเยี่ยมใหกําลังใจและใหความรูใน

เรื่องสิทธิประโยชนตางๆท่ีเก่ียวของกับคนพิการพรอมใหคําปรึกษาและคําแนะนําในการใชชีวิตประจําวันและปรับ

สภาพรางกายและจิตใจเพ่ือใหสามารถใชชีวิตรวมกับสังคมท่ัวไปได และมอบสิ่งของเล็กๆนอยจากท่ีไดรับบริจาคมา

อาทิเชน รถเข็นนั่ง เกาอ้ีนั่งอาบน้ํา เครื่องดูดเสมหะ เบาะลมนอนปองกันแผลกนทับ  ผาออมสําเร็จรูป ขาวสารและ

อาหารแหง ฯลฯ ซ่ึงผลท่ีไดรับคนพิการไดรับกําลังใจท่ีดีและสิ่งของท่ีมอบใหไดชวยเหลือคนพิการในการดําชีวิตได

จริงๆ ทําใหท้ังผูใหและผูรับท่ีเปนคนพิการดวยกันไดรับความสุขและความสบายใจไปพรอมๆกัน 

เปาหมายตอไปท่ีจะดําเนินการนอกเหนือจากการลงเยี่ยมคนพิการใหกําลังใจ มอบสิ่งของชวยเหลือหรือให

ความรูในเรื่องสิทธิตางๆแลว เราจะขับเคลื่อนรณรงคสาเหตุท่ีทําใหเกิดความพิการอันดับตนๆคือเมาไมขับรวมกับ

เครือขายเมาไมขับจังหวัดสงขลาเพ่ือกระตุนใหทุกคนตระหนักถึงปญหาของการเมาแลวขับวาสงผลตอคนท่ัวไป

อยางไรเพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึนตอไป นอกจากนั้นจะยังขับเคลื่อนรณรงครวมกับเครือขายทูตอารยสถาปตย

จังหวัดสงขลาเพ่ือขจัดสิ่งแวดลอมท่ีเปนอุปสรรคตอคนพิการท้ังบานท่ีอยูอาศัยดําเนินการสรางและปรับปรุงแกไข

เพ่ือใหสะดวกสําหรับคนพิการใหมากท่ีสุดโดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการและเอกชน รวมไปถึงสถานท่ี

ตางๆ ไมวาจะเปนสถานท่ีราชการ เอกชน หางรานตางๆ หรือแมแตแหลงทองเท่ียวขอความรวมมือและการสนับสนุน

ใหมีการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการเพ่ือท่ีจะใหคนพิการมีสิทธิเทาเทียมในการใชบริการสถานท่ีนั้นๆ

ได  

ท่ีทําการ ๘๙/๒ ม.๓ ต.ทุงขม้ิน อ.นาหมอม จ.สงขลา ๙๐๓๑๐ 

 ติดตอประสานงาน  นายสุรชาติ  สุวรรณมณี  โทรศัพท ๐๘๔-๕๖๑๑๖๑๙ 
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๓ 

รายงานความกาวหนาประเด็นนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม 

๔P-W จ.สงขลา และท่ีประชุมสภาองคกรชุมชนตําบลระดับจังหวัด   

 

หมายเหตุ รายงานความกาวหนานี้เปนสวนหนึ่งของงานวันพลเมือง โดยรวบรวมขอเสนอจากเวทีของเครือขายท่ีเปน

เจาภาพหลัก ๒ องคกร ไดแก ขบวน๔P-W และท่ีประชุมสภาองคกรชุมชนตําบลระดับจังหวัด   

 

๑.ขบวน๔P-W (โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมบนฐานของปญญา) หรือขบวนสมัชชา

สุขภาพจังหวัดสงขลา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

เราตระหนักไดวาผลพวงจากการปฏิรูประบบสุขภาพในชวงหลายสิบปมานี้ ความสําเร็จคือ เปลี่ยนนิยาม

สุขภาพเปนสุขภาวะ เปดกรอบสุขภาพใหเปนการสรางเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนทุกคน เปลี่ยนเรื่องสุขภาพ

ใหเปนสุขภาวะคือ สุขภาวะท่ีสมดุลยท้ังดานกาย ใจ และปญญา และสังคม ถือเปนความสําเร็จของตระกูล ส. 

