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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 หลากพื้นที่ แปรเปลี่ยนไปตามประเด็นสนใจ
ในชวงเปลี่ยนผานเชนนี้ก็ยังมีชองวางการทํางานรวมกัน ภาครัฐสวนภูมิภาคมีหลายกระทรวงที่เกี่ยวของ รับนโยบาย
ลงมาสูระดับปฎิบัติแยกสวนไปตามกรมกองของใครของมัน และปญหาจากพื้นที่ยังถูกมองขาม พัฒนาการทํางานของ
ภาคประชาชนในพื้นที่ไมวาจะเปนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องคกรชุมชน มีหลายกลุมที่ตองการการเชื่อมรอย
ประสานการทํางานภายใตเปาหมายรวมกัน ยังคงสภาพตางคนตางคิดตางทํา อยูเฉพาะในแวดวงของตน ไมมีเวทีหรือ
พื้นที่ในการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู หาขอสรุปถึงทิศทางการพัฒนาในระยะยาว
ปจจุบันภาคเอกชนเองมีการประชุม กรอ.(คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนฯ) มีพื้นที่ในการเสนอทิศ
ทางการพัฒนาในดานเศรษฐกิจ
ภาคประชาสังคมมีชองทางของพรบ.สุขภาพแหงชาติ/สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ(สช.) จัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัด สภาองคกรชุมชนมีชองทางจัดประชุมสภาองคกรชุมชนตําบล
ระดับจังหวัดในการเสนอเชิงนโยบาย เปนไปในลักษณะตางคนตางทํา ความสําเร็จยังอยูในระดับของภาวะผูนําของ
องคกรเหลานั้น ยังขาดการมีสวนรวมในลักษณะการมามองเปาหมายเดียวกันในแตละภาคสวนที่เกี่ยวของ
เพื่อเปาหมายการทํางานรวมกันของพลเมืองสงขลา ป ๒๕๖๑ มูลนิธิชุมชนสงขลา มูลนิธิเครือขายเมือง
ภาคใตเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(SCCCRN) สภาองคกรชุมชนตําบลจังหวัดสงขลา เริ่มตนเปน
เจาภาพรวมกัน โดยในวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๖๑ ไดกําหนดจัดกิจกรรมเพื่อสานพลังความรวมมือระหวางภาคสวน
ตางๆในฐานะองคกรภาคพลเมืองในจังหวัดสงขลา มองภาพรวมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การเมือง นํา
ตัวแทนภาคสวนตางๆมารวมกันเสนอแนวทางการทํางานโดยใชพื้นที่เปนฐาน ประชาชนเปนศูนยกลาง แนะนําความ
เปนองคกรพรอมดวยแนวทางการพัฒนาที่องคกรจะดําเนินการโดยมีประโยชนของสาธารณะชนในสงขลาเปน
เปาหมาย ผานการอานคําประกาศพลเมืองเพื่อเปนจุดเริ่มตนการทํางานรวมกัน พรอมกับรายงานความกาวหนาและ
ขอเสนอเชิงนโยบายจากขบวน ๔p-w สงขลา หรือโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมจังหวัดสงขลาอัน
เปนขบวนที่ตอเนื่องจากสมัชชาสุขภาพจังหวัด ๓ ประเด็นไดแก เกษตรสุขภาพเพื่อเศรษฐกิจฐานราก การจัดการขยะ
และการดูแลคนยากลําบากและเปราะบางทางสังคม ความกาวหนาและขอเสนอเชิงนโยบายจากสภาองคกรชุมชน
จังหวัดสงขลา ๖ ประเด็น ไดแก ๑. การพัฒนาที่ยั่งยืน ๒. การจัดการที่ดินและที่อยูอาศัยอยางเทาเทียมและเปนธรรม
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๓. การพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร ๔.การจัดการน้ําและภัยพิบัติ ๕. การจัดการสิ่งแวดลอมและการจัดการขยะ
๖. การสรางความเขมแข็งองคกรชุมชน สวัสดิการชุมชน และองคกรการเงิน
และเปดพื้นที่ใหตัวแทนพลเมืองสงขลามที่มาจาก ๑๖ อําเภอ มีหลายกลุมวัย ตางศาสนา มีสวนรวมในดาน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยรวมกําหนดนโยบายสาธารณะจังหวัด และวางพื้นฐานการทํางานรวมกันใน
ระยะยาว จึงเปนที่มาของการจัดประชุมเพื่อสรางความรวมมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะจังหวัดสงขลา
๒. แนวทางความรวมมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะจังหวัดสงขลาระหวางภาคประชาสังคม เอกชน ทองถิ่น
และภาควิชาการ
นโยบายสาธารณะสวนใหญเปนเรื่องของภาครัฐ หากภาครัฐดําเนินการเพียงอยางเดียวอาจหลงทิศทางได
การมีภาคประชาชนเขามามีสวนรวมเปนสิ่งที่ดี นโยบายสาธารณะระดับชาติ ประชาชนทําหนาที่ผานผูแทน(สส.)ไป
รวมกําหนดนโยบาย รัฐบาลนําไปปฎิบัติผาน ๒๐ กระทรวงโดยมีงบประมาณประจําปลงไปยังกรม/กอง/จังหวัด/อบจ.
รวมบริหารจัดการ มีลักษณะเปนภาพกวาง ผูวาราชการจังหวัดในปจจุบันยังไมมีวาระในการดํารงตําแหนงที่แนนอน
ทําใหการทํางานไมตอเนื่อง ภาคประชาชนพลเมืองเองตองเขามาชวยผูวาฯ ชวยนายกฯ เพื่อระดมความคิดเห็น แสดง
เจตนาวาตองการอะไร ประชาชนคนไทยตองมีความเปนพลเมือง เพราะพลเมืองคือกําลังของบานเมือง รวมกัน
สะทอนปญหาและความตองการ โดยจัดกลุมเรื่อง/ปญหาใหชัดเจน เสนอผานไปยังภาครัฐที่เปนตัวแทนแตละ
กระทรวง เชน สาธารณสุข การเกษตร การทองเที่ยว การพาณิชย ฯลฯ โดยประมวลจาก ๑.ปญหา ๒.ความตองการ
ในภาพรวม ๓.บทบาทหนาที่ของหนวยงาน/ภาคสวนตางๆที่จะดําเนินการ เสนอใหเปนระบบ มีรูปธรรมที่จับตองได
จริง รวมทั้งมีสวนรวมดําเนินการบนพื้นฐานศักยภาพและทุนทางสังคมที่มีโดยไมรีรอ
เพื่อบรรลุไปสูเปาหมายรวม “เอกชน/ประชาสังคมนําภาครัฐหนุน” หรือ “พลเมืองนําการพัฒนา” ถักทอ
เชื่อมโยงภาคเอกชน ภาคทองถิ่น ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม องคกรชุมชน บนฐานประเด็นรวม/ภูมิปญญารวม
DNA รวม มีเวทีกลางหรือกิจกรรมปฎิบัติการพบเจอกันบอยๆเพื่อสรางความสัมพันธ ความไววางใจ
๓. แนวทางจัดเวทีสรางความรวมมือสงขลาพัฒนาอยางยั่งยืน วันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
ภาพรวมของงาน “วันพลเมืองสงขลา” ตอไปจะจัดประจําทุกป นําเสนอตัวตนขององคกรภาคีรวมและ
องคกรอื่นๆของภาครัฐที่เกี่ยวของในฐานะพลเมืองสงขลา แตละองคกรมีขอเสนอของตัวเอง และขอเสนอรวม รวมถึง
การมีสวนรวมจากผูเขารวม ๕๐๐ คนเพื่อใหเห็นภาพรวมประเด็นการพัฒนาจังหวัด เห็นคน/เจาภาพ ตลอดจนพื้นที่
การทํางาน และเกิดเปนสัญญาใจเพื่อใหเห็นถึงพื้นที่นํารองในการทํางานรวมกัน เห็นเจาภาพหลัก/รองวามีหนวยงาน
อะไรบางที่จะมาขับเคลื่อนงานรวมกัน และติดตามผลในปถัดไป(ป๖๒)
• องคกรรวม พรอมเปนเจาภาพหลักในการขับเคลื่อนตอ ซึ่งจะมีการทํางานอยางตอเนื่อง วันที่ ๒๙๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เปนเพียงกระบวนการเริ่มตนเพื่อใหมีการรูจักแลกเปลี่ยนกันอยางเปนทางการ
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•

•

•

นําเสนอ “คําประกาศพลเมือง” โดยองคกรภาคีรวมนําเสนอหนาโพเดียมบนเวทีพรอม PPT ๑สไลด
(มีภาพผูนําองคกรและขอความสําคัญ) ครั้งละ ๑ องคกร ในระยะเวลา ๓ นาที ประกอบดวยเนื้อหา
ในสวนที่เปนการแนะนําองคกร ผลงานรูปธรรมหรือแนวทางเชิงนโยบายที่จะดําเนินการในป ๖๑๖๒ และขอเสนออื่นๆนําเสนอเปนเอกสารประกอบ โดยในกระบวนการจะมีผูทรงคุณวุฒิรับฟง
รวบรวมและสังเคราะหประเด็นใหเห็นชัดอีกครั้งหนึ่ง
จํานวนผูเขารวม วันที่ 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-wทั้ง ๓ ประเด็นและเครือขายโครงการบูรณาการสรางสุขภาพอนามัย
ภาคประชาชน ๓ อําเภอ รวม ๒๐๐ คน) วันที่ ๓๐ สิงหาคม พศ.๒๕๖๑ จํานวน ๒๐๐ คน
ประกอบดวยเครือขายภัยพิบัติ ๕ ลุมน้ําและองคกรภาคี
คาใชจายกลางในดานอาหาร สถานที่ ไดรับการสนับสนุนจาก อบจ.สงขลา ภายใตโครงการมีสวน
รวมของภาคประชาชนจังหวัดสงขลา ป ๒๕๖๑(โครงการสงเสริมการมีสวนรวมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ประจําป ๒๕๖๑) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ(สช.)/มูลนิธิชุมชน
สงขลา สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน/สภาองคกรชุมชน มูลนิธิเครือขายเมืองภาคใตฯ ในงานจะมีการ
ถายทอดสดและบันทึกเสียง
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ที่
๑
๒

๓

๔

กําหนดการ
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ หองประชุมศรีเกียรติพัฒน องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา
ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------เวลา
กิจกรรม
๐๙.๓๐-๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน รับเอกสาร
๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. • แนะนําองคกรความรวมมือ
• ชมนิทรรศการและนําเสนอ “สิ่งดีดีของสงขลา”
-ผลงานรูปธรรมของภาคีเครือขายในพื้นที่, การแสดงศิลปวัฒนธรรมประจําถิ่น ,
พืชอัตลักษณจังหวัด, ของดี ๑๖ อําเภอ และนิทรรศการขององคกรภาคีเครือขาย
โดย พิธีกร บัญชร วิเชียรศรี และอรุญรัตน แสงละออง
๐๙.๔๕ – ๑๐.๓๐ น. พิธีเปดและปาฐกถาพิเศษ
• กลาวบทกลอนตอนรับ โดย นายประเสริฐ รักษวงศ ศิลปนพื้นบาน
• กลาวตอนรับ โดย นายชิต สงากุลพงศ ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา
• ปาฐกถาพิเศษ “พลังพลเมืองนําการพัฒนา”
โดย นายสมพร ใชบางยาง
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.มูลนิธิเครือขายเมืองภาคใตเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาการ
(SCCCRN)
๕.มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
๖.หอการคาจังหวัดสงขลา
๗.สมาคมสมาพันธธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดสงขลา
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๘.บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
๙.มหาวิทยาลัยทักษิณ
๑๐.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๑๑.ศูนยอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
๑๒.ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม
๑๓.สมาคมผูบริโภคสงขลา
๑๔.สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา
๑๕.สมาคมศิลปนพื้นบานจังหวัดสงขลา
๑๖.องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา
๑๗.พชอ.นาทวี(อบต.ทับชาง)
๑๘.เครือขาย ๒๓ เกลอ (อบต.ทาขาม)
๑๙.สภาองคกรชุมชนตําบลจังหวัดสงขลา
๒๐.เครือขายเกษตรกรรมยั่งยืน
๒๑.เครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพสงขลา
๒๒.ศูนยอาสาสรางสุข
๒๓.ชมรมเพื่อนชวยเพื่อนคนพิการสงขลา
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. รับประทานมื้อเที่ยง
๗ ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กลาวบทกลอน “พลังพลเมือง”
โดย นายประเสริฐ รักษวงศ ศิลปนพื้นบาน
แนวทางการพัฒนาจังหวัดสงขลา ๒๕๖๒
โดย นายนิพนธ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา
๘ ๑๓.๓๐ -๑๔.๐๐ น. นําเสนอความกาวหนาการขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะ
-ความกาวหนาและขอเสนอเชิงนโยบายจากขบวน ๔P-W สงขลา
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(โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมจังหวัดสงขลา)
๓ ประเด็น ไดแก
๑)เกษตรสุขภาพเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
๒)การจัดการขยะ
๓)การดูแลคนยากลําบากและเปราะบางทางสังคม
-ความกาวหนาและขอเสนอเชิงนโยบายจากสภาองคกรชุมชน ๖ ประเด็น
๑)การพัฒนาที่ยั่งยืน
๒)การจัดการที่ดินและที่อยูอาศัยอยางเทาเทียมและเปนธรรม
๓)การพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร
๔)การจัดการน้ําและภัยพิบัติ
๕)การจัดการสิ่งแวดลอมและการจัดการขยะ
๖)การสรางความเขมแข็งองคกรชุมชน สวัสดิการและองคกรการเงิน
ดําเนินรายการโดย นายนิมิตร แสงเกต
๙ ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. การมีสวนรวมในการเสนอนโยบายสาธารณะจังหวัดสงขลา
-ผูเขารวมประชุมใหขอเสนอแนะและการมีสว นรวมขับเคลื่อนนโยบายบนฐาน
ประเด็นรวม
-เสนอแนะเชิงนโยบายเพิ่มเติม
ดําเนินการโดย นายนิมิตร แสงเกต นายชาคริต โภชะเรือง
๑๐ ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ให้ ข้อเสนอแนะและปิ ดการประชุม
โดย ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (สํานักงานภาคใต้ )
หมายเหตุ : มีการถ่ายทอดสดผ่านรายการวิทยุกระแสหลัก วิทยุชมุ ชน Facebook /
บันทึกเสียงเพื่อออกอากาศย้ อนหลัง
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กําหนดการ
การประชุมวิชาการและเสนอแนะเชิงนโยบายการเตรียมความพรอมรับมือ
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมศรีเกียรติพัฒน องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา
ที่
เวลา
๑ ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.
๒ ๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕น.
๓ ๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น.
๔ ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.
๕ ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.

๖ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน รับเอกสาร
กลาวตอนรับ โดย คุณนิพนธ บุญญามณี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา
กลาวรายงาน โดย ดร.สมพร สิริโปราณานนท ประธานมูลนิธิเครือขายเมือง
ภาคใตเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กลาวเปดการประชุม
โดย นายดลเดช พัฒนรัฐ ผูวาราชการจังหวัดสงขลา
พิธีลงนามขอตกลงความรวมมือ MOU ดานการเตรียมความพรอมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคใต
ระหวาง มูลนิธิSCCCRN กับ
ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต ๑๒
ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๘
สํานักงานชลประทานสงขลา
เทศบาลนครหาดใหญ
องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา
หอการคาจังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ศูนยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มูลนิธิชุมชนสงขลา
มูลนิธิชุมชนไท
ปาฐกถา หัวขอ “ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคใต”
โดย นางสาวพะเยาว เมืองงาม ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝง
ตะวันออก
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๗ ๑๑.๐๐ – ๑๒.๑๕ น.

๘ ๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.
๙ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

๑๐ ๑๕.๐๐ - ๑๕.๒๐ น.
๑๑ ๑๕.๒๐ - ๑๕.๓๐ น.

