รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง การนํามติสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติ
เรื่ องยาสู บไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดสตูล
สัญญาเลขที่ 55 -01-14

โดย
นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวังและคณะ

สนับสนุนโดย
ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสู บ (ศจย.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
30 กรกฎาคม 2556

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้วตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อให้มีการจัดตั้งกลุ่มนักวิจยั ปฏิบตั ิการดําเนินการขับเคลื่อนหนุนเสริ ม
การนํามติสมัชชาไปใช้สู่ภาคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมที่ระดับจังหวัด (2).นักวิจยั สามารถอธิบายกระบวนการ
หนุนการขับเคลื่อนหนุนเสริ มการนํามติสมัชชาไปใช้สู่ภาคปฏิบตั ิ (3)เพื่อให้มีขอ้ มูลรายงานความก้าวหน้าการ
นํามติสมัชชาเรื่ องมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบไปใช้
พื้นที่ทาํ การวิจยั คือ องค์การบริ หารส่วนตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยเลือกพื้นที่หมู่ที่ 1
บ้านนาทอนมีพ้นื ที่ท้งั หมด 3,612 ไร่ พื้นที่ทาํ การเกษตรทั้งหมด 322 ไร่ จํานวนครัวเรื อน 187 ครัวเรื อน
ประชากรทั้งสิ้น 796 คน ชาย 385 คน หญิง 411 คน
วิธีการศึกษาวิจยั ใช้วิธีการสํารวจ การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสอบถาม การเข้าไป
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมของของกลุ่มเป้ าหมายต่างในชุมชน และจัดเวทีประชุมเพื่อหาข้อมูลและสังเคราะห์ขอ้ มูล
จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในมาตรการการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบและจากการขอข้อมูล
จากโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพระดับตําบล โรงพยาบาลอําเภอและจังหวัดและข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ใช้ทีมวิจยั 5 ตัวจี๊ดเก็บข้อมูลแล้วสังเคราะห์ร่วมกันจัดกลุ่มสอบถามข้อมูล
และร่ วมกับเครื่ องชันชีสุขภาพตําบลนาทอนด้วย
ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการข้อมูลเกิดจากคนทุกภาคส่วนที่ให้
ความร่ วมมือและใช้กลไกสภาแกหราตนเองเพื่อสุขภาวะในการขับเคลื่อนภายใต้เครื่ องมือ”ชันชีสุขภาพ”ตําบล
นาทอน การเปิ ดรับทีมวิจยั ของท้องถิ่นตั้งแต่ระดับผูบ้ ริ หาร พนักงาน ข้าราชการท้องถิ่นและสมาชิกสภา
องค์การบริ หารส่วนตําบลนาทอน ผูน้ าํ ท้องที่ ผูน้ าํ ท้องถิ่น ผูน้ าํ ศาสนาและพี่นอ้ งภาคประชาชนในชุมชนที่คอย
ช่วยเหลือ หนุนเสริ มและร่ วมขับเคลื่อนไปพร้อมกับทีมวิจยั
อบต.นาทอนสามารถนํ้าข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ไปบรรจุเป็ นแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาตําบลและแผน
ที่ทางเดินยุทธศาสตร์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นมติสมัชชาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
กับคนในพื้นที่เพื่อให้คนในพื้นที่ตาํ บลนาทอนเป็ นแหล่งศึกษาและขยายไปสู่พ้นื ที่อื่นในจังหวัดสตูลซึ่งปัจจุบนั
ผูบ้ ริ หารได้ทาํ "ชันชีสุขภาพ"ระดับหมู่บา้ นเพื่อยกระดับไปสู่กติกาชุมชนของหมู่บา้ นต่อไป

คานา
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดสตูล
เป็ นโครงการที่ดาํ เนินการภายใต้การทํางานของเครื อข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจังหวัดสตูลโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
ขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมที่ระดับจังหวัดและพื้นที่ เพื่อหา
รู ปแบบกระบวนการหนุนเสริ มการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบตั ิ เพื่อค้นหาปัจจัย
ความสําเร็ จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบตั ิ
โดยมีการดําเนินงานแบ่งเป็ น 4 แผนงานหลักได้แก่
 ขั้นวางแผน (Pre-Planing)
1) วิเคราะห์สถานการณ์ การดําเนิ นงานและองค์กรที่เกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นงานด้านยาสู บใน
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอและระดับตําบล
2) ประสานงานความร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) จัดประชุมเครื อข่ายเพื่อชี้แจงการดําเนินโครงการประชุม ปรึ กษาหารื อ แต่งตั้งคณะกรรมการ/
เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้องเพื่อประเมินทุนเดิมและสรรหาอาสาสมัครปฏิบตั ิการในพื้นที่
4) จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการคณะกรรมการ/คณะทํางานเพื่อวางแผนการดําเนิ นงาน แบ่งบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบในการรวบรวมผลการปฏิบตั ิงาน
5) จัด เวที เพื่อเตรี ย มความพร้ อมของคณะทํางานอาสาสมัค รปฏิบัติ ก ารในพื้น ที่ ก่ อนลงพื้น ที่
เนื้อหาประกอบ องค์ความรู้เรื่ อง การจัดการความรู้ การสร้างเครื่ องมือ และเก็บรวบรวมข้อมูล บทบาทภารกิจใน
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม
 ขั้นปฏิบตั ิการ (Acting)
1) คณะทํางานลงพื้นที่ปฏิบตั ิการตามวิธีการศึกษาที่กาํ หนดผ่าน เวทีถอดบทเรี ยน การสนทนา
กลุ่ม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การจัดเวทีวิพากษ์ ประเมินผล และวิเคราะห์สถานการณ์ การขับเคลื่อน เพื่อการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
2) สรุ ปผลดํา เนิ น งานและวิเ คราะห์ รู ปแบบการขับ เคลื่ อ นการนํา มติ สมัช ชาแห่ ง ชาติ ไ ปสู่
ภาคปฏิบตั ิ
3) ประเมินผลการดําเนินงานในเขตพื้นที่เพื่อหากําหนดรู ปแบบกระบวนการ และปัจจัยหนุนเสริ ม
การขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบตั ิในจังหวัดสตูล
4) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์กิจ กรรม/เผยแพร่ โดยสื่ อสารสาธารณะต่อผลการขับเคลื่อนมติ
สมัชชาและข้อเสนอในการขับเคลื่อนต่อไปทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ขั้นสังเกตการณ์ (Observing)

ผูว้ ิจ ัย และคณะทํางานในแต่ ละเขตพื้ น ที่ ร่ ว มกัน สัง เกตการณ์ แ ละนํา ผลที่ ไ ด้จ ากการเข้า เวที
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในเวทีขบั เคลื่อนภายในพื้นที่มาเรี ยบเรี ยงและจัดระเบียบข้อมูลที่ได้ร่วมกัน
 ขั้นประเมินผลการปฏิบตั ิ (Reflect)
1) ดําเนินการติดตามและประเมินผลที่ได้จากการเข้าเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในเวทีขบั เคลื่อนในแต่
ละพื้นที่
2) สรุ ปและประเมินผลในรู ปแบบของแนวทางการขับเคลื่อน กระบวนการและปัจจัยในการหนุ น
เสริ มการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่งชาติไปสู่จงั หวัดสตูล
3) รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
การดําเนินงานโครงการฯถือเป็ นย่างก้าวสําคัญในการขับเคลื่อนงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการนํามติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดสตูล

สารบัญ
1. รองปกใน
2. บทคัดย่อ
3. คํานํา
4. สารบัญ
5. เนื้อหาการดําเนินโครงการ
 ชื่อโครงการ
 ความเป็ นมาหลักการและเหตุผล
 กรอบคิดและยุทธศาสตร์หลัก
 วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
 กลุ่มเป้ าหมายและพื้นที่ดาํ เนินการ
 ระยะเวลาดําเนินการ
 ผลการดําเนินงาน
6. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
7. ภาคผนวก
 ชื่อและรายละเอียดของผูร้ ับผิดชอบโครงการและคณะ
 การกํากับติดตามและประเมินผลภายใน
 รายงานกิจกรรม การประชุม ภาพกิจกรรม

เนื้อหาการดาเนินงานโครงการ
************************************************************************************
ชื่อโครงการวิจยั เรื่องการนามติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติเรื่องยาสู บไปปฏิบตั ทิ ี่จงั หวัดสตูล
หลักการและเหตุผล
การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็ นการดําเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 มีวตั ถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนพลังการมีส่วนร่ วมของภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดการร่ วมคิด ร่ วม
ทํา ร่ วมสร้างสรรค์ นโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศใช้หลักการทํางานด้วย
ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยม เขยื้อนภูเขา(ศ.นพ.ประเวศ วะสี ) ซึ่งใช้ในการขับเคลื่อน เพื่อแก้ปัญหาที่ยาก และ
ซับซ้อน โดยพึ่งพลัง 3 ส่วน ที่เชื่อมโยงกัน คือ พลังทาง ปัญญา พลังทางสังคม และพลังแห่งอํานาจรัฐ หรื อ
อํานาจทางการเมือง เน้นกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนําไปสู่ การเสนอแนะ นโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพโดยในปี 2553 มีจาํ นวนทั้งสิ้น 9 ประเด็น ซึ่ง 1 ในนั้นคือ เรื่ องมาตรการในการควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ โดยสมัชชาได้รับรองมติให้ภาคีร่วมกันขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ ซึ่งในมติขอ้
ที่ ๓ นั้น มีการกล่าวให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้ความร่ วมมือในการสนับสนุนมาตรการความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ ในทิศทางการขับเคลื่อนมติสู่แนวปฏิบตั ิควรมีการขับเคลื่อน เครื อข่ายร่ วมทํางาน รวมถึงข้อเสนอให้
หน่วยงานเกี่ยวข้องรวมตัวทํางานแบบบูรณาการโดยใช้พ้นื ที่เป็ นตัวตั้ง และพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลไกการทํางาน
ของแต่ละจังหวัด
จากภาวะสถานการณ์ทวั่ ไปของจังหวัดสตูล ยังไม่ได้ขบั เคลื่อนนโยบายอย่างเป็ นรู ปธรรม ผนวกกับ
โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการตนเองและหนุนเสริ มให้เกิดการขับเคลื่อนและการ
ดําเนินการอย่างเป็ นระบบยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อการเริ่ มต้นในการขับเคลื่อนกลไกมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดสตูล ควรยึดหลัก 3 ประสานในการทํางานคือ ภาควิชาการมีการ
สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการที่ถกู ต้อง ภาคประชาสังคมคือการเคลื่อนไหวทางสังคมจะต้องอาศัยความรู้เป็ นฐาน
ต้องดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมและ ภาคราชการ ฝ่ ายการเมืองต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการผลักดันให้เกิดการ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาชาติในระดับจังหวัด ซึ่งหากขาดองค์ประกอบด้านใดด้านหนึ่ง มักจะทําสิ่งที่ยากไม่สาํ เร็ จ
ดังนั้นจากแนวทางที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ผูว้ ิจยั และคณะจึงได้จดั ทําโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
(Action Research ) เรื่ อง การนามติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดสตูล ซึ่งเป็ นการร่ วมมือ
และบรู ณาการทางความคิดระหว่างภาควิชาการ ภาครัฐและภาคประชาสังคม ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน

มติ หารู ปแบบกระบวนการหนุนเสริ มและค้นหาปัจจัยความสําเร็ จในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ไปสู่ภาคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมที่จงั หวัดสตูล
1. คาถามการวิจยั
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดา้ นยาสูบ นําไปสู่การปฏิบตั ิได้อย่างไร
2. วัตถุประสงค์การวิจยั
1.) เพื่อขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมที่ระดับจังหวัด
และพื้นที่
2.) เพื่อหารู ปแบบกระบวนการหนุนเสริ มการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบตั ิ
3) เพื่อค้นหาปัจจัยความสําเร็ จในการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบตั ิ
3. ขอบเขตการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) โดยกําหนดขอบเขตในแต่ละขั้นตอน
ออกเป็ น 3 ด้าน คือ ขอบเขตด้านพื้นที่ ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล และขอบเขตด้านเวลา
3.1) ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
พื้นที่ศึกษาในงานครั้งนี้คือ ม.5 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
3.2) ขอบเขตด้ านประชากร
ในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มประชากรคือ
ในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มประชากรศึกษาเป็ นสมาชิกสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดที่เข้าร่ วมเป็ นภาคี
เครื อข่ายความร่ วมมือที่มาจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆในพื้นที่ ประกอบด้วย คณะทํางานงานจากภาคประชา
สังคม หน่วยงานราชการด้านสาธารณสุข และหน่วยงานหรื อองค์กรที่ขบั เคลื่อนประเด็นสุขภาพของตําบลนา
ทอน
3.3)ขอบเขตด้ านเวลา
ในช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
4. งบประมาณตลอดโครงการวิจยั [ 200,000 บาท]

ผลการดาเนินงาน
*************************************************************************************
การดาเนินงานโครงการวิจยั เรื่ องการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัด
สตูล ประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ แผนงานที่ 1 ขั้นวางแผน (Pre-Planing) แผนงานที่ 2 ขั้นปฏิบตั ิการ (Acting)
แผนงานที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์ (Observing) แผนงานที่ 4 ขั้นประเมินผลการปฏิบตั ิ (Reflect)
ผลที่เกิดขึ้น
1. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
2. กิจกรรมถอดบทเรี ยน
3. เวทีพดู คุยกลุ่มย่อย(Focus Group)
4. ปฏิบตั ิการสนามเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
5. จัดเวทีวิพากษ์เพื่อสรุ ป วิเคราะห์
6. กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ
7. การลงพื้นที่ของคณะทํางานทีมวิจยั
8. จัดประชุมทีมงานวิจยั และคณะทํางาน
9. สรุ ปผลการดําเนินงานภาพรวม

ผลการดาเนินงานตามแผนงานที่กล่าวข้ างต้นเป็ นไปตามกิจกรรมและแนวทางขั้นตอนการทางานดังนี้
************************************************************************************
พื้นที่ตาํ บลนาทอนมีสภาพด้านเศรษฐกิจและสังคมว่าอาชีพส่วนใหญ่ของคนนาทอนทําการเกษตรร้อย
ละ 70 รายได้เฉลี่ยต่อ/คน/ปี ประมาณ 45,00.-บาท ผูช้ ายซึ่งหัวหน้าครอบครัวเป็ นกําลังหลักในการหารายได้
ให้กบั ครอบครัวทําให้เกิดความเครี ยด หรื อมีเวลาว่างมากจากการประกอบอาชีพเช่นอาชีพกรี ดยาง เป็ นต้น
รู ปแบบครอบครัวตําบลนาทอนเป็ นการอยูร่ ่ วมกันแบบเครื อญาติ มีค่านิยมในการใช้ชีวิตแบบง่ายๆ แบบผิดๆ
ตามเพื่อน ขาดการรณรงค์หรื อรณรงค์เฉพาะเทศกาล ด้านศาสนาส่วนนับถือศาสนาแต่ไม่ได้นาํ หลักธรรมคํา
สอนมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิต
จากการดําเนินงานในการขับเคลื่อนมติสมัชชาประเด็นยาสูบในพื้นที่จงั หวัดสตูลกรณี ศึกษาพื้นที่ตาํ บล
นาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ได้มีกลุ่มเป้ าหมายให้ความสนใจจํานวนมากโดยสามารถแยกกลุ่มได้ เช่น
กลุ่มผูน้ าํ ชุมชน ผูน้ าํ ท้องที่ ผูน้ าํ ท้องถิ่น ผูน้ าํ สตรี ผูน้ าํ ภาคประชาสังคมในพื้นที่ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บา้ น
กลุ่มเยาวชน ผูน้ าํ ศาสนา และบุคคลทัว่ ไป เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
โรงเรี ยนต้นแบบ จํานวน 1 โรง ได้แก่โรงเรี ยนท่าศิลาบํารุ งราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัด
สตูล ไม่มีหมู่บา้ นปลอดบุหรี่ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อนได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพ
ระดับตําบลบ้านวังตง หมู่ที่ 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
จากการจัดเวทีถอดบทเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายวันที่ 20 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์
หมู่ที่ 1 ตําบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูลเป็ นกิจกรรมถอดบทเรี ยนมีผเู้ ข้าร่ วมในเวทีถอดบทเรี ยนในวันที่วนั ที่
20 เมษายน 2556 จํานวน 60 คน ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตําบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ผลที่ได้จาการถอดบทเรี ยน คือ
1.สาเหตุปัญหาที่พบในสังคม
1.1 มีการใช้กฎหมายที่ไม่การเอาจริ งเอาจังกับคนที่ทาํ ผิดกฎหมาย
1.2 การมีพฤติกรรมเลียนแบบผูอ้ ื่น
1.3 มีสถานที่เอื้อต่อการสูบบุหรี่
1.4 เรื่ องมองเห็นการสูบบุหรี่ เป็ นค่านิยมที่ดีในสังคม ทั้งๆที่เป็ นค่านิยมแบบผิดๆ
1.5 การไม่เห็นผลร้ายหรื อพิษร้ายที่เกิดกับคนที่สูบบุหรี่
1.6สภาพแวดล้อมที่คนในสังคมมีพฤติกรรมจนเป็ นค่านิยมของหมู่บา้ น
1.7 ครอบครัวที่เห็นพ่อเป็ นแบบอย่าง
1.8 และปัจจุบนั มีแหล่งจําหน่ายที่หาซื้อได้ง่ายแม้มีกฎหมายบังคับแต่ไม่สามารถเอาผิดได้ เป็ นต้น

2.ปัญหาที่เกิดขึน้ คือ
2.1มีการสูบบุหรี่ ในปริ มาณที่มากพอสมควรทําให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพต่อตนเองและคนรอบข้าง
3.แนวทางแก้ปัญหา
3.1 อยากให้มีความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายเพราะปัจจุบนั มีการบังคับใช้กฎหมายไม่จริ งจังทํา
ให้ผบู้ ริ โภคยาสูบมีโอกาสที่จะเลือกบริ โภคได้ง่าย
3.2 อยากให้มีการเพิ่มอัตราโทษในการสูบบุหรี่ เพราะปัจจุบนั โทษของผูท้ ี่สูบบุหรี่ ถือว่าเบามาก
3.3 จัดให้มีองค์กรหลักในการรณรงค์/สร้างจิตสํานึก/สร้างความตระหนักให้สงั คมได้มีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมให้มากที่สุด
3.4 จัดให้มีครอบครัวตัวอย่าง/ครัวต้นแบบในประเด็นยาสูบพร้อมประกาศเกียรติคุณมอบเกียรติบตั ร
และประกาศให้สงั คมรับรู้ในหนึ่งหมู่บา้ น/หนึ่งตําบล/หนึ่งอําเภอ/หนึ่งจังหวัดเป็ นต้น
3.5 สร้างมาตรการทางสังคมโดยการเพิ่มสถานที่ปลอดบุหรี่ ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะสถานที่ราชการ
ที่สาธารณะ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตลอด 24 ชัว่ โมง
4.แนวทางขับเคลื่อน
4.1 หาเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนอย่างจริ งจังตั้งแต่ระดับหมูบา้ น ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับชาติไป
ในทิศทางเดียวกัน
4.2 จัดตั้งคณะติดตามการขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ในการทํางานที่เห็นเป็ นรู ปธรรมมากที่สุด
4.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สงั คมร่ วมแสดงความผิดชอบร่ วมกัน
4.4 กําหนดให้สถาบันครอบครัวโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์รับผิดชอบในการ
สร้างแรงจูงใจให้เกิดความตระหนักและมีจิตสํานึกในการขับเคลื่อนประเด็นยาสูบและการต่อต้านการสูบบุหรี่
จากเวทีกิจกรรมในวันที่ 31 พฤษภาคม 56 มีกลุ่มเป้ าหมายเข้าร่ วม 92 คน ณ ห้องประชุมร้านอาหารโส
แดง เทศบาลตําบลทุ่งหว้า นายสฐากูร มหาวิจิตร วิทยากรจังหวัดสตูลให้เกียรติพดู คุยก่อนเปิ ดประเด็น
วิเคราะห์ วิพากย์ เรื่ องยาสูบ ในเรื่ องการสูบบุหรี่ ในสถานศึกษาและที่สาธารณะ
นายตรา เหมโคกน้อย นักวิจยั หลักเป็ นวิทยากรเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการถอดองค์ความรู้จาก
ผูเ้ ข้าร่ วมให้เกิดการมีส่วนร่ วมมากที่สุดซึ่งที่ประชุมได้ร่วมแสดงวิพากษ์กนั อย่างหลากหายและมีส่วนร่ วมกัน
อย่างมากซึ่งทีมวิจยั หลักสามารถได้ขอ้ เสนอเพิ่มเติมจากเวทีที่นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้จาการลงพื้นที่หรื อการ
พบกลุ่มซึ่งข้อมูลมีดงั นี้.1.ทัศนคติของการสู บบุหรี่

1.1 การสูบบุหรี่ เป็ นเรื่ องปกติของคนธรรมดาแต่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย
1.2 การสูบบุหรี่ ที่สามารถทําให้เกิดการผ่อนคลายนั้นร้อยละ 95 ไม่เห็นว่าสูบแล้วสามารถผ่อนคลาย
และเมื่อติดบุหรี่ สามารถไดนั้นไม่เป็ นความจริ งเพราะทุกคนคิดว่าเลิกเมียดีกว่าเลิกบุหรี่ ร้อยละ 95 ในส่วนของ
บุหรี่ ถา้ มีพิษจริ งรัฐบาลน่าจะสัง่ หยุดผลิตไปแล้วแสดงว่าบุหรี่ มีพิษจริ งแต่รัฐบาลไม่ควรสนับสนุน
การสูบบุหรี่ ทาํ ให้คนใกล้ชิดเกิดความรําคาญร้อยละ 100 เห็นด้วยกับแนวคิด
2.กลยุทธ์ ในการขับเคลือ่ นให้ มกี ารสู บบุหรี่น้อยลง
2.1. ข้อมูลสุขภาพของคนที่สูบบุหรี่ ในชุมชน
2.2. หลักฐานเชิงประจักษ์ในชุมชน
2.3. การให้สาํ คัญกับสวยหล่อในสังคม
3.มาตรการขับเคลือ่ นมติสมัชชาประเด็นยาสู บ
3.1.สร้างมาตรทางสังคมโดยการออกกฎชุมชนที่กาํ หนดบทลงโทษทางสังคมในชุมชนนั้นๆ
3.2 ใช้กระบวนการ”นํ้าหยดลงหิน”โดยการอาศัยความถี่ในการให้ขอ้ มูลบ่อยๆใน ศาสนสถาน
3.3 สร้างกระบวนปลูกฝังเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้รู้โทษของยาสูบ
ในวันที่12 มิถุนายน 56 ณ ร้านอาหารโสแดง เทศบาลตําบลทุ่งหว้า อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มี
ผูเ้ ข้าร่ วม 90 คนโดยที่ประชุมได้ร่วมรับฟังข้อเสนอและร่ วมลงนามเป็ นข้อเสนอเพื่อใช้ในการผลักดันให้เกิดการ
ขับเคลื่อนในระพื้นที่อื่นๆหรื อในภาพรวมของจังหวัดหรื อเป็ นแผนยุทธศาสตร์จงั หวัดต่อไปตามกําหนดการ
ดังนี้.
นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ นายกองค์การกล่าวเปิ ดเวทีรับฟังข้อเสนอและบรรยายพิเศษในเรื่ องยาสูบ
และพิษร้ายของคนที่สูบบุหรี่ ที่ประชุมได้ร่วมกันลงนามในข้อเสนอได้แก่ผนู้ าํ ท้องถิ่น นําท้องที่ ผูน้ าํ ศาสนา
ผูน้ าํ ภาคประชาชน
4.วิเคราะห์ แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับสถานการณ์การบริโภคยาสูบในพืน้ ทีต่ าบลนาทอน
ตอนที่ 1 พฤติกรรมการสู บบุหรี่ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 เพศ
เพศ