โดยเฉพาะ สช.(สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ) ซ่ึงมีหนาท่ีในเรื่องนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ ท้ัง

ระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี สช.ไดสรางเครื่องมือสําคัญๆ อาทิ สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ การประเมินผลกระทบ

ตอสุขภาพ...สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดเปนสมัชชาเชิงพ้ืนท่ี ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง กรณีธรรมนูญสุขภาพ ซ่ึงจังหวัด

สงขลาไดริเริ่มดําเนินการ ณ ตําบลชะแล เปนแหงแรกของประเทศไทย หลังจากนั้นธรรมนูญสุขภาพก็มีการขยาย

พ้ืนท่ีออกไปท่ัวประเทศ  

 ในระดับพ้ืนท่ี จังหวัดสงขลายอนหลังไปป ๒๕๔๙ ไดมีการจัดทํา “แผนสุขภาพระดับจังหวัด” เปน

เครื่องมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับจังหวัด ตรงกับสมัยผูวาสมพร ใชบางยาง จัดทํายุทธศาสตรระดับ

จังหวัดรวมกับทางจังหวัด ดําเนินกิจกรรมสนับสนุนใหคนตัวเล็กๆในสังคมไดเกาะเก่ียวกันโดยใชประเด็นรวม ๑๔ 

ประเด็น ซ่ึงตอมาไดรวบรวมในหนังสือเลม : เพียงผีเสื้อขยับปก เรื่องเลาของคนตัวเล็กตัวนอย มีการสรางเครือขายไว

ท้ังในเชิงพ้ืนท่ี และเชิงนโยบาย มีความรวมมือของภาคประชาชนในดานตางๆ ประมาณการวามีงบประมาณจากภาค

สวนตางๆ อาทิ จังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) สํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ(สช.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.) ในการขับเคลื่อนมาตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบันประมาณ  ๖๐ ลานบาท  

ป ๒๕๕๔ ไดตอยอดเปน “วาระพลเมือง : สงขลาพอเพียง” ดําเนินงานสรางสุขภาวะภายในจังหวัดสงขลา 

ใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการบูรณาการทํางานและการเรียนรูรวมกันในการสรางสุขภาวะใหกับประชาชนใน

จังหวัดสงขลา  มีการจัดทํายุทธศาสตรเชื่อมโยงงานประเด็นและพ้ืนท่ีเขาดวยกัน มีรูปธรรมสําคัญๆ อาทิ การจัดทํา

ธรรมนูญจังหวัด ในเรื่องของการจัดเลี้ยงแบบบริการตนเอง รวมกับเครือขายบินหลาหาขาว ตอยอดความสําเร็จจาก
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อําเภอนาทวี ท่ีมีการนําบุฟเฟตมาจัดเลี้ยงในงานศพ จึงไดนําแนวคิดมาขยายผลตอในระดับจังหวัด ปจจุบันเกือบทุก

พ้ืนท่ีเวลามีงานศพจะมีการจัดเลี้ยงแบบบริการตนเอง 

จวบจนป ๒๕๕๗ เกิดความรวมมือภายใต ๑๕ ภาคีบริหารจัดการ โดยมีองคกรหลักๆ ไดแก จังหวัดสงขลา 

อบจ.สงขลา มูลนิธิในเครือของพลเอกเปรม ติณสูลานนท หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาพันธสมาคม

ธุรกิจการทองเท่ียว มูลนิธิชุมชนสงขลา รวมจัดทํา “วิสัยทัศนสงขลา ๒๕๗๐” โดยมียุทธศาสตรสําคัญไดแก การ

สรางเศรษฐกิจสรางสรรค สิ่งแวดลอมยั่งยืน และสังคมเปนสุข ไดใชเปนทิศทางดําเนินงานสรางสุขภาวะมาจนถึง

ปจจุบัน ตอมาป ๒๕๖๐ วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโกลเดนคราวนแกรนด อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

ไดประสานภาคีความรวมมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะจังหวัดสงขลา ระดมความเห็นในการขับเคลื่อนกระบวน 