หมายเหตุ

เวทีเสวนา หัวขอ “สงขลาจะรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อยางไร”
โดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท คณะบดีคณะวิศกรรมศาสตร
ดร.สมพร สิรโิ ปราณานนท ปธ.มูลนิธSิ CCCRN
ตัวแทนธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคใต
ดําเนินรายการโดย คุณบัญชร วิเชียรศรี
พักรับประทานอาหารเที่ยง
กิจกรรมเสริมสรางความรวมมือในการทํางานรวมกันเพื่อเตรียมการรับมือภัย
พิบัติระหวางเครือขายอาสาสมัครและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ชวงที่ ๑ การขับเคลื่อนของภาคประชาชน
โดย คุณชาคริต โภชะเรือง ผูจัดการมูลนิธิชุมชนสงขลา
คุณพูนทรัพย ศรีชู แกนนําเครือขายการชุมชนเตรีมความพรอมรับมือภัยพิบัติ
คาบสมุทรสทิงพระ
คุณภาณุมาศ นนทพันธ webmaster เว็บไซต hatyaicityclimate.org
ชวงที่ ๒ การขับเคลื่อนของหนวยงานภาครัฐ
โดย คุณสมภพ วิสุทธิศิริ ผูอํานวยการสวนพยากรณอากาศศูนยอุตุนิยมวิทยา ภาคใตฝง
ตะวันออก
คุณปพน รักษศรี หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๑ สํานักงานชลประทานที่ ๑๖
ชวงที่ ๓ กิจกรรมกลุมยอย “แผนการทํางานรวมกันเพื่อเตรียมการรับมือภัย
พิบัติในอนาคต”
โดย ทีมเครือขายอาสาสมัครเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ ทั้ง ๕ ลุมน้ําจังหวัด
สงขลา
มอบเกียรติบัตรใหกับเครือขายอาสาสมัครเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติทั้ง
๕ ลุมน้ําของจังหวัดสงขลา
สรุปปดเวที โดย ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมจิตสาธารณะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

๑.พักรับประทานอาหารวางเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๒.กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
10

การเสนอแนะและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะจังหวัด
“งานวันพลเมื องสงขลา” ๒๙-๓๐ สิ งหาคม ๒๕๖๑

๒
คําประกาศพลเมืองสงขลา
เสนหสงขลา
จังหวัดสงขลาเปนหนึ่งในจังหวัดสําคัญของภาคใต
เชนเดียวกับที่อื่นๆในประเทศที่ตกอยูในกระแสแหง
ความเปลี่ยนแปลงในระดับโลกาภวัฒน ที่ถาโถมเขามาอยางรุนแรง เราอาศัยอยูในโลกที่มิติความสัมพันธและปญหา
ทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมมีความซับซอนมากขึ้น มีการเชื่อมตอระหวางกันในรูปแบบทีย่ อนกลับไปมาและไต
ขามพรมแดนเขาหากันจนเรียกไดวาไรเสนแบง และขับเคลือ่ นอยูบนพลังของเทคโนโลยีทมี่ ีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเดิมหลายเทาตัว สภาพแวดลอมที่เรามีเผชิญความเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันเปนไปในทิศทางที่
คาดเดาไดยาก และมีแนวโนมผันผวนสูงขึ้น ในโลกใหมเชนนี้ เราพบความกาวหนาทางเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด
พบการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางประชากร คนเกิดนอยลงมากและเทคโนโลยีการแพทยสมัยใหมทําใหคนมีอายุยืน
ขึ้น สงขลาของเราก็ดํารงอยูในสภาวะเชนนี้
สงขลาตั้งอยูฝงตะวันออกของภาคใตตอนลาง ลักษณะที่ตั้งไดเปรียบในแงเสมือนประตูเขา(Gate way)ที่
เปนจุดตอเชื่อมโลกภายนอก จึงมีการคาขายกับนานาชาติมาแตอดีตเจนถึงปจจุบัน เราปนเมืองทาสําคัญ สภาพพื้นที่
สวนใหญนั้นเปนที่ราบลุมปนเปไปกับที่ราบริมทะเล ดานหนึ่งเปนภูเขาและที่ราบสูงซึ่งเปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธาร
หลักหลายสาย เรามีพื้นที่ติดตอกับชายฝงทะเล ๒ ดานคือดานตะวันออกติดตอกับอาวไทย และดานตะวันตกติดตอ
กับทะเลสาบสงขลา ชัยภูมิเชนนี้ทําใหสงขลากลายเปนเมืองการคามาจนถึงปจจุบัน สงขลามีรายไดหลักมาจากการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ อุตสาหกรรมไม
ยางและผลิตภัณฑจากไม
โดยลักษณะโดดเดนทางกายภาพที่ธรรมชาติเอื้ออํานวยใหนับเนื่องแตอดีตมาถึงปจจุบัน สงผลใหสงขลา
กลายเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ เราเปนเมืองศูนยกลางดานตางๆที่สําคัญของภาคใต กลาวคือเปนศูนยกลางทางการ
คมนาคมขนสง ศูนยกลางทางการเงิน การธนาคาร และเปนศูนยกลางทางดานการศึกษา โดยอําเภอหาดใหญเปน
ศูนยกลางการคมนาคมที่สําคัญที่สุด คือเปนทั้งชุมทางรถไฟ ศูนยกลางการขนสงและคมนาคมทางรถยนต มีทาอากาศ
ยานหาดใหญ ที่ใชติดตอไดทั้งในและนอกประเทศ คือ มาเลเซีย และสิงคโปร สวนอําเภอเมืองสงขลาเปนทาเรือขน
ถายสินคาที่ใหญที่สุดของภาคใต เรามีทาเรือน้ําลึกอยูที่อําเภอสิงหนคร ไมเวนแมแตดานการเงิน การธนาคาร สงขลา
ก็เปนที่ตั้งของสาขาสถาบันการเงินมากมายแทบทุกแหง เปนที่ตั้งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย ศูนยธุรกิจสงขลา ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห รวมทั้งเปนที่ตั้งของสํานักงานสาขาภาคใตของธนาคารแหงประเทศ
ไทย
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นอกจากนี้สงขลายังไดกลายเปนศูนยกลางทางการสื่อสารในภาคใตดวย เรามีสถานีโทรทัศนทุกชอง สถานี
วิทยุกระจายเสียง และมีวิทยุชุมชนมากมายหลายแหง
จังหวัดสงขลายังเปนศูนยกลางทางการศึกษาของภาคใต
เปนที่ตั้งของสถาบันการศึกษาทุกระดับ
โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา ทั้งทางโลก และทางธรรม (ศาสนา) เรามีมหาวิทยาลัยทั้งของภาครัฐและเอกชน ๕ แหง
และยังมีสถาบันอุดมศึกษาดานศาสนาถึง ๔ สถาบันดวย นอกจากนี้ เรายังเปนศูนยกลางดานการแพทยและพยาบาล
ของภาคใตอีกดวย เรามีโรงพยาบาลขนาดใหญ ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ ใหบริการผูปวยทั้งใน
จังหวัดและภาคใต รวมถึงประเทศเพื่อนบานใกลเคียง
นอกจากนั้นแลวเรายังมีแหลงกาซธรรมชาติ ไดแก พื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (JDA) เปนพื้นที่ทับซอน
ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียบริเวณอาวไทยตอนลาง และแหลงผลิตกาซบงกชเปนแหลงผลิตกาซแหงแรก
ของประเทศไทยที่มีปริมาณกาซสํารองมากที่สุดของประเทศตั้งอยูในทะเลอาวไทย
อยางไรก็ดี ตามเหตุตามปจจัย ทั้งทางภูมิประเทศ สังคม และวัฒนธรรม กลาวคือ ทางดานภูมิเทศหรือภูมิ
ลักษณ ที่ประกอบดวยภูเขา แมน้ํา ลําคลอง ที่ราบ ปาไม และชายฝงทะเล ซึ่งมีทั้งทะเลสาบและทะเลหลวง ปจจัย
เหลานี้ไดเปนตัวดึงดูดใหผูคนเขามาตั้งรกราก โดยเฉพาะบริเวณปากน้ํา ทั้งปากทะเลสาบและปากคลองนอยใหญ
แลวคอยขยายตัวขึ้นไปตามสายน้ําที่เอื้อตอการติดตอสื่อสารทางน้ํา ระหวางเมือง หรือชุมชน ทางดานการคากับ
ตางประเทศ สงขลามีทะเล มีลําน้ํา ลําคลอง เปนเสนทางคมนาคม ที่เอื้อตอการทําการคาระหวางประเทศมาชานาน
โดยลงทุนนอย คือลงทุนเฉพาะการตอเรือก็สามารถเดินทาง และนําผลผลิตไปซื้อขายกันไดโดยงาย
สภาพการณเชนนี้ทําใหสงขลาเปนสังคมพหุเชื้อชาติและวัฒนธรรมมายาวนาน กลุมชาติพันธุที่มีบทบาทอยู
ในสังคมปจจุบัน ก็คือกลุมชาติพันธุที่เคยมีมาในอดีต เชน กลุมไทยเชื้อสายจีน เชื้อสายมลายู และกลุมฝรั่งที่เคยเขามา
ทําธุรกิจการคาในอดีต ปจจุบันกลุมเหลานี้ก็ยังมีบทบาทอยู และเติบโตไปดวยกัน
ในดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมนั้น จะเห็นไดชัดเจนวา สังคมสงขลาเปนสังคมที่มีพหุวัฒนธรรมที่โดดเดนมาชานาน ๓ วัฒนธรรมที่
โดดเดนคือ วัฒนธรรมไทยพุทธ วัฒนธรรมไทยจีน และวัฒนธรรมไทยมุสลิม สวนวัฒนธรรมฝรั่งนั้นจะคอยๆแทรกซึม
เขามาทั้งในวัฒนธรรมไทยพุทธ ไทยจีนและไทยมุสลิม
จากการที่จังหวัดสงขลาเปนศูนยกลางดานธุรกิจ และทางการศึกษาของภาคใต มีการพัฒนาดานการศึกษา
และการแพทยเติบโตโดดเดนมากกวาจังหวัดอื่นๆในภาคใต ทําใหเกิดการอพยพยายถิ่นของประชากรเขามาสูจังหวัด
สงขลา สวนใหญมาจากจังหวัดตางๆในภาคใต รองลงมาเปนภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากภาคเหนือมี
นอยที่สุด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญมีประชากรหนาแนนที่สุด
สวนหนึ่งจากเกษตรกรรมตนน้ําลดลง ปริมาณดานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ประชากรภาคเกษตรจึงตองละทิ้งถิ่น
ฐานทองไรทองนา เขาไปใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม การบริการ และอุตสาหกรรมโรงงานมากขึ้น เพื่อใหมีรายได
เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน เมื่อคาครองชีพสูงขึ้น ก็เปนมูลเหตุเกิดปญหานาๆชนิด ทั้งปญหาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองตามมา
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ในขณะที่ลักษณะภูมิประเทศของบางอําเภออยูในพื้นที่ราบลุม เปนทางผานของน้ําโดยธรรมชาติ มักประสบ
ปญหาอุทกภัยไดงาย และผลพวงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปจจุบันทําใหภัยพิบัติจากธรรมชาติเปนอีก
ปญหาหนึ่งที่กระทบตอจังหวัดสงขลา
อนึ่ง ตั้งแตเกิดความไมสงบขึ้นใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต คือ ยะลา ปตตานี และนราธิวาส และสวนหนึ่ง
ของจังหวัดสงขลาดวยนั้น สงขลาตองทําหนาที่รองรับการเคลื่อนยายของประชากรจํานวนมาก ทั้งเขามาเพื่อ
การศึกษาและประกอบอาชีพ รวมทั้งการตั้งถิ่นฐานถาวร
เหตุปจจัยดังกลาวขางตน กลุมคนที่อาศัยอยูในจังหวัดสงขลาปจจุบัน จึงมีหลายหลากกลุมอาชีพ กลุมสังคม
กลุมวัฒนธรรม และกลุมเศรษฐกิจที่ตางระดับกัน คือมีทั้งชนชั้นลาง ชั้นกลาง และชั้นสูงในแงเศรษฐกิจ มีความ
หลากหลายทั้งดานเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ เพิ่มมากขึ้น และคาดวาจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
เฉกเชนเดียวกัน จากสภาพพื้นฐานอันหลากหลายดังกลาวทําใหสงขลามีกลุมองคกรภาคพลเมืองจํานวน
มาก ที่ดําเนินกิจกรรมสาธารณะ โดยที่มี รัฐ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน ไมไดแยกสวนจากกัน

“แนวตั้ง” ถักทอ “แนวราบ”
จังหวัดสงขลามีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน ๓ รูปแบบคือ การบริหารราชการ
สวนกลางประกอบดวยสวนราชการสังกัดสวนกลางซึ่งมาตั้งหนวยงานในพื้นที่จังหวัดจํานวน ๒๒๑ สวนราชการและ
หนวยงานอิสระจํานวน ๔ สวนราชการ และการบริหาราชการสวนภูมิภาคจัดรูปแบบการปกครองและการบริหาร
ราชการ แบงเขตการปกครองเปน ๑๖ อําเภอ ๑๒๗ ตําบล ๑๐๒๓ หมูบาน และการบริหารราชการสวนทองถิ่น
จํานวน ๑๔๑ แหง จังหวัดสงขลามีประชากร ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จํานวนรวมทั้งสิ้น ๑,๔๑๗,๔๔๐ คน
การรวมตัวพลเมืองของสงขลา มิไดมีการเคลื่อนไหวบนฐานของชนชั้นใดเพียงชนชั้นหนึ่ง และก็มิใชเรื่อง
แคบๆ เกี่ยวกับผลประโยชนเฉพาะของกลุมใดกลุมหนึ่ง ไมไดเรียกรองผานกลไกทางการเมืองที่ดํารงอยู และก็
มิไดหวังพึ่งกลไกของรัฐอยางเดียว แตเคลื่อนไหวเรียกรองดวยตัวเอง ใหความหมายกับการที่ประชาชนตางลุก
ขึ้นมาทําหนาที่ของความเปนพลเมืองที่รวมดูแลรักษาบานเมือง ดูแลทองถิ่นตนเองใหมีความเขมแข็ง ยั่งยืน มี
ความสัมพันธกันในแนวราบที่เทาเทียมกัน ดําเนินกิจกรรมโดยใชพื้นที่เปนฐาน ซึ่งหากประสานกับโครงสรางการ
บริหารราชการของรัฐที่มีความสัมพันธในแนวดิ่งดวยความสมานฉันทแลว
ก็จะทําใหสังคมทั้งสังคมมีความ
เขมแข็งเหมือนผืนผาที่มีเสนใยแนวตั้งและแนวนอน ถักทอกัน เปนผืนผาที่มีความงามและแข็งแรง
โดยภาพรวมแลว การเกิดขึ้นของกลุมพลเมืองดังกลาว จึงอยูที่การใหประชาชนธรรมดามีบทบาทอยางแข็ง
ขันในรูปแบบการรวมตัวกันมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาที่สนใจ
เปนขบวนการเคลื่อนไหวใหเกิดการปรับเปลี่ยน
โครงสรางความสัมพันธภายใน(Soft Power) มากกวาการเมืองแบบรัฐประชาชาติที่มุงเนนการชวงชิงอํานาจรัฐ(State
Power) ประการที่สอง รูปแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหมลักษณะนี้ มิไดใหความสําคัญกับเรื่องการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในระดับชาติ ซึ่งสงผลตอการทําลายชวงชิงฐานทรัพยากรไปเพื่อสรางการ
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เติบโตทางเศรษฐกิจและภาคอุสาหกรรม โดยไมสนใจผลกระทบที่ทองถิ่น ชุมชน สังคมไดรับผลและเผชิญความ
เจ็บปวด แตสรางรากฐานความสัมพันธ รวมแกไขปญหาที่มาคุกคาม และรวมมือกันในแงพิทักษฐานทรัพยากร
เคลื่อนไหวในระดับทองถิ่นหรือในระดับยอย โดยการเชื่อมโยงปญหาในระดับยอย ทองถิ่น เพื่อไปสัมพันธในระดับโลก
“Think globally act locally”