จานวน

ร้ อยละ

ชาย

17

34

หญิง

33

66

รวม

50

100

จากตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 66.00 และเพศชาย ร้อยละ 34.00

ตารางที่ 2 อายุ
อายุ

จานวน

ร้ อยละ

ตํ่ากว่า 15 ปี

5

10

15-39 ปี

25

50

40-59 ปี

15

30

60 ปี ขึ้นไป

5

10

รวม

50

100

จากตารางที่ 2 จํานวนร้อยละผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามช่วงอายุ 34 มีอายุระหว่าง 15 – 39 มาก
ที่สุดร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ อายุ 40- 59 ปี ร้อยละ 30.00 และอายุต่าํ กว่า 15 ปี กับ 60 ปี ขึ้นไปร้อยละ 10.00
ตารางที่ 3 การศึกษา
การศึกษา

จานวน

ร้ อยละ

ประถมศึกษา

20

30

มัธยมศึกษาตอนต้น

12

24

มัธยมศึกษาตอนปลาย

15

30

ปวส./อนุปริ ญญา

0

0

ปริ ญญาตรี

2

4

ปริ ญญาโท

0

0

ไม่ได้เรี ยน

1

2

รวม

50

100

จากตารางที่ 3 จํานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามการศึกษา โดยส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 40.00 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 30.00 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
ร้อยละ 24.00 ระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 4.00 และ ไม่ได้เรี ยน ร้อยละ 2.00
ตารางที่ 4 พฤติกรรมการสู บบุหรี่
พฤติกรรมการสู บบุหรี่
สูบ

จานวน
10

ร้ อยละ
20

ไม่สูบ

40

80

รวม

50

100

จากตารางที่ 4 จํานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามพฤติกรรมการบุหรี่ โดยส่วนใหญ่ ไม่
สูบบุหรี่ ร้อยละ 80.00 และ สูบบุหรี่ ร้อยละ 20.00
ตารางที่ 5 สาเหตุที่เริ่มสู บบุหรี่
สาเหตุ

จานวน

ร้ อยละ

อยากทดลอง

6

30

ตามเพื่อน เพื่อนชวน

5

25

เพื่อเข้าสังคม

4

20

เพื่อความโก้เก๋

1

5

ตามอย่างสมาชิกในครัวเรื อน

1

5

มีความเครี ยด

3

15

รวม

20

100

จากตารางที่ 5 จํานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามสาเหตุการเริ่ มสูบบุหรี่ โดยส่วนใหญ่
อยากทดลอง ร้อยละ 30.00 รองลงมาคือตามเพื่อน เพื่อนชวน ร้อยละ 25.00 เพื่อเข้าสังคม ร้อยละ 20.00 มี
ความเครี ยด ร้อยละ 15.00 และ เพื่อความโก้เก๋ ตามอย่างสมาชิกในครัวเรื อน ร้อยละ 5.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 6 สมาชิกในครอบครัวของท่ านที่สูบบุหรี่
สมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่

จานวน

ร้ อยละ

ไม่มีผสู้ ูบ

20

40

สามี/ภรรยา

10

20

บิดา / มารดา

3

6

บุตรชาย

8

16

บุตรสาว

0

0

พี่ชาย/พี่สาว

7

14

น้องชาย / น้องสาว

2

4

ปู่ /ย่า/ตา/ยาย

0

0

ลุง/ป้ า/น้า/อา

0

0

รวม

50

100

จากตารางที่ 6 จํานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามสมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่ โดย
ส่วนใหญ่ไม่มีผสู้ ูบ ร้อยละ 40.00 รองลงมาคือสามี / ภรรยา ร้อยละ 20.00 บุตรชาย ร้อยละ 16.00 พี่ชาย/พี่สาว
ร้อยละ 14.00 และ น้องชาย/น้องสาว ร้อยละ 4.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 7 ท่ านสู บบุหรี่บ่อยแค่ไหน
สาเหตุ

จานวน

ร้ อยละ

ทุกวัน

7

70

วันเว้นวัน

0

0

สัปดาห์ละ 2-3ครั้ง

3

30

สัปดาห์ละครั้ง

0

0

รวม

10

100

จากตารางที่ 7 จํานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามความถี่ในการสูบบุหรี่ โดยส่วนใหญ่
สูบทุกวัน ร้อยละ 70.00 และ สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ร้อยละ 30.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 8 ค่าใช้ จ่ายในการสู บบุหรี่ต่อเดือน
ค่าใช้ จ่ายในการสู บบุหรี่

จานวน

ร้ อยละ

น้อยกว่า 100 บาท

0

0

101-200 บาท

0

0

201-300 บาท

0

0

301-400 บาท

O

0

401-500 บาท

3

30

501-600 บาท

0

0

601-700 บาท

0

0

701-800 บาท

0

0

801-900 บาท

2

0

901-1,000 บาท

0

0

มากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป

5

50

รวม

10

100

จากตารางที่ 8 จํานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่ ต่อเดือน โดย
ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ 401-500 บาท ร้อยละ 30.00 และ
801-900 บาท ร้อยละ 20.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 9 โอกาสในการสูบบุหรี่
โอกาสในการสู บ

จานวน

ร้ อยละ

เมื่อไปเที่ยวกลางคืน

10

25

เมื่อสังสรรค์

10

25

เมือ่ ต้องการผ่อนคลาย

10

25

สูบเป็ นประจําเวลาว่าง

10

25

รวม

40

100

จากตารางที่ 9 จํานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามโอกาสในการสูบบุหรี่ โดยส่วนใหญ่
สูบเมื่อไปเที่ยวกลางคืน เมื่อสังสรรค์ เมื่อต้องการผ่อนคลาย และสูบเป็ นประจําเวลาว่าง ร้อยละ 25.00
ตารางที่ 10 ท่ านคิดว่าในอนาคตจะสามารถเลิกบุหรี่ได้ หรือไม่สูบบุหรี่
คิดว่าจะเลิกบุหรี่

จานวน

ร้ อยละ

ได้

3

30

ไม่ได้

2

20

ไม่แน่ใจ

5

50

รวม

10

100

จากตารางที่ 10 จํานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดว่าจะสามารถเลิกสูบบุหรี่
โดยส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ ร้อยละ 50.00 รองลงมา เลิกได้ ร้อยละ 30 และ ไม่ได้ ร้อยละ 20.00 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ทัศนคติเกีย่ วกับการสู บบุหรี่

ตารางที่ 10 ทัศนคติเกีย่ วกับการสูบบุหรี่
ระดับการประเมิน
ทัศนคติ

เห็นด้ วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้ วย

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

การสูบบุหรี่ เป็ นเรื่ องปกติของคนทัว่ ไป

22

18

60

การสูบบุหรี่ สามารถช่วยให้คลายเครี ยด

14

28

58

เมื่อติดบุหรี่ แล้วถ้าคิดจะเลิกสามารถทําได้ไม่ยาก

58

36

6

ถ้าบุหรี่ มีพิษจริ ง รัฐบาลคงไม่ให้มีการผลิต

30

20

50

การสูบบุหรี่ 1 ซองต่อวัน ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

10

10

80

การสูบบุหรี่ มีผลเสียมากกว่าผลดี

88

8

4

การสูบบุรี่ทาํ ให้มีความมัน่ ใจเพิ่มขึ้น

6

24

70

ถ้าท่านอยูใ่ นกลุ่มของผูส้ ูบบุหรี่ ท่านจําเป็ นต้องสูบบุหรี่ ดว้ ย

6

12

82

การสูบบุหรี่ ทาํ ให้คนใกล้ชิดเกิดความรําคาญ

78

16

6

94

4

2

90

8

2

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อบุหรี่ สามารถเก็บออมไว้เป็ นค่าใช้จ่าย
อย่างอื่นได้
ผูเ้ ลิกสูบบุหรี่ ได้เป็ นผูช้ นะใจตนเอง

จากตารางที่ 10 จํานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามทัศนคติในการสูบบุหรี่ พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยว่าการสูบบุหรี่ เป็ นเรื่ องปกติของคนทัว่ ไป ร้อยละ 60.00 รองลงมา เห็นด้วย
ร้อยละ 22.00 และ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 18.00 โดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยว่าการสูบบุหรี่ สามารถช่วยให้คลายเครี ยด
ร้อยละ 58.00 รองลงมา ไม่แน่ใจ ร้อยละ 28.00 และ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 14.00 โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าเมื่อติด
บุหรี่ แล้วถ้าคิดจะเลิกสามารถทําได้ ร้อยละ 58.00 รองลงมา ไม่แน่ใจ ร้อยละ 36.00 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 6.00
โดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยว่าถ้าบุหรี่ มีพษิ ภัยจริ ง รัฐบาลคงไม่ให้ผลิต ร้อยละ 50.00 รองลงมา เห็นด้วย ร้อยละ
30.00 และ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 20.00 โดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยว่าการสูบบุหรี่ 1 ซองต่อวัน ไม่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ ร้อยละ 80.00 รองลงมา ไม่แน่ใจ และ เห็นด้วย ร้อยละ 10.00 โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการสูบบุหรี่ ทาํ
ให้มีความมัน่ ใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70.00 รองลงมา ไม่แน่ใจ ร้อยละ 24.00 และ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 6.00 โดยส่วน
ใหญ่ไม่เห็นด้วยว่าถ้าท่านอยูใ่ นกลุ่มของผูส้ ูบบุหรี่ ท่านจําเป็ นต้องสูบบุหรี่ ดว้ ย ร้อยละ 82.00 รองลงมา ไม่แน่ใจ
ร้อยละ 12.00 และ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 6.00 โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการสูบบุหรี่ ทาํ ให้คนใกล้ชิดเกิดความ
รําคาญ ร้อยละ 78.00 รองลงมา ไม่แน่ใจ ร้อยละ 16.00 และ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 6.00 โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อบุหรี่ สามารถเก็บออมใช้อย่างอื่นได้ ร้อยละ 94.00 รองลงมา ไม่แน่ใจ ร้อยละ 4 และไม่
เห็นด้วย ร้อยละ 2.00 โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าผูท้ ี่เลิกบุหรี่ ได้เป็ นผูช้ นะใจตนเอง ร้อยละ 90.00 รองลงมา ไม่
แน่ใจ ร้อยละ 8.00 และไม่เห็นด้วยร้อยละ 2
จากการที่ทีมวิจยั ลงไปทํากิจกรรมในพื้นที่หลายๆกิจกรรมและลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อให้
เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเห็นกระบวนการขับเคลื่อนได้กลไกการพัฒนาและรู ปแบบการหนุนเสริ มและ
ขับเคลื่อนงานประเด็นพอสรุ ปได้ดงั นี้.1. ทีมวิจยั สามารถรวมกลุ่มดาเนินการขับเคลือ่ นหนุนเสริมการนามติสมัชชาไปใช้ สู่ภาคปฏิบัตอิ ย่างเป็ น
รูปธรรมที่ระดับจังหวัด ทีมวิจยั ได้ใช้พ้นื ที่ตาํ บลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เป็ นพื้นที่ปฏิบตั ิการในการ
เก็บข้อมูลตามแบบสอบถามโดยมีเป้ าหมายเพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านยาสูบ เห็นกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน
เห็นการขับเคลื่อนมติสมัชชาอย่างเป็ นรู ปธรรมโดย อบต.นาทอนซึ่งเป็ นหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่อาสาเป็ น
ศูนย์กลางในการเชื่อมระหว่างทีมงานวิจยั กับกลุ่มเป้ าหมายทําให้เห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาคี
เครื อข่ายการพัฒนาและการมีส่วนร่ วมของชุมชนมากขึ้น เจ้าหน้าที่ขององค์การบริ หารส่วนตําบลร่ วมกับ
ชาวบ้านจัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อนมติสมัชชาประเด็นยาสูบทั้งมนระดับพื้นที่ทุกกิจกรรมที่ลงสู่ชุมชน
และขยายไปสู่ระดับอําเภอและจังหวัดการในการดําเนินการกิจกรรมเทศกาลมหกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระดับ
อําเภอทุ่งหว้าที่รวมท้องถิ่นและพี่นอ้ งประชาชนอําเภอทุ่งหว้าร่ วมขับเคลื่อนมติสมัชชาในวงกว้างขึ้นจากกระ
ดับพื้นที่หมู่บา้ น ตําบล ไปสู่ระดับอําเภอและจังหวัดนอกจากนั้นในการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์การบริ หารส่วนตําบลนาทอนได้นาํ มติสมัชชาประเด็นมาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพด้านยาสูบหารื อหาแนวทางในเวทีประชุมเพื่อให้เกิดรู ปธรรมการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องโดยการบรรจุ
ในยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาตําบลนอกจากนี้ยงั ได้นาํ เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตําบลขององค์การบริ หารส่วนตําบลนาทอนให้เป็ นกิจกรรมต่อเนื่องของกองทุนในการขับเคลื่อน
มติสมัชชาประเด็นยาสูบเป็ นกิจกรรมประจําปี ที่กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตําบลนาทอนต้องปฏิบตั ิให้
เกิดเป็ นรู ปธรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบนั เครื อข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตําบลนาทอนได้ขยายแผนงาน
กิจกรรมขับเคลื่อนมติสมัชชาโดยกลไกตําบลนาทอนทําหน้าที่เป็ นตัวเชื่อมให้เกิดกลไกด้านสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นทุกท้องถิ่นในอําเภอทุ่งหว้าและจะขยายไปสู่ระดับจังหวัดต่อไปโดยใช้กระบวนการสภาชมรมผูบ้ ริ หาร
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลจังหวัดสตูลและสภาชมรมปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลจังหวัดสตูลร่ วม
ขับเคลื่อนทําให้เห็นทีมวิจยั มีการขยายโครงสร้าง ขยายทีม ไปสู่ระดับจังหวัดเพื่อการต่อเนื่ องและยัง่ ยืน
2.กระบวนการหนุนการขับเคลือ่ นหนุนเสริมการนามติสมัชชาไปใช้ สู่ ภาคปฏิบัติ
รู ปแบบการขับเคลื่อนมติสมัชชาในประเด็นมาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบในชุมชนมี
ทีมกลไกมีกระบวนการมีการติดตามโดยทีมกลไกในพื้นที่ตาํ บลนาทอนใช้กลไก”สภาแกหราตนเอง”เพื่อสุ ข
ภาวะที่ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล 4ห่วงที่ร่วมร้อยเรี ยงในเกิดกระบวนการและการมีส่วนร่ วมประกอบด้วยตัวแทน
ท้องที่ ที่มีผใู้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น กรรมการหมู่บา้ น จํานวน 3-4 คน ตัวแทนท้องถิ่น ได้แก่ สมาชิกสภา

องค์การบริ หารส่วนตําบล จํานวน ๒ คน ตัวแทนศาสนาในหมู่บา้ นที่หมายถึง ท่านอีหมํ่า คอเต็บ บิหลัน่
กรรมการมัสยิดของศาสนาอิสลาม เจ้าอาวาส หัวหน้าคณะ พระภิกษุ กรรมการวัดของศาสนาพุทธหรื อตัวแทน
ศาสนาอื่นๆ ที่มีในชุมชนจํานวน 3-4 คน และตัวแทนภาคประชาชนหรื อภาคประชาสังคมในชุมชนซึ่งได้แก่
ผูน้ าํ จิตอาสา ผูน้ าํ ทางจิตวิญญาณ อาสาสมัคร ผูน้ าํ กลุ่ม องค์กรต่างๆในหมู่บา้ นจํานวน 8-10คน ซึ่งสภาแกหรา
ตนเองนี้มีทุกหมู่บา้ นทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนแผนงานกิจกรรมต่างๆในชุมชน มีตวั แทนของสภาแกหรา
ตนเองเพื่อสุขภาวะระดับหมู่บา้ นแต่ละห่วงเป็ นทีมกลไกตําบลเพื่อทําหน้าที่ในการเชื่อมกับองค์การบริ หารส่วน
ตําบล อําเภอ จังหวัด และวิเคราะห์ขอ้ มูล พิจารณางบประมาณ งานวิชาการ งานบุคลากร และอื่นๆที่กลไก
หมู่บา้ นไม่สามารถตัดสินใจได้
3.การนามติสมัชชาเรื่องมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุ ขภาพด้ านยาสู บไปใช้ “เครื่องมือสมัชชา
สุ ขภาพ ธรรมนูญสุ ขภาพหรื อชันชีสุขภาพ ของคนตําบลนาทอนที่รู้จกั กันดีหรื อบางพื้นที่ชุมชน หมู่บา้ นใช้
เครื่ องมือประเด็นผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้อมเช่นพื้นที่หมูท่ ี่ 4 บ้านวังตง เป็ นต้น สร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมให้
คนในชุมชนได้ร่วมคิดร่ วมทําร่ วมจัดการกับปัญหาชุมชนโดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชนที่สภา
แกหราตนเองเพื่อสุ ขภาวะทุกหมู่บา้ นต้องปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องปัจจุบนั พืน้ ที่ตาํ บลนาทอนนํามติสมัชชาสุขภาพ
มาตรการการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบโดยกระบวนการสภาแกหราตนเองเพื่อสุขภาวะภายใต้
เครื่ องชันชีสุขภาพจัดเวทีหาข้อเสนอประเด็นปัญหาด้านสุขภาพ แนวทางแก้ปัญหาและร่ วมชันชีด ้านสุขภาพ
โดยกระบวนการมีส่วนร่ วมภายใต้เครื่ องมือชันชีสุขภาพตําบลนาทอนเพื่อจัดทําเป็ นกติกาชุมชนด้านสุขภาพ
ตําบลนาทอนเช่น มีขอ้ เสนอปลูกผักปลอดสารพิษทุกครัวเรื อน ร่ วมป้ องกันยาเสพติดโดยการสร้างครอบครัว
อบอุ่นแสนสุข การรณรงค์ให้ลด ละ เลิกบุหรี่ ในหัวหน้าครอบครัว เป็ นต้น ซึ่งขณะนี้ได้กลไกสภาแกหราตนเอง
เพื่อสุขภาวะทุกหมู่บา้ น มีสภาแกหราตนเองเพื่อสุขภาวะตําบลนาทอน จํานวน 1 ชุดที่เป็ นคณะทํางานในการ
สังเคราะห์ขอ้ มูลและหนุนเสริ มด้านวิชาการ การประสานงาน งบประมาณและบุคลากร ให้แก่ทีมหมู่บา้ น ทีม
กลไกหมู่บา้ นมีหน้าที่ขบั เคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่ วมในชุมชน จัดเวทีรับข้อเสนอประเด็นปัญหาที่ตอ้ งยกเป็ น
ชันชีสุขภาพหมู่บา้ นและขับเคลื่อนไปสู่กติกาหมู่บา้ นกติกาตําบลด้านสุขภาพในที่สุด สิ่งที่ทาให้ ชุมชนเกิดความ
ตระหนักในมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุ ขภาพด้ านยาสู บ คือ
1.การมีขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถามและสังเคราะห์แล้วพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ เพิ่มในเด็กและเยาวชนที่
มีหวั หน้าครอบครัวสูบบุหรี่
2.สุภาพสตรี หรื อแม่บา้ นส่วนมากไม่เห็นด้วยที่สามีหรื อหัวหน้าครอบครัวสูบยาสูบ
3.การวิจยั พบว่าสาเหตุที่ทาํ ให้เด็กเยาวชนหรื อคนที่ติดบุหรี่ เพราะอยากลอง ตามเพื่อน และเข้าสังคม
โดยเมื่อติดแล้วไม่แน่ใจว่าจะเลิกได้หรื อไม่ได้และเกือบ 70 เปอร์เซ็น ที่ตอ้ งมีพฤติกรรมสูบทุกวัน
4.ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประมาณ 1,000 บาท/เดือน ซึ่งกลุ่มเป้ าหมายที่ทีมวิจยั สอบถามและสุ่มตัวอย่างเป็ น
เด็กและเยาวชน กลุ่มวัยรุ่ น ซึ่งเห็นว่าน่าเป็ นห่วงมากเพราะเยาวชนไม่มีรายได้ ไม่มีงานทํา ต้องขอเงินจากพ่อแม่ ฉะนั้นปัญหาสังคมย่อมจะเกิดขึ้นในอนาคต

ประโยชน์ ทไี่ ด้ จากงานวิจยั
1.ทีมวิจยั ได้คน้ พบกระบวนการการมีส่วนร่ วมในชุมชนด้วยกลไกสภาแกหราตนเองเพื่อสุขภาวะทุก
หมู่บา้ นที่นาํ บุคคลหลายๆฝ่ ายในหมู่บา้ นมาร่ วมเป็ นโครงสร้างการพัฒนาชุ มชนเพื่อความน่าอยู่
2.กระบวนการมีส่วนร่ วมโดยสภาตนเองเพื่อสุขภาวะภายใต้เครื่ องมือ”ชันชีสุขภาพ”ตําบลนาทอนได้
เห็นแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และงานอื่นๆที่ลงสู่พ้นื ที่หมู
บ้าน
3.ด้วยรู ปแบบที่มีท้งั กลไกและกระบวนการความร่ วมมือทําให้มีความหวังในการขับเคลื่อนมติสมัชชา
อย่างต่อเนื่องในชุมชนไปสู่การต่อสู่ให้ได้มาซึ่งแผนชุมชนที่ตระหนักและเดินตามมติสมัชชา การปรับแผน/
กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี และแผนที่ทางยุทธศาสตร์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพทําให้เห็น
การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องแน่นอน

แผนงานที่ 1 ขั้นวางแผน (Pre-Planing)
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1.1 ประชุมทีมงานวิจยั
และคณะทํางานจํานวน 5 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
ครั้งที่ 1 วันที่ 5 ก.ค. 55 ณ เครื อข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจังหวัดสตูลมี
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจํานวน 10 คน เป็ นการทําความเข้าใจโครงการและ
เตรี ยมทีมงานวิจยั พื้นที่ซ่ึงจะใช้พ้นื ที่ตาํ บลนาทอนเป็ นพื้นที่ปฏิบตั ิการโดย
ใช้พ้นื ที่ ม.1 และ ม. 2 เป็ นพื้นที่ปฏิบตั ิการผลที่ได้รับได้มีการเสนอแนว
ทางการทํางานแผนงานกิจกรรมและการค้นหากลไกระดับตําบลและการ
บริ หารจัดการและเรื่ องงบประมาณ
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 เม.ย. 56 ณ เครื อข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจังหวัดสตูลมี
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจํานวน 7 คน
ครั้งที่ 3 วันที่ 9 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมองค์การบริ หารส่วนตําบลนา
ทอนเวทีวิเคราะห์ขอ้ มูลในแบบสอบถาม มีผเู้ ข้าร่ วมทั้งหมด 11 คนที่
ประชุมได้มีการเสนอปัญหาที่ได้คณะวิจยั ได้รับจากการจัดเวทีเพื่อเป็ น
แนวทางในการปรับกลยุทธ์ในโอกาสต่อไปและพูดคุยเรื่ องแผนปฏิบตั ิการ
ในการลงสนามเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้ าหมายในการให้ขอ้ มูลโดยที่
ประชุมเห็นด้วยในการปรับแผนกลยุทธ์จากการลงพื้นที่เปลี่ยนเป็ นการนัด
ประชุมร่ วมกันในเวทีเดียวแล้วแบ่งทีมประกบกลุ่มเป้ าหมายเพื่อเก็บข้อมูล
เชิงลึกเพราะต้องการให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่เหลือของโครงการ
ครั้งที่ 4 วันที่ 27 พ.ค. 57 ณ ห้องประชุมองค์การบริ หารส่วนตําบล
นาทอนโดยมีผเู้ ข้าร่ วม 11 คน และในเวทีได้มีเสนอวิธีการจัดเวทีวิพากษ์
เพื่อสรุ ปวิเคราะห์และประเมินผลโดยที่ประชุมคณะทีมวิจยั หลักและระดับ
ตําบลมีความเห็นร่ วมกันว่าควรมีเวทีระดับตําบลนั้นคือให้มีตวั แทนจากทุก
หมู่บา้ นในตําบลนาทอนหมู่บา้ นละ 10 คนรวมประมาณ 90 คนที่ประชุม
เห็นชอบตามข้อเสนอ
ครั้งที่ 5 วันที่ 13 มิ.ย.56 ณ ห้องประชุมองค์การบริ หารส่วนตําบลนา
ทอนโดยมีผเู้ ข้าร่ วมทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วยทีมงานวิจยั หลักและทีม
วิจยั ตําบลเพื่อสังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับก่อนการรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมเชิง

จัดกิจกรรมวันที่ 9 ก.ค. 55 ห้องประชุมองค์การบริ หารส่วนตําบลนาทอน มี

ปฏิบตั ิการเพื่อการวางแผนการ

ผูเ้ ข้าร่ วมจํานวน 14 คน เป็ นการประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานของทีม

ดําเนินงาน

คณะทํางานต่อจากครั้งที่แล้วในการกําหนดหลักสูตรและวิธีการลงเก็บ
ตัวอย่างของกลุ่มเป้ าหมายได้มกี ารนําเสนอให้มีการจัดทําร่ างแบบสอบถาม
โดยให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.นาทอนเป็ นผูร้ ับผิดชอบและกําหนดให้ส่งร่ าง
แบบสอบถามให้ทีมวิจยั กลางก่อนการดําเนินการ

แผนงานที่ 2 ขั้นปฏิบตั ิการ (Acting)
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2.1 เวทีพดู คุยกลุ่มย่อย
(Focus Group)

ผลการดาเนินงาน
จัดกิจกรรมวันที่ 6 ส.ค. 55 ณ ห้องประชุมที่ทาํ การหมู่บา้ นตําบลนา
ทอน มีผเู้ ข้าร่ วม 30 คนเป็ นเวทีสาํ หรับวิเคราะห์พ้นื ที่วิเคราะห์ร่าง
แบบสอบถามและรับข้อเสนอแนะจากทีมวิจยั หลักและทีมวิจยั ระดับตําบล
และรับทราบปัญหาพื้นที่หรื อวิเคราะห์ปัญหาล่วงหน้าพร้อมพูดคุยแผน
สํารองในการจัดกระบวนสําหรับใช้การถอดบทเรี ยนในพื้นที่

กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมลงพื้นที่
ของคณะทํางานทีมวิจยั

วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 – 12 มิถุนายน 56
คณะทีมวิจยั หลัก 5 คน ได้ออกติดตาม กํากับตรวจสอบ และสนับสนุนการ
ทํางานของทีมวิจยั ตําบลในพื้นที่จาํ นวน 9 ครั้ง

กิจกรรมที่ 2.3 กิจกรรมวิพากษ์
เพื่อสรุ ปวิเคราะห์

จัดกิจกรรมในวันที่ 31 พฤษภาคม 56 มีกลุ่มเป้ าหมายเข้าร่ วม 90 คน
ณ ห้องประชุมร้านอาหารโสแดง เทศบาลตําบลทุ่งหว้าและเชิญวิทยากรใน
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบลเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการ
ถอดองค์ความรู้จากผูเ้ ข้าร่ วมให้เกิดการมีส่วนร่ วมมากที่สุดซึ่ งที่ประชุมได้
ร่ วมแสดงวิพากษ์กนั อย่างหลากหายและมีส่วนร่ วมกันอย่างมากซึ่งทีมวิจยั
หลักสามารถได้ขอ้ เสนอเพิ่มเติมจากเวทีที่นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้จาการ
ลงพื้นที่หรื อการพกลุ่ม

กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 2.4 กิจกรรมปฏิบตั ิการ จัดกิจกรรมวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยนัดกลุ่มเป้ าหมายรวมกัน ณ อาคาร
ภาคสนามเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก

เอนกประสงค์หมู่ที่ 1โดยทีมวิจยั หลักและทีมวิจยั ระดับตําบลสัมภาษณ์

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ

ผูเ้ ข้าร่ วมประมาณ 34 คนโดยการแบ่งกลุ่มให้หลากหลายตามเกณฑ์อายุ
เพศ หมู่บา้ น วัยวุฒิ การศึกษา เป็ นต้น ซึ่งในการสัมภาษณ์นอกเหนือจาก
แบบสอบถามทีมวิจยั พยายามให้มีการนําเสนอให้หลากหลายมุมมองของ
กลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกมากขึ้น

แผนงานที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์ (Observing)
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3.1 ถอดบทเรี ยน

ผลการดาเนินงาน
จัดกิจกรรมวันที่ 20 เมษายน 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 1 บ้านนา
ทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มีผเู้ ข้าร่ วม 60 คนผลได้จากกิจกรรมถอด
บทเรี ยนผูเ้ ข้าร่ วมในเวทีถอดบทเรี ยนได้นาํ เสนอแนวทางแก้ปัญหาแนวทาง
ขับเคลื่อนมติฯและปัญหาที่เกิดขึ้นในประเด็นยาสูบเพราะสาเหตุใดซึ่งเป็ น
ประโยชน์มากต่อทีมวิจยั และที่เห็นว่าเป็ นประโยชน์มากก็คือปัญหา
ครอบครัวที่เป็ นสถาบันเล็กๆแต่กลับเป็ นต้นเหตุของปัญหาต่างๆในสังคม

กิจกรรมที่ 3.2 กิจกรรมบันทึก

จัดกิจกรรมในวันที่ 12 มิถุนายน 56 ณ ร้านอาหารโสแดง เทศบาลตําบลทุ่ง

ข้อตกลงความร่ วมมือ

หว้า อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มีผเู้ ข้าร่ วม 72 คนโดยที่ประชุมได้ร่วมรับฟัง
ข้อเสนอและร่ วมลงนามเป็ นข้อเสนอเพื่อใช้ในการผลักดันให้เกิดการ
ขับเคลื่อนในระพื้นที่อื่นๆหรื อในภาพรวมของจังหวัดหรื อเป็ นแผน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดต่อไป

แผนงานที่ 4 ขั้นประเมินผลการปฏิบตั ิ (Reflect)
กิจกรรมที่ 4.1 สรุ ปผลการ
ดําเนินงานภาพรวม

รายงานฉบับสมบูรณ์ จัดทําแบบพิมพ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ งานออกสื่อ
วิทยุชุมชน เป็ นต้น

ข้ อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
************************************************************************************
1. แนวทางการพัฒนากลไกรับผิดชอบ และคณะทีมงานวิจยั พื้นที่ เ ป็ น ก า ร พั ฒ น า แ น ว คิ ด แล ะ
หลักการความรู้ ความเข้าใจประโยชน์ที่มีต่อกลไกผูร้ ับผิดชอบและคณะทีมงานวิจยั พื้นที่ให้เกิด
กระบวนการทํางานร่ วมของประเด็น ควรมีก ารจัดทําหลัก สู ตรเฉพาะถึงหลักการเนื้ อหาเสริ ม
ศักยภาพ
2. การสร้างระบบในการหนุ น เสริ มพื้น ที่น ําร่ อง และให้มีพ้ืน ที่ข ยายต่ อเนื่ องเพื่อให้เกิด รู ปแบบที่
ชัดเจน ต่อเนื่อง ไม่ใช่ขาดตอน เปลี่ยนรู ปแบบหนุนเสริ มใหม่ทุกปี
3. การขยายพื้นที่ให้มีการกําหนดแผนงานชัดเจน มิใช่นาํ ร่ อง 1 ตําบล และได้รูปแบบการทํา MOU
แล้วจบ ควรมีแผนต่อยอด ต่อเนื่องที่เป็ นรู ปธรรมกว่านี้
4. กระบวนการทําความร่ ว มมือกับท้องถิ่น ซึ่ งจากประสบการณ์ ก ารทําความร่ ว มมือขึ้ น อยู่ก ับ
วิสยั ทัศน์ และความเข้าใจของท้องถิ่น ดังนั้นต้องทํากระบวนการให้ฝ่ายต่างๆ ของท้องถิ่นเข้าใจ
ด้วย โดยเฉพาะกรรมการสมาชิกทุกคนมีส่วนร่ วมในการรับข้อตกลง เพราะเมื่อเปลี่ยนผุน้ าํ ก็จะมี
ปัญหาตามมา

[ง.2]
แบบรายงานความก้าวหน้ าโครงการ
วันที่รายงาน 30 กรกฎาคม 2556
1. ชื่อโครงการ วิจยั เชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดสตูล
2. รหัสโครงการ ............................... สัญญาเลขที่ 55-01-14 .ระยะเวลาโครงการ .............1............ ปี
3. รายงานงวดที่ .........1............จากเดือน กรกฎาคม 2555 ถึง เดือน กรกฎาคม 2556
4. ความก้าวหน้าโครงการ
กิจกรรม

ผลงาน

ผลสรุปสาคัญของกิจกรรม

1. กิจกรรม :

จัดกิจกรรมวันที่ 9 ก.ค. 55 ณ เป็ นการทําความเข้าใจ

ประชุมเชิง

ห้องประชุมองค์การบริ หาร

ปฏิบตั ิการเพื่อวาง ส่วนตําบลนาทอน มี

ประเมินผลคุณภาพกิจกรรม
4
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โครงการและเตรี ยมทีม
งานวิจยั พื้นที่ซ่ึงจะใช้พ้นื ที่

แผนการ

ผูเ้ ข้าร่ วมจํานวน 14 คน เป็ น ตําบลนาทอนเป็ นพื้นที่

ดําเนินงาน

การประชุมทีมงานวิจยั และ

ปฏิบตั ิการโดยใช้พ้นื ที่ ม.1

คณะทํางานโครงการฯ

และ ม. 2 เป็ นพื้นที่
ปฏิบตั ิการผลที่ได้รับได้มี
การเสนอแนวทางการทํางาน
แผนงานกิจกรรมและการ
ค้นหากลไกระดับตําบลและ
การบริ หารจัดการและเรื่ อง
งบประมาณการจัดการ
โครงการฯ

2. กิจกรรม:

จัดกิจกรรมวันที่ 20 เมษายน ผลได้จากกิจกรรมถอด

กิจกรรมถอด

2556 ณ อาคารเอนกประสงค์ บทเรี ยนผูเ้ ข้าร่ วมในเวทีถอด

บทเรี ยน

หมู่ที่ ๑ บ้านนาทอน อําเภอ

บทเรี ยนได้นาํ เสนอแนวทาง

ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มี

แก้ปัญหาแนวทางขับเคลื่อน

ผูเ้ ข้าร่ วม 60 คน เป็ นการถอด มติฯและปัญหาที่เกิดขึ้นใน
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1

บทเรี ยนการทํางานของทีม

ประเด็นยาสูบเพราะสาเหตุ

วิจยั สมาชิกสมัชชาในพื้นที่

ใดซึ่งเป็ นประโยชน์มากต่อ

คณะทํางานขับเคลื่อนมติฯ

ทีมวิจยั และที่เห็นว่าเป็ น

และตัวแทนหน่วยงาน

ประโยชน์มากก็คือปัญหา

องค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ครอบครัวที่เป็ นสถาบันเล็กๆ

ตําบลนาทอน

แต่กลับเป็ นต้นเหตุของ
ปัญหาต่างๆในสังคม

3. กิจกรรม : เวที

จัดกิจกรรมวันที่ 6 ส.ค. 55

เป็ นเวทีสาํ หรับวิเคราะห์

พูดคุยกลุ่มย่อย

ณ ห้องประชุมที่ทาํ การ

พื้นที่วิเคราะห์ร่าง

(Focus Group)

หมู่บา้ นตําบลนาทอน มี

แบบสอบถามและรับ

ผูเ้ ข้าร่ วม 30 คน เป็ นการ

ข้อเสนอแนะจากทีมวิจยั

ประชุมของทีมงานวิจยั

หลักและทีมวิจยั ระดับตําบล

สมาชิกสมัชชาในพื้นที่และ

และรับทราบปัญหาพื้นที่

คณะทํางานขับเคลื่อนมติฯ

หรื อวิเคราะห์ปัญหาล่วงหน้า

ตัวแทนหน่วยงานองค์กรที่

พร้อมพูดคุยแผนสํารองใน

เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการลง

การจัดกระบวนสําหรับใช้

พื้นที่จดั ทํา โฟกัสกรุ๊ฟ

การถอดบทเรี ยนในพื้นที่

4. กิจกรรม :

จัดกิจกรรมวันที่ 8

โดยการแบ่งกลุ่มให้

ปฏิบตั ิการสนาม

พฤษภาคม 2556 ณ อาคาร

หลากหลายตามเกณฑ์อายุ

เพื่อสัมภาษณ์เชิง

เอนกประสงค์หมู่ที่ 1 มีผู้ เข้า เพศ หมู่บา้ น วัยวุฒิ

ลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูล

ร่ วมจํานวน 34 คนโดยนัด

สําคัญ

กลุ่มเป้ าหมายรวมกันซึ่งมีทีม สัมภาษณ์นอกเหนือจาก

การศึกษา เป็ นต้น ซึ่งในการ

วิจยั หลักและทีมวิจยั ระดับ

แบบสอบถามทีมวิจยั

ตําบลสัมภาษณ์

พยายามให้มีการนําเสนอให้
หลากหลายมุมมองของ
กลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น






5. กิจกรรม:จัดเวที จัดกิจกรรมในวันที่ 31
วิพากษ์เพื่อสรุ ป พฤษภาคม 56 ณ ห้อง
ประชุมร้านอาหาร โสแดง
วิเคราะห์
เทศบาลตําบลทุ่งหว้ามี
ผูเ้ ข้าร่ วมจํานวน 90 คน เป็ น
การวิพากษ์เพื่อสรุ ปวิเคราะห์
และประเมินผลการทํางาน



เกิดความหลากหลายในการ
ถอดองค์ความรู้จากผูเ้ ข้าร่ วม
ให้เกิดการมีส่วนร่ วมมาก
ที่สุดซึ่งที่ประชุมได้ร่วม
แสดงวิพากษ์กนั อย่างหลาก
หายและมีส่วนร่ วมกันอย่าง
มากซึ่งทีมวิจยั หลักสามารถ
ได้ขอ้ เสนอเพิ่มเติมจากเวทีที่
นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้จาก
การลงพื้นที่หรื อการพบกลุ่ม

6. กิจกรรม:

จัดกิจกรรมในวันที่ 12

โดยที่ประชุมได้ร่วมรับฟัง

กิจกรรมบันทึก

มิถุนายน 56 ณ ร้านอาหาร

ข้อเสนอและร่ วมลงนามเป็ น

ข้อตกลงความ

โสแดง เทศบาลตําบลทุ่งหว้า ข้อเสนอเพื่อใช้ในการ

ร่ วมมือ

อําเภอทุ่งหว้า มีผเู้ ข้าร่ วม

ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อน

จํานวน 72 คน เป็ นการ

ในระพื้นที่อื่นๆหรื อใน

ประชุมเพื่อบันทึกความ

ภาพรวมของจังหวัดหรื อเป็ น

ร่ วมมือของทีมคระทํางาน

แผนยุทธศาสตร์จงั หวัด

วิจยั สมาชิกสมัชชาในพื้นที่

ต่อไป



คณะทํางานขับเคลื่อนและ
หน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
7. กิจกรรม: การ
ลงพื้นที่ของ
คณะทํางานทีม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 – 12 ได้ออกติดตาม กํากับ
มิถุนายน 56
ตรวจสอบ และสนับสนุน
คณะทีมวิจยั หลัก 5 คน
การทํางานของทีมวิจยั ตําบล

วิจยั



ในพื้นที่จาํ นวน 9 ครั้ง

8. กิจกรรม : จัด

การประชุมทีมงานวิจยั และ

เป็ นการประชุมทีมงานวิจยั

ประชุมทีม

คณะทํางานจํานวน 5 ครั้ง

หลักและทีมวิจยั ตําบลเพื่อ



งานวิจยั และ

ครั้งที่ 1 วันที่ 5 ก.ค.55 ณ

เตรี ยมงานและวางแผนการ

คณะทํางาน

เครื อข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมี ทํางานในแต่ละช่วงเพื่อให้มี
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม 10 คน

ความเข้าใจร่ วมกันในการ

ครั้งที่ 2 วันที่ 15 เม.ย. 56 ณ

ทํางานและร่ วมกัน

เครื อข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมี สังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับมา
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม 7 คน

และร่ วมกันแก้ไขปัญหาแต่

ครั้งที่ 3 วันที่ 9 พ.ค. 56 ณ
ละช่วงในการทํางาน
อบต.นาทอนผูเ้ ข้าร่ วม 11 คน โครงการฯ
ครั้งที่ 4 วันที่ 27 พ.ค. 56 ณ
อบต.นาทอนผูเ้ ข้าร่ วม 11 คน
ครั้งที่ 5 วันที่ 13 มิ.ย.56 ณ
อบต.นาทอนผูเ้ ข้าร่ วม 11 คน
9.กิจกรรม :

รายงานฉบับสมบูรณ์ จัดทํา

ได้รายงานผลการทํางาน

สรุ ปผลการ

แบบพิมพ์ เอกสาร

โครงการฉบับสมบูรณ์

ดําเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ งานออกสื่อ



ภาพรวมพร้อม
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและ
เผยแพร่
ผลงานวิจยั
หมายเหตุ: ผลสรุปที่สาคัญของกิจกรรม กรุ ณาระบุเนื้อหา/ข้อสรุ ปสําคัญต่างๆ จากกิจกรรม ที่สามารถ
นํามาขยายผลต่อได้ เช่น ความรู้ แกนนํา แผนงานต่างๆ และผลที่ได้ จากกิจกรรม อาทิ การเปลี่ยนแปลงของ
ผูเ้ ข้าร่ วม อาทิ พฤติกรรมหรื อสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังกิจกรรม เช่น การรวมกลุ่มทํากิจกรรมต่อเนื่อง (ซึ่งจะทราบได้
จากการติดตามประเมินผลของโครงการ)

ประเมินผลคุณภาพกิจกรรม ให้ใส่เครื่ องหมายในช่องคะแนนโดยที่
คะแนน

4 = บรรลุผลมากกว่าเป้ าหมาย
3 = บรรลุผลตามเป้ าหมาย
2 = เกือบตามเป้ าหมาย
1 = ได้นอ้ ยกว่าเป้ าหมายมาก

5. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ(สรุ ปเป็ นข้อ ๆ )
1. การทําความเข้าใจของคณะทีมงาน ที่ตอ้ งอธิบายการเก็บข้อมูลวิจยั และทําความเข้าใจภาพรวม
โครงการ
2. ศักยภาพทีมทํางาน การลงพื้นที่ทาํ กลุ่มย่อย ข้อมูลไม่เท่ากัน
3. ปัญหาเรื่ องการเขียนงานสรุ ปเล่มที่เป็ นวิชาการ
4. ปัญหาความต่อเนื่อง และการติดตามประเมินงาน
6. แผนงาน/ กิจกรรม ที่จะดําเนินการในงวดต่อไป
( )

ตามแผนงานเดิมที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ

( )

มีการปรับเปลี่ยนจากข้อเสนอโครงการ ระบุกิจกรรม/รายละเอียดที่จะปรับเปลี่ยน และ
ระยะเวลาที่จะปรับเปลี่ยน

7. สถานการณ์โดยภาพรวมของโครงการ
( )

สามารถดําเนินกิจกรรมให้เป็ นไปตามแผนได้

 ล่าช้ากว่าแผน กรุ ณาให้แนวทางแก้ไขปรับปรุ ง (สรุ ปเป็ นข้อๆ)
1. สถานการณ์โดยรวม คือ ทีมผูร้ ับผิดชอบ กับทีมทํางานมีความเข้าใจไม่ตรงกันจึงทําให้
ล่าช้า และต้องแก้ปัญหาโดยการลงทําความเข้าใจ และการสื่อสารต่อทีม ลงพื้นที่ทาํ ความ
เข้าใจกับกลุ่มย่อยหลายรอบ
2. การเขียนรายงานวิชาการ มีความไม่ถนัดจึงต้องปรับแก้ การเขียนโดยมีการสังเคราะห์จาก
ทีมใหม่ และมาถอดเป็ นข้อมูลการเขียน
8. ข้อคิดเห็นอื่นๆ
1. เป็ นการดําเนินงานที่นาํ ร่ องได้ดี เพราะผูน้ าํ ท้องถิ่นลงมาเป็ นส่วนทีมดําเนินโครงการด้วย จึงทําให้
กระบวนการความร่ วมมือทําได้ดีมาก และนําไปสู่การผลักดันนโยบายท้องถิน่
2. การมีการผลักดันต่อท้องถิ่นอื่นๆ จะทําให้มติการผลักดันประเด็นได้มีประสิทธิผล

[ง.1]
สัญญาเลขที่_55-01-14___
รหัสโครงการ______________
วันเริม่ โครงการ__ก.ค. 55_____
วันสิน้ สุดโครงการ_ก.ค. 56_____

รายงานการเงินโครงการ/แผนงาน งวดที่ 1
การกา 2556
ระยะเวลาดาเนินการจริง ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 ถึง กรกฎาคม
โครงการ วิจยั เชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง การนามติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติเรื่องยาสู บไปปฏิบัตทิ ี่จงั หวัดสตูล
กิจกรรมหลักในงวดนี้
10. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
11. กิจกรรมถอดบทเรี ยน
12. เวทีพดู คุยกลุ่มย่อย(Focus Group)
13. ปฏิบตั ิการสนามเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
14. จัดเวทีวิพากษ์เพื่อสรุ ป วิเคราะห์
15. กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ
16. การลงพื้นที่ของคณะทํางานทีมวิจยั
17. จัดประชุมทีมงานวิจยั และคณะทํางาน
18. สรุ ปผลการดําเนินงานภาพรวม
สรุปรายงานการใช้ จ่ายเงินงวดนี้
 รายได้
1.เงินคงเหลืองวดก่อน ยกมา
(ถ้ามี) =

 รายจ่าย
1.ยอดเงินติดลบงวดก่อน ยกมา
(ถ้ามี)

=……….…..

2.เงินรับจาก ศจย.งวดนี้

2.กิจกรรม 1 ประชุมคณะทํางานทีมวิจยั

=180,000.00
3.ดอกเบี้ยรับ = 1,061.15

ครั้งที่ 1 = 2,000.00
3.กิจกรรม 2 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ

4.เงินรับอื่นๆ = 500.00

วางแผนการดําเนินงาน
= 9,100.00
4.กิจกรรม 3 เวทีพดู คุยกลุ่มย่อย(Focus

 คงเหลือ
1.เงินสดในมือ

=………….......

2.เงินในบัญชีธนาคาร = 561.15

Group) = 12,600.00
5.กิจกรรม 4 ประชุมคณะทํางานทีมวิจยั
ครั้งที่ 2 = 1,400.00
6.กิจกรรม 5 ถอดบทเรี ยน
= 30,350.00
7.กิจกรรม 6 ปฏิบตั ิการสนามเพื่อ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
= 5,250.00
8.กิจกรรม 7 ประชุมคณะทํางานทีมวิจยั
ครั้งที่ 3 = 2,150.00
9. กิจกรรม 8 ประชุมคณะทํางานทีมวิจยั
ครั้งที่ 4 = 2,250.00
10. กิจกรรม 9 จัดเวทีวิพากษ์เพื่อสรุ ป
วิเคราะห์ = 33,100.00
11. กิจกรรม 10 บันทึกข้อตกลงความ
ร่ วมมือ = 16,000.00
12. กิจกรรม 11 ประชุมคณะทํางานทีม
วิจยั ครั้งที่ 5 = 2,200.00
13.การลงพื้นที่ของคณะทํางานทีมวิจยั
= 68,000.00
14.สรุ ปผลการดําเนินงานภาพรวม
= 7,500.00
15.ค่าธรรมเนียมด้านธนาคาร =………..
16.รายจ่ายอื่นๆ (ระบุ) = 500.00
รวมรายรับ 

=181,561.15

รวมรายจ่าย  = 192,400.00

 รายได้ หัก รายจ่าย (-)
= -10,838.85

 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป งวดที่ 2
เป็ นจํานวนเงิน10,838 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อย
สามสิบแปดบาทถ้วน) เพื่อดําเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้ :
1. กิจกรรมการลงพื้นที่ของคณะทํางานทีมวิจยั
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เงินสนับสนุนโครงการจาก ศจย. ได้นาํ มาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน
โครงการที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น
ลงชื่อ………………………... หัวหน้าโครงการ/ผูจ้ ดั การแผนงาน ลงชื่อ ………………….…เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
(นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง )
(นางสาวอนัญญา แสะหลี )
…30…/ก.ค./…56…..
…30…/ก.ค./…56…..