๔P-W จังหวัดสงขลา โดยดําเนินการ ๓ ป ตั้งแตป ๒๕๖๐-๒๕๖๒ โดยหาประเด็นหลักท่ีเปนจุดคานงัดการพัฒนา ๓ 

ประเด็น ประกอบดวย ๑.การสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก-เกษตรสุขภาพ ๒.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ๓.การจัดการ

ขยะ และมีประเด็นเฉพาะท่ีเกิดตามสถานการณ กรณีป ๒๕๖๐ ไดแก ประเด็นการจัดการภัยพิบัติในพ้ืนท่ีคาบสมุทร

สทิงพระ ปรับใชเครื่องมือกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมเขาไปในในการดําเนินงาน 

โดยมีเปาหมายการดําเนินงาน ดังนี้ ๑.สรางการมีสวนรวมเชื่อมรอยสานพลังภาคีเครือขายภาคสวนตางๆ

ในการรวมพัฒนาจังหวัด โดยใชประเด็นรวมในการดําเนินงานลดทุกข สรางสุข และ ๒.ปรับความสัมพันธเชิงอํานาจ

ในระดับจังหวัดใหประชาชนเขามามีสวนรวมกําหนดนโยบายรวมกับภาคีภาคสวนตางๆอยางเทาเทียมกัน 

กระบวนการ ภายใตบริบทสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเปลี่ยนแปลงท้ังระบบ กลาวคือ เขาสูยุค

เทคโนโลยีเต็มตัว สังคมเต็มไปดวยขอมูลขาวสาร มีการสื่อสารทางไกล เกิดปญญาประดิษฐมากมายเขามามีบทบาท

ชวยมนุษย ขณะท่ีภาวะเศรษฐกิจโลก การเมืองโลก และสิ่งแวดลอมโลกกําลังปรับตัวขนานใหญ ภาวะคุกคามจากโรค

ระบาดใหม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเริ่มสงผลกระทบอยางรุนแรง เราเองกําลังเปลี่ยนเปนชุมชนเมือง มี

ชุมชนใหมๆเกิดข้ึนมากมาย เริ่มเขาสูสังคมสูงวัย ระบบการเรียน หองเรียน มหาวิทยาลัย ระบบการเงินการธนาคาร 

ระบบสิ่งพิมพ และท่ีสําคัญ การทํางานพัฒนาเริ่มเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมท้ังระบบ 

การปรับตัวใหมในการดําเนินงานจึงเกิดข้ึน โดยมีแนวทางสําคัญดังนี้ 

๑.เปลี่ยนการทํางานจากระบบอาศัยภาวะผูนํามาเปนการทํางานเปนทีม มีองคประกอบคณะทํางานท่ีมาจาก

ภาคสวนตางๆอยางสมดุล ครอบคลุมภาครัฐ ทองถ่ิน วิชาการ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน  

๒.ปรับแนวคิดการทํางานท่ีเนนการสรางระบบนิเวศการทํางานแนวใหม กลาวคือ สราง Platform อันไดแก 

พ้ืนท่ีกลาง: มีเจาภาพรวมหรือผลัดกันเปนเจาภาพมากกวารับผิดชอบเดี่ยว พัฒนาระบบขอมูลกลาง เพ่ือเติมเต็ม

ชองวางและประสานเชื่อมโยงการทํางาน การจัดความรูขององคกรเดี่ยวใหเปนความรูสาธารณะ ฯลฯ เพ่ือหนุนเสริม

การขับเคลื่อนใหเกิดการสานพลัง นําจุดเดนและบทบาทภารกิจของแตละองคกรมารวมกันผานการเรียนรู เติมเต็ม 

ตอยอดและขยายผล 
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๓.ขับเคลื่อนประเด็นรวมในลักษณะบูรณาการประเด็น บูรณาการเครือ่งมือหรือกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ บนฐานการวิเคราะหครอบคลุมปจจัยกําหนดสุขภาพ สรางตัวแบบนโยบายสาธารณะบนฐานของปญญา

จากการปฎิบัติ ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง ครบกระบวนการ   

 

ประเด็น : เกษตรสุขภาพเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก 

สถานการณ เปาหมายเชิงนโยบาย ๓ ป ภาคีความรวมมือ 

ยกระดับแกปญหาการผลิตท่ียังคงไม

เปลี่ยนไปมากนัก กลาวคือ  

๑.ผูผลิตรายยอยยังมีขอจํากัดดาน

พ้ืนท่ี ความรูสมัยใหม ยังคงผลิต

แบบเดิม ไมสามารถลดตนทุนและ

เพ่ิมมูลคา ขาดทักษะการบริหาร

จัดการผลผลิต การตลาดท่ียังไม

สอดคลองกับวิถีของรายยอย และ

การบริหารจัดการ ความตองการ

ของผูบริโภคหลากหลาย  

๒.ผูผลิตยังผลิตไดไมมากพอและ

หลากหลายพอ ท้ังราคาบางชวงก็สูง

เกินไป อยางไรก็ตาม ปจจุบันมี

เกษตรกรรุนใหมเขามามากข้ึน ใช 

social media ในการตลาดมากข้ึน 

ตลาดรักสุขภาพมีมากข้ึน และมีการ

ใชการทองเท่ียวชุมชนเปนแหลง

จําหนายผลผลิตการเกษตรเปนกล

ยุทธใหม  

๓.ฝายสนับสนุนไมมีการบูรณาการ

โดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานและนโยบายผัน

แปรไปตามตัวบุคคล 

๑) เชื่อมโยงผูผลิตเกษตรสุขภาพและ

ผูบริโภค มีผลผลิตท่ีเพียงพอและมี

ราคาท่ีผูบริโภครับได มีระบบ

จําหนายท่ีสะดวก รวดเร็ว  

๒) พัฒนามาตรฐานผูผลิต 

๓) ตอยอดสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ

ผลผลิตทางการเกษตร   

๔) พัฒนาตนแบบท้ังเกษตรกร

ตนแบบ พ้ืนท่ีตนแบบระดับตําบล  

๕) สรางความรูทางการผลิตและ

การตลาดท่ียั่งยืน รวมถึงนวตกรรม

เพ่ือเพ่ิมมูลคา  

 

หนวยงานภาครัฐ พัฒนาชุมชนจังหวัด 

เกษตรและสหกรณจังหวัด อบต.ทา

ขาม ทต.กระแสสินธุ สื่อ วิทยาลัย

ชุมชนสงขลา กศน.จังหวัด 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ภาคเอกชน ไดแก หอการคาจังหวัด

สงขลา บริษัทประชารัฐรักสามัคคี

สงขลาจํากัด(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 

ตลาดกรีนเวย  

ภาคองคกรชุมชนดานเกษตร ไดแก 

เครือขายเกษตรอินทรียจังหวัดสงขลา/

สมาคมเกษตรอินทรียวิถีไท ชมรม

เกษตรอินทรียบานๆสงขลา มูลนิธิ

ชุมชนสงขลา/สวนผักคนเมือง กลุม

เกษตรอินทรียคูเตา เกษตรอินทรีย

ตําบลโคกมวง เครือขายคนพิการ

จังหวัดสงขลา ตลาดเกษตรกร สภา

องคกรชุมชน โครงการอาหารปนรัก 

ท้ังนี้เกษตรสุขภาพจะประกอบดวยอาหารท่ีเรากินอยู ไดแก ขาว ผัก ผลไม อาหารทะเล เนื้อสัตว สินคาแปรรูป 
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๒.ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

สถานการณ เปาหมายเชิงนโยบาย ๓ ป ภาคีความรวมมือ 

สงขลายังมีปญหาความยากจน 

เหลื่อมล้ํา หนี้สินและรายไดตกต่ํา

จากการพ่ึงพิงยางพารามากเกินไป  

สงขลามีทุนทางสังคมโดยเฉพาะ

องคกรการเงินจํานวนมาก รวมไปถึง

กลุมกองทุนตางๆ อาทิ กองทุนสตรี 

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง แต

กําลังประสบปญหาการบริหาร

จัดการ รวมไปถึงกลุมองคกรตางๆ ท่ี

มีสวนสําคัญในการพัฒนาจังหวัด

จําเปนท่ีจะตองไดรับการเสริม

ศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถ อาทิ 

กรรมการหมูบาน กลุมผูบริโภค 

กลุมอสม. กลุมเยาวชนจิตอาสา เพ่ือ

รองรับปญหาทางสังคมท่ีกําลัง

คุกคาม   

 