รูปภาพที่ ๑ Songkhla Model

รูปภาพที่ ๒ SCCCRN Model

พัฒนาการของภาคพลเมืองสงขลา
นับเนื่องจากอดีตมาสูปจจุบัน อาจแบงออกเปน ๓ ชวงสําคัญดังนี้
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ในชวงแรก องคกรภาคพลเมืองเติบโตคูเคียงกัน ระหวางองคกรชุมชนที่โดดเดนในแงการเงินเพื่อการออม กับ
องคกรพัฒนาเอกชนที่สนใจงานดานทรัพยากร คนจนเมือง องคกรชุมชนหรือภูมิปญญาชุมชนมาจากแกนนําธรรมชาติ
ที่มีลักษณะผูนําคุณธรรม เริ่มเขามามีบทบาทตั้งแตป ๒๕๒๐ โดยมีกลุมออมทรัพยของลุงลัภย หนูประดิษฐ เริ่มกอตัว
ตอมาเริ่มมี NGOs “โครงการพัฒนาชุมชนประมงบานปากบางนาทับ” (๒๕๒๔) โดยการนําของคุณบรรจง นะแส
ตอมาเกิดชมรมสงเสริมสุขภาพและความเปนอยูของประชาชน” (๒๕๒๔) โดยการนําของ นพ.อนันต บุญโสภณ
จากนั้นมีชมรมเพื่อนนักพัฒนาภาคใต(๒๕๒๔-๒๕๒๘) กลุมพืชรวมยาง/กลุมเกษตรปายาง/กลุมเกษตรยกรอง/กลุมผัก
พื้นบาน (๒๕๒๘-๒๕๒๙) โดยการนําของคุณกําราบ พานทอง“CORE Radio กลุมสื่อวิทยุสรางสรรค” (๒๕๓๐)
“โครงการพัฒนาชุมชนแออัดภาคใต” (๒๕๓๑) โดยการนําของคุณพิชยา แกวขาว
ตอมาเกิดสงขลาฟอรั่ม(๒๕๓๖) กลุมรักคูขุด (๒๕๓๖) มูลนิธิรักบานเกิดภาคใต (๒๕๓๖) เครือขายธรรม
ยาตราเพื่อทะเลสาบสงขลา (๒๕๓๘) และเครือขายที่เคลื่อนไหวในเชิงประเด็นที่ตนสนใจ อาทิ เครือขายกสิกรรมไร
สารพิษ (๒๕๓๘) เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก (๒๕๓๙) เครือขายลุมน้ําภาคใต (๒๕๓๙) กลุมรักษคลองอูตะเภา
(ตอนลาง) (๒๕๓๘) รวมถึงเครือขายเกษตรอินทรีย สงขลาประชาคม(๒๕๓๙) “สมัชชาจังหวัดสงขลาเพื่อการปฏิรูป
ทางการเมือง” (๒๕๔๐) เรียกรองรัฐธรรมนูญฯ ฉบับพ.ศ.๒๕๔๐ และวิทยาลัยวันศุกร (๒๕๔๒)
ป ๒๕๔๑-๒๕๔๓ แนวคิดเชิงปฎรูปเริ่มกอตัวในระดับชาติ เกิดการสนับสนุนองคกรภาคประชาสังคมผาน
กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) มีความพยายามยกระดับพัฒนากลไกการมีสวนรวมของภาคประชาชน มีการคัด
สรรตัวแทนภาคประชาชนเขาสูคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ๒๕๔๓ ถึงตนป ๒๕๔๔ โครงการบริโภคเพื่อ
ชีวิตสงขลา มูลนิธิรักบานเกิดภาคใต และศูนยประสานงานองคกรภาคประชาชนสงขลา (ศปส.) และเกิดประชาคม
สุขภาพสงขลา รวมตัวกันเพื่อกระชับความสัมพันธขององคกรชุมชน องคกรการเงิน และเครือขายเชิงประเด็น
ชวงที่สองหลังป ๒๕๔๔ เปนตนมา สงขลาก็เปนเหมือนกับอีกหลายจังหวัดของประเทศไทย กลาวคือเปนสวน
หนึ่งของขบวนการทางความคิดในการปฎิรูประบบสุขภาพ ภาคประชาสังคมระดับจังหวัดไดรับการประสานงาน ภาคี
ตระกูลส.เริ่มเขามาสนับสนุนการทํางานโดยชูประเด็นงานดานสุขภาพมาสูชุมชน ขยายมุมมองดานสุขภาพมาเปน
“สุขภาวะ” และปรับใชทฤษฎี “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ของนพ.ประเวศ วะสี นํามาสูภาคปฎิบัติการสําคัญๆ ไดแก
• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานัก ๓ สนับสนุนผานเครือขายสราง
เสริมสุขภาพจังหวัด/เครือขายสรางสุขภาพ
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใตดําเนินการรวมกับจังหวัด
สงขลา โดยการประสานศักยภาพระหวางองคกรการเงิน องคกรชุมชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ผานการใช
ประเด็นรวมโดยมีเปาหมายเพื่อการสรางสุขภาวะในระดับพื้นที่
มุงเนนการสรางเครือขายที่สนใจในประเด็นรวม
เดียวกันผานแผนสุขภาพจังหวัด โดยมีองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลาและจังหวัดสงขลา(ทานผูวาราชการจังหวัด
นายสมพร ใชบางยาง)ใหการสนับสนุน เกิดเครือขายภาคประชาชนเชิงประเด็นจํานวนมาก ไดแก หลักประกัน
สุขภาพ/อสม./คนพิการ/ผูส ูงอายุ/แรงงานนอกระบบ/เกษตร/เศรษฐกิจพอเพียง/สิ่งแวดลอม/เด็กและเยาวชน/
ผูบ ริโภค/วัฒนธรรม/สื่อสารสาธารณะ/การจัดการขอมูล พัฒนาการในชวงนี้ทําใหเกิดโครงสรางความเปนองคกร
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นิติบุคคลของกลุมประเด็นดังกลาวในลักษณะสมาคมและมูลนิธิในเวลาตอมา นอกจากนั้นแลว สสส.ยังได
สนับสนุนการสรางเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานพศส.(พัฒนาศูนยเรียนรูสุขภาวะชุมชน) โดยมีเทศบาล
ตําบลปริกและอบต.ทาขาม เปนแกนนํา
• สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.) ในป ๒๕๕๒ มีนโยบายสําคัญสนับสนุนใหมี
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น โดยใหมีกลไกคณะกรรมการที่ประกอบดวยภาคสวนตางๆเขามารวมบริหาร
จัดการ ชวยใหภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ไดมีโอกาสสั่งสมทักษะการบริหารจัดการกองทุนไดไมนอย ในปแรกมี
พื้นที่ ๕๖ แหง ป ๕๓ เพิ่มเปน ๗๘ แหง และป ๕๔ ครบ ๑๔๐ แหง นอกจากนั้นในระดับเขตยังสนับสนุนภาคประชา
สังคม เครือขาย ๙ ดานเขามามีสวนรวม โดยทํางานรวมกับสมาคมผูบริโภคจังหวัดสงขลา และสนับสนุนใหมศี ูนย
ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนสรางการมีสวนรวมในระดับฐานรากอีกดวย
• สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) สนับสนุนองคกรภาคประชาสังคมมาอยาง
ตอเนื่องโดยใชกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม เปดโอกาสใหพื้นที่ระดับจังหวัดใชพลังทางสังคม ถักทอ
กับพลังความรู ถกแถลง ตอรองกับพลังเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยมีเครื่องมือ
สําคัญ ไดแก สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ...สงขลาเปนพื้นที่จุดประกายการจัดทําธรรมนูญสุขภาพตําบลขึ้นเปน
แหงแรกของประเทศ และการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ(HIA) เปดโอกาสใหชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากนโยบาย
การพัฒนาขนาดใหญสามารถรองขอใหมีการศึกษาผลกระทบและนํามาสูการกําหนดทางเลือกการพัฒนาใหม โดยรวม
กิจกรรมกับภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลามาตั้งแตป ๒๕๔๔ มีกิจกรรมสําคัญ อาทิ การยกรางพรบ.สุขภาพแหงชาติ
ป ๒๕๔๙ จัดทําแผนสุขภาพจังหวัด ป ๒๕๕๓ จัดทําธรรมนูญลุมน้ําภูมี/กองทุนกลางพิจิตร/ ผลักดันวาระพลเมือง
“สงขลาพอเพียง” รวมกับ ๑๒ ภาคี
• สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) นับเปนอีกองคกรที่มีบทบาทในการเสริมหนุนขบวนองคกร
ชุมชน สงผลใหองคกรสวัสดิการชุมชน สภาองคกรชุมชน เติบโต อาทิ สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา
สรางวัฒนธรรมการออมและหนุนชวยเปนสวัสดิการภาคประชาชนไดอยางกวางขวาง
ในขณะเดียวกัน ระยะนี้กลุม NGOz และองคกรชุมชนเดิมก็มีพัฒนาการในงานเชิงประเด็นและพื้นที่อยาง
ตอเนื่อง กลุม NGOz และประชาสังคมจํานวนหนึ่งไดเขาไปรวมกับชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาที่
มุงเนนความสําคัญกับเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในระดับชาติ ซึ่งสงผลตอการทําลายชวงชิง
ฐานทรัพยากรไปเพื่อสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาคอุสาหกรรม
ชวงที่สามป ๒๕๕๔ จนถึงปจจุบัน ทิศทางของภาคพลเมืองเคลื่อนไหวออกไปใน ๒ ทิศทางหลัก กลาวคือ
แนวทางที่จะคัดคาน ตอรอง กับนโยบายการพัฒนาที่สงผลกระทบตอฐานทรัพยากรของพื้นที่ กับแนวทางที่สราง
ความเขมแข็งภายในขององคกร สานพลังพลเมืองเขามามีสวนรวมในการพัฒนากับภาคสวนตางๆ โดยใชพื้นที่เปนฐาน
โดยสรุป งานวันพลเมืองสงขลา ตองการนําเสนอแนวทางการพัฒนาใหม มุงเนนการปรับเปลี่ยน
ความสัมพันธภายใน มากกวาปฎิวัติเขาไปยึดโครงสรางแหงอํานาจตามรูปแบบความเชื่อของการเมืองหรือการ
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เคลื่อนไหวทางสังคมแบบเกา พรอมเปดพื้นที่ใหกับภาคสวนตางๆไดเขามามีปฎิสัมพันธ สานสนทนา ถกแถลง
ตอรอง และปฎิบัติการไปสูประโยชนสาธารณะ บนฐานวิถีและความเชื่อของตน ทุกคนมีพื้นที่ของตนเองในฐานะ
ผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญ (Stakeholder) โดยมีเปาหมายรวมเดียวกัน ในการณนี้ภาคพลเมืองจะมีบทบาทนํา
พรอมประสานการทํางานกับภาครัฐ ทองถิ่น วิชาการ เอกชน ในลักษณะที่สามารถสรางความตอเนื่องในการแกไข
ปญหาของพื้นที่อยางรูและเขาใจที่จะนําศักยภาพอันเปนตนทุนมาปรับใชในการพัฒนา และทํางานไปอยางเคารพ
และยอมรับที่จะอยูรวมกับความแตกตางหลากหลาย ภาคพลเมืองจะมีศักยภาพที่จะหลอมรวมพลังทางสังคม ระดม
สรรพกําลังและทรัพยากรที่เปนตนทุนเดิมมาสรางประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ บนฐานความสัมพันธที่มีอิสระ
เปนมิตร กาวขามพรมแดนของภาคสวนตางๆ และพึ่งตนเอง พรอมกับพัฒนารูปแบบการดําเนินการในลักษณะทํางาน
เปนทีมงานมากกวาพึ่งตัวบุคคล ไมมีผูนําเดี่ยวโดดที่ไดรับการยอมรับมาเปนผูนํา สามารถประสานบุคลากรที่เปน
ผูปฎิบัติจากภาคสวนตางๆมาทํางานรวมกัน องคกรนําจะรับภารกิจเปนแกนประสานสําคัญ เอื้ออํานวยในเชิง
กระบวนการ มีการจัดวางระบบสนับสนุนที่อยูในกระบวนการเดียวกัน (Flatform) อาทิ ระบบขอมูลกลาง ความรู
กลาง เวทีกลาง กองทุนกลาง ฯลฯ กลไกดังกลาวจะเขามาทํางานรวมกับกลไกปกติของหนวยงานหลักที่มีอํานาจ
หนาที่ตามกฏหมายในลักษณะรวมเรียนรู เสริมหนุน เติมเต็มชองวางที่เกิดขึ้น
ปจจุบันมีองคกรภาคพลเมืองในแนวทางดังกลาวที่เปนแกนนําในการดําเนินกิจกรรมสาธารณะที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของจังหวัดสงขลา
ทั้งที่เปนองคก รที่ มุง ประโยช น ส าธ ารณะเป น หลั ก (public benefit
organizations) องค ก รที่ มุ ง ประโยช น ข องมวลสมาชิ ก เป น หลัก(mutual benefit organizations) และ
องคกรประเภทที่มุงตอบสนองเปาหมายของรัฐหรือหนวยงานเอกชน
เชน
องคก ร พั ฒนาเอกชนที่ตั้งโดยรัฐ
(government-organized-non-governmental organizations-GO-NGOs) องค ก ร พั ฒนาเอกชนของธุ ร ก ิจ
(business-ownednon-governmental organizations-BONGOs) เปนตน
ดังแนวทางขององคกรพลเมืองเหลานี้
๑)มูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ
ผลงานสําคัญ ๑๕ ภาคีบริหารจัดการ เกิดขึ้นโดยการประสานงานของมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ
นํามูลนิธิในเครือขายของพลเอกเปรม ติณสูลานนท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา องคการบริหาร
สวนจังหวัดสงขลา หอการคาจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สมาพันธสมาคมธุรกิจการทองเที่ยว
จังหวัดสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา ดําเนินกิจกรรมสําคัญคือ จัดทําวิสัยทัศนสงขลา ๒๐๒๐ ประสานใหเกิดวันสงขลา
มีการมอบรางวัลคนดีศรีสงขลา และประสานใหมีการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยจังหวัดสงขลา
ที่ตั้ง : สวนประวัติศาสตรพลเอกเปรมติณสูลานนท ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐
โทรศัพท ๐๗๔-๓๓๐๒๖๗-๙ อีเมล info@songkhlamodel.com
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เลขาฯ : นายสามารถ วราดิศัย มือถือ ๐๘๑-๘๙๘๘๑๐๓
๒)มูลนิธิชุมชนสงขลา
คําประกาศ ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา นายชิต สงากุลพงศ
“๙ ป มูลนิธิชุมชนสงขลา”
เรียนทานประธาน ทานผูมีเกียรติที่เขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน
มูลนิธิชุมชนสงขลากอตั้งเมื่อมีนาคมป ๒๕๕๒ โดยการประสานระหวางภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และ
ภาครัฐ ทําหนาที่สงเสริมการให การระดมทุน เชื่อมประสานเครือขาย และการพัฒนาคน โดยประสานผูใหและผูรับ
กระจายทุนรวมพัฒนาสรางตนแบบการพัฒนา ผลักดันในการสรางนโยบายสาธารณะ สงเสริมใหมีการระดมทุน รวม
ไปถึงการสรางอาสาสมัคร
ป ๒๕๔๗-๒๕๕๑ เรามีบทบาทในนามเครือขายสรางเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา และแผนงานสรางสุขภาพ
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดทําแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ใชเปนเครื่องมือใน
การพัฒนานโยบายสาธารณะระดับจังหวัด ซึ่งตรงกับสมัยทานผูวาสมพร ใชบางยาง สนับสนุนใหเกิดการจัดทํา
ยุทธศาสตรระดับจังหวัดรวมกับทางจังหวัด และดําเนินกิจกรรมสนับสนุนใหคนตัวเล็กๆในสังคมไดเกาะเกี่ยวกันโดยใช
ประเด็นรวม ๑๔ ประเด็น ในป ๒๕๕๔ เราไดตอยอดเปน “วาระพลเมือง : สงขลาพอเพียง” ดําเนินงานสรางสุข
ภาวะภายในจังหวัดสงขลา ใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการบูรณาการทํางานและการเรียนรูรวมกันในการสราง
สุขภาวะใหกับประชาชนในจังหวัดสงขลา และจวบจนป ๒๕๕๗ เกิดความรวมมือภายใต ๑๕ ภาคีบริหารจัดการ
รวมจัดทํา “วิสัยทัศนสงขลา ๒๕๗๐” โดยมียุทธศาสตรสําคัญไดแก การสรางเศรษฐกิจสรางสรรค สิ่งแวดลอมยั่งยืน
และสังคมเปนสุข
ปจจุบันมูลนิธิชุมชนสงขลารวมกับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ(สช.) ดําเนินงานเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน เขต ๑๒ สนับสนุนงาน ๔P-W จังหวัดขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพประเด็นเกษตร
สุขภาพเพื่อเศรษฐกิจฐานราก การจัดการขยะ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
โดยมีแผนงานสําคัญป ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ดังนี้
๑.รวมกับศปจ.(ศูนยประสานงานพหุภาคีพัฒนาจังหวัดสงขลา) ดําเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบและ
โครงสรางตาง ๆ ในประเทศไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตความเปนประชาสังคมระดับจังหวัดมุงไปสูการลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย สํารวจและเก็บขอมูลคนยากลําบากและเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ ๑๖ อําเภอของ
จังหวัดสงขลา และพัฒนาระบบขอมูลกลางเพื่อใหเกิดการบูรณาการงานผานแอพพลิเคชั่น iMed@home และ
รวมกับเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทอดผาปาขยะรีไซเคิลนําเงินที่ไดไปจัดตั้งกองทุนกลางเพื่อชวยคน
ยากลําบาก
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๒.รวมกับขบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมบนฐานปญญา(๔p-W)ภายใตการสนับสนุนของ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ(สช.) ขับเคลื่อนประเด็นเกษตรสุขภาพเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ผลักดันใหเกิด
การผลิตอาหารสุขภาพเชื่อมโยงกับผูบริโภค สรางตลาดอาหารสุขภาพ
๓.สงเสริมกิจกรรมสวนผักคนเมือง สรางความสัมพันธผานกิจกรรมของคนเมืองใหสามารถชวยเหลือกันเอง
พึ่งพาอาศัยกัน มีการนําขยะเปยกในครัวเรือนมาทําปุยปลูกผัก สงเสริมการเรียนรูการผลิตอาหารหรือปลูกผักตาม
รูปแบบสวนผักคนเมืองผานกิจกรรมหองเรียนสวนผักคนเมือง
ทั้งนี้จุดเนนในเชิงพื้นที่ ภาคปฎิบัติการจะอยูที่ตําบลใน ๑๖ อําเภอของจังหวัดสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา
พรอมจะทํางานรวมกับภาคสวนตางๆ
ขอบคุณและสวัสดีครับ