หมายเหตุ:

โปรดแนบ 1.สาเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่ หน้ าแรก จนถึงปั จจุบัน
2.รายงานการเงินงวดก่ อน (ทุกงวด) ตั้งแต่ แรก จนถึงปั จจุบัน

ในกรณีท่ไี ด้รบั ทุนตัง้ แต่ 500,000 บาทขึ้นไป หรือ การเบิกเงินแต่ละงวดเกิน 500,000 บาทขึ้นไป หรือ แล้วแต่กรณี (สาหรับบริษทั , หน่ วยงาน และองค์กร)
จาเป็ นต้องมีลายมือชื่อของผูส้ อบบัญชีได้รบั อนุ ญาตลงนาม รับรองรายงานการเงินด้วย
ข้าพเจ้า……………………………………………………………… ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที…
่ ……………………ได้ทาการตรวจสอบรายงานการเงินดังกล่าว
แล้วถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ………………………………………
(

)

หมายเหตุ : โปรดแนบ สาเนาบัตรอนุญาตผู้สอบบัญชี / รายงานความเห็น /งบการเงิ น /อื่นๆตามเงื่อนไขที่ สสส.กาหนด

[ง.2]
รายละเอียด รายจ่ายแยกตามประเภทค่าใช้ จ่าย งวดที่ 1
การกา

สัญญาเลขที่ 55-01-14
ชื่อแผนงาน/โครงการ วิจยั เชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดสตูล
ชื่อกิจกรรมหลัก

ค่า

ค่าดาเนินการ

ตอบแทน ค่าจ้าง

ค่า

ค่าวัสดุ

ใช้ สอย
1. กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ

9,100

รวม
ค่า

รายจ่าย

สาธารณูปโภค

อืน่ ๆ
9,100

วางแผนการดําเนินงาน
2. กิจกรรมกิจกรรมถอดบทเรี ยน
3. กิจกรรมเวทีพดู คุยกลุ่มย่อย(Focus

28,350
2,200

2,000

30,350

10,400

12,600

5,250

5,250

Group)
4. กิจกรรมปฏิบตั ิการสนามเพื่อ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
5. กิจกรรมจัดเวทีวิพากษ์เพื่อสรุ ป

600

31,500

1,000

33,100

วิเคราะห์
6. กิจกรรมกิจกรรมบันทึกข้อตกลง

16,000

16,000

18,000

68,000

ความร่ วมมือ
7. กิจกรรมการลงพื้นที่ของคณะทํางาน 50,000
ทีมวิจยั
8. จัดประชุมทีมงานวิจยั และ

8,500

1,500

10,000

คณะทํางาน
9.สรุ ปผลการดําเนินงานภาพรวม

7,500

7,500

รายงานฉบับสมบูรณ์
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

191,900

รายงานสรุปการเงินเพือ่ ปิ ดโครงการ
ชื่อโครงการ/แผนงาน โครงการวิจยั เรื่ องการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดสตูล
สัญญาเลขที่ ……55-01-14…………………….………รหัส
โครงการ……………………….……………………
1.รายรับ: เงินสนับสนุน งวดที่ 1 ……180,000……………….. บาท
เงินสนับสนุน งวดที่ 2 …………-………………….. บาท
ยอดเงิ นอนุมตั ิ เต็ม เอกสารแนบท้าย 2 ใน
เงินสนับสนุน งวดที่ 3 …………-………………….. บาท
สัญญารับทุน ซึ่ งรวมค่าภาษี ค่าตอบแทน 3%
เงินสนับสนุน งวดที่ 4 …………-………………….. บาท
หัก ณ ทีจ่ ่าย ด้วยแล้ว
เงินสนับสนุน งวดที่ 5 …………-………………….. บาท
ดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น
………1,061.15..…………. บาท
รวมรายรับ
…181,561.15…….. บาท
2.รายจ่าย: มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อกิจกรรมหลัก
งบที่อนุมตั ิ
งบที่ใช้จริ ง
(บาท)
(บาท)
1.ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
10,500
9,100
2.กิจกรรมถอดบทเรี ยน
36,500
30,350
3.ปฏิบตั ิการสนามเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
12,500
12,600
4.เวทีพดู คุยกลุ่มย่อย (Focus Group)
3,500
5,250
5.จัดเวทีวิพากษ์เพื่อสรุ ป วิเคราะห์
36,500
33,100
6.กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ
12,500
16,000
7.การลงพื้นที่ของคณะทํางานทีมวิจยั
73,000
68,000
8.จัดประชุมทีมงานวิจยั และคณะทํางาน
5,000
10,000
9. สรุ ปผลการดําเนินงานภาพรวม
10,000
7,500
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
……191,900.00……………….. บาท
ดังนั้นคงเหลือเงิน
รายรับ – รายจ่าย = …181,061.15-191,900.00 = (-10,838.85)…. บาท
กรณี มีเงินสนับสนุนโครงการคงเหลือ พร้อมดอกเบี้ยรับ กรุ ณาดําเนินการโอนเงิน คืน ศจย.
ทางบัญชีชื่อ “โครงการศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ” เลขที่บญั ชี 051-2-60497-6 ธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี และ ส่งใบแจ้งโอนเงินคืนฯ กลับมายัง ศจย. ด้วย

……………………………………………………….
หัวหน้าโครงการ
…30…/ก.ค./…56…..

หมายเหตุ:

โปรดแนบ 1.สําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่แรก จนถึงปัจจุบนั
2.รายงานการเงินงวดก่ อน (ทุกงวด) ตั้งแต่ แรก จนถึงปัจจุบัน

ในกรณีทไี่ ด้รบั ทุนตัง้ แต่ 500,000 บาทขึน้ ไป หรือ การเบิกเงินแต่ละงวดเกิน 500,000 บาทขึน้ ไป หรือ แล้วแต่กรณี (สาหรับบริษทั , หน่วยงาน และองค์กร) จาเป็ นต้อง
มีลายมือชือ่ ของผูส้ อบบัญชีได้รบั อนุญาตลงนาม รับรองรายงานการเงินด้วย
ข้าพเจ้า……………………………………………………………. ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที…
่ ……………………ได้ทาการตรวจสอบรายงานการเงินดังกล่าวแล้วถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว
ลงชือ่ ……………………………………………
(
หมายเหตุ :

โปรดแนบ 1. สาเนาบัตรอนุญาตผู้สอบบัญชี พร้อมลงนามรับรองสาเนา
2. แนวทางการตรวจสอบ (Audit program) ที่ทาการตรวจสอบ/งบการเงิน/อื่นๆ ทีส่ สส.ร้องขอ
โปรดเก็บ 3. เอกสารกระดาษทาการ (Working Paper) เพื่อการเตรียมพร้อมสาหรับการเรียกตรวจ

)

ภาคผนวก
ชื่อและรายละเอียดผู้รับผิดชอบโครงการ
***************************************************************************************
ชื่อองค์กรขอรับโครงการ เครื อข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจังหวัดสตูล
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง ผูป้ ระสานงานโครงการ
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก 3910500048912
ที่อยูเ่ ลขที่ 547 ม.2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
รหัสไปรษณี ย ์ 91110
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 089-6587344 โทรสาร 074-775329
Email : consumer_satun@hotmail.com

การกากับติดตามประเมินผลภายใน
************************************************************************************
การประเมินผลภายในโครงการใช้กระบวนการติดตามและประเมินผลการทํางาน จากกระบวนการ
ประชุมแลกเปลี่ยนของคณะทํางาน ซึ่งเกิดการประเมินแลกเปลี่ยนของคณะทํางาน ซึ่งเกิดการประเมิน
แลกเปลี่ยนและนําไปสู่การปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากปัจจัยต่างๆโดยยึดแนวทางตามตารางตัวชี้วดั ในโครงการ
เป้ าประสงค์โครงการ
วัตถุประสงค์
แผนงาน/กิจกรรม
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
เพื่อพัฒนา
เพื่อให้เกิดการวาง แผนงานที่ 1 ขั้น
เชิงปริมาณ
กระบวนการ
แผนการดําเนินงาน วางแผน (Pre-มีการประชุมคณะทํางานจํานวน 5 ครั้ง
คณะทํางานให้เกิด
และเตรี ยมกําหนด Planning)
-ประชุมเชิงปฏิบตั ิการจํานวน 1 ครั้ง
ศักยภาพในการดําเนิน หลักสูตรการศึกษา 1.1 ประชุมทีมงาน เชิงคุณภาพ
โครงการได้อย่างมี
การขับเคลื่อนการ วิจยั และคณะทํางาน คณะทํางานมีความเข้าใจการทํางาน
ประสิทธิภาพ
ทํางาน
โครงการและร่ วมกันวางกําหนด
จํานวน 5 ครั้ง
รู ปแบบการทํางานตลอดจนการแก้ไข
1.2ประชุมเชิง
ปัญหาการทํางานแต่ละช่วงของการ
ปฏิบตั ิการเพื่อการ
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่
วางแผนดําเนินงาน
เพื่อขับเคลื่อนการนํา 1. เพื่อให้เกิด
แผนงานที่ 2 ขั้น
เชิงปริ มาณ
มติสมัชชาสุขภาพ
กระบวนการ
ปฏิบตั ิการ (Acting) มีแผนงานปฏิบตั ิการดังนี้
แห่งชาติเรื่ องยาสูบ
ปฏิบตั ิที่เป็ น
2.1 เวทีพดู คุยกลุ่ม 2.1 เวทีพดู คุยกลุ่มย่อย(Focus Group)
ไปสู่การปฏิบตั ิจริ งใน รู ปธรรมและมี
ย่อย(Focus Group) จัดกิจกรรมวันที่ 6 ส.ค. 55 มีผเู้ ข้าร่ วม
พื้นที่อย่างเป็ น
รู ปแบบขั้นตอน
2.2 กิจกรรมลงพื้นที่ ประชุมจํานวน 30 คน
รู ปธรรม
การดําเนินง่าน
ของคณะทํางานทีม 2.2 กิจกรรมลงพื้นที่ของคณะทํางานทีม
2. เพื่อสนับสนุน วิจยั
วิจยั
คณะทีมทํางานวิจยั 2.3 กิจกรรมวิพากษ์ 2.3 กิจกรรมวิพากษ์เพื่อสรุ ปวิเคราะห์
ในพื้นที่มีศกั ยภาพ เพื่อสรุ ปวิเคราะห์
จัดกิจกรรมวันที่ 31 พ.ค. 56 มีผเู้ ข้าร่ วม
ในการรวบรวม
2.4 กิจกรรม
จํานวน 90 คน
ข้อมูล
ปฏิบตั ิการภาคสนาม 2.4 กิจกรรมปฏิบตั ิการภาคสนามเพื่อ
เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก สัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญจัด
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
กิจกรรมวันที่ 8 พ.ค. 56 มีผเู้ ข้าร่ วม
จํานวน 34 คน

เพื่อยกระดับและ
กําหนดความร่ วมมือ
การขับเคลื่อนงาน
และการบูรณาการการ
ทํางานของพื้นที่

1.เพื่อพัฒนาให้เกิด
ภาคความร่ วมมือ
กันของพื้นที่
2.เพื่อผลักดันให้
เกิดเป็ นนโยบาย
สาธารณะของ
พื้นที่ในการใช้
ประเด็นมติสมัชชา
เรื่ องยาสูบในการ
ขับเคลื่อน

แผนงานที่ 3 ขั้น
สังเกตการณ์
(Observing)
3.1 ถอดบทเรี ยน
3.2 กิจกรรมบันทึก
ข้อตกลงความ
ร่ วมมือ

เป็ นการพัฒนาค้นหา
ปัจจัยความสําเร็ จใน
พื้นที่นาํ ร่ องตําบลนา
ทอน ของประเด็นมติ
การขับเคลื่อนเรื่ อง
ยาสูบ

เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ป
การขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานที่
สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ต่อได้

แผนงานที่ 4 ขั้น
ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิ (Reflect)
4.1 สรุ ปผลการ
ดําเนินงานภาพรวม

เชิงคุณภาพ
-มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกลุ่มย่อยที่
สามารถทําให้มีขอ้ มูลอ้างอิงและสรุ ป
ภาพรวมได้
-ทําให้มีคณะทีมทํางานที่มีศกั ยภาพมี
รู ปแบบการทํางานและการดําเนินงาน
ตามขั้นตอนจนได้ขอ้ วิพากษ์ผลสรุ ป
วิเคราะห์
เชิงปริมาณ
-กิจกรรมถอดบทเรี ยนจัดกิจกรรมวันที่
20 เม.ย. 56 มีผเู้ ข้าร่ วมประชุมจํานวน
60 คน
-กิจกรรมบันทึกความร่ วมมือข้อตกลง
ร่ วมจัดกิจกรรมวันที่ 12 มิ.ย. 56 มี
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจํานวน 83 คน
เชิงคุณภาพ
คณะทํางานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องร่ วมกัน
สรุ ปบทเรี ยนการทํางานโครงการฯเพื่อ
หาแนวทางพัฒนาให้มีความต่อเนื่อง
โดยการทําข้อตกลงความร่ วมมือกันใน
การทํางาน
เชิงปริมาณ
รายงานฉบับสมบูรณ์จาํ นวน 1 เล่ม

บันทึกสรุปกิจกรรมแผนงาน
*************************************************************************************

บันทึกการประชุม
ประชุมคณะทางานทีมวิจยั ครั้งที่ 1
วันที่ 5 กรกฎาคม 2555
ณ เครือข่ ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล
****************************************************************************************
เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. โดยคุณสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลนาทอน
กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง : ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไป
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมที่ระดับจังหวัด ในส่วนของจังหวัดสตูลจะใช้พ้นื ที่ ม. 1 และ ม. 2 พื้นที่ตาํ บลนาทอน
เพราะเห็นว่าท้องถิ่นให้ความสําคัญและเข้ามารับหลักการด้วยตัวเอง ซึ่งในการทําโครงการนี้ก็มวี ตั ถุประสงค์
เพื่อขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมในระดับจังหวัด และหารู ปแบบการ
หนุนเสริ มการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาไปสู่ภาคปฏิบตั ิ ค้นหาปัจจัยความสําเร็ จในการขับเคลื่อนการนํามติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบตั ิ
อาจารย์ ประยูร โขขัด : ในฐานะที่เป็ นคนหนึ่งที่เข้ามามีส่วนร่ วมในประเด็นสมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูล
และเห็นว่าการนํามติสมัชชาชาติมาปฏิบตั ิเป็ นสิ่งที่ดีกบั พื้นที่โดยเฉพาะประเด็นยาสูบเนื่องจากทุกวันนี้ยาสูบ
แพร่ หลายในทุกวัยและการเลือกพื้นที่ถา้ เลือกพื้นที่ ที่มีแหล่งผลิตใบจากก็จะดีเพราะใบจากเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ทาํ
ให้คนติดบุหรี่ แต่เมื่อเลือกพื้นที่น้ ีแล้วก็ไม่เป็ นไรเพราะถือว่าพื้นที่น้ ีทอ้ งถิ่นให้ความสําคัญและจะสนับสนุน
เพิ่มเติมก็มีโอกาสที่จะขับเคลื่อนเพื่อก่อให้เกิดความยัง่ ยืนได้ และจะเห็นว่าตอนนี้ทาง สช.พยายามจุดประเด็น
เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงภัยของยาสูบ ปัจจุบนั นี้มีหลายหน่วยงานที่รณรงค์ประเด็นยาสูบและนํามาสู่การวิจยั การ
หาข้อเท็จจริ งเชิงเหตุและผลเพื่อให้พ้นื ที่นาํ มติสมัชชามาขับเคลื่อนในพื้นที่ได้จริ ง
คุณกัลยทรรศน์ : เหตุผลของการเลือกพื้นที่นาทอน เพราะท้องถิ่นมีความพร้อม และมีความสนใจใน
การขับเคลื่อนงานประเภทยาสูบ มติยาสูบ เป็ นมติที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็ นปัญหา จึงนําไปสู่สมัชชาเมื่อปี 53
อาจารย์ประยูร โขขัด เข้าไปมีส่วนร่ วมในการไปแสดงความคิดเห็นครั้งนี้ดว้ ยและประเด็นยาสูบเป็ น
ประเด็นที่ผา่ น ครม.ไม่ถกู นํามาใช้ ทําให้ทาง ศจย.มีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนประเด็นยาสูบไปสู่ปฏิรูปได้จริ ง
ผูใ้ หญ่บ่าว : เป็ นผูห้ นึ่งที่สูบบุหรี่ ซึ่งผลที่ตนเองสูบบุหรี่ คือสุขภาพไม่ดีไม่แข็งแรง คนในบ้านก็ไม่
ต้องการให้สูบ ตัวเองก็พยายามที่จะหยุดเพื่อสุขภาพตัวเองและคนในครอบครัวเพราะเห็นว่าบุหรี่ เป็ นอันตราย
ต่อตัวเองและคนใกล้เคียง

ปัญหาหลักคือ คนในครอบครัวไม่ดูแลตัวเองแต่ตวั เองก็ไม่ได้บอกให้เลิก แต่จะพูดเพื่อให้เปลี่ยน
แนวคิดว่า การที่เราเอาเงินไปซื้อบุหรี่ เราสามารถนําเงินส่วนนั้นไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้มากมาย แต่สาํ หรับ
ตนเองสามารถลดการสูบบุหรี่ ได้ ในช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็ นเดือนที่ชาวมุสลิมถือศิลอด ลดอาหาร และตนเอง
ก็สญ
ั ญาว่า ในเร็ วๆ นี้ก็จะเลิกบุหรี่
ปัญหายาสูบ ในหมู่วยั รุ่ นเป็ นสินค้าที่สามารถแปรรู ปได้ คือ กัญชา สําหรับคนที่ไม่สูบบุหรี่ อยากให้
คนที่ไม่สูบไปศึกษากลุ่มเหล่านี้ แล้วนํามาเปรี ยบเทียบกับกลุ่มตนเองที่สูบบุหรี่
อาจารย์ ประยูร โขขัด : ยาสูบในพื้นที่จงั หวัดสตูลมี 2 อย่างคือ บุหรี่ กับ ใบจาก ในพื้นที่หมู่ 1 หมู่ 2
วิธีการ จะทําอย่างไรให้คนหยุดสูบบุหรี่ โดยเริ่ มจากครอบครัวก่อน
1. สํารวจข้อมูลคนสูบบุหรี่ ในชุมชน โดยให้คนที่สูบบุหรี่ รับทราบ เก็บข้อมูลผูส้ ูบบุหรี่ ในครอบครัว
เพื่อเคลื่อนไหวในมติสมัชชา
2. หาข้อมูล ที่ตอ้ งการเลิกบุหรี่ / รณรงค์ หยิบชื่อคนที่เลิกแล้วมาประกาศให้สาธารณะชนรับทราบ ใน
การทํางานให้หน่วยงานที่มีอยูใ่ นพื้นที่เข้าร่ วม เช่น ประชาสัมพันธ์ในวันศุกร์ ตอนอ่านคุดตะบะ
ให้เราทําสิ่งที่เป็ นไปได้ ทําเพื่อตัวเราเอง เพื่อหมู่บา้ นเราเอง
คุณยุพิน ณ พัทลุง : สาเหตุแรกของการเสพยาของเยาวชน เกิดจากการสูบใบจาก ต่อด้วยการสูบบุหรี่
แล้วนําไปสู่ยาเสพติดชนิดอื่น ๆ ที่เยาวชนติดอยูใ่ นปัจจุบนั นี้ ส่วนของแม่บา้ นขอให้พยายามดูแลลูกหลานของ
ตนเอง สร้างความอบอุ่นในครอบครัว
ตัวแทนหมู่ 2 : สิ่งแรกที่เราจะพูดถึงคือ ครอบครัว ซึ่งตอนนี้คนในครอบครัวสามารถหยุดได้ เพราะ
ลูกบอกให้สามีหยุด ครอบครัวไหนที่ปลอดบุหรี่ จะเป็ นครอบครัวที่มีความสุขมาก
คุณกัลยทรรศน์ : ยุทธศาสตร์ใช้เด็ก ลูกหลานห้ามสูบบุหรี่ จะได้ผลดีมาก
วัยเด็ก เยาวชน อยากให้ปลูกฝังตั้งแต่เล็ก ๆ เป็ นปัญหาที่ตอ้ งใช้เวลา
คุณสุบิน : ปัญหาลูกชายสูบบุหรี่ ซึ่ง มีลกู ชาย 3 คน หญิง 1คน ซึ่งเป็ นคนสุดท้อง สามารถที่จะห้าม
คนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหรี่ ได้ สิ่งไหนที่ลกู ชอบเราก็ซ้ือหามาให้ เพื่อที่จะให้ลกู อยูก่ บั บ้าน
นางอัมพร : รองนายก อบต.นาทอนบอกว่าสามีที่บา้ นนั้นสูบบุหรี่ จะใช้มาตรการโดย ไม่ยอมให้ลกู
ไปซื้อบุหรี่ จากทางร้านให้ ถ้าอยากสูบก็ไปซื้อเอาได้
อาจารย์ประยูร : มาตรการของร้านค้า ต้องมีมาตรการควบคุม เลือกแกนนําหมู่บา้ น เพื่อขับเคลื่อน
ประเด็นของหมู่บา้ น การทํางานของท้องถิ่น

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุมวันที่ 5 กรกฎาคม 2555
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ – สกุล
นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
นายตรา
เหมโคกน้อย
นายสมยศ
ฤทธิ์ธรรมนาถ
นายวิรายุทธ ละเมาะ
นายเจิน
จันทะโร
น.ส.อนัญญา แสะหลี
น.ส.รุ ณา
หลีหมาด
น.ส.อนัตตา อุศมา
น.ส.จุฑามาศ จันทะโร
นางอัมพร
บุญคง

ที่อยู่
547 ม.2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
28 ม.5 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล
88/1 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
โรงเรี ยนอัลฟุรกอนวิทยา
37/2 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
366 ม.12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
185 ม.4 ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล
228 ม.4 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
37/2 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
อบต.นาทอน

โทรศัพท์
089-6587344
081-5411015
081-0982526
089-2970336
081-8980545
081-6080433
081-4782210
081-7673008
084-4453818
083-6544571