๑)พัฒนาศักยภาพคณะทํางาน 

คณะกรรมการหมูบาน ผูนําชุมชน 

ตามภูมิสังคม ภูมิวัฒนธรรมของคน

สงขลาท่ีหลากหลาย นําไปสูอนาคต

การพัฒนา บนฐานการทํางานโดยใช

แนวคิดหลักการสหกรณ รวมคิดรวม

ทํารวมตัดสินใจ  

๒) ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ชวย

ดูแลคนยากลําบากและเปราะบาง

ทางสังคม ยกระดับจิตใจคนสงขลา

ในการชวยเหลือกันและกัน   

๓)รวมแกปญหาเกษตรกรท่ีปลูก

ยางพารา  

 

ภาครัฐ ไดแก จาจังหวัด/ปกครอง

จังหวัด สนง.สถิติจังหวัดสงขลา 

สหกรณจังหวัดสงขลา เกษตรและ

สหกรณจังหวัดสงขลา สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสงขลา พัฒนา

ชุมชนจังหวัด พัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษยจังหวัดสงขลา 

องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

คณะกรรมการพชอ.(พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต)ระดับอําเภอ 

ภาคเอกชน ไดแก หอการคาจังหวัด

สงขลา บริษัทประชารัฐฯ สมาพันธ

เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา  

ภาคประชาสังคมและชุมชน ไดแก 

ศปจ.สงขลา/มูลนิธิชุมชนสงขลา 

สมาคมอสม.จังหวัดสงขลา ชมรมคน

รักในหลวงจังหวัดสงขลา สมาคมคน

พิการจังหวัดสงขลา สมาคมเครือขาย

สุขภาพผูสูงอายุจังหวัดสงขลา 

 

ประเด็นการจดัการขยะ 

สถานการณ เปาหมายเชิงนโยบาย ๓ ป ภาคีความรวมมือ 

นอกจากขยะตกคางท่ีมีมาก

เปนอันดับ ๑ ของประเทศแลว 

สถานการณโดยรวมพบวาขยะใน

จังหวัดสงขลามีมาก ชุมชนสวนใหญ

ยังไมคัดแยกขยะ การจัดการเนนท้ิง

๑.ลดโรคราย คลายโลกรอน จัดการ

ขยะจากแหลงกําเนิด  

๒.ลดขยะนําขยะเปยกในครัวเรือนมา

ใชประโยชนในการผลิตทาง

การเกษตร 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ทองถ่ินจังหวัด 

องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา 

เครือขายอปท. เครือขายเฝาระวัง
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ลงถังแลวฝงกลบ ไมมีท่ีท้ิงขยะ ขยะ

พลาสติกมีมากแตน้ําหนักเบาตลาดรี

ไซเคิลไมตองการ ไมสามารถอัดเปน

แทงไดดวยตนทุนสูง ขณะท่ีแนวคิด

ฝงกลบรับท้ิงขยะชุมชนตอตาน มี

ปญหารองเรียนจากโรงเผาขยะ 

นอกจากนั้นยังมีปญหาขาดคนรับซ้ือ 

หรือซ้ือไมหมด มีการเพ่ิมขยะจาก

ผูบริโภคท่ีใชบรรจุภัณฑพลาสติกใส

ของในตลาด โดยรวมแลวทองถ่ินใช

งบการจัดการขยะมากข้ึนจําเปนท่ี

จะตองปรับเปลี่ยนแนวทาง

แกปญหา   

๓.พ่ึงตนเองดวยการสรางขอตกลง

รวม(ธรรมนูญจังหวัด)กับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจัดกิจกรรม

ทอดผาปาขยะรีไซเคิลนําขยะไป

จําหนายจัดตั้งกองทุนกลางเพ่ือชวย

ดูแลคนยากลําบาก  

 

สิ่งแวดลอมเพ่ือสุขภาพจังหวัด 

ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิท่ีเก่ียวของ 
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๒.ท่ีประชุมสภาองคกรชุมชนตําบลระดับจังหวัดสงขลา : ๖ ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา  