ที่ตั้งสํานักงาน ๗๓ อาคารชิตตยาแมนชั่น ถนนเพชรเกษมซอย ๕ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทรและแฟกซ ๐๗๔ ๒๒๑ ๒๘๖
ผูประสานงาน ชาคริต โภชะเรือง ๐๘๑๕๙๙๔๓๘๑
๓)มูลนิธิอนุรักษปาตนน้ําสงขลา
พัฒนาตอยอดมาจากเครือขายรักษคลองอูตะเภา มีเปาหมายชวยเหลือ และสนับสนุนการเฝาระวังฟนฟู และ
บํารุงรักษาปาไม สัตวปา รวมทั้งทรัพยากรของผืนปาในเขตปาตนน้ํา ปาสงวนแหงชาติและเขตอนุรักษตาง ๆ ภายใน
จังหวัดสงขลา มิใหถูกบุกรุกทําลาย เพื่อความสมดุลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและเพื่อการดํารงชีวิตอยางมี
ประสิทธิภาพของประชาชนในจังหวัดสงขลา
ประธานมูลนิธิ: ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ
ที่ตั้งสํานักงาน : อาคารสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ผูประสานงาน : ประโชติ อินทรถาวร ๐๘๑ ๕๔๑ ๒๙๗๑
๔)มูลนิธิเครือขายเมืองภาคใตเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(SCCCRN)
คําประกาศ ประธานมูลนิธิ นายสมพร สิริโปราณานนท
เรียนทานประธาน ทานผูมีเกียรติที่เขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน
มู ล นิ ธิ เ ครื อ ข า ยเมื อ งภ าคใต เ พื่ อ รั บ มื อ การเปลี่ ย นแปลงสภ าพภู มิ อ ากาศ (คมรส.) ก อ ตั้ ง เมื่ อ
๓๐ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ โดยไดยกฐานะมาจากโครงการเครือขายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศพื้นที่หาดใหญในระยะยาว Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN) ซึ่ง
ไดดําเนินงานตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยความรวมมือของทุกภาคสวนในเมืองหาดใหญ และไดรับสนับสนุนเงินทุนจาก
มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร ผานทางสถาบันสิ่งแวดลอมไทย เพื่อขับเคลื่อนดําเนินงานดานการเตรียมความพรอมรับมือตอ
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมกับเครือขายความรวมมือกับ ๑๐ เมือง จาก ๔ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ไดแก
อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย
มู ล นิ ธิ ฯ มี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ๆ ๓ ข อ ประกอบด ว ย ๑. เพื่ อ สร างความพร อ มของเครื อ ข ายเมื อ งต อ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ๒. เพื่อพัฒนาตนแบบการบูรณาการทุกภาคสวนตอการรับมือเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภู มิ อ ากาศ ๓. เพื่ อระดมทุ น ทรั พ ยากร บุ ค ลากร ในการสนั บ สนุ น การรับ มื อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพของ
ภูมิอากาศ ภายใตปรัชญามูลนิธิที่วา “ทุกภาคสวนเปนเจาภาพ ประชาชนเปนเจาของ”
ผลการดําเนินงานที่ผานมา ไดมีการขับเคลื่อนงานรับมือและปรับตัวจากภัยพิบัติผานโครงการสําคัญๆ เชน
โครงการนํารองเครือขายบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ลุมน้ําคลองอูตะเภา โครงการเสริมสรางความสามารถในการ
รับมือและปรับตัวตอการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญในระยะยาว โครงการเสริมสรางความรวมมือและการมีสวนรวม
ระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ จัดทําเว็บไซต hatyaicityclimate.org ซึ่งเปน
เว็บไซตติดตามสถานการณน้ําในลุมน้ําคลองอูตะเภาผานระบบกลองCCTV ใหประชาชนสามารถใชเพื่อการเฝาระวัง
และเตือนภัยลวงหนาเปนตน และไดนํารูปแบบดังกลาวขยายผลไปเปนโครงการเชื่อมโยงเครือขายเตือนภัย-ภัยพิบัติ
๕ ลุมน้ํา ประกอบดวย ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ลุมน้ําคลองอูตะเภา ลุมน้ําเทพา ลุมน้ําคลองภูมี ลุมน้ําคาบสมุทรสทิง
พระ จ.สงขลา โครงการวางระบบเตือนภัยเพื่อปองกันปญหาอุทกภัยของกลุมจังหวัดชายแดนใต
แผนงานตอไปในอนาคตทางมูลนิธิฯจะเป นกลไกประสานใหเกิดการดําเนิน งาน ๑. ขับเคลื่อนใหเกิดการ
ปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ๓. การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกรอน ๔. การสรางความรวมมือในการบริหาร
จัดการเตรียมความพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีประสิทธิภาพ ๕. การแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ
การรณรงค สื่อสาร และประชาสัมพันธ
ขอบคุณและสวัสดีครับ

ที่ทําการ : ศูนย์เรี ยนรู้เพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่ (HCCRLC)
สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
ติดต่อประสานงาน : คุณพร้ อมศักดิ์ จิตจํา โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๘๔๒๑๔๘ โทรสาร ๐๗๔-๒๐๑๑๘๙
E-mail : acccrnhatyai๒๐๑๓@gmail.com
๕)มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ( โฮมเน็ทไทยแลนด)
เรียนทานประธาน ทานผูมีเกียรติที่เขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพเริ่มกอตั้งในป ๒๕๔๐ ไดจดทะเบียนอยางเปนทางการเมื่อป ๒๕๔๕
ทํางานกับกลุมแรงงานนอกระบบอยางตอเนื่องในประเด็นตาง ๆ เชนสงเสริมใหเกิดการรวมตัวและสรางความเขมแข็ง
แกเครือขายแรงงานนอกระบบ รณรงคใหสังคมรับรูและเขาใจปญหาและความตองการของแรงงานนอกระบบ รวมทั้ง
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สนับสนุนใหรัฐบาลพัฒนาการคุมครองทางกฎหมายและทางสังคมแกแรงงานนอกระบบ ผลจากการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องทําใหเครือขายแรงงานนอกระบบสามารถรวมตัวกันกันเปนองคกรในระบบฐานสมาชิก
(MembershipBased Organization) และสามารถจดทะเบียนเปน สมาคมเครือขายแรงงานนอกระบบไดในป ๒๕๕๓ มูลนิธิฯ และ
สมาคมฯไดรวมกับนักวิชาการและภาคประชาสังคมอื่นๆ
ไดรวมกันรณรงคทางดานกฎหมายและนโยบายที่เปน
ประโยชนกับแรงงานนอกระบบอยางตอเนื่อง เชนการคุมครองทางสังคม พรบ.ผูรับงานไปทําที่บาน จนสามารถ
ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ ป ๒๕๔๕ เกิดกฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใหสิทธิคนไทยทุก
คนที่ไมมีหลักประกันสุขภาพไดเขาถึงการประกันสุขภาพ
แรงงานนอกระบบคือใคร กระทรวงแรงงานไดใหคํานิยามแรงงานนอกระบบไววา “แรงงานนอกระบบ
หมายถึง ผูมีงานทําที่ไมไดรับความคุมครอง และไมมีหลักประกันทางสังคมจากการทํางาน” จากการสํารวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติระบุวาในป ๒๕๕๗ ประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบอยูสูงถึง ๒๒.๑ ลานคน หรือเปนรอยละ
๕๗.๖ ของจํานวนแรงงานที่มีงานทําทั้งหมด ๓๙.๔ ลานคน ขนาดและความสําคัญของเศรษฐกิจภาคนอกระบบนั้นมี
ความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาเศรษฐกิจภาคในระบบเชนโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัทธุรกิจทั่วไป 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 ตองเผชิญกับการทํางานที่ไดรับคาแรงนอยกวาคาแรงขั้นต่ํา มีปญหาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทํางาน และถูกกีดกันออกจากระบบประกันสังคมปกติ ซึ่งนายจางและภาคอุตสาหกรรมไดอาศัยชองวางทางกฎหมาย
มาจางแรงงานเหลานี้ โดยเฉพาะกลุมผูรับงานไปทําที่บาน เพื่อลดคาใชจายในการผลิตและเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันของตนเอง สถานการณเหลานี้ไดนําไปสูปญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายไดของ
แรงงานนอกระบบ
เปาหมาย เพื่อสงเสริมใหเมืองมีการพัฒนาที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ ทั้งดานเศรษฐกิจ
และการเขาถึงบริการทางสังคมจากภาครัฐ
แนวทางการทํางาน
๑.สงเสริมการรวมกลุมและสรางความเขมแข็งใหแกองคกรแรงงานนอกระบบเพื่อใหสามารถ
นําเสนอ
ปญหาและความตองการของตนเองใหไดรับการตอบสนองจากหนวยงานรัฐในทองถิ่น
๒.สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองที่ตอบสนองตอปญหาและความตองการของแรงงานนอก ในประเด็น
ตาง ๆ เชน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมขนสงสาธารณะ การจัดทํากฎระเบียบที่เอื้อตอการพัฒนาอาชีพ
มาตรการดานการคุมครองทางสังคม และการกระจายขาวสารขอมูลดานตาง ๆ เปนตน
๓.พัฒนาความรูความสามารถของแรงงานนอกระบบ ในการเขาถึงบริการตาง ๆ ที่จัดโดยภาครัฐ
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พื้นที่ดําเนินการ ในเขตเทศบาลนครสงขลา กับกลุมอาชีพ แมคารถเรแผงลอย กลุมมอเตอรไซดรับจาง
กลุมสงเสริมอาชีพกลุมผาปาเตะบอยาง กลุมปลูกผักไฮโดรโปนิก และอื่น ๆ
ขอบคุณและสวัสดีคะ

ผูประสานงานภาคใต นางจันทนา เจริญวิริยะภาพ มือถือ ๐๘๖-๗๔๙๓๓๐๓
๖.หอการคาจังหวัดสงขลา
ประธาน : นายกวิศพงศ สิริธนนนทสกุล
เลขาฯ : นายนพนนท นฤปยะกุล
สํานักงาน : เลขที่ ๒๙ ถนนโชติวทยะกุล ๔ ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท ๐๗๔- ๒๔๖๕๘๓ / ๐๗๔-๒๔๖๓๘๘ โทรสาร ๐๗๔-๔๒๙๔๐๐
๗.สมาคมสมาพันธธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดสงขลา
นายกสมาคม : นายสุรพล กําพลานนทวัฒน
เลขาสมาคม ฯ : นายกิตธนา สุบรรพวงศ
ผูประสานงาน : นางสาววรพนิต เจริญพร
สํานักงาน : เลขที่ ๖๔-๖๘ ถนนโชติวิทยะกุล ๒ ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
มือถือ ๐๘๘-๘๓๐๕๔๒๓ โทรสาร ๐๗๔-๔๒๘๗๗๘
อีเมล tfos๒๐๑๑@gmail.com
๘.บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสงขลา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จํากัด จัดตั้งเมื่อ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ประกอบธุรกิจ
เพื่อขับเคลื่อนเพื่อสรางรายไดใหชุมชน ประชาชนมีความสุข เกิดประโยชนของเกษตรกร ในจังหวัดสงขลา โดยที่จะ
ประกอบธุรกิจใหเกิดกําไร แตจะไมมีการนําผลกําไรจายเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุนในทุกกรณี ในกลุมสินคาเกษตร
สินคาแปรรูป และการทองเที่ยวชุมชน บริษัทฯจะเขาไปสนับสนุนในดานตางๆไดแก การเขาถึงปจจัยการผลิต โอกาส
ในการเขาถึงแหลงทุน การสรางองคความรู สงเสริมความรูเพื่อสรางประโยชนตอยอดการตลาด พัฒนาแบบบูรณา
การ วิเคราะหตลาดไปจนถึงชองทางการขายใหมๆ การสื่อสารสรางการรับรูเพื่อความยั่งยืน ชวยสรางแบรนดและหา
ชองทางการประชาสัมพันธผานสื่อทองถิ่นและสื่อระดับประเทศ และบริหารจัดการทั้งดานตนทุน บัญชี เปนรูปแบบ
ธุรกิจที่รายไดหลักมาจากการใหคําปรึกษาแกธุรกิจชุมชนและการคาขาย
สํานักงาน : เลขที่ ๗๓ ซอย ๕ ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
ประธาน : ดร.สมพร สิริโปราณานนท
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ผูจัดการ : นางกนกวรรณ วีระเดชะ ๐๙๓ ๕๘๑ ๘๘๖๓
๙.มหาวิทยาลัยทักษิณ
คําประกาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย ดร.วิชัย ชํานิ
“๕๐ ป แหงความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยทักษิณคูถิ่นใต”
เรียนทานประธาน ทานผูมีเกียรติที่เขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน
ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะกาวเขาสูปที่ ๕๐ ของการสถาปนามหาวิทยาลัย หาก
จะยอนเวลากลับไปเมื่อ ๕๐ ปที่ผาน มหาวิทยาลัยทักษิณมีพัฒนาการมาอยางยาวนาน มหาวิทยาลัยทักษิณเปนสวน
หนึ่งของการรวมผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาประเทศชาติ และเปนสวนสําคัญในการพัฒนาพื้นที่ภาคใตมาอยางตอเนื่อง
โดยเริ่มตนจากเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เราไดเปดวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้นอยางเปนทางการ ณ ตําบลเขา
รูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๑ เราจึงถือวันดังกลาวเปนวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ทักษิณ โดยในปการศึกษา ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยทักษิณไดขยายการจัดการเรียนการสอนไปที่ตําบลบานพราว อําเภอ
ปาพะยอม จังหวัดพัทลุง ทําใหมหาวิทยาลัยทักษิณมีการบริหารงานแบบ ๒ วิทยาเขต ประกอบดวยวิทยาเขตสงขลา
และวิทยาเขตพัทลุง
ตลอดระยะเวลา ๕๐ ป มหาวิทยาลัยไดผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติแลว
จํานวน ๖๘,๓๖๕ คน ปจจุบนั มหาวิทยาลัยทักษิณ 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
เพื่อการพัฒนา ๑๓) วิทยาลัยนานาชาติ ในปพ.ศ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยยังไดมีแผนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง อยางชัดเจนเพื่อเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนในจังหวัดพัทลุง
และจังหวัดใกลเคียง และเพื่อเปนสวนสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้แลว ในปพ.ศ.
๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยทักษิณมีแผนในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณในวิทยาเขตพัทลุงดวย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนสถานศึกษาตนแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ ในสังคมพหุวัฒนธรรมสอดคลอง
กับความตองการของชุมชนและสอดคลองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งยังเปนแหลงวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสรางสรรคทางการศึกษา ที่นําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
นับตั้งแตป พ.ศ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยทักษิณจะเปดประตูบานใหกวางตอนรับประชาคมจังหวัดสงขลาและ
พัทลุง และเดินออกไปจากรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อรับใชชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยมากขึ้น เราตั้งใจใหที่จะพัฒนาสถาบัน
ทักษิณคดีศึกษาพิพิธภัณฑคติชนวิทยามีชีวิตเพื่อเสริมสรางศักยภาพแหลงเรียนรูพหุวัฒนธรรม และเปนทองเที่ยวและ
แหลงเรียนรูวัฒนธรรมภาคใตที่มีมาตรฐานเพื่อเปนสวนหนึ่งที่จะสงเสริมรายไดการทองเที่ยวของคนสงขลาและคน
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เกาะยอ รวมทั้งเราอาสาจะเปนสวนสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มของสินคาเกษตร โดยคณะวิศวกรรมศาสตร และ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ โดยมหาวิทยาลัยทักษิณตระหนักดีมหาวิทยาลัยมีหนาที่รับใชสังคม รวมพัฒนา
เมือง รวมพัฒนาประเทศ หากทวาการพัฒนาตามที่วานั้นไมสามารถสําเร็จดวยพลังของมหาวิทยาลัยเพียงลําพัง หาก
ตองเปนพลังของการมีสวนรวมของหลายฝาย คําประกาศของมหาวิทยาลัยทักษิณจึงเปนคําประกาศวา เราจะเปน
สวนหนึ่งของการสรางพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปเคียงกับพี่นองประชาคมสงขลาทุกกลุมอยางเต็มที่ครับ
ขอบคุณและสวัสดีครับ

ที่อยูองคกร : ๑๔๐ ถนนกาญจนวนิช ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
ผูประสานงาน : ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ
มือถือ ๐๘๖-๖๘๒๑๗๑๗
๑๐.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขที่ 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 ทานผูมีเกียรติที่เขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน
ศูนยอาสาสมัครกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มี ๒ หนวยงานยอยไดแกหนวยสงเสริม
งานอาสาสมัคร และหนวยบั ณ ฑิต อาสามหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทรทั้ง ๒ หนวยงาน พรอมประสานรวมใจชาว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทั้งนักศึกษา บัณฑิต นักวิชาการ อาจารย บุคลากร ผูเกษียณ ๕ วิทยาเขตแกปญหาและ
พัฒนาภาคใต วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา ประกอบดวย ๑๘ คณะ นักศึกษาปจจุบันกวา ๒๐,๐๐๐ คน รวม
สรางคนเกง คนดีที่มีจิตอาสา พัฒนาจังหวัดสงขลาใหกาวไปขางหนาไมทิ้งใครไวขางหลัง มุงนอมนําพระราชปณิทาน
ของพระบรมราชชนกที่วา “ขอใหถือประโยชนสวนตนเปนที่สอง ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง” มาเปน
หลักยึดมั่นในการสงเสริมการดําเนินงานเพื่อสังคมของลูกพระบิดาทุกชีวิตตอไป
ศูน ย อาสาสมัครมี วัตถุป ระสงค เพื่ อเป ด พื้น ที่ แห งการเรีย นรู สูการสรางแรงบั น ดาลใจในการดํ าเนิ น งาน
อาสาสมัครเพื่อสังคมในพื้นที่ภาคใต แกนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสถาบันอุดมศึกษา
อื่ น ๆ รวมถึ ง นั ก เรี ย น และบุ ค คลทั่ ว ไปที่ ส นใจเพิ่ ม มากขึ้ น ส ง เสริ ม ให เกิ ด เครื อ ข า ยความร ว มมื อ ระหว า ง
สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมกับเครือขายองคกรอาสาสมัครและชุมชน ในการพัฒนา
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งานอาสาสมัครเชิงสรางสรรคในพื้นที่ภาคใต และ สื่อสารผลการดําเนินงานดานตางๆ ของภาคีเครือขายอาสาสมัครใน
พื้นที่ภาคใต ใหสังคมไดรับรูมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนการปลูกฝงจิตสํานึกดานจิตอาสาที่ถูกตองและเหมาะสม ปลูกฝง
คานิยมในการทําประโยชนเพื่อผูอื่นโดยไมหวังผลตอบแทน กอใหเกิดความภาคภูมิใจในคุณคาของตัวเอง และเกิด
จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
ขอบคุณและสวัสดีครับ

ศูนยอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ที่อยูสํานักงาน : กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
โทรศัพท ๐๗๔-๒๘๒๒๐๑-๕ โทรสาร ๐๗๔-๒๘๒๒๐๖
ผูประสานงาน : นายรชดี บินหวัง นักวิชาการศึกษา โทรศัพท ๐๗๔-๒๘๒๒๐๒
๑๒.ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม
ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมถือกําเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒ ดวยจุดมุงหมายที่จะเปนศูนยกลางที่คนรักเมือง
สงขลา ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ไดมีสวนรวมในการนําเสนอความคิด ประสบการณ ไดรับรูและภาคภูมิใจในคุณคาของ
เมืองที่อาศัยอยู กอใหเกิดความหวนแหนมรดกทางวัฒนธรรม รวมกันผลักดันใหอนุรักษสิ่งทรงคุณคาเหลานี้ไวไมให
สูญหาย และรวมมือกับทุกภาคสวนที่จะสรางสรรคใหเมืองสงขลาเปนเมืองที่นาอยูเปนมรดกของชาติและมรดกโลก
ในป พ.ศ.๒๕๕๖ สมาชิกจึงไดรวมกันกอตั้ง "ภาคีคนรักเมืองสงขลา (Songkhla Heritage Trust)" ขึ้นเปน
องคกรอยางเปนทางการ สนับสนุนการดําเนินงานของภาคีอยางเขมแข็งรวบรวม รักษา และเผยแพรความรูเรื่องเมือง
เกาสงขลา ทั้งดานผูคน บานเรือน ประเพณี อาหาร และวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของมืองสงขลา เฝาระวังการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองเกาสงขลา รวมกันควบคุมคัดคานและผลักดันไมใหมีการทําลายคุณคา และ
บรรยากาศของเมืองเกา ปลุกชีวิตชีวาของเมืองเกาสงขลา สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวอยางรูคุณคา จัดเทศกาล
ละคร ดนตรี และศิลปะเพื่อยกระดับเมืองเกาสงขลาสูเมืองอารยธรรมสนับสนุนกระบวนการที่จะนําเมืองสงขลาสู
มรดกโลก
ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม มีผลงานสําคัญ ไดแก Rebranding เมืองเกา ดวยการนําบทเรียนของเมือง
ปนังและสิงคโปรมาปรับใชพัฒนาพื้นที่เมือง โดยใชแนวทางใหทุกฝายรวมกําหนดทิศทางอนาคตของเมือง : สงขลา
มรดกโลก จากนั้นจึงเริ่มฟนฟูเมืองผานมิติวัฒนธรรมและแหลงธรรมชาติ สื่อสารกับสังคมดวยการแตงเพลงสงขลา
เสนหสงขลา พรอมกับออกสื่อรายการทีวี.ปลุกคุณคาของเมืองจนเกิดการเห็นคุณคา ตอมายกระดับมาสูการเปนเมือง
สรางสรรค และไปสูเมืองของผูประกอบการในปจจุบัน
ที่อยู ๑๓ ถนนนครนอก ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ มือถือ ๐๘๑-๒๗๖๗๙๓๕
โทรศัพท ๐๗๔-๓๒๑๖๗๕ โทรสาร ๐๗๔-๓๒๑๖๗๖
อีเมล sknt๑๓๑๓@gmail.com
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ประธาน : นายรังสี รัตนปราการ
ผูประสานงาน : นายสืบสกุล ศรีสุข
๑๓.สมาคมผูบริโภคสงขลา
คําประกาศเจตนารมณ สมาคมผูบริโภคสงขลา
บริโภคแบงปน รวมกันสรางประสานใจ เพื่อเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
CSA For SDGs
โดย...รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล นายกสมาคมผูบริโภคสงขลา
ที่มา
สมาคมผูบริโภคสงขลา เปนการรวมตัวกันของกลุมประชนที่ตื่นรู มีความสนใจตอสถานการณปญหา การถูก
เอารัดเอาเปรียบ การเขาไมถึงสิทธิและทรัพยากรของประชาชน โดยไดมีการรวมตัวกันตั้งป ๒๕๔๐ ดําเนินงานมา
อยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน มีวัตถุประสงคสําคัญในการดําเนินงานคือ ๑. เพื่อสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของ
ผูบริโภค ๒. เพื่อติดตามและเฝาระวังสถานการณปญหาของผูบริโภค ๓.เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันขอเสนอนโยบาย
ที่เปนประโยชนตอผูบริโภคและสาธารณะ ๔.เพื่อพัฒนากระบวนการผูบริโภคใหเกิดจิตสํานึกการบริโภคอยางยั่งยืน
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
วิสัยทัศนองคกร
รวมพลังเครือขายพิทักษสิทธิ ปลุกจิตสํานึกผูบริโภค
สรางการมีสวนรวมโดยใชองคความรู บูรณาการอยางยั่งยืน
พันธกิจ
๑. สรางความเขมแข็ง ปลุกจิตสํานึกใหผูบริโภค มีการพิทักษสิทธิใหเกิดการบริโภคอยางยั่งยืน
๒. สรางระบบสารสนเทศเพื่อเปนแหลงขอมูลที่ใชเผยแพรสูสาธารณะ
๓. พัฒนากลไกการมีสวนรวมของผูบริโภคในการจัดการปญหาทุกระดับ
๔. พัฒนาเครือขายองคกรผูบิโภคใหมีคุณภาพครอบคลุมทั้งจังหวัด
๕. สร างระบบกลไกเฝ าระวั งสํ ารวจประเด็น ปญ หาผูบ ริโภคนํ าเสนอตอหนว ยงานที่เกี่ย วของโดยใช “สภา
ผูบริโภค”
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ
สมาคมผูบริโภคสงขลา มีการดําเนินการงานมาอยางตอเนื่องกวา ๒๐ ป โดยมีผลงานที่สําคัญ เชน การ
ดําเนินการชวยเหลือผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิผูบริโภคในดานตางๆ กวา๑๐๐ กรณี ในปที่ผานมา , สนับสนุนการ
รวมกลุมผูบริโภคในระดับอําเภอเปนเครือขายผูบริโภคในระดับอําเภอ รวม ๑๐ อําเภอในจังหวัดสงขลา , การเฝา
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ระวังสินคาโลชั่นผิวขาวใสสารตองหามอันตรายนําไปสูการจับกุมสถานที่ผลิต , การรณรงคผลักดันกฎหมายนโยบายที่
เกี่ยวของการผูบริโภค เปนตน
แผนงานและทิศทางการดําเนินงาน ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
๑. สงเสริมสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของผูบริโภคใหรูเทาทันและเขาถึงสิทธิ
๒. สงเสริมการรวมกลุมผูบริโภคใหเกิดเปนองคกรผูบริโภค สนับสนุนใหเปนองคกรที่มีคุณภาพสามารถให
ความชวยเหลือผูบริโภคไดถึงในระดับพื้นที่ โดยเชสื่อมโยงการทํางานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. การพัฒนากลไกการเฝาระวังสินคาไมปลอดภัยในระดับพื้นที่โดยการมีสวนรวมของผูบริโภค เพื่อเตือนภัย
ผูบริโภคและนําสูการจัดการปญหารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔. สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดมาตรการหรือนโยบายเพื่อการคุมครองผูบริโภค
๕. การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนเขาถึงสิทธิผูบริโภคและสิทธิในระบบหลักประกันสุภาพ
๖. การพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการผูบริโภคและการผลิต ใหเกิดจิตสํานึกการบริโภคอยางยั่งยืนและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สํานักงาน : เลขที่ 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 ทานผูมีเกียรติที่เขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน
สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา นับเปนองคกรที่ดําเนินการพัฒนาคน ๔ ขั้นของจังหวัดสงขลาและ
มีเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล/เทศบาลเปนเครื่องมือที่จะดําเนินงานดานสังคมในระดับชุมชน ไดจัดตั้งขึ้น
นับเปนแหงแรกของประเทศไทยเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๙ โดยความรวมมือของภาคประชาชนอันเกิดจากอุดมการณการ
พัฒนาคนตามแนวคิดสัจจะลดรายจายวันละ ๑ บาท ของ ดร.ครูชบ ยอดแกว ผนวกกับความคิดจะพึ่งตนเองของ
ภาคประชาชนที่ดําเนินการกองทุนสัจจะลดรายจายวันละ ๑ บาท ซึ่งปจจุบันปรับเปนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล/
เทศบาล เพื่อเปนศูนยกลางในการประสานงานและเชื่อมโยงงานในลักษณะแนวราบกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล/
เทศบาล และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในระดับจังหวัด และบทบาทการเชื่อมโยงในลักษณะแนวตั้งกับหนวยงาน
ภาคีที่ใหการสนับสนุน ประกอบไปดวยจังหวัดสงขลา ผานสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
สงขลา องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ และรัฐบาล
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กระบวนการดังกลาวไดนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
เรื่อง
คุณธรรม ๔ ประการ สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ ที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ เพื่อไปสูการพัฒนาคน
๔ ขั้น โดยใชสวัสดิการและบุญเปนเครื่องมือ นําไปสูเปาหมายการเกิดสังคมดี คนมีความสุข ตลอดระยะเวลา ๑๐ ป
ความภาคภูมิใจที่สําคัญขององคกร ความมีเอกภาพเปนหนึ่งเดียว พึ่งตนเองไดในระดับหนึ่งเปรียบขบวนการรถไฟซึ่งมี
สมาคมสวัสดิการภาคประชาชานสงขลาเปนหัวรถจักรกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล/เทศบาล เปนตูโบกี้รถไฟจํานวน
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
วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เกิดโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ป๒๕๕๓-๒๕๕๕ ไดรับอานิสงคกับพี่นอง
ที่ดําเนินการสวัสดิการชุมชนทั้งประเทศกวา ๖,๐๐๐ ตําบล สมาชิก ๕.๕ ลานคนและตนเองไดรับการสนับสนุนจาก
องคกรใหไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ ๒ สมัย ระยะเวลา ๙ ป ถือเปน
เกียรติประวัติ อันสูงสุด ลาสุดไดรวมยกรางพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล...เพื่อเปนเครื่องมือและ
หลักประกันความมั่นคงและยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล/เทศบาล
ถึง ณ วันนี้ตองยอมรับวา การพัฒนาคนตองใชระยะเวลา ประสบการณองคความรู และความมุงมั่น ความ
อดทน ดวยปณิธานอันแรงกลา ความเชื่อและศรัทธา ในอุดมการณ แนวคิด องคกรประสบความสําเร็จไดในระดับ
หนึ่งผลเปนที่นาพอใจ แตยังไปไมถึงเปาหมาย ๕๐% ของประชากรทั้งจังหวัด ซึ่งมีความจําเปนตองขยายแนวคิดและ
สมาชิกตอไป
ขอบคุณและสวัสดีครับ

สํานักงาน : เลขที่ ๔๐ ถนนริมทางรถไฟนอก ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
นายก : นายอุดม แกวประดิษฐ
ผูประสานงาน : นายโมกขศักดิ์ ยอดแกว ๐๘๑ ๖๐๙ ๒๘๐๐
๑๕.สมาคมศิลปนพื้นบานจังหวัดสงขลา
เรียนทานประธาน ทานผูมีเกียรติที่เขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน
สมาคมศิลปนพื้นบานจังหวัดสงขลาตั้งอยูที่วัดคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จัดตั้งเปนสมาคม
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เปนองคกรที่เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนการเรียนรู ความคิดประสบการณ ตลอดจน
เผยแพรขาวสารเกี่ย วกับ ศิ ลป น พื้ น บ านและภูมิปญ ญาทองถิ่นจังหวัดสงขลา ทําการศึกษาคน ควาเกี่ยวกับ ศิล ปน
พื้น บานจังหวัดสงขลาและภู มิปญ ญาทองถิ่น รวมมื อประสานกับองคกรเอกชนและทางราชการจัด กิจกรรมตางๆ
เกี่ยวกับงานดานสุขภาพ สิ่งแวดลอม ศิลปนพื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่น มีผลงานพอสังเขป ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาเครือขายศิลปนพื้นบานจังหวัดสงขลา ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการ
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บริหารสวนจังหวัดสงขลา ป พ.ศ.๒๕๕๐ – ปจจุบัน กิจกรรมหลักคือ เขาคายอบรมเยาวชนรักษโนราโรงครู-หนัง
ตะลุง , จัดมหกรรมโนราโรงครู-หนังตะลุง
๒. โครงการโนราโรงครูเรียนรูหนังตะลุง ไดรับสนับสนุนงบประมาณ จากเทศบาลหาดใหญ ป พ.ศ.๒๕๕๕ปจจุบัน กิจกรรมหลักคือ คายอบรมโนรา ,มหกรรมโนราโรงครู-หนังตะลุง ,นิทรรศการโนรา-หนังตะลุง สาธิตการรอย
ลูกปดโนรา ทําเทริดโนรา และแกะสลักหนังตะลุง
๓. โครงการสื่อพื้นบานหลักประกันสุขภาพ ไดรับสนับสนุนงบประมาณ จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
เขต ๑๒ ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๐-ปจจุบัน กิจกรรมหลักคือ ใชสื่อพื้นบานสรางความรูความเขาใจ เรื่องหลักประกัน
สุขภาพในเขตพื้นที่ ภาคใตตอนลาง
๔. รวมกับสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดทําโครงการทําขวัญแมยา ฟน
ชีวาคลองบางกล่ํา ,โครงการโนราตัวออนเพื่อสุขภาพของชาวบก ,โครงการซีละเพื่อสุขภาพชุมชนตลิ่งชัน,โครงการรอง
แง็งสรางความเขมแข็งใหชุมชนหนองบัว,โครงการถนนวัฒนธรรมและของดีชุมชนควนเนียง ,โครงการลานสะบากีฬา
เพื่อสุขภาพคลองหอยโขง ,โครงการเปาปเพื่อสุขภาพกระแสสินธุ ,โครงการสรางสุขภาพชุมชนคนรักษมะโยง สะบา
ยอย ,โครงการคายเยาวชนตําบลพิจิตรสืบสานสิ่งดีๆ ของชุมชนนาหมอม ,โครงการสมัชชาสุขภาพ “ทวดเทง” วาดวย
การขับเคลื่อนนโยบายเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคาบสมุทรสทิงพระ
๕. โครงการศิลปนพื้นบานตานโลกรอน ไดรับการสนับสนุนจากธนาคารโลก ผานทางมูลนิธิชุมชนสงขลา
กิจกรรมหลัก คือ จัดเวทีเรียนรูเรื่องภัยพิบัติ ,จัดทําสื่อศิลปนพื้นบานตานโลกรอนเผยแพรทางยูทูป ,จัดทําเรือพระลด
โลกรอน
๖. โครงการศิลปนพื้นบานถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยไมใช
งบประมาณของทางราชการ จํานวน ๔ ครั้ง และครั้งที่สําคัญ คือ รําโนราจํานวน ๑๕๐ คน ณ ลานปรีดีพนมยงค
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และลานหนาพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
สิ่งที่คาดหวังไว คือ การจัดเก็บขอมูลเบื้องตนของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมโนราและหนังตะลุง เพื่อ
จุดประกายใหมีการผลักดันใหหนังตะลุงและโนรา เปนมรดกโลก
ขอบคุณและสวัสดีครับ