รายงานการประชุม
เชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ วางแผนการดาเนินงานและกาหนดหลักสู ตรการศึกษาการขับเคลือ่ น
วันที่ 9 กรกฎาคม 2555
ณ ห้ องประชุมองค์การบริหารส่ วนตาบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า
************************************************************************************
ปลัดตรา : ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั ยาสูบเพื่อเป็ นการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ไปสู่ภาคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมที่ระดับจังหวัดและพื้นที่ ทั้งนี้ทางเครื อข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค จังหวัดสตูลได้
ทําความร่ วมมือระหว่าง องค์การบริ หารส่วนตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลเพื่อเป็ นการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ทางการพัฒนาสุขภาวะในพื้นที่และทํางานภายใต้ภาคีเครื อข่ายระหว่างองค์กรทางปัญญาโดยมี
ขั้นตอนการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน
1. ขั้นวางแผน ได้แก่
- การวิเคราะห์สถานการณ์การดําเนินงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานด้านยาสูบในระดับ
จังหวัด ระดับอําเภอและระดับตําบล
- มีการประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มีการจัดประชุมเครื อข่าย
- จัดประชุมคณะกรรมการ คณะทํางานเพื่อวางแผนการทํางาน
- จัดเวทีเพื่อเตรี ยมความพร้อมของคณะทํางานและอาสาสมัคร
2. ขั้นปฏิบตั ิการ
- คณะทํางานลงพื้นที่ปฏิบตั ิตามวิธีการศึกษาที่กาํ หนดผ่าน
- สรุ ปผลการดําเนินงานและวิเคราะห์รูปแบบการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาแห่งชาติไปสู่
ภาคปฏิบตั ิ
- ประเมินผลการดําเนินงานในเขตพื้นที่เพื่อกําหนดหารู ปแบบกระบวนการ
- จัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
3. ขั้นสังเกตการณ์
- คณะทํางานในแต่ละพื้นที่ร่วมกันสังเกตการณ์และนําผลที่ได้ไปเข้าเวทีเพื่อร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ในเวที
- สรุ ปและประเมินผลในรู ปแบบของแนวทางการขับเคลื่อน

- รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
4. ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
- ด้านสภาวะแวดล้อมหรื อบริ บทของการขับเคลื่อนแนวปฏิบตั ิ
- ด้านปัจจัยการนําเข้าของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
- ด้านกระบวนการขับเคลื่อนแนวปฏิบตั ิ
- ด้านผลผลิตของแนวทางการขับเคลื่อน
แผนการดาเนินงาน
ปลัดตรา ตอนนี้ได้มีการลงพื้นที่ในหมู่ที่ 1 ไปแล้วเพื่อทําความเข้าใจให้กบั คนในชุมชน
การประชาสัมพันธ์ จะมีการออกแบบอีกครั้ง ตอนนี้ก็คุย ๆกันในเรื่ องของการประชาสัมพันธ์กค็ ือการจัด
รายการวิทยุ
ปลัดตรา : มีการเก็บรวบรวมข้อมูล/การออกแบบการทํางาน มีวิจยั ทั้งหมดมี 5 งานวิจยั มีวิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 2 วิธี
1. การจัดเวที เพื่อแลกเปลี่ยนและนําเสนอข้อมูลในเวที
2. โดยวิธีการสัมภาษณ์ ออกแบบสอบถามและทําโฟกัสกรุ๊ ป
คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง : ที่มาที่ไปงานวิจยั ยาสูบ มาจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยมีการวิจยั แล้ว
ว่ายาสูบเป็ นการทายสุขภาพแต่พอผ่านมติ แล้วเข้า ครม แต่พอเข้าครม.แล้วมติน้ ีไม่ได้ถกู นําไปจัดการ
หมายความว่าหน่วยงานรัฐทั้งหมดไม่ได้ปฏิบตั ิตามทําให้มติตอ้ งหยุดชะงัก แต่หลาย ๆมติส่วนมากมติก็ไม่ได้
เคลื่อน เช่น มติของนํ้ามันทอดซํ้า ให้ทางสาธารณสุขเป็ นคนจัดการแต่ก็ทาํ ได้ระดับหนึ่ง แต่มติยาสูบนี้ถา้ มันไม่
เคลื่อนเราก็ลองมาทําแลว่าเราสามารถเคลื่อนไปได้หรื อไม่ ก็เลยทําให้เกิดโครงการวิจยั นี้ว่าที่มาก็คือว่าเราก็เป็ น
จังหวัดหนึ่งที่ได้รับทํางานวิจยั และรู ปแบบการทํางานวิจยั ก็มีหลายรู ปแบบมากแล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหน บาง
ที่อาจจะไปทํากับโรงเรี ยน บางที่ทาํ กับภาคประชาชนไปเคลื่อนเอง บางพื้นที่ใช้ขา้ ราชการไปทําแต่ที่สตูลทาง
เรากําหนดให้ผา่ นท้องถิ่นลองดูว่าการที่ทอ้ งถิ่นมารับทํางานวิจยั เรื่ องยาสูบแล้วจะได้ผลหรื อไม่ และการทํา
โครงการวิจยั ครั้งนี้ไม่ได้มีโมเดลจากที่ไหน มันเป็ นโมเดลใหม่เลยในการทํางานโครงการนี้ ต้องการให้คนใน
ชุมชนทําเรื่ องนี้ เพราะพื้นที่อื่น ๆเขาจะเลือกพื้นที่โดยให้ภาคประชาชนทําแต่ทางเราก็ประสานกับท่านนายกสม
ยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ ว่าจะทําโครงการนี้หรื อไม่ทางยากก็ยอมรับในการทํางานนี้ ก็เลยเป็ นที่มาในการทํางาน
ร่ วมกันระหว่างเครื อข่ายกับพื้นที่ตาํ บลนาทอน เพราะการทํางานในการทําเรื่ องการวิจยั บุหรี่ น้ ีค่อนข้างจะทํายาก
แต่ว่าการที่เราจะมีคนมาเคลื่อนให้เห็นถึงรู ปธรรมมันยังไม่มี แต่ที่นี่ก็ยงั ไม่ทราบว่าจะสําเร็ จหรื อไม่สาํ เร็ จแต่ก็

ต้องลองดูมนั อาจจะสําเร็ จก็ได้หรื อไม่ก็ได้ แต่ก็ลองทํากันดู ถ้าเกิดว่าตําบลนาทอนทําสําเร็ จอาจจะเป็ นพื้นที่
ตัวอย่างในระดับประเทศ ดังนั้นวันนี้อาจจะมาแบ่งบทบาทหน้าที่กนั ในการทํางาน
รู ปแบบการทํางานวิจยั / บทบาทหน้าที่
1. เป้ าหมาย หมู่ 1 และหมู่ 2
2. การประชาสัมพันธ์
- การจัดรายการวิทยุ
- แผ่นพับ 200 ชุด
- ไวนิล 2จุด
- เว็ปไซต์ เฟสบุ๊ค
3. แนวทาง
- ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ
- การพูดคุย
- การใช้รูปแบบที่หลากหลาย
วิธีการบอกผ่านลูก
การศึกษา อบรม หลักสูตร
ความรัก
ผ่านทางครู ผสู้ อน
4. ผูร้ ับผิดชอบ
- ฝ่ ายออกแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูล คือ จะดํา กาน ตูน
- ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นายก ครู ซนั
- ฝ่ ายรวบรวมข้อมูล ครู เอียด ครู แก้ว ตูน
- ฝ่ ายประสานงาน ปลัดตรา รม กะนะ หนา
ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม วันที่ 9 กรกฎาคม 2555
ที่
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
1 นางอัมพร
บุญคง
อบต.นาทอน
2 นายวิรายุทธ ละเมาะ
โรงเรี ยนอัลฟุรกอน
3 นายมรนาเซ เจ๊ะมะ
อบต.นาทอน
4 นายณัฐพงศ์ สังวาระ
อบต.นาทอน
5 นางสุกญั ญา สอเหลบ
ศพด.บ้านนาทอน
6 นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
เครื อข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค จ.สตูล
7 น.ส.อนัญญา แสะหลี
1431 ม.3 ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล
8 น.ส.รุ ณา
หลีหมาด
145 ม.4 ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล
9 นายตรา
เหมโคกน้อย
28 ม.5 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล
10 นายสมยศ
ฤทธิ์ธรรมนาถ
88/1 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
11
12
13
14

น.ส.อุบล
น.ส.กานดา
นางกันทิมา
นางนิตยา

เวชสิทธิ์
ชอบงาม
ขุนละออง
หีมปอง

อบต.นาทอน
อบต.นาทอน
อบต.นาทอน
อบต.นาทอน

โทรศัพท์
083-6544571
089-2970336
0817385147
081-0785157
083-1712569
089-6587344
081-6080433
081-4782210
081-5411015
081-0982526
080-5439298
089-2970816
083-1918136
081-5410370

รายงานการประชุม
กาหนดเวทีพดู คุยกลุ่มย่อย (Focus Group) พูดคุยวิเคราะห์ พนื้ ที่ร่างแบบสอบถามของทีมวิจยั
วันที่ 6 สิงหาคม 2555
ณ ห้ องประชุมองค์การบริหารส่ วนตาบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า
************************************************************************************
นายสมยศ : นายกอบต.นาทอนได้พกู ล่าวต้อนรับคณะทํางานที่ให้เกียรติมาประชุมในพื้นที่ตาํ บลนา
ทอนและบรรยายสรุ ปข้อมูลพื้นที่ตาํ บลนาทอนเกี่ยวกับข้อมูลทางกายภาพ เช่น สภาพด้านเศรษฐกิจและสังคม
โดยกล่าวว่าประชาชนส่วนใหญ่ของตําบลนาทอนมีอาชีพทําการเกษตรประมาณร้อยละ ๗๐ มีรายได้เฉลี่ย/คน/ปี
ประมาณ ๔๕,๐๐๐.-บาท ผูช้ ายซึ่งหัวหน้าครอบครัวเป็ นกําลังหลักในการหารายได้ให้กบั ครอบครัวทําให้เกิด
ความเครี ยด หรื อมีเวลาว่างมากจากการประกอบอาชีพเช่นอาชีพกรี ดยาง เป็ นต้น รู ปแบบครอบครัวตําบลนา
ทอนเป็ นการอยูร่ ่ วมกันแบบเครื อญาติ มีค่านิยมในการใช้ชีวิตแบบง่ายๆ แบบผิดๆ ตามเพื่อน ขาดการรณรงค์
หรื อรณรงค์เฉพาะเทศกาล ด้านศาสนาประชาชนส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลามแต่ไม่ได้นาํ หลักธรรมคําสอน
มาปรับใช้ในการดําเนินชีวิต
คุณกัลยทรรศน์ : ด้วยสภาพพื้นที่ตาํ บลนาทอนเป็ นพื้นที่จดั การตนเองตามแนวคิดของผูบ้ ริ หารที่
ต้องการให้คนมีความรู้ มีการอยูก่ นั แบบพอเพียง เกิดการร้อยเรี ยงวิถีชุมชน และให้เกิดสังคมสวัสดิการใน
อนาคตตามวิสยั ทัศน์ตาํ บลแกหราตนเองเพื่อสุขภาวะจึงเหมาะสมที่จะมีงานวิจยั ในประเด็นยาสูบมาใช้เป็ น
กรณี ศกึ ษาในพื้นที่ตาํ บลนาทอนเพื่อให้เห็นภาพรวมของจังหวัดสตูลด้วยซึ่งผูเ้ ข้าร่ วมประชุมส่วนใหญ่มี
ความเห็นพ้องต้องกันตามที่นาํ เสนอ
นางกัลยทรรศน์ ติง้ หวัง : ในส่วนของร่ างแบบสอบถามนั้นให้เจ้าหน้าที่หรื อทีมงานวิจยั ระดับตําบล
ไปจัดทําร่ างแล้วนําเสนอต่อทีมวิจยั หลักอีกที่หนึ่งไม่ทราบที่ประชุมเห็นด้วยหรื อไม่
กะดา : ในส่วนของแบบสอบถามควรจะมีอะไรบ้างเพื่อเช่นในเรื่ องประเด็นไหนให้ง่ายต่อการออกแบบ
เช่น ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ข้อมูลทัศนคติของการบริ โภค รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ปลัดครา : เห็นด้วยให้ทีมวิจยั ตําบลไปจัดทําร่ างเพราะทีมวิจยั ตําบลทุกคนทํางานในสถานที่เดียวกันและผมเอง
จะได้ช่วยกลัน่ กรองอีกชั้นหนึ่งด้วย
นางกัลยทรรศน์ ติง้ หวัง : สําหรับแบบสอบถามนั้นควรจะมีขอ้ มูลทัว่ ไปรายบุคคล ทัศนะคติ และ
ข้อเสนอแนะอย่างที่นอ้ งเขานําเสนอเพื่อให้เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดและสมบูรณ์
ที่ประชุม : เห็นชอบให้ทีมวิจยั ตําบลไปดําเนินการ

นายกูดนัย : ในประเด็นปัญหาของพื้นที่น้ นั คนในพื้นที่ตาํ บลนาทอนหรื อทั้งจังหวัดสตูลส่วนใหญ่มี
ความรู้แต่ขาดความตระหนักในพิษภัยของยาสูบ หมายถึง รู้ว่าสูบบุหรี่ น้ นั มีโทษร้ายแรงมาก เป็ นมะเร็ ง เป็ นโรค
ปอด เป็ นโรคทางเดินอาหาร เป็ นต้น ในส่วนของภาครัฐเองก็ขาดความต่อเนื่องในการรณรงค์จึงเป็ นปัญหาเรื่ อง
ประเด็นยาสูบที่น่าเป็ นห่วงโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนผูม้ ีหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายไม่ได้จริ งจังกับการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
น้ องต้อ : อยากเห็นการเอาจริ งเอาจังของทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร อย่างกรณี โรงพยาบาลละงูที่ประสงค์
จะรับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลระบุในคุณสมบัติของสมัครงานว่าถ้ามีการสูบบุหรี่ หรื อ
ตรวจสอบได้ว่ามีการสูบบุหรี่ จะไม่รับสมัครหรื อรับเข้าทํางาน
นางกัลยทรรศน์ ติง้ หวัง : เพื่อให้การประชุมครั้งนี้ได้มีชิ้นงานมีเนื้องานเราควรจะมีการจัดกลุ่มเพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาเชิงพื้นที่ จัดทําร่ างแบบสอบถาม การวิเคราะห์ปัญหาล่วงหน้าตามโจทย์ที่กล่าวมานี้โดยจะจัด
กลุ่มทั้งหมด 3 กลุ่ม
ดังนี้.- กลุ่มที่ 1 พูดคุยวิเคราะห์และรับทราบปัญหาของพื้นที่
กลุ่มที่ 2 จัดทําร่ างแบบสอบถามและรับข้อเสนอแนะจากทีมวิจยั ตําบล
กลุ่มที่ 3 พูดคุยวิเคราะห์ปัญหาล่วงหน้าและคิดแผนสํารองในการจัดกระบวนการ
หลังจากนั้นที่ประชุมได้แยกย้ายไปตามกลุ่มต่างๆเพื่อจัดทําข้อมูล
ปลัดตรา : ผมเป็ นในการประสานกลุ่มเป้ าหมายที่มาร่ วมในเวทีเพราะเห็นว่ากลุ่มเป้ าหมายนั้นต้อง
หลากหลายครอบคลุมช่างอายุจะได้ขอ้ มูลชัดเจนและสร้างกลไกและกระบวนการขับเคลื่อนได้เป็ นรู ปธรรมใน
ส่วนตัวผมอยากให้กลไกสภาแกหราตนเองเพื่อสุขภาพในหมู่บา้ นทําหน้าที่ประสานและสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่ วมในเวทีครั้งนี้
ที่ประชุม: เห็นด้วยกับข้อเสนอของปลัดตราเพราะงานวิจยั ต้องการเห็นการหนุนเสริ มของชุมชนต้องการเห็นการ
ทํางานของกลไกในชุมชนและเห็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมของสภาแกหราตนเองกับเครื่ องมือชันชี
สุขภาพตําบลนาทอน
ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม วันที่ 6 สิงหาคม 2555
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ – สกุล
นางยุพิน
ณ.พัทลุง
นางสาวกีลาโรจน์ ธนวิทยากร
นางสาวจรรยา
ระเมาะ
นางสุบิน
ยังปากนํ้า
นางอานงค์
คงจันทร์
นางจันทร์เพ็ญ
ระเมาะ
นางละไม
ระเมาะ
นายเชิดศักดิ์
หมีนหา
นายบรรยง
ทุ่งหว้า
น.ส.อจิมา
บุญคง
นางพรทิพย์
กะจิ
นางสุนี
ทองยิม้
นางจิตติมา
เกาะกลาง
นายจรู ญศักดิ์
โกศิยพัฒน์
นายสมยศ
ฤทธิ์ธรรมนาถ
น.ส.นิตยา
นราจร
นางไพจิตร
ใจสมุทร
น.ส.อนัญญา
แสะหลี
นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
นายประยูร
โขขัด
นางผจงจิตต์
หวันสมัน
นายสมมาตร
เจริ ญฤทธิ์
นางรัตนา
รัตนเดช
นางนวลปรางค์ ใจสมุทร
นางสุกญั ญา
ณ พัทลุง
นายพรพล
อัลมาตร
นางจิตติยา
ระเมาะ
นางอัมพร
บุญคง

ที่อยู่
35 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
86 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
41 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
17/4 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
92/2 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
41/3 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
31 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
82 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
33 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
41/2 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
251 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
31/7 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
33/7 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
72 ม. ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
88/1 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
110 ม.8 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
25/9 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
366 ม.12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
547 ม.2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
15/7ถ.ยาตราสวัสดิ์ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
75/1 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
18/2 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
90/2 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
44 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
31/4 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
54/1 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
32/2 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
41/2 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

โทรศัพท์
091-1682422
081-1161707
083-6548960
081-5438793
080-5422658
080-5430468
087-4777725
087-3986762
089-9765099
087-6318722
083-6548992
081-4794569
081-0982526
089-6545492
081-6080433
089-6587433
081-4786704
087-7960538
089-7362297
080-5429420
089-7327208
080-5488306
083-6544576
083-6544571

ที่
29
30

ชื่อ – สกุล
นางละมัย
ขุนแสง
นายสมพงษ์
เสียมไหม

ที่อยู่
91/2 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
100 ม.3 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

โทรศัพท์
085-7992127
081-0922844

รายงานประชุม
ประชุมคณะทางานทีมวิจยั ครั้งที่ 2
วันที่ 15 เมษายน 2556
ณ เครือข่ ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล
****************************************************************************************
เริ่มประชุมโดยคุณกัลยทรรศน์ ติง้ หวัง : ทําหน้าที่ ป ระธานในที่ ประชุ มและกล่าวเปิ ดการประชุ ม
คณะทํางานและทีมวิจยั เพื่อวางแผนงานและทําข้อมูล ประเด็นปัญหาจากเวทีที่ยา้ ยมากําหนดแนวทางปรับปรุ ง
โดยให้ที่ประชุมได้ร่วมพูดคุยและเสนอแนะหลังจากที่ไม่ได้ขบั เคลื่อนการทํางานมาหลายเดือนซึ่งตอนนี้ เรามี
ความจําเป็ นที่ จ ะช่ ว ยการวางแผนในการทํางานต่ อหลังจากที่ ได้ร่ ว มกัน เก็บข้อมูลมาได้แล้ว แต่ ก็ยงั ไม่ไ ด้
วิเคราะห์หรื อทําให้สามารถมาใช้ประโยชน์ต่ อได้ค รั้งนี้ เราต้องช่ว ยกัน และวางแผนงานต่ อเพราะคิด ว่าเรา
จําเป็ นต้องจัดประชุมให้กระชั้นชิดในช่วงนี้แลร่ วมกันกําหนดเวทีต่อไปด้วย
นายตรา เหมโคกน้ อย :ได้พูดถึงการพบกันของทีมวิจยั และคณะทํางานครั้งนี้ เป็ นครั้งที่ 2 จากที่ ครั้ง
แรกเมื่อ 5 ก.ค. 55 เป็ นเวทีงานแผนการดําเนินงานกําหนดหลักสูตรการขับเคลื่อน หลังจากนั้น เราก็จะพบกันใน
9 ก.ค. 55 ซึ่งเป็ นการวางแผนการทํางานของพื้นที่และร่ วมกันกําหนดรู ปแบบการทํางาน และเวทีพดู คุยกลุ่มย่อย
6 ส.ค.55 โดยพวกเราไม่ได้พบกันแบบเหมือนวัน นี้ ผมจึ งคิ ด ว่าวัน นี้ เราได้ขอ้ มูลจากเวที มาบ้างแล้ว เห็ น
กระบวนการขับเคลื่อนระบบการมีส่วนร่ วมในพื้นที่ เห็นทีมกลไกพื้นที่ และรู ปแบบการขับเคลื่อนแล้วบางส่วน
ดังนั้น การออกแบบการออกแบบสอบถามหรื อแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ในภาคสนามจึงควรนําพูดคุยกันในวันนี้
จาก 2 เวทีที่ผ่านมาส่ วนมากเราให้กลุ่มเป้ าหมายนําเสนอ หรื อเล่าสู่ กนั ฟัง ชอบคิ ด ชอบคุย หรื อเราจัดทําฟั ง
ความคิดบ้าง แต่เราไม่ได้สมั ภาษณ์เข้าลึกแบบ คนต่อคน ทํางานข้อมูลจึงยังไม่สมบูรณ์
นายสมยศ ฤทธิ์ธ รรมนาถ : ผมเห็น ด้วยกับข้อสรุ ปของปลัด ตรา แต่สิ่งหนึ่ งที่ผมค้นพบจากเวทีคื อ
กระบวนการมีส่วนร่ วม และทีมกลไกพื้นที่ โดยสภาแกหราตนเองที่ผมใช้มาตลอดในทุกเวทีของกิจกรรมตําบล
นาทอน และการสํารองแผนสองของการประสานกลุ่มเป้ าหมายที่เรานํามาใช้น้ นั ถือว่าได้ผลมาก คนมาร่ วมเวที
ครบ จึงทําให้มีการขับเคลื่อนได้ และมีขอ้ มูลตามที่เราต้องการ
นายตรา เหมโคกน้ อย : ผมคิดว่าขณะนี้เรา ได้ขอ้ มูลมาบ้างแล้ว ผมเสนอให้ต้ งั ทีมออกแบบสอบถาม
หรื อสัมภาษณ์ หรื อเราจะกําหนดให้ออกแบบกันเองแล้วมาสรุ ปกันก็ได้ แต่เนื่องจากคนมีงานเยอะมากจึงคิดว่า
ให้มีทีมสักที มจะดี ก ว่า โดยผมเสนอให้ คุ ณกูด นัย ราเหม รองปลัด อบต.นาทอน และเจ้าหน้าที่ ของ อบต.
ประมาณ 4คน รวม 5คนเป็ นคณะทํางานออกแบบและสรุ ปข้อมูลให้ทีมวิจยั ไปด้วย
คุณ กัลยทรรศน์ ติง้ หวัง : เห็นด้วยกับแนวคิดนี้นะคะ เพราะการลงพื้นที่ภาคสนามต้องมีแบบสอบถาม
และเครื่ องมือซึ่งที่ผา่ นมาเราก็ได้ออกแบบกันไว้แล้วแต่ก็ยงั ไม่สมบูรณ์อาจจะช่วยกันเติมเต็มเพื่อให้เครื่ องมือ
ของเรามีความสมบูรณ์มากขึ้น

คุณอนัญญา แสะหลี : เราควรกําหนดระยะเวลาให้แก่ทีมออกแบบด้วย เดี๋ยวเวลาจะช้าไป พวกเราจะ
มีเวลาอีกในวันที่ 20 เม.ย. 56 ก็จะจัดกิจกรรมถอดบทเรี ยนถึงแม้ว่าเราจะขับเคลื่อนได้ไม่มากแต่ควรจะมาดูก่อน
ว่าหลังจากทํางานไปได้ระยะหนึ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างและคนทํางานกลุ่มเป้ าหมายคิดยังไง ฉะนั้นระยะเวลา 3
วันนี้ให้ทีมนี้ไปออกแบบแล้วเสนอทีมวิจยั ในวันที่ 18 โดยให้ทีมวิจยั จะนําไปใช้ในวันที่ 20 เม.ย. 56 เลยจะได้
หรื อไม่
นายตรา เหมโคกน้ อย : ผมเห็ น ด้ว ยนะ เพราะเวที เรามี หลายครั้ ง ฉะนั้น แบบสอบถามอาจมี ก าร
เพิ่มเติมบ้าง หากใช้เวทีแล้วแต่ได้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน
คุณ กัลยทรรศน์ ติง้ หวัง : สรุ ปให้เป็ นไปตามที่เสนอนะคะ ใครมีอะไรอีกหรื อไม่ ถ้าไม่มีวนั นี้ แค่ น้ ี
ก่อนนะคะ
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.