วิสัยทัศน  : สังคมสงขลาดี คนสงขลามีความสุขอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

  

แผนงาน / โครงการ 

๑.สงขลากับการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน 

  

๑.เพ่ือใหคุณภาพชีวิต

ของคนสงขลาดีข้ึนดวย

การมีสวนรวมในการ

กําหนดการพัฒนาโดย

ประชาชน 

  

๑.กําหนดการพัฒนาโดย

คนในพ้ืนท่ีและรวมกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของดวย

วิถีวัฒนธรรมและ

ทรัพยากรท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี 

๑. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.โครงการจิตสํานึกรักษสงขลา ดาน

สังคม ,วัฒนธรรมและสิทธชิุมชน 

๓.สงเสริมและสนับสนนุสภาองคกร

ชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร  

๔.สงเสริมใหจัดทําผังตําบลโดยชุมชน 

๕.สงเสริมการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน 

๖.สงเสริมการเรียนรูเรื่องกฎหมายผัง

เมือง และแผนพัฒนาท่ีกระทบกับชุมชน 

หรือสิทธิชุมชน 

๒. สงขลากับ

การจัดการท่ีดิน

และท่ีอยูอาศัย

อยางเทาเทียม

และเปนธรรม 

 

๑. เพ่ือใหคนสงขลา

เขาถึงสิทธิในท่ีดินทํา

กิน ท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคง 

๑. ผลักดันใหหนวยงานท่ี

เก่ียวของเกิดการบูรณา

การในการทํางานและ

แกไขปญหาท่ีดินท่ีอยู

อาศัยรวมกับสภาองคกร

ชุมชน  

๒. สรางพ้ืนท่ีตนแบบใน

การจัดการท่ีดินท่ีอยูอาศัย

ดวยตนเอง 

๓. สงเสริมใหพ้ืนท่ีท่ีพิสูจน

สิทธิ แลวตองใหสิทธิทํากิน

และท่ีอยูอาศัย 

๑. ทบทวนปรับปรุงขอมูลท่ีดินท่ีอยู

อาศัยท่ีมีอยูแลว 

๒. อบรมใหความรูเก่ียวกับกฎหมายท่ีดิน 

สิทธิชุมชน และท่ีอยูอาศัย และแนวทาง

การแกไขปญหา 

 ๓. สงเสริมให กลุมเปาหมายใชสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญ 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

  

แผนงาน / โครงการ 

๓. สงขลากับ

การพัฒนาพ้ืนท่ี

ความม่ันคงทาง

อาหาร  

 

๑. เพ่ือใหคนในสงขลา 

อยูดี กินดี มีอาหาร

เพียงพอและปลอดภัย  

๒. สรางฐานเศรษฐกิจ

ภาคชุมชน และราคา

ประหยัด เปนธรรม  

๓. เพ่ือใหสงขลาเปน

เมืองเกษตรอินทรีย 

๑. สงเสริมอนุรักษพัฒนา

พันธุกรรมทองถ่ิน 

๒. จัดทําขอมูลพืช

เศรษฐกิจประจําพ้ืนท่ี

ทองถ่ิน 

๓. สรางกลไก วางแผนการ

ผลิต แปรรูปและการตลาด 

๔. สงเสริมใหเกิดความ

ม่ันคงทางอาหารในการ

บริโภค และการทองเท่ียว

โดยชุมชน เพ่ือความ

ปลอดภัย  

๑. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลการ

ผลิต และการตลาด 

๒. สงเสริมตอยอดกิจกรรมการผลิตไปสู

ผูประกอบการ และการตลาด 

๓. จัดทําขอมูลพ้ืนท่ีการผลิต และ

สงเสริมการแปรรูปผลผลิตและการตลาด 

๔. เวทีเชื่อมโยง บูรณาการหนวยงานท่ี

เก่ียวของในการขับเคลื่อนประเด็นความ

ม่ันคงทางอาหาร 

๕. สงเสริมใหเกิดแปลงตนแบบพืช

สมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย 

๖. สงเสริมใหเกิดความม่ันคงทางอาหาร

เพ่ือความปลอดภัยและการทองเท่ียวใน

ชุมชน 

๔. สงขลากับ

การจัดการน้ํา

และภัยพิบัติ 

 