ผูประสานงาน : นายประเสริฐ รักษวงศ ๐๘๔ ๓๙๖ ๙๓๓๒
ที่ตั้ง : ๑๒๓ หมูที่ ๔ ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
๑๖.องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา
เรียนทานประธาน ทานผูมีเกียรติที่เขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน
กองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพจังหวัดสงขลา เกิดขึ้นจากความรวมมือระหวางสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.)สนับสนุนงบประมาณรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลารายป มีภารกิจ
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หลักในการดูแลกลุมเปาหมาย ไดแก คนพิการ(ท.๗๔) ผูสูงอายุที่จําเปนตองฟนฟูฯ ผูปวยที่รอการฟนฟู 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 ทําหนาที่ฝกอบรมผูชวยนักกายภาพบําบัดให
การดูแลฟนฟูสมรรถภาพในชุมชน
๓)การปรับสภาพแวดลอมและที่อยูอาศัยฯ กําหนดแนวทางในแบบ A B C (๒๐,๐๐๐ บ., ๔๐,๐๐๐ บ.
,๖๐,๐๐๐ บ.)
๔)สนับสนุนงบประมาณโครงการฟนฟูสมรรถภาพแกหนวยบริการ องคกรคนพิการ และผูสูงอายุ การจัดการ
ฐานขอมูลกลางผานแอพพลิเคชั่น iMed@home
ที่อยู : องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา ๙๐๐ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๑๐๐
ผูประสานงาน : ๐๖๓-๐๗๙๙๕๔๔, E-mail : Paorehab.songkhla@gmail.com
๑๗. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.) นาทวี
เรียนทานประธาน ทานผูมีเกียรติที่เขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอตอยอดมาจากงาน District Health System (DHS) หรือ
เครือขายสุขภาพระดับอําเภอ โดยอําเภอนาทวีมุงมั่นเดินตามยุทธศาสตร “คนนาทวีไมทอดทิ้งกัน” ดําเนินการ
พัฒนาเครือขายมาตั้งแตป ๒๕๕๕ กําหนดแนวทางมุงเนนระบบการพัฒนาการดูแลผูพิการในชุมชนโดยบทบาท
โรงพยาบาลชุมชนและเครือขายในการดูแลผูพิการในชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน ซึ่งเปนการทํางานรวมกันระดับ
อําเภอ ทั้งนี้โดยมีคณะทํางาน DHS อําเภอนาทวีเปนกลไกหลัก ประกอบดวย องคการปกครองสวนทองถิ่น ตัวแทน
คนพิการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล การศึกษานอกโรงเรียน สาธารณสุขอําเภอ กํานัน/
ผูใหญบาน และอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ปจจุบัน พื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
(พชอ.) ที่มีความรวมมือจากภาคสวนตางๆ อาทิ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนารถ ณ อําเภอนาทวี อําเภอนาทวี
สาธารณสุขอําเภอ มูลนิธิชุมชนสงขลา องคกรปกครองสวนทองถิ่น อสม.ภาคเอกชน ภายใตยุทธศาสตร
“คนนาทวีไมทอดทิ้งกัน” ซึ่งมีการดําเนินกิจกรรม ประกอบดวย
๑. การดูแล สงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูอยางครอบคลุม โดยจัดตั้งศูนยฟนฟูสมรรถภาพระดับชุมชน
ตําบล
๒. การสรางอาชีพแกผูพิการใหสามารถมีรายไดเพิ่มขึ้น
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๓. การดูแลสุขภาพกลุมโรคเรื้อรังโดยใชโครงการหลักเศรษฐกิจพอเพียง “สุขภาพดีวิถีคนนาทวี : อาหารเพื่อ
การบําบัด” ดึงเครือขายเกษตรจิตอาสา ปราชญชาวบาน แพทยแผนไทยในพื้นที่รวมดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และใชพื้นที่ในชุมชนเปนแหลงเรียนรู
๔. โครงการดูแลผูสูงอายุระยะยาวเพื่อลดคนพิการรายใหมโดยการสรางเครือขายสุขภาพระดับอําเภอคนหา
สิ่งดีในชุมชนและจัดทํากิจกรรมตางๆ ตามบริบทของพื้นที่ อาทิ กลุมชวยเหลือผูสูงอายุที่ยากไรโดยชุมชน กลองยาว
ผูสูงอายุ สินคา OTOP โดยผูสูงอายุผักปลอดสารพิษ กําลังใจจากเพื่อนเยี่ยมเพื่อนผลิตภัณฑขาวซอมมือโดยผูสูงอายุ
และซอมแซมบานใหผูสูงอายุและผูดอยโอกาสที่ยากไรเสริมทักษะดานการผลิตและเสริมอาชีพเพิ่มเติมใหคนพิการ
และครอบครัว
ในสวนของตําบลทับชาง อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลานั้น เปนหนึ่งในตําบลนํารองในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.นาทวี) โดยนําหลักการ “พื้นที่เปนฐาน
ประชาชนเปนศูนยกลาง” มาปรับใชในการดําเนินการดาน การดูแลผูพิการ ผูสูงอายุ ผูยากลําบากและเปราะบางทาง
สังคม โดยการนําระบบฐานขอมูลที่มีอยูแลวบูรณาการรวมกับระบบฐานขอมูลของ www.ขอมูลชุมชน.com เพื่อลด
ชองวางการทํางาน ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะตองเชื่อมโยงกับภาคสวนตางๆ
อาทิ ดานสุขภาพ ดานสังคม ดานอาชีพ ดานการศึกษา โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามที่ดูรวมกันแลวลงพื้นที่สํารวจ
จนกระทั่งเก็บขอมูลได ๑๐๐% ระบบขอมูลดังกลาว ไดอนุมัติสิทธิ์ใหกับคณะทํางานจากภาคสวนตางๆ นําไปใช
ประโยชนรวมกัน มีการออกรายงาน ประมวลผลใหงายในการนําไปใช และมีระบบเยี่ยมบานที่สามารถติดตามผลที่
เกิดจากการแกปญหาในระดับบุคคล และมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
การดําเนินการในลําดับตอไป ในเชิงรุก คือการพัฒนาจิตอาสาภายในพื้นที่ใหสามารถดูแลผูพิการ ผูสูงอายุ ผู
ยากลําบากฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 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 จากทั้งหมด ๗๗ คนเมื่อดําเนินการแลว ไดรับผลตอบรับเปนอยางดี
ทั้งในดานผูมาใชบริการ และการเปนศูนยการเรียนรู ดานการฟนฟูสมรรถภาพ ใหแกตําบลอื่นๆ
ที่กลาวไปนั้นเปนสิ่งที่ไดดําเนินการตอเนื่องมาจนถึงป ๒๕๖๑ โดยในป ๒๕๖๒ นั้น เราตั้งเปาหมายไววา จะ
พัฒนาการดําเนินงานของศูนยฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชนตําบลทับชาง ใหดีมากยิ่งขึ้น อาทิ ขยายเวลาเปดทําการใน
วันเสารอาทิตย พัฒนาทักษะของผูปฏิบัติงานภายในศูนย และผลักดันใหเปนศูนยการเรียนรูระดับชาติ เปนตน ทั้งนี้
ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.สงขลา จึงสามารถยกระดับศูนยฟนฟูฯ เปนศูนยสรางสุขชุมชน ซึ่งจะเปน
ศูนยตนแบบ ในการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนตอไป นอกจากนั้นยังไดรับการสนับสนุนจาก
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อบจ.สงขลา ในการ กอสรางอาคารศูนยการเรียนรูตําบลทับชาง เพื่อใชเปนศูนยการเรียนรูในการพัฒนาทักษะของ
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากลําบากและเปราะบางทางสังคม ตลอดจนประชาชนที่สนใจ ทั้งนี้ หากการดําเนินการเปนไปได
ดวยดี ก็จะยกระดับเปนโรงเรียนผูสูงอายุตอไป
ขอบคุณและสวัสดีครับ

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
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน “คนทาขามไมทอดทิ้งกัน” สอดคลองกับที่ทานนายกรัฐมนตรีกลาววาการพัฒนาประเทศไทย
ยุค ๔.๐ เราจะไมทอดทิ้งใครไวขางหลัง ตําบลทาขามขับเคลื่อนตําบล ดวย ๙ ยุทธศาสตรคือ ๑)ดานการพัฒนาตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒)ดานการสรางเสริมสุขภาพชุมชนใหเปนตําบลสุขภาวะ ๓)ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน ๔)ดานการเชิดชูภูมิปญญา การศึกษา สงเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ๕) ดานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ๖)ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทน ๗)ดานการบริหารจัดการตําบล
ทาขาม (การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม) ๘) ดานประชาสัมพันธและขอมูล ชุมชน ๙)ดานอาสาสมัครเพื่อสังคม
การขับเคลื่อนการจัดการตําบลแบบมีสวนรวมภายใต 9 ยุทธศาสตรนั้นอยูภายใต ธรรมนูญสุขภาวะชุมชน
ตําบลทาขาม ๖ หมวด ๔๐ ขอ นี้ถือเปนหัวใจหลักของการขับเคลื่อนงานพัฒนา ธรรมนูญสุขภาพตําบลทาขามผาน
กระบวนการคิดรวมกันจนเกิดเปนขอตกลงรวมในการจัดการตําบล ธรรมนูญสุขภาวะตําบลทาขามเปนการทํางานที่มี
การประสานความรวมมือระหวางทองถิ่นกับทองที่
มีกระบวนการที่สรางกติกาจากชุมชนระดับหมูบานขึ้นสูกติกา
ระดับตําบล ครอบคลุมการพัฒนาทุกดาน อันมุงสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนตําบลทาขาม ใชกระบวนการ
แบบมีสวนรวมจากคนทาขามอยางกวางขวาง
อันเปนรากฐานประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมตั้งแตระดับครัวเรือน
ระดับหมูบานและระดับตําบล ประกอบดวย หมวดที่ ๑ ดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หมวดที่ ๒
ดานเศรษฐกิจและสวัสดิการชุมชน เชน ขอ ๒๑ ประชาชนทําการเกษตรโดยใชแนวทางเกษตรอินทรียเพื่อลดหรือ
หลีกเลี่ยงการใชสารเคมี หมวดที่๓ ดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม เชน ขอ๓ ประชาชนตองมีสวนรวมในการรักษา
ความสะอาดเรียบรอยและหามทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ ขอ๑๕ ประชาชนปลูกพืชผักปลอดสารพิษไวรับประทาน
อยางนอยครัวเรือนละ๕ ชนิด ขอ๑๘ ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือนของตนเอง ขอ๓๔ ประชาชนใหความสําคัญ
ในการจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟตในงานบุญ ขอ๓๖ ประชาชนมีสวนรวมในการใหความชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ และ
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ผูดอยโอกาสในหมูบาน/ตําบล หมวดที๔่ ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมวดที่ ๕ ดานสังคม – ขอ๑๗
ประชาชนเปนสมาชิกสัจจะลดรายจายวันละบาท ขอ๓๘ อบต.ทาขามจัดใหมีศูนยประสานงานธรรมนูญฯ ขอ๓๙
อบต.ทาขาม ตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามธรรมนูญฯปละ ๑ ครั้ง หมวดที่ ๖ การนําธรรมนูญไปสูการ
ปฏิบัติ โดยการนําใหทุกกองของอบต.มีสวนรวมในการขับเคลื่อนตําบล
จาก ๙ ยุทธศาสตร พัฒนาสูนโยบายสาธารณะ ๗+๑ ประเด็น ไดแก ๑.ประเด็นการบริหารจัดการทองถิ่น
แบบมีสวนรวม(การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม) ที่เปนแนวทางในการขับเคลื่อนรวมกันของ๒๓ เพื่อนเกลอใน
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
นโยบายดังกลาวไดขยายสูการทํางานรวมกันของเพื่อนเกลอ ปจจุบันก็ยังเปนแนวทางในการทํางานรวมกัน
ขอบคุณครับ

ที่ตั้ง : 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 เกิดขึ้นจากความเชื่อที่วาพื้นที่ตําบลที่องคกรชุมชน แกนนําธรรมชาติ
ปราชญชาวบาน แกนนําที่เปนทางการ กํานัน ผูใหญบาน อบต. และสถาบันในทองถิ่น (วัด โรงเรียน สถานีอนามัย)
ดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาของตน การจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบล สามารถใชเปนเวทีประชุมของสมาชิกใน
ตําบล เพื่อนําปญหาหรือแนวทางการพัฒนาในตําบลมาประชุมรวมกัน หรือเพื่อปรึกษาหารือ เสนอความเห็น
เสนอแนะปญหา เสนอแนวทางแกไข หรือแนวทางการพัฒนาในทองถิ่น มีเวทีแลกเปลี่ยนรวมกันคิด รวมกันหาแนว
ทางแกไขปญหาดานตางๆ นําไปสูการสรางเปาหมายรวมกันของพัฒนาชุมชนทองถิ่น และสามารถจัดเวทีระดับ
จังหวัดเพื่อเสนอแนะปญหา แนวทางการพัฒนาอีกดวย
แผนงานสําคัญ
๑.สงเสริมการพัฒนาโดยคนในพื้นที่และรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของดวยวิถีวัฒนธรรมและทรัพยากรที่มีอยู
ในพื้นที่ผลักดันใหหนวยงานที่เกี่ยวของเกิดการบูรณาการในการทํางานและแกไขปญหาที่ดินที่อยูอาศัย พิสูจนสิทธิ ให
สิทธิทํากินและที่อยูอาศัย รวมกับสภาองคกรชุมชน
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๒. สรางพื้นที่ตนแบบในการจัดการที่ดินที่อยูอาศัยดวยตนเอง สงเสริมอนุรักษพัฒนาพันธุกรรมทองถิ่น จัดทํา
ขอมูลพืชเศรษฐกิจประจําพื้นที่ทองถิ่น สรางกลไก วางแผนการผลิต แปรรูปและการตลาด สงเสริมใหเกิดความมั่นคง
ทางอาหารในการบริโภค และการทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อความปลอดภัย
๓. ผลักดันใหมีคณะกรรมการบริหารจัดการลุมน้ําและสายน้ํา ผูใชประโยชนจากน้ํามีสวนรวมกันในการทํา
แผนการจัดการน้ํารวมกัน และมีกองทุนภัยพิบัติระดับทองถิ่น
๔. ใชพื้นที่สภาองคกรชุมชนในการจัดการขยะและสิ่งแวดลอม สรางความตระหนัก จิตสํานึกในการมีสวน
รวมในการจัดการขยะ และสิ่งแวดลอมในชุมชนสรางความตระหนัก จิตสํานึกในการมีสวนรวมในการจัดการขยะ และ
สิ่งแวดลอมในชุมชน
๕. ยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชน บูรณาการทุนในตําบล ทําใหเกิดอาชีพและรายไดระดับครัวเรือน
ผูประสานงาน : นางชัชชญา ไชยถาวร ๒๐๑ หมู ๑๑ ตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ๐๘๑ ๗๓๘
๒๓๖๓
๒๐.เครือขายเกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา
เรียนทานประธาน ทานผูมีเกียรติที่เขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน
เครือขายเกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา เปนการรวมตัวของกลุมคนลักษณะเวทีแลกเปลี่ยนพบกันครั้งแรกจากการ
ประชุม รวมกั น ที่ สํานั กงานเกษตรและสหกรณ จังหวัด สงขลาเรื่องเกษตรกรรมยั่งยื น สงขลาจะขั บ เคลื่อนอย างไร
สมาชิกตางชวยกันเสนอแผนงานและประชุมอีกครั้งในประเด็นเกษตรอินทรียชวงตนเดือนมิถุนายน๒๕๖๑ จากนั้นที่
ประชุมไดกําหนดใหมีเวทีพบปะกันชวงปลายเดือนวันเสารครั้งแรกที่ทางไทโฮมสเตย ครั้งที่ ๒ (๒๙: ก.ค.) ที่งาน
ประกวดทุเรียนบาน ณ ศูนยอาหารโภชนาการและพัฒนาชนบทมอ. อําเภอจะนะ การพบปะกันอยางนอย ๔ ครั้ง
กอใหเกิดเวทีที่ตอเนื่องเรียกวาเวทีเกษตรยั่งยืนสงขลา ชวยใหเกิดการพบปะของคนที่สนใจเกษตรยั่งยืนมากขึ้น ทั้ง
ผานชองทางออนไลนหรือออฟไลนก็นับวาทุกคนทุกภาคีคือขายเกษตรยั่งยืนสงขลา
ตลอดเวลาของการพบกันมีการออกแบบแผนงานและโครงการปฏิบัติการในป๒๕๖๑กันเสนอหนวยงานที่
เกี่ยวของกันบางแลว ในสวนที่ทํางานรวมกันหรือสวนใหญเขาออกแบบนั้นประกอบดวย
เปาหมายรวม เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่จังหวัดสงขลา
ดวยกระบวนการมีสวนรวมครอบคลุมทุกดาน ตั้งแตการผลิตในแปลง การพัฒนาศักยภาพและความสัมพันธของผูผลิต
และผูบริโภค ระบบสารสนเทศการสื่อสารทั้งภายในและนอกเครือขาย ตลอดจนการพัฒนาฐานชีวิตใหพึ่งพาตนเองได
เชนฐานพันธุกรรมพืช-สัตว-จุลินทรียพื้นบาน ฐานอาหารทองถิ่น ทั้งนี้เครือขายเปน เพียงเวทีเริ่มตนใหสมาชิกได
เขมแข็งและบูรณาการใหเกิดกลไกขับเคลื่อนลักษณะตางๆตามที่เปนจริตของแตละขายแตละองคกร
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แผนงานและกิจกรรมป๒๕๖๑-๒๕๖๒
๑.พั ฒ นาผู ป ระกอบการสีเขีย วในกลุ มเกษตรกรของเครือข าย ทายาทเกษตรกร นั กเรีย นนั กศึ กษา และ
ผูประกอบการในตลาดสุขภาพ
๒.พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเกษตรกรรมยั่งยืนสงขลาโดยเฉพาะในระบบออนไลนดวยสมารท
โฟนใหมากขึ้น
๓.เสริมกระบวนการเรียนรูและยกระดับการพัฒนาพื้นฐานเกษตรยั่งยืนโดยเฉพาะฐานพันธุกรรมพืชไดแก
พืชอัตลักษณทองถิ่นสงขลา เชน ทุเรียนพื้นบาน. สมโอ มะมวงเบา ละมุดฯลฯ
๔.แลกเปลี่ยนความรู สนับสนุน หนุนเสริมศูนยเรียนรูทุกรูปแบบชองขายตางๆ เชน YSF ศูนยปราชญฯ
เครือขายเกษตรอินทรียวิถีไทย เกษตรกรรมทางเลือก เกษตรธรรมชาติ
๕.จัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา เพื่อความเขมแข็งเครือขายและขับเคลื่อนใหเกิดกระบวนการพัฒนาที่
ยั่งยืนปละครั้ง
ขอบคุณและสวัสดีครับ

ที่ อ ยู เครื อข ายเกษตรกรรมยั่ งยื น สงขลา ๑๕๖/๘ ม.๓ ถ.เพชรเกษม ต.ทุ งตํ าเสา อ.หาดใหญ จ.สงขลา
๙๐๑๑๐ โทร ๐๘๖-๖๙๖๑๒๒๕
ผูประสานงานเครือขายเกษตรยั่งยืนสงขลา : นายกําราบ พานทอง
๒๑)เครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ จังหวัดสงขลา
เรียนทานประธาน ทานผูมีเกียรติที่เขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน
เครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ จังหวัดสงขลาเกิดจากการรวมตัวของกลุมคนจาก ๑๖ อําเภอ ใน
จังหวัด สงขลา ที่ มีความสนใจรักสุขภาพ ไดพูดคุย และจัดเวที แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ รวมกัน เพื่อให
ประชาชนทั่วไปอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี เอื้อตอการมีสุขภาพดี โดยมีนายประสิทธิ์ จันทรลําภู ทําหนาที่ประธานและนาง
ชนานันท สังขทอง ทําหนาที่เลขาเครือขายฯ
เครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ จังหวัดสงขลาไดตกผลึกทางความคิดรวมกันวาจะรวมกันเฝา
ระวัง เพื่อปองกัน และควบคุมสิ่งคุกคามดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ อยางเปนระบบและตอเนื่อง เชนปญหาขยะ น้ํา
เสีย หมอกควัน และภัยพิบัติ ใหเครือขายสามารถเตือนภัย หาแนวทางควบคุมปองกันและแกไขปญหาเหลานั้นได
แผนงานและกิจกรรม ป ๒๕๖๑-๒๕๖๓
๑.พัฒนาวิทยากรสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพระดับอําเภอ ๑๖ ทีมๆ ละ ๕-๗ คน
๒.ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
๒.๑ ทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)/เทศบาล/องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา (อบจ.)
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๒.๒ ภาคราชการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล(รพ.สต.)/โรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุข
อําเภอ(สสอ.)/สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)/ทองถิ่นอําเภอ/ทองถิ่นจังหวัด/โรงเรียนและอื่นๆ
๒.๓ ภาคเอกชน บริษัทหางรานตางๆ ในชุมชน
๒.๔ เครือขายองคกรในชุมชน เชน กํานันผูใหญบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.)
วัดมัสยิด ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สตรี ผูสูงอายุและภาคีอื่นๆ
๓.สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ 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.จัดเวทีเกียรติยศเพื่อเชิดชูเกียรติใหแกบุคคลและองคกรที่ดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ
ดีเดน และสามารถเปนตนแบบใหกับผูอื่นได ปละ ๑ ครั้ง
ขอบคุณและสวัสดีครับ