รายชื่อผู้เข้ าประชุม วันที่ 15 เมษายน 2557
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่ / หน่ วยงาน

โทรศัพท์

1

นายตรา เหมโคกน้อย

28 ม.5 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล

081-5411015

2

นางสาวอนัญญา แสะหลี

366 ม.12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

081-6080433

3

นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง

547 ม.2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

089-6587344

4

นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ

88/1 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

081-0982526

5

นายกูดานัย ราเหม

139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

081-9634119

6

นางกันทิมา ขุนละออง

139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

083-1919836

7

นางสาวศุถิกา นุย้ คดี

139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

080-5501375

รายงานการประชุม
เวทีถอดบทเรียน
วันที่ 20 เมษายน 2556
อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ ๑ บ้านนาทอน
****************************************************************************************
เริ่มประชุมโดยคุณ กัลยทรรศน์ ติง้ หวัง : ผู้ประสานงานโครงการฯได้กล่าวทักทายผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
ในเวที และชี้แจงทําความเข้าใจกับกลุ่มเป้ าหมาย พร้อมกับกล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับทุกคน หลังจากนั้น
ได้เชิญให้ทีมออกแบบสอบถาม คือ คุณกูดนัย ราเหม ได้ช้ ีแจงทําความเข้าใจแบบสอบถามแก่กลุ่มเป้ าหมาย
นายกูดนัย ราเหม :หลังจากที่ได้รับมอบหมายให้ไปร่ วมกันออกแบบเติมเต็มแบบสอบถามด้วยความ
กระชั้นชิดก็ได้แบบสอบถามมาโดนได้กล่าวชี้แจงแบบสอบถามอย่างละเอียดพร้อมเปิ ดเวทีให้สอบถามและทํา
ความเข้าใจแล้วพอสมควร
คุณกัลยทรรศน์ ติง้ หวัง : ได้ทาํ กระบวนการแนะนําให้กลุ่มเป้ าหมายแบ่งกลุ่มเป็ น 5 กลุ่มโดย 5 ตัวจี๊ ดทํา
หน้าที่ สัมภาษณ์ ต ามแบบสอบถาม และให้แต่ ละกลุ่มคัด เลือกตัว แทนนัก วิจ ัย เพื่อนําเสนอเนื้ อหาที่ ได้จ าก
แบบสอบถาม แต่ละกลุ่มและทีมวิจยั พบกลุ่ม ตอบแบบสอบถามกับทีมวิจยั
เวทีเปิ ดให้ตวั แทนกลุ่มนําเสนอข้อมูล ดังนี้
ตัวแทนกลุ่มที่ 1 : นายตรา เหมโคกน้อย ตัวแทนกลุ่มชี้แจงว่า จากการตอบแบบสัมภาษณ์และให้
ข้อมูลในกลุ่มพบว่า ในพื้นที่ยงั ไม่เห็นกลไกการขับเคลื่อนประเด็นยาสูบอย่างจริ งจังและข้อมูลที่ได้น้ นั เป็ นแค่
ข้อมูลเบื้องต้นทัว่ ๆไป
ตัวแทนกลุ่มที่ 2 : นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง บอกว่ากระบวนการขับเคลื่อนหรื อกระบวนการมีส่วนร่ วม
ในพื้นที่ เฉพาะประเด็นยาสูบนั้นต้องมีข้นั เป็ นการเฉพาะเรื่ องจะดีกว่า ไม่ควรฝากไว้กบั กลไกพื้นที่ หรื อกลไก
ศาสนาอย่างเดียว
ตัวแทนกลุ่มที่ 3 : นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ บอกว่าได้คน้ พบกลยุทธ หรื อแบบอย่างการขับเคลื่อน
เรื่ องยาสูบว่าควรหาบุคคลต้นแบบ แล้วนําขบวนร่ วมรณรงค์ประเด็นยาสูบให้สงั คมได้รู้ถึงประโยชน์ของการไม่
ยุง่ เกี่ยวกับยาสูบแล้วได้อะไร มีอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวตัวอย่างนั้น
ตัวแทนกลุ่มที่ 4 : นางสาวอนัญญา แสะหลี บอกว่าสําหรับกลุ่มที่ 4 เราได้คน้ พบว่า เด็กและเยาวชน
นั้นต้องการแค่อยากลอง หรื อนําเอาแบบอย่างผูน้ าํ มาใช้ เช่น หัวหน้าครอบครัวติดบุหรี่ ลูกชายก็จะสูบบุหรี่ เป็ น
ต้น
ตัวแทนกลุ่มที่ 5 : นายวิรายุทธ ละเมาะ ได้พูดถึงการค้นพบประเด็นเรื่ องยาสูบในโรงเรี ยน บอกว่า
โรงเรี ยนทุกโรงร่ วมรณรงค์โดยการประกาศเป็ นนโยบายสาธารณะว่า หากนักเรี ยนผิดข้อบังคับโรงเรี ยนโดยการ
สูบบุหรี่ หรื อยาเสพติดควรอบรม หรื อดูแลเป็ นพิเศษ ไม่ใช่ไล่ออก เพราะมันเหมือนเป็ นการซํ้าเติม

นางกัลยทรรศน์ ติ้ งหวัง : หลังจากนําเสนอก็เห็ นสิ่ งที่ ได้จ ากการเสนอซึ่งมองว่าสามารถนําไป
ขับเคลื่อนได้จริ ง และสามารถเป็ นพื้นที่ตน้ แบบของโครงการซึ่งถ้าเราได้นาํ ไปปฏิบตั ิ จริ งท้องถิ่นรับลูกต่อที่จะ
ขับเคลื่อนมองว่ามันไม่ยากเพราะเห็นว่านายก อบต.นาทอนมีวิสยั ทัศน์ในการทํางาน

ปิ ดประชุมเวลา 15.00 น.

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม วันที่ 20 เม.ย. 2556
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
นางยุภา
เก้าเอี้ยน
13 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางลําดวน
ระเมาะ
19/2 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
น.ส.รัตน์ดาวรรณ ระเมาะ
19/2 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางยุพา
ใสกิ๊ก
53/2 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางสุบิน
ยังปากนํ้า
17/4 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
น.ส จารุ วรรณ โกศิยพัฒน์
72 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางอุไร
72 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
น.ส นีรนุช
โสสิกี
71/1 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางระเบียบ
โสลิกี
71/1 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นายอนุชา
บุญคง
41/2 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางละไม
เวชสิทธิ์
42/3ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางข้อดียะ๊
หลังเถาะ
50/3 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางอรมินทร์ นิยมเดชา
48/6 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
น.ส ณัฐณิ ชา ทุ่งหว้า
33 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
น.ส อาทิตยา เวชสิทธิ์
48/3 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางวันดี
เกื้อเดช
35/1 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นายเจริ ญ
ศรี ใหม่
35/4 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นายอุดม
ระเมาะ
41 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางโสพิน
ติงสง่า
18/2 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
น.ส ณัฐริ กา
รวนเร
18/2 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางตีหวา
เกื้อเดช
102 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางฮารี ยะ๊
หมันเหตุ
35/6 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางนงนุช
สุทธิการ
35/1 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางปอหรี
มานะกล้า
21 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางจันทร์เพ็ญ ระเมาะ
41/3 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางละไม
ระเมาะ
31 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางนฤมล
พวงประยงค์
21/2 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นายปัญญาวิทย์ ใจสมุทร
44 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

โทรศัพท์
084-9662187
081-5420663
083-1851489
083-6548960
086-2903675
090-1689184
090-7181294
087-6337430
085-0781550
087-6319291
089-6563558
082-4369042
082-4373065

ที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ชื่อ – สกุล
นายเชิดศักดิ์
หมีนหา
ด.ญ.อัซวาตี
เหมโคกน้อย
นายสมใจ
ก้งเซ่ง
นายสมศักดิ์
หมีนหา
นายบรรยงค์ ทุ่งหว้า
นายจรู ญศักดิ์ โกศิยพัฒน์
นายจเร
โกศิยพัฒน์
น.ส.ศศิภา
นุย้ คดี
นางกันทิมา
ขุนละออง
น.ส ณัฐชา
กาเส็มส๊ะ
นางฮาดียะ๊
เหมโคกน้อย
นายสมพร
เสียมไหม
นางจิตติยา
ระเมาะ
นางเจียมจิต
ห้องโสภา
นายอารี ย ์
อาดํา
น.ส เนตรนภา ละเขียด
นางละมัย
ขุนแสง
นางวรรณเพ็ญ โกศิยพัฒน์
นางอานงค์
คงจันทร์
น.ส สุริต
เศษหลัง
น.ส กองกาญจน์ ใจสมุทร
ด.ญ เจนจิรา
ใจสมุทร
นายตรา
เหมโคกน้อย
นางยุพิน
ณ พัทลุง
นางจันทร์เพ็ญ ระเมาะ
นางสุกลั ยา
สอเหลบ
นายกูดนัย
ราเหม
นายสมยศ
ฤทธิ์ธรรมนาถ
นางบุบผา
สุขมะแป้ น

ที่อยู่
82 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
28 ม.5 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล
30 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
33/5 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
33 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
72 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
71/2 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
139 ม. 4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
18 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
139 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
28 ม.5 ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองจ.สตูล
100 ม.3 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
32/2 ม.1 ตงนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
17/5 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
1/1 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
53/3 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
91/2 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
71/2 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
92/2 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
14 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
75 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
75 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
28 ม.5 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล
35 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
51 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

โทรศัพท์
081-5411015
081-2728415
082-4363029
087-4797715
090-5824181
083-1918136
086-6914254
081-9691783
083-6544576
090-0693068
085-7992127
083-1931099
081-5438793
081-3688270
087-4689894
087-2937802
081-5411015
083-1712569
081-9634119
081-0982526
-

ที่
ชื่อ – สกุล
58 นายวีระยุทธ
ละเมาะ
59 น.ส อนัญญา แสะหลี
60 นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง

ที่อยู่
63/2 ม.3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
366 ม.12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
547 ม. 2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

โทรศัพท์
089-2970336
081-6080433
0896587344

รายงานการประชุม
เวที ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสนามเพือ่ สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2556
ณ ห้ องประชุมองค์การบริหารส่ วนตาบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า
************************************************************************************
เริ่ มประชุมโดยนายตรา เหมโคกน้อย : ปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบลนาทอนที่ร่วมเป็ นทีมวิจยั ได้
ชี้แจงให้ผเู้ ข้าร่ วมเวทีได้ขา้ ใจในวัตถุประสงค์พร้อมให้มีการแบ่งกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมโดยให้มีการแบ่งกลุ่มให้
หลากหลายตามเกณฑ์อายุ เพศ หมู่บา้ น วัยวุฒิ การศึกษา เป็ นต้น ซึ่งในการสัมภาษณ์นอกเหนือจาก
แบบสอบถามทีมวิจยั พยายามให้มีการนําเสนอหรื อข้อเสนอแนะให้หลากหลายมุมมองของกลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้
ได้ขอ้ มูลเชิงลึกมากขึ้นในเวทีจดั กลุ่มสัมภาษณ์เก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้ าหมายที่มาร่ วมในเวทีโดยการประสานงาน
ของทีมกลไกสภาแกหราตนเองเพื่อสุขภาวะตําบลนาทอนทีมวิจยั ได้แบ่งทีมแบ่งกลุ่มเพื่อเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มเป้ าหมายออกเป็ น 3 กลุ่มได้แก่
กลุ่มที่ 1 สัมภาษณ์เก็บข้อมูลทัว่ ไปพร้อมวิเคราะห์และรับทราบปัญหาของพื้นที่จากกลุ่มเป้ าหมายใช้
กระบวนการสัมภาษณ์ ชวนคิดชวนคุยหรื อเล่าเรื่ องเล่าราวเก็บประเด็นข้อมูลต่างๆพร้อมร่ วมวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาไปด้วย
กลุ่มที่ 2 สอบถามและรับข้อเสนอแนวทางหรื อรู ปแบบการขับเคลื่อนมติสมัชชาจากระดับพื้นที่ไปยังสู่
ระดับจังหวัดและแนวทางการสร้างทีมกลไกชุมชนหรื อโครงสร้างคณะทํางานขับเคลื่อนระดับชุมชน
นอกจากนั้นทีมวิจยั ได้ชวนคิดชวนคุยให้กระบวนการขับเคลื่อนในชุมชนและให้ทราบการใช้เครื่ องมือในการ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพในประเด็นมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ
กลุ่มที่ 3 ชวนคิดชวนคุยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาล่วงหน้าและคิดแผนสํารองในการจัดกระบวนการเพื่อนํา
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบไปใช้ในพื้นที่
ผลจากการจัดเวทีและเก็บข้อมูลมีดังนี้
กลุ่มที่ 1 ได้ขอ้ มูลเกี่ยวปัญหาของการเก็บข้อมูลว่ากลุ่มเป้ าหมายควรเพิ่มจํานวนมากกว่านี้และเห็นว่า
ข้อมูลบางอย่างอาจมีการคาดเคลื่อนเพราะผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่บอกความจริ งหมดทุกอย่างส่วนรู ปแบบการขับเคลื่อน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลบอกว่าขึ้นอยูก่ บั สภาพพื้นที่มากว่าด้านปัญหาชุมชนด้านยาสูบนั้นส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มวัยรุ่ นและ
หัวหน้าครอบครัวที่เป็ นเพศชายที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ

กลุ่มที่ 2 ทีมวิจยั ได้ขอ้ มูลว่าการสร้างกลไกสภาองค์กรชุมชนที่ใช้ชื่อเรี ยกแตกต่างกันของแต่ละพื้นที่มี
ความจําเป็ นอย่างยิง่ ในการขับเคลื่อนมติสมัชชาและคณะทํางานของกลไกชุมชนนั้นควรประกอบไปด้วยบุคคล
หลายฝ่ ายหลายช่วงอายุเพื่อการมีส่วนร่ วมของชุมชนและควรคิดค้นเครื่ องมือของแต่ละชุมชนเองไปการ
ขับเคลื่อนไปสู่ระดับจังหวัดต่อไป
กลุ่มที่ 3 ทีมวิจยั พบว่าการคิดทบทวนปัญหาชุมชนย้อนหลัง การทํา Timeline ของกลไกและการมี
ส่วนรวมในชุมชนเป็ นสิ่งที่ควรทําเพื่อให้เยาวชนรุ่ นหลังได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่แท้จริ งเพราะปัญหาบางปั ญหา
ใช้แนวทางแก้ไขไม่เหมือนกันและพื้นที่ต่างกันใช้แนวทางไม่เหมือนกันการนําเครื่ องมือบางเครื่ องมือจึงไม่
ได้ผลเท่าที่ควร
นอกจากนี้ทีมวิจยั ยังพบว่าการมีหน่วยงานประสานงานหรื อหน่วยงานเจ้าภาพที่ช่วยงานประสานงาน
การติดตามประเมินผลเบื้องต้นโดยเฉพาะพื้นที่ตาํ บลนาทอนนั้นองค์การบริ หารส่วนตําบลนาทอน ตําบลนา
ทอนอําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ที่ผบู้ ริ หารโดยท่านนายกสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถและคณะผูบ้ ริ หารพร้อมนายตรา
เหมโคกน้อย ข้าราชการประจําที่เป็ นหัวหน้างานเจ้าหน้าที่และนายบุญฤทธิ์ เทศนอก ประธานสภาองค์การ
บริ หารส่วนตําบลเปิ ดกว้างให้งานวิจยั และเห็นความสําคัญของงานวิจยั พร้อมหนุนเสริ มเต็มที่ท้งั ด้านบุคลากร
เครื่ องไม้เครื่ องมือ หลักการบริ หารจัดการ พร้อมงบประมาณบางส่วนเพื่อให้งานวิจยั ออกมาสมบูรณ์เท่าที่ทาํ ได้
ทําหน้าประสานงานเบื้องต้นกับแกนนํา ทีมกลไกชุมชนให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดียงิ่ ทําให้ทีมวิจยั ได้รับความ
สะดวกอย่างเต็มที่ ทําให้ทีมวิจยั สามารถตอบได้ว่าหากพื้นที่ตาํ บลใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความ
ร่ วมมือมติสมัชชาจะได้รับการขับเคลื่อนอย่างเป็ นรู ปธรรมและหากในระดับจังหวัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
ลงนามร่ วมขับเคลื่อนในภาพใหญ่ท้งั จังหวัดจะเห็นความยัง่ ยืนและเกิดการต่อเนื่อง
นางกัลยทรรศน์ : ทีมวิจยั และผูป้ ระสานงานจังหวัดได้สรุ ปและรายงานผลการจัดเวทีพร้อมขอบคุณทุก
คนที่ร่วมเวทีในวันนี้
ปิ ดประชุมและเดินทางกลับ

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุมวันที่ 8 พ.ค.2556
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ - สกุล
นางฮารี เยาะ ระเซาะ
นางฟาตีมะ๊
ระเซาะ
นางฮาลีฉ๊ะ
ไฉนวงศ์
นางพรรณี
ระเซาะ
นางศศิมล
บุญเกิด
นายศิลาวุฒิ เทศนอก
นางไพจิตต์ ใจสมุทร
นางฝาติมะ๊
มานะกล้า
นางนวลปรางค์ ใจสมุทร
นายวิสูตร
ประกอบ
น.ส อารี
เจริ ญฤทธิ์
น.ส อารญา เวชสิทธิ์
น.ส ฟารี ดา โต๊ะปลัด
น.ส อุบล
เวชสิทธิ์
นาย อับดุลลอห์ หมีนหวัง
นายจรู ญศักดิ์ โกศิยพัฒน์
น.ส อัสมาอ์ หมีนคลาน
นายสันติ
เอียดเกิด
นางบังอร
ประกอบ
นายสมันตรัตน์ บิสมาล
นายวีระ
หะหัส
นางสุภาวดี ลาทับ
นางละเมียด สรรเพชร
นางอารี
เกื้อเดช
น.ส มณทา นวลคํา
น.ส กานดา ชอบหวาน
น.ส จันจิรา หนูหมาด
น.ส ศุภิกา นุย้ คดี

ที่อยู่
17 ม.5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
14 ม.5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
35 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
51 ม.5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
13 ม.5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
4/1 ม.5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
25/9 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
22 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
25/1 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
2 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
19/4 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
10/1 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
103/1 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
119/3 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
72 ม. ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
74 ม.5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
76 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
15 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
10/2 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
22 ม.8 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
9/2 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
59/1 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
5/1 ม.3 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
33/1 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
26/2 ม. 9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
111 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.ตูล
139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

โทรศัพท์
085-0795680
084-6327518
087-2993259
080-5439298
083-3979733
081-4794569
082-7323302
089-2999255
080-7142989
087-8997121
083-3021645
089-2910816
081-5438673
080-5501375

ที่
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อ - สกุล
นางพรทิพย์ คอยอาสา
นางบุปผา สุขมะแป้ น
นางสุกลั ยา สอเหลบ
นายตรา
เหมโคกน้อย
น.ส อนัญญา แสะหลี
นางสาวณัชชา กานิ
นางอัมพร บุญคง

ที่อยู่
113/4 ม. 8 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
51 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
28 ม.5 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล
366 ม.12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
อบต.นาทอน
อบต.นาทอน

โทรศัพท์
087-5225079
081-2947978
083-1712569
081-4591015
081-6080433

รายงานการประชุม
ประชุมคณะทางานทีมวิจยั ครั้งที่ 3
วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
ณ ห้ องประชุมองค์การบริหารส่ วนตาบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า
************************************************************************************
จัดประชุมในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวทีวิเคราะห์ขอ้ มูลในแบบสอบถาม ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริ หารส่วนตําบลนาทอนที่ประชุมได้มกี ารเสนอปัญหาที่ได้คณะวิจยั ได้รับจากการจัดเวทีเพื่อเป็ นแนวทางใน
การปรับกลยุทธ์ในโอกาสต่อไปและพูดคุยเรื่ องแผนปฏิบตั ิการในการลงสนามเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
กลุ่มเป้ าหมายในการให้ขอ้ มูลโดยที่ประชุมเห็นด้วยในการปรับแผนกลยุทธ์จากการลงพื้นที่เปลี่ยนเป็ นการนัด
ประชุมร่ วมกันในเวทีเดียวแล้วแบ่งงานแบ่งทีมประกบกลุม่ เป้ าหมายเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกเพราะต้องการให้
สอดคล้องกับระยะเวลาที่เหลือน้อยลงของโครงการ
ปลัดตรา : จากเดิมแผนปฏิบตั ิงานที่ต้งั ไว้ต้งั แต่นาํ เสนอโครงร่ างนั้นเราต้องมีการลงสนามสัมภาษณ์เชิง
ลึกแต่ดว้ ยระยะเวลาและสภาพทางภูมิศาสตร์และภารกิจของผูร้ ่ วมทีมวิจยั ผมจึงมีความเห็นให้พวกเราช่วยเสนอ
กลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อให้งานออกมาดี เชิญครับ
นายกูดนัย : จากปัญหาดังกล่าวที่ปลัดกล่าวมานั้นถ้าดูขอ้ มูลในแบบสอบถามแล้วผมคิดว่าน่าจะให้มี
การนัดผูใ้ ห้ขอ้ มูลมารวมกันในที่เดียวกันโดยยังคงไว้ในกลุ่มเป้ าหมายเดิม ปริ มาณเท่าเดิมแล้วแบ่งหน้าที่กนั
รับผิดชอบสัมภาษณ์กนั เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์และแบบสอบถาม
นางกัลยทรรศน์ : เห็นด้วยกับข้อเสนอของรองปลัด อบต.นาทอน ดังนั้น ในวันนี้ขอให้พวกเราช่วย
วิเคราะห์ขอ้ มูล เนื้อหาและเติมเต็มในแบบสอบถามก่อนลงพื้นที่หรื อจัดกลุ่มเก็บข้อมูล
ปลัดตรา : ในแบบสอบถามควรเติมข้อมูลกลุ่มเป้ าหมายให้หลากหลายช่วงอายุหรื อจัดสัดส่วนให้
เหมาะสมน่าจะเป็ นแนวทางที่ดีเพื่อให้ได้การมีส่วนร่ วมในชุมชนและได้ทราบแนวคิดใหม่และหลากหลายมาก
ขึ้นและที่สาํ คัญช่วงอายุเด็กและเยาวชนนั้นทีมวิจยั ต้องการทราบแนวคิด ทราบปัญหา แนวทางแก้ปัญหา แนว
ทางการขับเคลื่อน แนวทางการสร้างความตระหนักของกลุม่ เหล่านี้
นางสาวอนัญญา : อยากให้เพิม่ สาเหตุของการติดสารเสพติด สาเหตุการยุง่ เกี่ยวกับยาสูบคืออะไรที่เป็ น
สาเหตุหลักๆของปัญหาและอยากกระบวนการมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนมติสมัชชาในระดับพื้นที่ดว้ ย
จะดํา : ในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ออกแบบสอบถามนั้นจะนําข้อเสนอไปปรับปรุ งให้ทนั ก่อนลงภาคสนาม
หรื อการจัดกลุ่มเก็บข้อมูล

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุมวันที่ 9 พ.ค. 2556
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ – สกุล
นางกันทิมา ขุนละออง
นางบุปผา
สุขมะแป้ น
นายกูดนัย
ราเหม
น.ส.ศุภิกา นุย้ คดี
น.ส.ณัฐชา กาเส็มส๊ะ
นายตรา
เหมโคกน้อย
นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
น.ส.อนัญญา แสะหลี
นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ
นายวิรายุทธ ละเมาะ
นางสุกลั ยา สอเหลบ