๑. ตองการใหคน

สงขลามีน้ํากิน น้ําใช 

และปองกันการเกิดภัย

พิบัติอยางยั่งยืน 

๒. ใหชุมชนเตรียม

รับมือกับภัยพิบัติ 

๓. เพ่ือหยุดนโยบายท่ี

สงผลตอการเกิดภัย

พิบตัิ 

๑. ตองการใหมีการแกไข

ปญหาแบบมีสวนรวม

ระหวางชุมชน กับ

หนวยงาน 

๒. ใหมีคณะกรรมการ

บริหารจัดการลุมน้ําและ

สายน้ํา 

๓. ผูใชประโยชนจากน้ํามี

สวนรวมกันในการทํา

แผนการจัดการน้ํารวมกัน 

๔. ตองใหมีกองทุนภัยพิบัติ

ระดับทองถ่ิน 

๑. จัดทําแผนการบริหารจัดการลุมน้ํา

สายน้ําในพ้ืนท่ีชุมชน 

๒. สงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยการจัดการ

น้ํา และภัยพิบัติในระดับชุมชนทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

  

แผนงาน / โครงการ 

๕. สงขลากับ

การจัดการ

ส่ิงแวดลอมและ

การจัดการขยะ 

๑.ลดวิกฤตขยะ 

มลภาวะในจังหวัด

สงขลา 

๒. ปรับทัศนคติจาก

ขยะเปนทรัพยากร 

 

๑. สรางความตระหนัก 

จิตสํานึกในการมีสวนรวม

ในการจัดการขยะ และ

สิ่งแวดลอมในชุมชน 

๒. ใชพ้ืนท่ีสภาองคกร

ชุมชนในการจัดการขยะ

และสิ่งแวดลอม 

๓. จัดทําแผนรวมกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของดาน

การบริหารจดัการขยะแบบ

ครบวงจร และมี

ประสิทธิภาพ 

๔. ผลักดันใหจังหวัด

สงขลามีวาระขยะ และ

สิ่งแวดลอมอยางจริงจัง 

๑. จัดทําแผนรวมกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของในระดับทองถ่ิน 

๒. เวทีกําหนดและผลักดันแผนการ

จัดการขยะและสิ่งแวดลอมในระดับ

จังหวัด และนโยบายชาติ 

๓. โครงการจัดการขยะเปนทุน “หนึ่ง

ตําบลหนึ่งกองทุน” 

๔. สนับสนุนสงเสริมใหเกิดพ้ืนท่ีตนแบบ

ในการบริหารจัดการขยะ และ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

๖. สงขลากับ

การสรางความ

เขมแข็งองคกร

ชุมชน สวัสดิการ

ชุมชนและ

องคกรการเงิน 

๑. เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพา

ตนเองได 

๒. กําหนดแนวทางการ

พัฒนาตนเองระดับ

จังหวัดและชาติ 

๓. จังหวัดสงขลามี

วาระแหงจังหวัดเรื่อง

สวัสดิการชุมชน

เขมแข็งและวาระ

การเงิน 

๑. ทําใหเกิดอาชีพและ

รายไดระดับครัวเรือน 

๒. เสนอนโยบายรัฐบาล

และองคกรสวนทองถ่ิน

สมทบกองทุนอยางยั่งยืน 

๓. ใชกลไกสภาองคกร

ชุมชนในการเชื่อมโยงกับ

องคกรการเงินในพ้ืนท่ี 

๔. บูรณาการทุนในระดับ

ชุมชนตําบล สูการจัด

สวัสดิการท่ีเขมแข็ง 

๑. สรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (อบรม

หลักสูตรผูนํา) 

๒. อบรมใหความรูทําความเขาใจใน

เจตนารมณของ พรบ.สภาองคกรชุมชน 

๓. อบรมเชิงปฏิบัติการใชพ้ืนท่ีกลางใน

การแกปญหาชุมชน 

๔. พัฒนาผูนําใหมีศักยภาพดานการ

บริหารจัดการอยางมีหลักธรรมาภิบาล 

๔. กิจกรรมสงเสริมเชิดชูสวัสดิการชุมชน 

องคกรการเงิน นําไปสูพ้ืนท่ีตนแบบ 
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บันทึกความรวมมือ(MOU)  

เรื่อง การเตรียมความพรอมรับมือตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองในภาคใต 

…………………………………………………………………………. 