ที่ตั้ง ๑๗๔ ถ.กาญจนวานิ ช เทศบาลเมื องบานพรุ อ.หาดใหญ จ.สงขลา ๐๘๑ ๔๐๘๒๓๗๔ /๐๘๑
๓๒๘๒๕๔๓
ผูประสานงาน : ประสิทธิ์ จันทรลําภู

๒๒)ศูนยอาสาสรางสุข
เรียนทานประธาน ทานผูมีเกียรติที่เขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน
ศูนยอาสาสรางสุข กอตั้งขึ้นโดยเชื่อวาพลังอาสาสมัครคือเครื่องมือสําคัญในการแกปญหาหรือสรางสรรค
สังคมไดให นาอยูยิ่งขึ้น หลายครั้งที่วิกฤติการณ ครั้งใหญ ไดบรรเทาเบาบางลงด วยกําลังของอาสาสมัคร เชน การ
ชวยเหลือผูประสบภัยในยามเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ การทุมเทพลังกายออกวิ่งของศิลปนทานหนึ่งเพื่อระดมทุนซื้อ
เครื่องมือแพทย ซึ่งงานอาสาสมัครเหลานี้ลวนเปนพลังบริสุทธิ์ที่อยูคูกับสังคมไทยมานาน หากไดรับการจัดระบบและ
สรางกระบวนการใหม ๆ ยกระดับการทํางานอาสาสมัคร จนกลายเปน "อาสาสมัครในวิถีชีวิต" ก็มั่นใจไดวาจะชวย
สรางสรรคสังคมใหนาอยู พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนทํางานรวมกับกลไกในภาคสวนอื่น ๆ ไดเปน
อยางดี
ดังนั้น ศูนยอาสาสรางสุข ขอประกาศเปาหมายการทํางานรวมกันกับเครือขายในจังหวัดสงขลา ดังนี้
๑.จะระดมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครในจังหวัดสงขลาใหสามารถทํางานรวมกับภาคีเครือขาย บน
พื้นฐานของความถนัดและความเชี่ยวชาญของอาสาสมัครในแตละกลุม
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๒.จะร ว มคิ ด หารื อ วางแผนร ว มกั บ ภาคี เครื อ ข า ยถึ ง แนวทางและความเป น ไปได ในการส งเสริ ม งาน
อาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อนสังคม
๓.จะสนับสนุนการเผยแพรการทํางานพัฒนานโยบายสาธารณะของภาคีเครือขายใหเปนที่รับรูสูสาธารณะ
ผูอํานวยการศูนย : นายนิพนธ รัตนาคม ๐๘๖ ๙๖๐ ๘๓๓๔
ที่ตั้ง : ๕/๓๒ ม.๖ ถ.ปุณณกัณฑ ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา

๒๓)ชมรมเพื่อนชวยเพื่อนคนพิการจังหวัดสงขลา
เรียนทานประธาน ทานผูมีเกียรติที่เขารวมกิจกรรมวันพลเมืองทุกทาน
ชมรมเกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากในป จ จุ บั น จังหวัดสงขลามี ผูพิ การและผู ดอ ยโอกาสจํานวนมากที่ ยั งไม ไดรับ การ
ชวยเหลือหรือทราบถึงสิทธิตางๆที่ควรจะไดรับจากรัฐและลดระดับขั้นตอนจากการทํางานของรัฐที่มีระเบียบขั้นตอน
มากมายเพื่อใหการชวยเหลือนั้นๆถึงคนพิการไดอยางรวดเร็ว และจํานวนหนึ่งยังไมมีประสบการณหรือความพรอมใน
การที่จะออกมาใชชีวิตในสังคม ชมรมจึงเปนสวนหนึ่งที่จะชวยเติมเต็มในดานตางๆทั้งใหกําลังใจจากเพื่อนผูพิการถึง
เพื่อนผูพิการดวยกันและการมอบสิ่งของชวยเหลือตางๆจากการสนับสนุนของรัฐและเอกชนตามศักยภาพเทาที่มี
ผลการทํางานที่ผานมาไดลงพื้นที่ไปยังอําเภอตางๆของจังหวัดสงขลาเพื่อเยี่ยมใหกําลังใจและใหความรูใน
เรื่องสิทธิประโยชนตางๆที่เกี่ยวของกับคนพิการพรอมใหคําปรึกษาและคําแนะนําในการใชชีวิตประจําวันและปรับ
สภาพรางกายและจิตใจเพื่อใหสามารถใชชีวิตรวมกับสังคมทั่วไปได และมอบสิ่งของเล็กๆนอยจากที่ไดรับบริจาคมา
อาทิเชน รถเข็นนั่ง เกาอี้นั่งอาบน้ํา เครื่องดูดเสมหะ เบาะลมนอนปองกันแผลกนทับ ผาออมสําเร็จรูป ขาวสารและ
อาหารแหง ฯลฯ ซึ่งผลที่ไดรับคนพิการไดรับกําลังใจที่ดีและสิ่งของที่มอบใหไดชวยเหลือคนพิการในการดําชีวิตได
จริงๆ ทําใหทั้งผูใหและผูรับที่เปนคนพิการดวยกันไดรับความสุขและความสบายใจไปพรอมๆกัน
เปาหมายตอไปที่จะดําเนินการนอกเหนือจากการลงเยี่ยมคนพิการใหกําลังใจ มอบสิ่งของชวยเหลือหรือให
ความรูในเรื่องสิทธิตางๆแลว เราจะขับเคลื่อนรณรงคสาเหตุที่ทําใหเกิดความพิการอันดับตนๆคือเมาไมขับรวมกับ
เครือขายเมาไม ขับ จังหวัดสงขลาเพื่ อกระตุน ให ทุกคนตระหนักถึงป ญ หาของการเมาแล วขั บ วาสงผลตอคนทั่ วไป
อยางไรเพื่ อลดอุ บัติเหตุที่จ ะเกิด ขึ้น ตอไป นอกจากนั้ น จะยังขับ เคลื่อนรณรงค รวมกับ เครือขายทู ตอารยสถาป ต ย
จังหวัดสงขลาเพื่อขจัดสิ่งแวดลอมที่เปนอุปสรรคตอคนพิการทั้งบานที่อยูอาศัยดําเนินการสรางและปรับปรุงแกไข
เพื่อใหสะดวกสําหรับคนพิการใหมากที่สุดโดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการและเอกชน รวมไปถึงสถานที่
ตางๆ ไมวาจะเปนสถานที่ราชการ เอกชน หางรานตางๆ หรือแมแตแหลงทองเที่ยวขอความรวมมือและการสนับสนุน
ใหมีการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการเพื่อที่จะใหคนพิการมีสิทธิเทาเทียมในการใชบริการสถานที่นั้นๆ
ได
ที่ทําการ ๘๙/๒ ม.๓ ต.ทุงขมิ้น อ.นาหมอม จ.สงขลา ๙๐๓๑๐
ติดตอประสานงาน นายสุรชาติ สุวรรณมณี โทรศัพท ๐๘๔-๕๖๑๑๖๑๙
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๓
รายงานความกาวหนาประเด็นนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม
๔P-W จ.สงขลา และที่ประชุมสภาองคกรชุมชนตําบลระดับจังหวัด
หมายเหตุ รายงานความกาวหนานี้เปนสวนหนึ่งของงานวันพลเมือง โดยรวบรวมขอเสนอจากเวทีของเครือขายที่เปน
เจาภาพหลัก ๒ องคกร ไดแก ขบวน๔P-W และที่ประชุมสภาองคกรชุมชนตําบลระดับจังหวัด
๑.ขบวน๔P-W (โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมบนฐานของปญญา) หรือขบวนสมัชชา
สุขภาพจังหวัดสงขลา ๒๕๖๐-๒๕๖๒
เราตระหนักไดวาผลพวงจากการปฏิรูประบบสุขภาพในชวงหลายสิบปมานี้ ความสําเร็จคือ เปลี่ยนนิยาม
สุขภาพเปนสุขภาวะ เปดกรอบสุขภาพใหเปนการสรางเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนทุกคน เปลี่ยนเรื่องสุขภาพ
ให เป น สุ ข ภาวะคื อ สุ ขภาวะที่ ส มดุ ล ย ทั้งด านกาย ใจ และป ญ ญา และสังคม ถือเป น ความสําเร็จ ของตระกูล ส.
โดยเฉพาะ สช.(สํ านั กงานคณะกรรมการสุขภาพแห งชาติ ) ซึ่งมี ห น าที่ ในเรื่องนโยบายสาธารณะด านสุขภาพ ทั้ ง
ระดับชาติและระดับพื้นที่ สช.ไดสรางเครื่องมือสําคัญๆ อาทิ สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ การประเมินผลกระทบ
ตอสุขภาพ...สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดเปน สมั ชชาเชิงพื้นที่ ใชพื้นที่เปนตัวตั้ง กรณี ธรรมนู ญสุขภาพ ซึ่งจังหวัด
สงขลาไดริเริ่มดําเนินการ ณ ตําบลชะแล เปนแหงแรกของประเทศไทย หลังจากนั้นธรรมนูญสุขภาพก็มีการขยาย
พื้นที่ออกไปทั่วประเทศ
ในระดั บ พื้ น ที่ จั งหวั ด สงขลาย อ นหลั งไปป ๒๕๔๙ ได มี ก ารจั ด ทํ า “แผนสุ ข ภาพระดั บ จั งหวั ด ” เป น
เครื่องมือในการพัฒ นานโยบายสาธารณะระดับจังหวัด ตรงกับสมัยผูวาสมพร ใชบางยาง จัดทํายุทธศาสตรระดับ
จังหวัดรวมกับทางจังหวัด ดําเนินกิจกรรมสนับสนุนใหคนตัวเล็กๆในสังคมไดเกาะเกี่ยวกันโดยใชประเด็นรวม ๑๔
ประเด็น ซึ่งตอมาไดรวบรวมในหนังสือเลม : เพียงผีเสื้อขยับปก เรื่องเลาของคนตัวเล็กตัวนอย มีการสรางเครือขายไว
ทั้งในเชิงพื้นที่ และเชิงนโยบาย มีความรวมมือของภาคประชาชนในดานตางๆ ประมาณการวามีงบประมาณจากภาค
สวนต างๆ อาทิ จั งหวัดสงขลา อบจ.สงขลา สํ านั กงานกองทุ น สนั บ สนุ น การสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) สํานั กงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ(สช.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.) ในการขับเคลื่อนมาตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบันประมาณ ๖๐ ลานบาท
ป ๒๕๕๔ ไดตอยอดเปน “วาระพลเมือง : สงขลาพอเพียง” ดําเนินงานสรางสุขภาวะภายในจังหวัดสงขลา
ใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการบูรณาการทํางานและการเรียนรูรวมกันในการสรางสุขภาวะใหกับประชาชนใน
จังหวัดสงขลา มีการจัดทํายุทธศาสตรเชื่อมโยงงานประเด็นและพื้นที่เขาดวยกัน มีรูปธรรมสําคัญๆ อาทิ การจัดทํา
ธรรมนูญจังหวัด ในเรื่องของการจัดเลี้ยงแบบบริการตนเอง รวมกับเครือขายบินหลาหาขาว ตอยอดความสําเร็จจาก
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อําเภอนาทวี ที่มีการนําบุฟเฟตมาจัดเลี้ยงในงานศพ จึงไดนําแนวคิดมาขยายผลตอในระดับจังหวัด ปจจุบันเกือบทุก
พื้นที่เวลามีงานศพจะมีการจัดเลี้ยงแบบบริการตนเอง
จวบจนป ๒๕๕๗ เกิดความรวมมือภายใต ๑๕ ภาคีบริหารจัดการ โดยมีองคกรหลักๆ ไดแก จังหวัดสงขลา
อบจ.สงขลา มูลนิธิในเครือของพลเอกเปรม ติณสูลานนท หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาพันธสมาคม
ธุรกิจการทองเที่ยว มูลนิธิชุมชนสงขลา รวมจัดทํา “วิสัยทัศนสงขลา ๒๕๗๐” โดยมียุทธศาสตรสําคัญไดแก การ
สรางเศรษฐกิจสรางสรรค สิ่งแวดลอมยั่งยืน และสังคมเปนสุข ไดใชเปนทิศทางดําเนินงานสรางสุขภาวะมาจนถึง
ปจจุบัน ตอมาป ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโกลเดนคราวนแกรนด อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ไดประสานภาคีความรวมมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะจังหวัดสงขลา ระดมความเห็นในการขับเคลื่อนกระบวน
๔P-W จังหวัดสงขลา โดยดําเนินการ ๓ ป ตั้งแตป ๒๕๖๐-๒๕๖๒ โดยหาประเด็นหลักที่เปนจุดคานงัดการพัฒนา ๓
ประเด็น ประกอบดวย ๑.การสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก-เกษตรสุขภาพ ๒.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ๓.การจัดการ
ขยะ และมีประเด็นเฉพาะที่เกิดตามสถานการณ กรณีป ๒๕๖๐ ไดแก ประเด็นการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่คาบสมุทร
สทิงพระ ปรับใชเครื่องมือกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมเขาไปในในการดําเนินงาน
โดยมีเปาหมายการดําเนินงาน ดังนี้ ๑.สรางการมีสวนรวมเชื่อมรอยสานพลังภาคีเครือขายภาคสวนตางๆ
ในการรวมพัฒนาจังหวัด โดยใชประเด็นรวมในการดําเนินงานลดทุกข สรางสุข และ ๒.ปรับความสัมพันธเชิงอํานาจ
ในระดับจังหวัดใหประชาชนเขามามีสวนรวมกําหนดนโยบายรวมกับภาคีภาคสวนตางๆอยางเทาเทียมกัน
กระบวนการ ภายใตบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ กลาวคือ เขาสูยุค
เทคโนโลยีเต็มตัว สังคมเต็มไปดวยขอมูลขาวสาร มีการสื่อสารทางไกล เกิดปญญาประดิษฐมากมายเขามามีบทบาท
ชวยมนุษย ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจโลก การเมืองโลก และสิ่งแวดลอมโลกกําลังปรับตัวขนานใหญ ภาวะคุกคามจากโรค
ระบาดใหม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเริ่มสงผลกระทบอยางรุนแรง เราเองกําลังเปลี่ยนเปนชุมชนเมือง มี
ชุมชนใหมๆเกิดขึ้นมากมาย เริ่มเขาสูสังคมสูงวัย ระบบการเรียน หองเรียน มหาวิทยาลัย ระบบการเงินการธนาคาร
ระบบสิ่งพิมพ และที่สําคัญ การทํางานพัฒนาเริ่มเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทั้งระบบ
การปรับตัวใหมในการดําเนินงานจึงเกิดขึ้น โดยมีแนวทางสําคัญดังนี้
๑.เปลี่ยนการทํางานจากระบบอาศัยภาวะผูนํามาเปนการทํางานเปนทีม มีองคประกอบคณะทํางานที่มาจาก
ภาคสวนตางๆอยางสมดุล ครอบคลุมภาครัฐ ทองถิ่น วิชาการ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน
๒.ปรับแนวคิดการทํางานที่เนนการสรางระบบนิเวศการทํางานแนวใหม กลาวคือ สราง Platform อันไดแก
พื้นที่กลาง: มีเจาภาพรวมหรือผลัดกันเปนเจาภาพมากกวารับผิดชอบเดี่ยว พัฒนาระบบขอมูลกลาง เพื่อเติมเต็ม
ชองวางและประสานเชื่อมโยงการทํางาน การจัดความรูขององคกรเดี่ยวใหเปนความรูสาธารณะ ฯลฯ เพื่อหนุนเสริม
การขับเคลื่อนใหเกิดการสานพลัง นําจุดเดนและบทบาทภารกิจของแตละองคกรมารวมกันผานการเรียนรู เติมเต็ม
ตอยอดและขยายผล
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๓.ขับเคลื่อนประเด็นรวมในลักษณะบูรณาการประเด็น บูรณาการเครือ่ งมือหรือกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ บนฐานการวิเคราะหครอบคลุมปจจัยกําหนดสุขภาพ สรางตัวแบบนโยบายสาธารณะบนฐานของปญญา
จากการปฎิบัติ ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง ครบกระบวนการ
ประเด็น : เกษตรสุขภาพเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
สถานการณ
เปาหมายเชิงนโยบาย ๓ ป
ภาคีความรวมมือ
ยกระดับแกปญหาการผลิตที่ยังคงไม ๑) เชื่อมโยงผูผลิตเกษตรสุขภาพและ หนวยงานภาครัฐ พัฒนาชุมชนจังหวัด
ผูบริโภค มีผลผลิตที่เพียงพอและมี เกษตรและสหกรณจังหวัด อบต.ทา
เปลี่ยนไปมากนัก กลาวคือ
ขาม ทต.กระแสสินธุ สื่อ วิทยาลัย
๑.ผูผลิตรายยอยยังมีขอจํากัดดาน ราคาที่ผูบริโภครับได มีระบบ
ชุมชนสงขลา กศน.จังหวัด
จําหนายที่สะดวก รวดเร็ว
พื้นที่ ความรูสมัยใหม ยังคงผลิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
แบบเดิม ไมสามารถลดตนทุนและ ๒) พัฒนามาตรฐานผูผลิต
ภาคเอกชน ไดแก หอการคาจังหวัด
๓) ตอยอดสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
เพิ่มมูลคา ขาดทักษะการบริหาร
สงขลา บริษัทประชารัฐรักสามัคคี
ผลผลิตทางการเกษตร
จัดการผลผลิต การตลาดที่ยังไม
สงขลาจํากัด(วิสาหกิจเพื่อสังคม)
สอดคลองกับวิถีของรายยอย และ ๔) พัฒนาตนแบบทั้งเกษตรกร
ตลาดกรีนเวย
ตนแบบ พื้นที่ตนแบบระดับตําบล
การบริหารจัดการ ความตองการ
ภาคองคกรชุมชนดานเกษตร ไดแก
๕) สรางความรูทางการผลิตและ
ของผูบริโภคหลากหลาย
การตลาดที่ยั่งยืน รวมถึงนวตกรรม เครือขายเกษตรอินทรียจังหวัดสงขลา/
๒.ผูผลิตยังผลิตไดไมมากพอและ
สมาคมเกษตรอินทรียวิถีไท ชมรม
หลากหลายพอ ทั้งราคาบางชวงก็สูง เพื่อเพิ่มมูลคา
เกษตรอินทรียบานๆสงขลา มูลนิธิ
เกินไป อยางไรก็ตาม ปจจุบันมี
ชุมชนสงขลา/สวนผักคนเมือง กลุม
เกษตรกรรุนใหมเขามามากขึ้น ใช
เกษตรอินทรียคูเตา เกษตรอินทรีย
social media ในการตลาดมากขึ้น
ตําบลโคกมวง เครือขายคนพิการ
ตลาดรักสุขภาพมีมากขึ้น และมีการ
จังหวัดสงขลา ตลาดเกษตรกร สภา
ใชการทองเที่ยวชุมชนเปนแหลง
องคกรชุมชน โครงการอาหารปนรัก
จําหนายผลผลิตการเกษตรเปนกล
ยุทธใหม
๓.ฝายสนับสนุนไมมีการบูรณาการ
โดยใชพื้นที่เปนฐานและนโยบายผัน
แปรไปตามตัวบุคคล
ทั้งนี้เกษตรสุขภาพจะประกอบดวยอาหารที่เรากินอยู ไดแก ขาว ผัก ผลไม อาหารทะเล เนื้อสัตว สินคาแปรรูป
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๒.ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
สถานการณ
เปาหมายเชิงนโยบาย ๓ ป
๑)พัฒนาศักยภาพคณะทํางาน
สงขลายังมีปญหาความยากจน
เหลื่อมล้ํา หนี้สินและรายไดตกต่ํา คณะกรรมการหมูบาน ผูนําชุมชน
จากการพึ่งพิงยางพารามากเกินไป ตามภูมิสังคม ภูมิวัฒนธรรมของคน
สงขลาที่หลากหลาย นําไปสูอนาคต
สงขลามีทุนทางสังคมโดยเฉพาะ
องคกรการเงินจํานวนมาก รวมไปถึง การพัฒนา บนฐานการทํางานโดยใช
กลุมกองทุนตางๆ อาทิ กองทุนสตรี แนวคิดหลักการสหกรณ รวมคิดรวม
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง แต ทํารวมตัดสินใจ
๒) ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ชวย
กําลังประสบปญหาการบริหาร
จัดการ รวมไปถึงกลุมองคกรตางๆ ที่ ดูแลคนยากลําบากและเปราะบาง
ทางสังคม ยกระดับจิตใจคนสงขลา
มีสวนสําคัญในการพัฒนาจังหวัด
ในการชวยเหลือกันและกัน
จําเปนที่จะตองไดรับการเสริม
ศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถ อาทิ ๓)รวมแกปญหาเกษตรกรที่ปลูก
ยางพารา
กรรมการหมูบาน กลุมผูบริโภค
กลุมอสม. กลุมเยาวชนจิตอาสา เพื่อ
รองรับปญหาทางสังคมที่กําลัง
คุกคาม