ที่อยู่
139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
อบต.นาทอน
28 ม.5 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล
547 ม.2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
366 ม.12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
81/1 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
63/2 ม.3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
51 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

โทรศัพท์
083-1918136
081-2947978
081-9634119
080-5501375
086-9614254
081-5411015
089-6587344
081-6080433
081-0982526
089-2970336
083-1712569

รายงานการประชุม
ประชุมคณะทางานทีมวิจยั ครั้งที่ 4
วันที่ 27 พฤษภาคม 2556
ณ ห้ องประชุมองค์การบริหารส่ วนตาบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า
..........................................................................................................................................................................
เริ่ มประชุมโดย นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง: กล่าวเปิ ดการประชุมคณะทํางานทีมวิจยั ซึ่งการประชุมครั้งนี้
เป็ นครั้งที่ 4 ที่เราได้ขบั เคลื่อนงานมาซึ่งมีท้งั ปัญหาอุปสรรคและความภาคภูมิใจในการทํางานพวกเราได้ลง
พื้นที่ได้ขบั เคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซ่ึงจะเห็นว่านาทอนไม่ได้ขบั เคลื่อนในประเด็นเดียวแต่ยงั มีเรื่ อง
อื่นๆอีกและได้เป็ นแกนนําในการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดมีความเข้าใจสมัชชาสุขภาพเป็ นอย่างดี
ทางนายกเองก็ได้นาํ รู ปแบบสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาปรับใช้ในพื้นที่
นายสมยศ : ในฐานะนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลนาทอนและเป็ นทีมวิจยั ของโครงการด้วยก็ยนิ ดี
และเห็นว่าสิ่งที่ทาํ เป็ นประโยชน์ต่อพี่นอ้ งประชาชนก็ไม่คิดที่จะปฏิเสธที่จะนําสิ่งดีมาลงในพื้นที่ตาํ บลนาทอน
และ เสนอว่าในส่วนของโครงการให้จดั เวทีรวมกลุ่มเป้ าหมายอีกครั้งในภาพรวมระดับตําบลโดยจัดหาสถานที่
กลางภายในตําบลเพื่อร่ วมแสดงความคิดเห็น ร่ วมหามาตรการการขับเคลื่อนมติสมัชชา
นายตรา เหมโคกน้อย : เห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณสมยศโดยเป็ นการคืนข้อมูลเบื้องต้นให้พ้นื ที่ได้
เพิ่มเติม เสนอแนะ แก้ไขไปพร้อมๆ กันโดยให้ตวั แทนกลุม่ เป้ าหมายที่หลากหลายจากทุกพื้นที่พ้นื ที่ละ 10-15
คนมาเข้าร่ วม
นางสาวอนัญญา แสะหลี : อยากเห็นในเวทีมีเนื้ อหาสาระ ให้เห็นความร่ วมมือ เห็นทีมกลไกหรื อ
โครงสร้างหมู่บา้ นและได้รูปแบบการขับเคลื่อนที่ชดั เจนมากขึ้น
นายตรา เหมโคกน้อย : มาตรการการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ายยาสูบในระดับพื้นที่มองว่าทํา
ยากเพราะวิถีชุมชน วัฒนธรรมและประเพณี ภายใต้แต่ละชุมชนปฏิบตั ิกนั มาช้านานจงเห็นว่าพวกเราทีมวิจยั ต้อง
พยายามกันมากขึ้นเพื่อให้ได้งานและข้อมูล ฉะนั้นบางเวทีเราจึงได้กลุ่มเป้ าหมายไม่ตรงและครอบคลุมเราต้อง
ทําใจและทําซํ้าเรื่ อยๆ ขึ้นชื่อว่าชาวบ้านแล้วเขาต้องทํางานหาเช้ากินคํ่าบางที่เขาคิดว่ามันไม่มีประโยชน์เสียเวลา
ทํามาหากินของพวกเขา
นายสมยศ : ได้แสดงความเป็ นห่วงกลัวว่ากลุ่มเป้ าหมายจะมาร่ วมไม่ครบดังนั้นต้องสํารองแผนสอง
เอาไว้โดยให้พนังงานของ อบต.นาทอนที่มีบา้ นพักอาศัยในพื้นที่ช่วยประสานอีกทางหนึ่งด้วย
ที่ประชุมเห็นด้วยและดําเนินการตามที่เสนอมาข้างต้น

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุมวันที่ 27 พ.ค. 2556
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ - สกุล
นายสมยศ
ฤทธิ์ธรรมนาถ
นางกันทิมา ขุนละออง
นางบุปผา
สุขมะแป้ น
นายกูดนัย
ราเหม
น.ส ศุภิกา
นุย้ คดี
น.ส ณัฐชา
กาเส็มส๊ะ
นายตรา
เหมโคกน้อย
นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
น.ส อนัญญา แสะหลี
นายวีรยุทธ
ละเมาะ
นางสุกลั ยา
สอเหลบ

ที่อยู่
81/1 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
อบต.นาทอน
28 ม.5 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล
547 ม.2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
366 ม.12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
63/2 ม.3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
51 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

โทรศัพท์
081-0982526
083-1918136
081-2947978
081-9634119
080-5501375
086-9614254
081-5411015
089-6587344
081-6080433
089-2970336
083-1712569

รายงานการประชุม
เวทีวพิ ากษ์ เพือ่ สรุปวิเคราะห์
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ณ ห้ องประชุมร้ านอาหารโสแดง เทศบาลตาบลทุ่งหว้า
************************************************************************************
เริ่ มประชุมโดยนางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง ผูป้ ระสานงานโครงการฯกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมซึ่งครั้ง
นี้เป็ นการวิพากษ์เพื่อสรุ ปวิเคราะห์หลังจากที่ได้มกี ารเก็บข้อมูลและได้วิเคราะห์มาแล้วระดับหนึ่ง และวันนี้เรา
ได้เชิญวิทยากรมาด้วยคือเชิญค่ะ
นายสฐากูร มหาวิจิตร : วิทยากรจังหวัดสตูลให้เกียรติพดู คุยก่อนเปิ ดประเด็นวิเคราะห์ วิพากย์ เรื่ อง
ยาสูบ ในเรื่ องการสูบบุหรี่ ในสถานศึกษาและที่สาธารณะโดยการทํากิจกรรมละลายพฤติกรรมและชวนคิดชวน
คุยกับผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
นายตรา เหมโคกน้อย : นักวิจยั หลักเป็ นวิทยากรเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการถอดองค์ความรู้จาก
ผูเ้ ข้าร่ วมให้เกิดการมีส่วนร่ วมมากที่สุดซึ่งที่ประชุมได้ร่วมแสดงวิพากษ์กนั อย่างหลากหายและมีส่วนร่ วมกัน
อย่างมากซึ่งทีมวิจยั หลักสามารถได้ขอ้ เสนอเพิ่มเติมจากเวทีที่นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้จาการลงพื้นที่หรื อการ
พบกลุ่มซึ่งข้อมูลมีดงั นี้.๑.ทัศนคติของการสู บบุหรี่
1.1 การสูบบุหรี่ เป็ นเรื่ องปกติของคนธรรมดาแต่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย
1.2 การสูบบุหรี่ ที่สามารถทําให้เกิดการผ่อนคลายนั้นร้อยละ 95 ไม่เห็นว่าสูบแล้วสามารถผ่อนคลาย
และเมื่อติดบุหรี่ สามารถไดนั้นไม่เป็ นความจริ งเพราะทุกคนคิดว่าเลิกเมียดีกว่าเลิกบุหรี่ ร้อยละ 95ในส่วนของ
บุหรี่ ถา้ มีพิษจริ งรัฐบาลน่าจะสัง่ หยุดผลิตไปแล้วแสดงว่าบุหรี่ มีพิษจริ งแต่รัฐบาลไม่ควรสนับสนุน
การสูบบุหรี่ ทาํ ให้คนใกล้ชิดเกิดความรําคาญร้อยละ 100 เห็นด้วยกับแนวคิด
2.กลยุทธ์ ในการขับเคลือ่ นให้ มกี ารสู บบุหรี่น้อยลง
2.1. ข้อมูลสุขภาพของคนที่สูบบุหรี่ ในชุมชน
2.2. หลักฐานเชิงประจักษ์ในชุมชน
2.3. การให้สาํ คัญกับสวยหล่อในสังคม
๓.มาตรการขับเคลื่อนมติสมัชชาประเด็นยาสูบ
3.1.สร้างมาตรทางสังคมโดยการออกกฎชุมชนที่กาํ หนดบทลงโทษทางสังคมในชุมชนนั้นๆ
3.2 ใช้กระบวนการ”นํ้าหยดลงหิน”โดยการอาศัยความถี่ในการให้ขอ้ มูลบ่อยๆในศาสนสถาน
3.3สร้างกระบวนปลูกฝังเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้รู้โทษของยาสูบ

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุมวันที่ 31 พ.ค. 56
ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่ /หน่ วยงาน

โทรศัพท์

1

นางไลลา บวชเดช

79 หมู่ที่ 9 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0913153675

2

นางมีหรอ ย่าเหล่

9/2 หมู่ที่ 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0895894124

3

นางพรทิพย์ ชูชื่น

138 หมู่ที่ 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0850795680

4

นางเจียมจิต ห้องโสภา

17/5 หมู่ที่ 1 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0836531316

5

นางวิไลวรรณ โสธามาต

11 หมู่ที่ 2 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0827306058

6

นางนวลปรางค์ ใจสมุทร

44 หมู่ที่ 2 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0896545492

7

นางยุพิน เสียมไหม

100 หมู่ที่ 3 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0913153675

8

นางอารี เกื้อเดช

5/1 หมู่ที่ 3 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0895894124

9

นางสุภาวดี ลาทัพ

9/2 หมู่ที่ 6 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0850795680

10 นางละเมียด สรรเพชร

59/1 หมู่ที่ 9 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0836531316

11 นางนิติพร

เสียมไหม 5/3 หมู่ที่ 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0827306058

12 นางสาวพรพิมล เมืองสง

129 หมู่ที่ 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0896545492

13 น.ส.สายทิพย์ สายสุวรรณ

11 หมู่ที่ 3 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

0913153675

14 นางโชคดี

16 หมู่ที่ 3 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

0895894124

เมืองจันทร์

15 น.ส.พรพรรณแสงสุวรรณ

111/2 หมู่ที่ 3 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0850795680

16 นางยุวรรณ

15/6 หมู่ที่ 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0836531316

ไฉนวงศ์

17 นางลัดดาวรรณ ไฉนวงศ์ 126 หมู่ที่ 5 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0827306058
18 นางสาวอารี

เจริ ญฤทธิ์

19/4 หมู่ที่ 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0896545492

19 นางปรี ดา ยานา

124/1 หมู่ที่ 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0913153675

20 นางร้อมะ

15 หมู่ที่ 8 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

เกื้อเดช

0895894124

21 นางสาวนิตยา

นราจร

110 หมู่ที่ 8 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0850795680

22 นางสาวศุภิกา

นุย้ คดี

139 หมู่ที่ 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

0805501375

23 นางสุนีย ์

แก้วกุด

4

0852120059

24 นางพรทิพย์

ลานิ

25/1 หมู่ที่ 2 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 089765099

หมู่ที่ 6 ตําบลย่าแก่ อําเภอบ่อหิน จังหวัดสตูล

ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่ /หน่ วยงาน

โทรศัพท์

25 นางสุพฒั น์

มากสะอาด

21 หมู่ที่ 9 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

0836571046

26 นางทิชากร

ศรี สุขใส

129 หมู่ที่ 9 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

0896566845

27 นางพิศสมัย

ละเมาะ

28 นางสาวเรวดี

เอียดเจิด

หมู่ที่ 6 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0873969428

85 หมู่ที่ 6 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0874776563

เวชสิทธิ์ 10/1 หมู่ที่ 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

29 นางสาวอารญา
30 นายสุรัตน์

80

หวันสมัน

75/1 หมู่ที่ 2 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0874795781

เวชสิทธิ์ 14 หมู่ที่ 7 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

31 นางละเอียด
32 นางเกศริ นทร์
33 นางสุภาวดี

เสียมไหม
จันทร์เพ็ญ

34 นางสุนิษา ทอดทิ้ง
35 นางหามีน๊ะ

88/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
7 หมู่ที่ 7 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
66/2 หมู่ที่ 5 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ปาทาน 5/1 หมู่ที่ 7 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

36 นางชฎากรณ์

ศรี จนั ทร์

37 นางอมรรัตน์

เทศนอก

87/1 หมู่ที่ 7 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

38 นางจันทิมา

การเหร็ ม

84

39 นางจรรยา
40 นางจันจิรา

ลิมาน

59 หมู่ที่ 7 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
หมู่ที่ 7 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

33 หมู่ที่ 7 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

หมายหลัม 99/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

41 นางสมใจ

โสสิกี

67 หมู่ที่ 6 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

42 นางตีก๊ะ

ประกอบ

21/3 หมู่ที่ 2 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

43 นางสาวอัสมาอ์ หมีนคลาน 74 หมู่ที่ 5 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
44 นางสุจิน

ยังปากนํ้า

39/1 หมู่ที่ 6 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

45 นางโสพิณ

ติงสง่า

18/2 หมู่ที่ 2 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

เพชรมุณี

18 หมู่ที่ 8 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

46 นางผิว
47 นางประไพ

ยอดสุวรรณ

113 หมู่ที่ 8 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

48 นางอลิศรา

สุทธิ์พงศ์

10/4 หมู่ที่ 8 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

49 นางอุไร

หนูรอด

0846327518

36 หมู่ที่ 8 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่ /หน่ วยงาน

50 นางวรรณา

พริ กแก้ว

114 หมู่ที่ 8 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

51 นางกัญหา

เทพศิริ

62 หมู่ที่ 9 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

52 นางสาวกุนวดี ศรี สมบูรณ์ 9
53 นางสาวขวัญฤทัย

โทรศัพท์

หมู่ที่ 1 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

เกื้อเดช 36 หมู่ที่ 1 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

0836549004

54 นางสาวผติกานต์ ท้องโสภา 17/5 หมู่ที่ 1 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
55 นางถนอม เมืองจันทร์

11/1 หมู่ที่ 3 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

56 นางสาววีณา

จิโสะ

15/3 หมู่ที่ 6 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

57 นางจิตติมา

ระเมาะ

32/2 หมู่ที่ 1 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

58 นางสาวจันจิรา หนูหมาด 111 หมู่ที่ 9 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0815438673
59 นางสาวริ นดา แสงขาว

19/2 หมู่ที่ 9 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

60 นางสาวยุภา

37 หมู่ที่ 3 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

61 นางยําบี

หีมปอง
เวชสิทธิ์

33/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

62 น.ส.ธัญจิรา ฮัน่ เซ่ง

69 ม. 8 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

63 นางกฤษณี

58 หมู่ที่ 8 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ชื่นอารมณ์

0836533467
0898791662

64 นางสาวกีละโรสธนวิทยากร 86 หมู่ที่ 1 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
65 นางสาวอัสมาอ์ หมีนคลาน 74 หมู่ที่ 5 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
66 นางพรทิพย์ ดอยอาสา

614/3 หมู่ที่ 8 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

67 นางกันทิมา

ขุนละออง

18

68 นางสุนิษา

ทอดทิ้ง

66/2 หมู่ที่ 5 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

69 นางจันจิรา

หมาดหลัง

99/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

หมู่ที่ 1 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

70 นางสาวอนัญญา แสะหลี

366 หมู่ที่ 12 ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

71 นางชุม

สุทธิพงศ์

38

72 นางวรรณา

พริ กแก้ว

114 หมู่ที่ 8 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

73 นางอารี

เกื้อเดช

5/1 หมู่ที่ 3 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

74 นางวรรณดี

ศรี รังแก้ว

41

หมู่ที่ 8 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

หมู่ที่ 3 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

0816080433

ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่ /หน่ วยงาน

75 นางศศิพร

สิงห์อินทร์

121 หมู่ที่ 3 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

76 นางวันดี

หลังเถาะ

36/1 หมู่ที่ 6 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

77 นางวิไล

เกื้อเดช

6/4

78 นางวรรณา เกื้อเดช

โทรศัพท์

หมู่ที่ 3 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

8 หมู่ที่ 3 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

79 นางสาวดารารัตน์ พัฒนรากุล 8 หมู่ที่ 5 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
80 นางรัตนา รัตนดร

96/2 หมู่ที่ 3 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

81 นางตีหวา

162 หมู่ที่ 1 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

82 นางอุไร

เกื้อเดช
ประกอบ

83 นายกูดนัย
84 นางบุบผา

ราเหม
สุขมองแป้ น

85 นางสาวมณฑา นวลคํา
86 นางสาวกานดา

2

หมู่ที่ 6 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

139 หมู่ที่ 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0819634119
139 หมู่ที่ 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0812947978
33/1 หมู่ที่ 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0833021645

ชอบงาม 26/2 หมู่ที่ 9 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0892970816

87 นางสาวฟารี ดา โต๊ะปลัด

139 หมู่ที่ 4 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0872993259

88 นางสาวมัณฑนา หมาดหมัน 112/6 หมู่ที่ 9 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0899581582
89 นางสุกลั ยา

สอเหลบ

90 น.ส.ณัฐชา กาเส็มส๊ะ

51

หมู่ที่ 2 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 0831712569

อบต.นาทอน

086-9614254

รายงานประชุม
เวทีบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ(MOU)
วันที่ 12 มิถุนายน 2556
ร้านอาหาร โสแดง เทศบาลตําบลทุ่งหว้า
****************************************************************************************
เริ่ มประชุมโดยนางกัลยทรรศน์ ติ้ งหวัง ผูป้ ระสานงานโครงการกล่าวต้อนรั บผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ซึ่ ง
กลุ่มเป้ าหมายในวันนี้เป็ นผูน้ าํ ท้องที่ได้แก่ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าํ ท้องถิ่นได้แก่ ผูบ้ ริ หารนายก อบต. สมาชิก
อบต. ผูน้ าํ ศาสนาได้แก่ อิหม่าม คอเต็บ บิหลาน คณะกรรมการมัสยิด พระสงฆ์ หรื อคณะกรรมการวัด และผูน้ าํ
ภาคประชาชนได้แก่ ผูน้ าํ จิตอาสา ประธานกลุ่มสตรี ผูน้ าํ กลุ่มองค์กร ตัวแทนกลุ่ม ผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นต้น ซึ่งจะ
เห็นว่ามีความหลากหลายมาก
นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ : นายก อบต.นาทอน ในฐานะทีมวิจ ัย ทําหน้าที่กล่าวชี้แจงทําความเข้าใจ
แก่กลุ่มเป้ าหมายในเวที MOU ว่า เวทีวนั นี้ทุกคนที่มาลงทะเบียน และนัง่ อยู่ ณ ที่น้ ีถือว่าเป็ นบุคคลที่สาํ คัญที่ควร
จารึ กเป็ นประวัติศาสตร์ไว้ เพราะเป็ นคนที่ทาํ ในสิ่งดีๆ ที่มีค่าต่อสังคม ประเทศชาติ และศาสนา เราทุกคนใน
วันนี้ต้งั ใจแล้วว่า จะลงนามในบันทึก ข้อตกลง และเขียนข้อความในป้ ายประกาศเจตนารมณ์ของตัวเองว่า จะ
ร่ ว มกัน ขับเคลื่อน ร่ ว มรณรงค์ประเด็ น ยาสู บให้เกิ ด ความตระหนัก ในตัว บุ ค คลทุ กคนว่า เป็ นพิษ ที่ ร้ ายกับ
ครอบครัวและประชากรชาติ ผมเห็นว่าทุกคนที่นงั่ อยูใ่ นที่น้ ียมิ้ แย้มแจ่มใส พร้อมกับการส่ งงบกลไกขับเคลื่อน
มาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพด้านอาหารระดับจังหวัดแล้ว ขอให้พระผูเ้ ป็ นเจ้าจงคุม้ ครอง และเป็ น
สักขีพยานให้พวกเราด้วย
นายกูดนัย ราเหม : หนึ่งในทีมออกแบบสอบถาม และร่ วมเก็บข้อมูลงานวิจยั ได้นาํ ทีมเยาวชนตําบลนา
ทอนแสดงละครด้านการสู บบุ หรี่ เป็ นการแสดงเปรี ยบเที ยบครอบครัว 2 ครอบครัว ครอบครั วแรก เป็ น
ครอบครัวที่อบอุ่น มีสมาชิก 5 คน ดังนั้นในหลักตามคําสอนศาสนา ลูกเชื่อฟังพ่อแม่ พ่อเป็ นแบบอย่างไม่สูบ
บุหรี่ ไม่กินเหล้าเมายา อยูก่ นั อย่างมีความสุ ขทั้งกาย ใจ สังคม และสติปัญญาในบั้นปลายชีวิตครอบครัว ลูก
ประสบความสําเร็ จ มีหน้าที่การงาน และอีกครอบครัวมีสมาชิก 3 คน มี พ่อ แม่ ลูกชาย 1คน คุณพ่อสูบบุหรี่
มาก่อน ไม่แต่งงาน ทั้งกินเหล้าเมายาและเที่ยวเตร่ ลูกชายหนึ่งคนจึงเป็ นเด็กน่ารัก เรี ยนเก่งมากในระดับประถม
จนเข้าสู่มธั ยมวัยรุ่ น ลองสูบบุหรี่ จากการแนะนําของเพื่อน แบบเยีย่ งอย่างของพ่อ จนการเรี ยนอ่อนลง ติด ร ติด
0 จนโรงเรี ยนเรี ยกผูป้ กครองเข้าพบ และในที่ สุด ลูกต้องจบอนาคตไปไม่ได้เรี ยนอีก เลย ครอบครั ว ไม่มี
ความสุข โดยเฉพาะคนเป็ นแม่ตอ้ งร้องไห้ตลอด เมื่อคิดถึงอนาคตของลูกและบั้นปลายชีวิตของครอบครัว
นายตรา เหมโคกน้ อย : หนึ่งในทีมวิจยั และรับหน้าที่เป็ นผูน้ าํ เป็ นธุรการร่ วมคิด ร่ วมคุย พร้อมเปิ ดรับ
ข้อเสนอจากพื้นที่ในเวทีถอดบทเรี ยน ในช่วงแรกได้เรี ยนเชิญอิหม่าม หมู่ที่ 9 บ้านวังเจริ ญราษฎร์ ต.นาทอน อ.
ทุ่งหว้า จ.สตูล และนายสุวรรณ สิงห์อินทร์ ประธานสภา อบต.นาทอน ร่ วมเป็ นวิทยากรชวนคิด ชวนคุย ใน

ประเด็นสร้างกลไก และกระบวนการขับเคลื่อนอย่างไรในพื้นที่เกี่ยวกับประเด็นยาสูบ โดยท่านอิหม่ามมัสยิด
หมู่ที่ 9 บ้านว้าเจริ ญราษฏร์ ได้เสนอว่า การเปิ ดหลัก สูตรการเรี ยน การสอนในเด็กช่ วงอายุ 7-12 ปี ได้ศึกษา
คัมภีร์อลั กรุ อ่านอย่างน้อยวันละหนึ่ งชัว่ โมง จะทําให้เด็กมีสมาธิ มีสติปัญญา มีสุขภาพจิตที่ดี มีความคิดและ
ภาวะผูน้ าํ กล้าแสดงออกในทางที่ดี จึงวิงวอนให้หน่ วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะท้องถิ่นควรคิดตระหนักที่จะ
ส่งเสริ มในเรื่ องนี้ ด้านคุณสุวรรณ สิงห์อินทร์ สมาชิก อบต.หมู่ 3 บ้านช่องไทร ประธานสภา อบต.นาทอน ได้
เสนอแนวคิดในการสร้างกลไกและกระบวนการในการเคลื่อนว่า หลายความคิดรวมเป็ นหนึ่ง ทํางานเชิงบูรณา
การ รวมยอดความคิดตกผลึก แล้วลงมือทํา กล่าวคือ อยากให้พ้นื ที่รวมตัวกัน นําแกนนําทุกกลุ่มต่างๆมาสร้าง
สภาของประชาชนในพื้นที่ และใช้กระบวนการประชุ ม ชวนคิด ชวนคุย นําปั ญหาเยาวชนมาคิดหาทางออก
แก้ไขกัน โดยมีการรื้ อฟื้ นความผิด หรื อกล่าวโทษซึ่ งกันและกัน แล้วร่ วมขับเคลื่อนการพัฒนาไปด้ว ยกัน
หลังจากนั้น นายตรา เหมโคกน้อย เชิญชวนให้กลุ่มเป้ าหมายในเวทีนาํ เสนอ ข้อเสนอด้านยาสูบ เพิ่มเติม ส่ วน
การลงนามใน MOU ปรากฏว่าได้ขอ้ เสนอดังนี้
1. ต้องการให้ผนู้ าํ ท้องที่ ผูน้ าํ ท้องถิ่น ผูน้ าํ ศาสนา และผูน้ าํ กลุ่มองค์กรภาคประชาชน ลงนามข้อตกลง
ของหมู่บา้ น เพื่อขับเคลื่อนมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบประจําทุกเดือน
2. ต้องการให้ผนู้ าํ ศาสนา กล่าวสุ นทรพจน์ ทุกวันศุกร์ ในศาสนาอิสลาม ในเรื่ องมาตรการควบคุ ม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ อย่างน้อยเดือนละครั้ง
คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง : กล่าวสรุ ปข้อมูลจากการวิจยั ตั้งแต่เวทีแรก ถึงเวทีทาํ MOU และเชิญชวนคน
ลงนามร่ วม

ปิ ดประชุมเวลา 15.00 น.