 

บันทึกขอตกลงฉบับนี้ทําข้ึน ณ หองประชุมศรีเกียรติพัฒน องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา  วันท่ี ๓๐ 

เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ระหวางหนวยงานตางๆ ท่ีตระหนักถึงความสําคัญของความรวมมือระหวางกัน โดยมี

ผูแทนภาครัฐ ทองถ่ิน วิชาการ เอกชน และประชาสังคม รวมเตรียมความพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของเมืองในภาคใตใหเกิดความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพและเปนประโยชนสูงสุดตอประชาชน จึงไดจัดทํา

บันทึกขอตกลงความรวมมือโดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

๑.รวมกันขับเคลื่อนการเตรียมความพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองในภาคใต                  

แบบบูรณาการตามกําลัง ศักยภาพ อํานาจหนาท่ี และทรัพยากรท่ีมีของแตละองคกร 

๒.รวมกันจัดทําแผนปฎิบัติการและดําเนินกิจกรรม โดยเฉพาะการจัดวางระบบการเตือนภัยพิบัติลวงหนา                   

การกูภัย และฟนฟูเยียวยา รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา อาสาสมัครเพ่ือเตรียมความพรอมตอการรับมือการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๓. รวมกันสรางความเขมแข็งใหกับเมืองสําคัญในภาคใต รวมกันนําความรูและบทเรียนท่ีไดจากการปฏิบัติ 

ถายทอดไปสูสาธารณะ 

๔.รวมกันใหขอเสนอแนะและคําปรึกษาตอหนวยงาน องคกร ท่ีเก่ียวของอันกอประโยชนแกประชาชน 

บันทึกขอตกลงนี้ ทําข้ึนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน แตละหนวยงานถือไวฝายละหนึ่งฉบับ โดย

หนวยงานท้ังหมดไดลงนามรวมกัน และตกลงถือปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงนี้ต้ังแตวันท่ีลงนาม ณ วันท่ี ๓๐ เดือน

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หองประชุมศรีเกียรติพัฒน องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา  โดยมีรายนามของหนวยงาน

ตางๆท่ีรวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ ดังนี้ 

 

 

ลงชื่อ  ..................................................................              ลงชื่อ..............................................................     

              (ดร.สมพร สิริโปราณานนท)                                            (วาท่ี ร.ต.ตระกูล โทธรรม) 

   ประธานมูลนิธิเครือขายเมืองภาคใตเพ่ือรับมือ                             ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย                     

        การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                          เขต๑๒ สงขลา                      
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ลงชื่อ  ..................................................................              ลงชื่อ..............................................................     

                  (นายไกรสร เพ็งสกุล)                                             (นางสาวพะเยาว เมืองงาม)                              

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๘                              ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก 

 

ลงชื่อ  ..................................................................              ลงชื่อ..............................................................     

                   (นายจงกรม สมพงษ)                                     (นายนิพนธ บุญญามณี)      

      ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา                           นายกองคการบรหิารสวนจังหวัดสงขลา          

สํานักงานชลประทานท่ี๑๖ แทนผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี๑๖   

 

ลงชื่อ  ..................................................................              ลงชื่อ..............................................................     

           (นายกวิศพงษ สิริธนนนทสกุล)                                         (ดร.พฤกษ พัฒโน) 

            ประธานหอการคาจังหวัดสงขลา                                                 รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ 

                  แทนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ                              

             

ลงชื่อ  ..................................................................              ลงชื่อ..............................................................     

                (ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม)                                              (รศ.ดร. ธนิต เฉลมิยานนท) 

รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย          ผูอํานวยการศูนยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต                 

                                                คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

 

ลงชื่อ  ..................................................................              ลงชื่อ..............................................................     

                   (นายชิต สงากุลพงศ)                                         (นางพิชยา แกวขาว) 

                ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา                                                 กรรมการบริหารมูลนิธิชุมชนไท 

             แทนประธานมูลนิธิชุมชนไท 

 
 

 