ประเด็นการจัดการขยะ
สถานการณ
นอกจากขยะตกคางที่มีมาก
เปนอันดับ ๑ ของประเทศแลว
สถานการณโดยรวมพบวาขยะใน
จังหวัดสงขลามีมาก ชุมชนสวนใหญ
ยังไมคัดแยกขยะ การจัดการเนนทิ้ง

เปาหมายเชิงนโยบาย ๓ ป
๑.ลดโรคราย คลายโลกรอน จัดการ
ขยะจากแหลงกําเนิด
๒.ลดขยะนําขยะเปยกในครัวเรือนมา
ใชประโยชนในการผลิตทาง
การเกษตร
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ภาคีความรวมมือ
ภาครัฐ ไดแก จาจังหวัด/ปกครอง
จังหวัด สนง.สถิติจังหวัดสงขลา
สหกรณจังหวัดสงขลา เกษตรและ
สหกรณจังหวัดสงขลา สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา พัฒนา
ชุมชนจังหวัด พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดสงขลา
องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
คณะกรรมการพชอ.(พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต)ระดับอําเภอ
ภาคเอกชน ไดแก หอการคาจังหวัด
สงขลา บริษัทประชารัฐฯ สมาพันธ
เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา
ภาคประชาสังคมและชุมชน ไดแก
ศปจ.สงขลา/มูลนิธิชุมชนสงขลา
สมาคมอสม.จังหวัดสงขลา ชมรมคน
รักในหลวงจังหวัดสงขลา สมาคมคน
พิการจังหวัดสงขลา สมาคมเครือขาย
สุขภาพผูสูงอายุจังหวัดสงขลา

ภาคีความรวมมือ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ทองถิ่นจังหวัด
องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา
เครือขายอปท. เครือขายเฝาระวัง
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ลงถังแลวฝงกลบ ไมมีที่ทิ้งขยะ ขยะ
พลาสติกมีมากแตน้ําหนักเบาตลาดรี
ไซเคิลไมตองการ ไมสามารถอัดเปน
แทงไดดวยตนทุนสูง ขณะที่แนวคิด
ฝงกลบรับทิ้งขยะชุมชนตอตาน มี
ปญหารองเรียนจากโรงเผาขยะ
นอกจากนั้นยังมีปญหาขาดคนรับซื้อ
หรือซื้อไมหมด มีการเพิ่มขยะจาก
ผูบริโภคที่ใชบรรจุภัณฑพลาสติกใส
ของในตลาด โดยรวมแลวทองถิ่นใช
งบการจัดการขยะมากขึ้นจําเปนที่
จะตองปรับเปลี่ยนแนวทาง
แกปญหา

๓.พึ่งตนเองดวยการสรางขอตกลง
รวม(ธรรมนูญจังหวัด)กับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดกิจกรรม
ทอดผาปาขยะรีไซเคิลนําขยะไป
จําหนายจัดตั้งกองทุนกลางเพื่อชวย
ดูแลคนยากลําบาก
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๒.ที่ประชุมสภาองคกรชุมชนตําบลระดับจังหวัดสงขลา : ๖ ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
วิสัยทัศน
: สังคมสงขลาดี คนสงขลามีความสุขอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตร
เปาประสงค
กลยุทธ

แผนงาน / โครงการ

๑.สงขลากับการ ๑.เพื่อใหคุณภาพชีวิต
พัฒนาที่ยั่งยืน ของคนสงขลาดีขึ้นดวย
การมีสวนรวมในการ
กําหนดการพัฒนาโดย
ประชาชน

๑.กําหนดการพัฒนาโดย
คนในพื้นที่และรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของดวย
วิถีวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่

๑. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.โครงการจิตสํานึกรักษสงขลา ดาน
สังคม ,วัฒนธรรมและสิทธิชุมชน
๓.สงเสริมและสนับสนุนสภาองคกร
ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร
๔.สงเสริมใหจัดทําผังตําบลโดยชุมชน
๕.สงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
๖.สงเสริมการเรียนรูเรื่องกฎหมายผัง
เมือง และแผนพัฒนาที่กระทบกับชุมชน
หรือสิทธิชุมชน

๒. สงขลากับ
๑. เพื่อใหคนสงขลา
การจัดการที่ดิน เขาถึงสิทธิในที่ดินทํา
และที่อยูอาศัย กิน ทีอ่ ยูอาศัยที่มั่นคง
อยางเทาเทียม
และเปนธรรม

๑. ผลักดันใหหนวยงานที่
เกี่ยวของเกิดการบูรณา
การในการทํางานและ
แกไขปญหาที่ดินที่อยู
อาศัยรวมกับสภาองคกร
ชุมชน
๒. สรางพื้นที่ตนแบบใน
การจัดการที่ดินที่อยูอาศัย
ดวยตนเอง
๓. สงเสริมใหพื้นที่ที่พิสูจน
สิทธิ แลวตองใหสิทธิทํากิน
และที่อยูอาศัย

๑. ทบทวนปรับปรุงขอมูลที่ดินที่อยู
อาศัยที่มีอยูแลว
๒. อบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน
สิทธิชุมชน และที่อยูอาศัย และแนวทาง
การแกไขปญหา
๓. สงเสริมให กลุมเปาหมายใชสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ
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ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

แผนงาน / โครงการ

๓. สงขลากับ
การพัฒนาพื้นที่
ความมั่นคงทาง
อาหาร

๑. เพื่อใหคนในสงขลา
อยูดี กินดี มีอาหาร
เพียงพอและปลอดภัย
๒. สรางฐานเศรษฐกิจ
ภาคชุมชน และราคา
ประหยัด เปนธรรม
๓. เพื่อใหสงขลาเปน
เมืองเกษตรอินทรีย

๑. สงเสริมอนุรักษพัฒนา
พันธุกรรมทองถิ่น
๒. จัดทําขอมูลพืช
เศรษฐกิจประจําพื้นที่
ทองถิ่น
๓. สรางกลไก วางแผนการ
ผลิต แปรรูปและการตลาด
๔. สงเสริมใหเกิดความ
มั่นคงทางอาหารในการ
บริโภค และการทองเที่ยว
โดยชุมชน เพื่อความ
ปลอดภัย

๑. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลการ
ผลิต และการตลาด
๒. สงเสริมตอยอดกิจกรรมการผลิตไปสู
ผูประกอบการ และการตลาด
๓. จัดทําขอมูลพื้นที่การผลิต และ
สงเสริมการแปรรูปผลผลิตและการตลาด
๔. เวทีเชื่อมโยง บูรณาการหนวยงานที่
เกี่ยวของในการขับเคลื่อนประเด็นความ
มั่นคงทางอาหาร
๕. สงเสริมใหเกิดแปลงตนแบบพืช
สมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย
๖. สงเสริมใหเกิดความมั่นคงทางอาหาร
เพื่อความปลอดภัยและการทองเที่ยวใน
ชุมชน

๔. สงขลากับ
การจัดการน้ํา
และภัยพิบัติ

๑. ตองการใหคน
สงขลามีน้ํากิน น้ําใช
และปองกันการเกิดภัย
พิบัติอยางยั่งยืน
๒. ใหชุมชนเตรียม
รับมือกับภัยพิบัติ
๓. เพื่อหยุดนโยบายที่
สงผลตอการเกิดภัย
พิบตั ิ

๑. ตองการใหมีการแกไข
ปญหาแบบมีสวนรวม
ระหวางชุมชน กับ
หนวยงาน
๒. ใหมีคณะกรรมการ
บริหารจัดการลุมน้ําและ
สายน้ํา
๓. ผูใชประโยชนจากน้ํามี
สวนรวมกันในการทํา
แผนการจัดการน้ํารวมกัน
๔. ตองใหมีกองทุนภัยพิบัติ
ระดับทองถิ่น

๑. จัดทําแผนการบริหารจัดการลุมน้ํา
สายน้ําในพื้นที่ชุมชน
๒. สงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยการจัดการ
น้ํา และภัยพิบัติในระดับชุมชนทองถิ่น
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ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

แผนงาน / โครงการ

๕. สงขลากับ
การจัดการ
สิ่งแวดลอมและ
การจัดการขยะ

๑.ลดวิกฤตขยะ
มลภาวะในจังหวัด
สงขลา
๒. ปรับทัศนคติจาก
ขยะเปนทรัพยากร

๑. สรางความตระหนัก
จิตสํานึกในการมีสวนรวม
ในการจัดการขยะ และ
สิ่งแวดลอมในชุมชน
๒. ใชพื้นที่สภาองคกร
ชุมชนในการจัดการขยะ
และสิ่งแวดลอม
๓. จัดทําแผนรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของดาน
การบริหารจัดการขยะแบบ
ครบวงจร และมี
ประสิทธิภาพ
๔. ผลักดันใหจังหวัด
สงขลามีวาระขยะ และ
สิ่งแวดลอมอยางจริงจัง

๑. จัดทําแผนรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในระดับทองถิ่น
๒. เวทีกําหนดและผลักดันแผนการ
จัดการขยะและสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด และนโยบายชาติ
๓. โครงการจัดการขยะเปนทุน “หนึ่ง
ตําบลหนึ่งกองทุน”
๔. สนับสนุนสงเสริมใหเกิดพื้นที่ตนแบบ
ในการบริหารจัดการขยะ และ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

๖. สงขลากับ
การสรางความ
เขมแข็งองคกร
ชุมชน สวัสดิการ
ชุมชนและ
องคกรการเงิน

๑. เพื่อใหชุมชนพึ่งพา
ตนเองได
๒. กําหนดแนวทางการ
พัฒนาตนเองระดับ
จังหวัดและชาติ
๓. จังหวัดสงขลามี
วาระแหงจังหวัดเรื่อง
สวัสดิการชุมชน
เขมแข็งและวาระ
การเงิน

๑. ทําใหเกิดอาชีพและ
รายไดระดับครัวเรือน
๒. เสนอนโยบายรัฐบาล
และองคกรสวนทองถิ่น
สมทบกองทุนอยางยั่งยืน
๓. ใชกลไกสภาองคกร
ชุมชนในการเชื่อมโยงกับ
องคกรการเงินในพื้นที่
๔. บูรณาการทุนในระดับ
ชุมชนตําบล สูการจัด
สวัสดิการที่เขมแข็ง

๑. สรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (อบรม
หลักสูตรผูนํา)
๒. อบรมใหความรูทําความเขาใจใน
เจตนารมณของ พรบ.สภาองคกรชุมชน
๓. อบรมเชิงปฏิบัติการใชพื้นที่กลางใน
การแกปญหาชุมชน
๔. พัฒนาผูนําใหมีศักยภาพดานการ
บริหารจัดการอยางมีหลักธรรมาภิบาล
๔. กิจกรรมสงเสริมเชิดชูสวัสดิการชุมชน
องคกรการเงิน นําไปสูพื้นที่ตนแบบ
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บันทึกความรวมมือ(MOU)
เรื่อง การเตรียมความพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองในภาคใต
………………………………………………………………………….
บันทึกขอตกลงฉบับนี้ทําขึ้น ณ หองประชุมศรีเกียรติพัฒน องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา วันที่ ๓๐
เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ระหวางหนวยงานตางๆ ที่ตระหนักถึงความสําคัญของความรวมมือระหวางกัน โดยมี
ผูแทนภาครัฐ ทองถิ่น วิชาการ เอกชน และประชาสังคม รวมเตรียมความพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของเมืองในภาคใตใหเกิดความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพและเปนประโยชนสูงสุดตอประชาชน จึงไดจัดทํา
บันทึกขอตกลงความรวมมือโดยมีสาระสําคัญดังนี้
๑.รวมกันขับเคลื่อนการเตรียมความพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองในภาคใต
แบบบูรณาการตามกําลัง ศักยภาพ อํานาจหนาที่ และทรัพยากรที่มีของแตละองคกร
๒.รวมกันจัดทําแผนปฎิบัติการและดําเนินกิจกรรม โดยเฉพาะการจัดวางระบบการเตือนภัยพิบัติลวงหนา
การกูภัย และฟนฟูเยียวยา รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา อาสาสมัครเพื่อเตรียมความพรอมตอการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓. รวมกันสรางความเขมแข็งใหกับเมืองสําคัญในภาคใต รวมกันนําความรูและบทเรียนที่ไดจากการปฏิบัติ
ถายทอดไปสูสาธารณะ
๔.รวมกันใหขอเสนอแนะและคําปรึกษาตอหนวยงาน องคกร ที่เกี่ยวของอันกอประโยชนแกประชาชน
บั น ทึ กข อตกลงนี้ ทํ าขึ้ น สองฉบั บ มีขอความถูกตองตรงกัน แตละหนวยงานถือไวฝายละหนึ่งฉบับ โดย
หนวยงานทั้งหมดไดลงนามรวมกัน และตกลงถือปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงนี้ตั้งแตวันที่ลงนาม ณ วันที่ ๓๐ เดือน
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หองประชุมศรีเกียรติพัฒน องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา โดยมีรายนามของหนวยงาน
ตางๆที่รวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ ดังนี้

ลงชื่อ ..................................................................
(ดร.สมพร สิริโปราณานนท)
ประธานมูลนิธิเครือขายเมืองภาคใตเพื่อรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ลงชื่อ..............................................................
(วาที่ ร.ต.ตระกูล โทธรรม)
ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
เขต๑๒ สงขลา
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ลงชื่อ ..................................................................
(นายไกรสร เพ็งสกุล)
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๘

ลงชื่อ..............................................................
(นางสาวพะเยาว เมืองงาม)
ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก

ลงชื่อ ..................................................................
ลงชื่อ..............................................................
(นายจงกรม สมพงษ)
(นายนิพนธ บุญญามณี)
ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา
สํานักงานชลประทานที่๑๖ แทนผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่๑๖
ลงชื่อ ..................................................................
(นายกวิศพงษ สิริธนนนทสกุล)
ประธานหอการคาจังหวัดสงขลา

ลงชื่อ..............................................................
(ดร.พฤกษ พัฒโน)
รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ
แทนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ

ลงชื่อ ..................................................................
(ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม)
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลงชื่อ ..................................................................
(นายชิต สงากุลพงศ)
ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา

ลงชื่อ..............................................................
(รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท)
ผูอํานวยการศูนยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ลงชื่อ..............................................................
(นางพิชยา แกวขาว)
กรรมการบริหารมูลนิธิชุมชนไท
แทนประธานมูลนิธิชุมชนไท
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