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม วันที่ 12 มิ.ย.2556
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
นายกลั้น
บัวสาย
73 ม.8 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางยุพิน
ณ พัทลุง
35 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นายสมบูรณ์ นราจร
112/7 ม.8 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นายสง
มณี ภาค
77 ม.8 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางละไม ระเมาะ
31 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางสมใจ โสลิกี
67 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางโชคดี เมืองจันทร์
16 ม.3 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางสายทิพย์ สายสุวรรณ
11 ม.3 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางละมัย ขุนแสง
91/2 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางอานงค์ คงจันทร์
92/2 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางพรทิพย์ คาจิ
25/1 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นายเชิดศักดิ์ หมีนหา
80 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นายวรศักดิ์ ส่งแสง
92/2 ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นายรุ่ งตะวัน ส่งแสง
92/2 ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นายกูดนัย ราเหม
139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางบุปผา สุขมะแป้ น
139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ด.ช อิมรอน หวังจิ
80 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นายหยิบ เอียดเกิด
76 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางไลลา ขาดเดต
ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางสมใจ ระเซาะ
ม.5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางลําไย นราจร
130 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นายวิสูตร ประกอบ
2 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
น.ส วีณา จิโส
15/3 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางจินดา แสงขาว
19/2 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นายลือชัย จิโส
89 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นายบีสน ลิมาน
20/2 ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
น.ส สุนิสา สรรเพชร
75 ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางรัตนา รัตนคช
90/2 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

โทรศัพท์
087-3912259
091-1682422
089-4621671
089-9778876
082-4359126
084-7488397
083-1711674
085-7992127
081-5438793
089-9765099
085-6740617
087-6945061
081-9634119
081-2847978
080-5399807
082-4255348
086-9694779
087-9670492
087-3974055
089-7362297

ที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ชื่อ – สกุล
นายพิสิษฐ์ สิงห์อินทร์
นางวรรณดี ศรี วงั แก้ว
น.ส อภิรดี ใจสมุทร
น.ส ปิ ยนุช เกื้อเดช
นางละเอียด เวชสิทธิ์
นายวีรยุทธ เอ้งฉ้วน
น.ส.มณฑา นวลคํา
นางสุกลั ยา สอเหลบ
นางฮาบีบ๊ะ เทศนอก
นางโฉม
ลิมาน
น.ส ณัฐชา กาเส็มส๊ะ
นายกูดนัย
ราเหม
นางอรสา
ละเขียด
นางอานงค์ คงจันทร์
นางร้อมะ
เกื้อเดช
นางปรี ดา
ยานา
นางฝาติมะ๊
มานะกล้า
นางถนอม
เมืองจันทร์
นางภีภา
ขุนพิทกั ษ์
นางสุบิน
ยังปากนํ้า
น.ส รจนา จ่าวิสูตร
นายวิริญา
โสลีกี
นายเจริ ญ
ประกอบ
นางพิสสมัย ละเมาะ
นางวาสนา ลิมาน
นางไสว
คงเลิศ
นายสมาน ลาทัพ
นายประสิทธ์ สรรเพชร
นายพันธุศ์ กั ดิ์ ลาทัพ

ที่อยู่ /หน่ วยงาน
ม.3 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
41 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
50/9 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
72 ม.3 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
14 ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
35/2 ม.5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
33/1 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
51 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
87 ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
33 ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
159 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
139 ม.4 ต.นาทอนอ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
71/1 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
92/2 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
15 ม.8 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
124/1 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
22 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
11/1 ม.3 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
110/1 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
17/4 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
114/1 ม.3 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
40/1 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
80 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
80 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
20/2 ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
21 ม .7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
9/2 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
59/1 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
9/2 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

โทรศัพท์
089-2953747
087-8991402
086-9614254
081-9634119
087-6307845
081-5438793
082-7306058
083-6531316
082-4282439
085-6553171
087-4442535
083-6548960
082-4213278
083-1831262
084-88393314
086-9606583
080-5465325
087-3870246

ที่
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

ชื่อ – สกุล
นางยุวรรณ ไฉนวงศ์
น.ส กีลาโรสน์ ธนวิทยากร
นายวีรยุทธ เอ้งฉ้วน
นายอนุวตั ร เสียมไหม
นายประกิจ ระเซาะ
นานศิลาวุฒิ เทศนอก
นางเจียมจิต ห้องโสภา
นางโชคดี
เมืองจันทร์
นางกมลทิพย์ ช่วยเอียด
นางจิตติยา ระเมาะ
นายดําริ ษ์
ประกอบ
นางฐิติรัตน์
สวัสดี
นางสุจิน
ยังปากนํ้า
น.ส ศุภิกา
นุย้ คดี
น.ส อนัญญา
แสะหลี

ที่อยู่ /หน่ วยงาน
15/5 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
36 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
33/2 ม.5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ม.5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ม.5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
17/5 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
16 ม.3 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
26/1 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
32/2 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
13/1 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
119/1 ม.8 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
39/1 ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
366 ม.12 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

โทรศัพท์
091-3153675
081-1161707
087-3911019
091-1698103
083-5318339
090-0693068
087-8951165
0736544576
082-7344026
080-9488239
082-7344026
080-5501375
081-6080433

รายงานการประชุม
ประชุมคณะทางานทีมวิจยั ครั้งที่ 5
วันที่ 13 มิถุนายน 2556
ณ ห้ องประชุมองค์การบริหารส่ วนตาบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า
************************************************************************************
เริ่ มประชุมโดยคุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง ผูป้ ระสานงานโครงการทําหน้าที่ในการนําหารื อในที่ประชุม
คณะทํางานและทีมวิจยั เพื่อเสนอผลการดําเนินการและรายงานความก้าวหน้าเพื่อจัดทํารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
ต่อไป
นายตรา : ในเบื้องต้นผมขอบอกทุกคนเลยว่าทีมวิจยั เราไม่เคยทําวิจยั เชิงปฏิบตั ิการมาเลยทําให้การ
รายงานโครงการคงมีขอ้ มูลไม่ครอบคลุมประกอบกับทุกคนมีงานในหน้าที่หลายอย่างกว่าจะพบกันเจอกันนั้น
ลําบากมากผมเองมีประสบการณ์ทาํ งานวิจยั มาบ้างแต่เป็ นคุณภาพซึ่งคิดว่ามันต่างกันก็ขอ้ ให้ผปู้ ระสานงานได้
อธิบายให้เจ้าของงบประมาณทราบด้วยเราได้ทีมวิจยั ขับเคลื่อนมาติสมัชชาระดับจังหวัด เราได้กระบวนการ
ขับเคลื่อนและรู ปแบบการขับเคลื่อนพอสมควรเช่นกระบวนการสภาองค์กรชุมชนหรื อแต่ละพื้นที่ใช้ชื่อไม่
เหมือนกันเราได้เห็นตําบลนาทอนใช้เครื่ องมือขับเคลื่อนของพื้นที่เองโดยเครื่ องมือชันชีสุขภาพทําให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมกับบริ บทของพื้นที่อื่นได้
นายกูดนัย : หนึ่งในทีมร่ วมเก็บข้อมูลในพื้นที่บอกว่าปัญหาการเชื่อร้อยระหว่างทีมนักวิจยั กับทีมเก็บ
ข้อมูลและกลุ่มเป้ าหมายยังมีให้เห็นการไม่ลงตัวเรื่ องเวลา เรื่ องกลยุทธ์และเรื่ องพื้นที่อยูบ่ า้ งทําให้ระยะเวลาใน
การจัดเก็บข้อมูลล้าช้ากว้ากําหนด การไม่เข้าใจในรายละเอียดโครงการก็เป็ นอีกปัญหาหนึ่งด้วย
นางสาวอนัญญา : ทีมวิจยั ที่ทาํ หน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลรู้สึกว่ายังไม่ได้เนื้อหาเท่าไหร่ ฉะนั้นข้อให้คณะ
ทีมวิจยั ทุกคนที่รับงานได้ทาํ หน้าที่ให้สมบูรณ์พร้อมส่งข้อมูลรายงานให้ดิฉนั ด้วยนะคะ
นางกัลยทรรศน์ : จากข้อมูลที่มีอยูต่ อ้ นนี้ที่เราร่ วมเก็บร่ วมปฏิบตั ิการกันมาคิดว่าได้อะไรบ้างแล้วพอที่
เป็ นข้อมูลเขียนรายงานได้และสามารถตอบโจทย์วตั ถุประสงค์ได้
มติ ที่ประชุมมอบหมายให้นางสาวอนัญญาเก็บข้อมูลทั้งเข้าร่ วมและรายงานต่อไป

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม วันที่ 13 มิ.ย. 56
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ – สกุล
นางกันทิมา
ขุนละออง
นางบุปผา
สุขมะแป้ น
นายกูดนัย
ราเหม
นางสาวศุภิกา นุย้ คดี
นางสาวณัฐชา กาเส็มส๊ะ
นายตรา
เหมโคกน้อย
นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
นางสาวอนัญญา แสะหลี
นายสมยศ
ฤทธิ์ธรรมนาถ
นายวีรยุทธ
ระเมาะ
นางสุกลั ยา
สอเหลบ

ที่อยู่
139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
159 ม.6 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล
28 ม.5 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล
547 ม.2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
366 ม.12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
88/1 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว่า จ.สตูล
63/2 ม.3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
31 ม.2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

โทรศัพท์
083-1918136
081-2947978
081-9624119
080-5501375
086-9614254
081-5411015
089-6587344
081-6080433
081-0982526
089-2970336
-

ผลจากการลงพืน้ ที่ของคณะทางานทีมวิจยั ในการติดตาม สนับสนุนในพืน้ ที่
****************************************************************************************
จากการดําเนินงานของโครงการ “โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อการติดตามมติมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครั้งที่ 3 วาระ มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบกรณี พน้ื ที่จงั หวัดสตูล
ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ประเด็น มาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบกรณี พ้นื ที่จงั หวัดสตูล ทีมวิจยั ได้ใช้พ้นื ที่ตาํ บลนา
ทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เป็ นพื้นที่ปฏิบตั ิการในการเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามเป้ าหมายเพื่อให้เห็น
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนเห็นการขับเคลื่อนมติสมัชชาอย่างเป็ นรู ปธรรมโดย อบต.นาทอนซึ่งเป็ น
หน่วยงานท้องถิน่ ในพื้นที่รับอาสาเป็ นศูนย์กลางในการเชื่อมระหว่างทีมงานวิจยั กับกลุ่มเป้ าหมายทําให้การบูร
ณาการหน่วยงานภาคีเครื อข่ายและการมีส่วนร่ วมของชุมชนมากขึ้น เจ้าหน้าที่ขององค์การบริ หารส่วนตําบล
ร่ วมกับชาวบ้านจัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อนมติสมัชชาประเด็นยาสูบในการเทศกาลมหกรรมกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ระดับอําเภอทุ่งหว้าเป็ นการขับเคลื่อนมติสมัชชาในวงกลางขึ้นจากกระดับพื้นที่หมู่บา้ น ตําบล ไปสู่
ระดับอําเภอและจังหวัดนอกจากนั้นในการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริ หารส่วน
ตําบลนาทอนได้นาํ มติสมัชชาประเด็นมาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบหารื อหาแนวทาง
ในเวทีประชุมเพื่อให้เกิดรู ปธรรมการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องโดยการบรรจุในยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาตําบล
นอกจากนี้ยงั ได้นาํ เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบลขององค์การบริ หาร
ส่วนตําบลนาทอนให้เป็ นกิจกรรมต่อเนื่องของกองทุนในการขับเคลื่อนมติสมัชชาประเด็นยาสูบเป็ นกิจกรรม
ประจําปี ที่กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตําบลนาทอนต้องปฏิบตั ิให้เกิดเป็ นรู ปธรรมในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง
นอกจากนี้จากการวิจยั และเข้าร่ วมกิจกรรมในชุมชนได้เห็นรู ปแบบการขับเคลื่อนมติสมัชชาในประเด็น
มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบในชุมชนมีทีมกลไกมีกระบวนการมีการติดตามโดยทีม
กลไกในพื้นที่ใช้กลไก”สภาแกหราตนเอง”เพื่อสุขภาวะที่ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล 4 ห่วงที่ร่วมร้อยเรี ยงในเกิด
กระบวนการและการมีส่วนร่ วมประกอบด้วยตัวแทนท้องที่ ที่มีผใู้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น กรรมการหมู่บา้ น
จํานวน 3-4 คน ตัวแทนท้องถิ่น ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตําบล จํานวน 2 คน ตัวแทนศาสนาใน
หมู่บา้ นที่หมายถึง ท่านอีหมํ่า คอเต็บ บิหลัน่ กรรมการมัสยิดของศาสนาอิสลาม เจ้าอาวาส หัวหน้าคณะ
พระภิกษุ กรรมการวัดของศาสนาพุทธหรื อตัวแทนศาสนาอื่นๆ ที่มีในชุมชนจํานวน 3-4 คน และตัวแทนภาค
ประชาชนหรื อภาคประชาสังคมในชุมชนซึ่งได้แก่ ผูน้ าํ จิตอาสา ผูน้ าํ ทางจิตวิญญาณ อาสาสมัคร ผูน้ าํ กลุ่ม
องค์กรต่างๆในหมู่บา้ นจํานวน 8-10 คน ซึ่งสภาแกหราตนเองนี้มีทุกหมู่บา้ นทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนแผนงาน
กิจกรรมต่างๆในชุมชนภายใต้เครื่องมือสมัชชาสุ ขภาพในชุมชนบ้าง ใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพหรื อชันชี
สุ ขภาพของคนตําบลนาทอนที่รู้จกั กันดีบา้ งหรื อบางพื้นที่ชุมชน หมู่บา้ นใช้เครื่ องมือประเด็นผลกระทบด้ าน

สิ่งแวดล้อมบ้างเช่นพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านวังตง เป็ นต้นสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมให้คนในชุมชนได้ร่วมคิดร่ วม
ทําร่ วมจัดการกับปัญหาชุมชนโดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชนที่สภาแกหราตนเองเพื่อสุขภาวะ
ทุกหมู่บา้ นต้องปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบนั พื้นที่ตาํ บลนาทอนนํามติสมัชชาสุขภาพมาตรการการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ
โดยสภาแกหราตนเองเพื่อสุขภาวะจัดเวทีหาข้อเสนอประเด็นปัญหาด้านสุขภาพและหาแนวทางแก้ปัญหาโดย
กระบวนการมีส่วนร่ วมภายใต้เครื่ องมือชันชีสุขภาพตําบลนาทอนเพื่อจัดทําเป็ นกติกาชุมชนด้านสุขภาพตําบล
นาทอนเช่น มีขอ้ เสนอให้ปลูกผักปลอดสารพิษทุกครัวเรื อน มีขอเสนอให้ร่วมป้ องกันยาเสพติดการสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นแสนสุข การรณรงค์ให้ลด ละ เลิกบุหรี่ ในหัวหน้าครอบครัว เป็ นต้น ซึ่งขณะนี้ได้กลไกสภาแก
หราตนเองเพื่อสุขภาวะทุกหมู่บา้ น มีสภาแกหราตนเองเพื่อสุขภาวะตําบลนาทอน จํานวน 2 ชุดที่เป็ น
คณะทํางานในการสังเคราะห์ขอ้ มูลและหนุนเสริ มด้านวิชาการ การประสานงาน งบประมาณและบุคลากร
ให้แก่ทีมหมู่บา้ น ทีมกลไกหมู่บา้ นมีหน้าที่ขบั เคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่ วมในชุมชน จัดเวทีรับข้อเสนอ
ประเด็นปัญหาที่ตอ้ งยกเป็ นชันชีสุขภาพหมู่บา้ นและขับเคลื่อนไปสู่กติกาหมู่บา้ นกติกาตําบลด้านสุขภาพใน
ที่สุด
สิ่งที่ทาให้ ชุมชนเกิดความตระหนักในมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุ ขภาพด้ านยาสู บ คือ
1.การมีขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถามและสังเคราะห์แล้วพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ เพิม่ ในเด็กและเยาวชนที่
มีหวั หน้าครอบครัวสูบบุหรี่
2.สุภาพสตรี หรื อแม่บา้ นส่วนมากไม่เห็นด้วยที่สามีหรื อหัวหน้าครอบครัวสูบยาสูบ
3.การวิจยั พบว่าสาเหตุที่ทาํ ให้เด็กเยาวชนหรื อคนที่ติดบุหรี่ เพราะอยากลอง ตามเพื่อน และเข้าสังคม
โดยเมื่อติดแล้วไม่แน่ใจว่าจะเลิกได้หรื อไม่ได้และเกือบ 70 เปอร์เซ็น ที่ตอ้ งมีพฤติกรรมสูบทุกวัน
4.ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประมาณ 1,000 บาท/เดือน ซึ่งกลุ่มเป้ าหมายที่ทีมวิจยั สอบถามและสุ่มตัวอย่างเป็ น
เด็กและเยาวชน กลุ่มวัยรุ่ น ซึ่งเห็นว่าน่าเป็ นมากเพราะเยาวชนไม่มีรายได้ ไม่มีงานทํา ต้องขอเงินจากพ่อ-แม่
ฉะนั้นปัญหาสังคมย่อมจะเกิดขึ้นในอนาคต
ประโยชน์ ทไี่ ด้ จากงานวิจยั
1.ทีมวิจยั ได้คน้ พบกระบวนการการมีส่วนร่ วมในชุมชนด้วยกลไกสภาแกหราตนเองเพื่อสุขภาวะทุก
หมู่บา้ นที่นาํ บุคคลหลายๆฝ่ ายในหมู่บา้ นมาร่ วมเป็ นโครงสร้างการพัฒนาชุ มชนเพื่อความน่าอยู่
2.กระบวนการมีส่วนร่ วมโดยสภาตนเองเพื่อสุขภาวะภายใต้เครื่ องมือ”ชันชีสุขภาพ”ตําบลนาทอนได้
เห็นแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และงานอื่นๆที่ลงสู่พ้นื ที่หมู
บ้าน
3.ด้วยรู ปแบบที่มีท้งั กลไกและกระบวนการความร่ วมมือทําให้มีความหวังในการขับเคลื่อนมติสมัชชา
อย่างต่อเนื่องในชุมชนไปสู่การต่อสู่ให้ได้มาซึ่งแผนชุมชนที่ตระหนักและเดินตามมติสมัชชา การปรับแผน/

กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี และแผนที่ทางยุทธศาสตร์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพทําให้เห็น
การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องแน่นอน

รายงานผลการติดตามมติและข้ อเสนอเพิม่ เติมเพือ่ การขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ 3
วาระ นโยบายสนับสนุนพืน้ ที่จดั การตนเองเพือ่ สังคมสุขภาวะ
****************************************************************************************
รายละเอียดผลการติดตามมติและข้อเสนอแนะต่อมติสมัชชาสุ ขภาพและแนวทางการขับเคลือ่ นมติ
ข้ อมติ
1. ขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนพื้นที่จดั การ
ตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ เป็ นนโยบายสําคัญ โดยมอบให้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่ วมกับสมาคมองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริ หารส่วน
ตําบลแห่งประเทศไทย เป็ นแกนประสานให้เกิดคณะกรรมการที่เป็ นกลไกการดําเนินการประกอบด้วยตัวแทน
จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชุมชนท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน
โดยให้มีผแู้ ทนชุมชน ในสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้คณะกรรมการมีหน้าที่พฒั นากลไกการจัดการ
ตนเองและพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้จดั การตนเองในทุกระดับ
ผลการติดตามมติ
ปัจจุบนั ยังไม่เกิดคณะกรรมการที่เป็ นกลไกกลางในการดําเนินการพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองได้
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยงั ไม่มีการเสนอเรื่ องดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่
องค์กรที่ร่วมรับผิดชอบคือสภาองค์กรชุมชนได้จดั สมัชชาปฏิรูปประเทศไทยของเครื อข่ายองค์กรชุ มชนเพื่อการ
ปฏิรูป เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 และมีมติเกี่ยวกับการจัดการตนเอง ดังนี้
1.เรื่องทีเ่ ครือข่ ายองค์กรชุมชนจะขับเคลือ่ นทันทีเพือ่ การจัดการตนเอง
1.1 ด้ านการคืนอานาจการจัดการตนเองให้ ชุมชนท้องถิ่น
(1) ให้เครื อข่ายองค์กรชุมชนระดับตําบล มีส่วนกําหนดแผนพัฒนาในระดับชุมชนตําบล ร่ วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น
(2) พัฒนากลไกร่ วม ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ท้องถิ่น ท้องที่ นักวิชาการ โดยองค์กร
ชุมชนเป็ นแกนหลัก เพื่อหนุนเสริ มชุมชนท้องถิ่นให้สามารถจัดการตนเองได้ นําไปสู่การจัดความสัมพันธ์ใหม่
อย่างมีศกั ดิ์ศรี และเท่าเทียม
(3) สร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชนฐานล่างโดยจัดให้มีเวทีสมัชชาระดับตําบล โดยสภาองค์กรชุมชน
รวมถึงเครื อข่ายองค์กรชุมชนเป็ นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเพื่อกําหนดแผนพัฒนาการปฏิรูปสู่การจัดการ
ตนเองที่สอดคล้องตามบริ บทพื้นที่
(4) สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ (พื้นที่ ศักยภาพ ภัยคุกคาม) เพื่อนา
มาจัดทาแผนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองทั้งระยะสั้น กลาง ยาว
(5) กําหนดประเด็นร่ วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปโดยใช้พ้นื ที่เป็ นตัวตั้ง*
(6) จัดกลไกความร่ วมมือเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปโดยมีสดั ส่วนของเครื อข่ายองค์กรชุมชนไม่ต่าํ กว่า

ร้อยละ 60
(7) ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถจัดหลักสูตรหรื อรู ปแบบการศึกษา ที่สอดคล้องตามบริ บทในพื้นที่
ปัญหาอุปสรรค์
แม้ว่าประเด็นการสนับสนุนพื้นที่การจัดการตนเองจะเป็ นประเด็นหลักในการจัดสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ
ครั้งที่ 3 แต่เมื่อมีมติออกมาการขับเคลื่อนกลับทําได้อย่างล่าช้า อันอาจเนื่องมาจาก
- หน่วยงานหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้องพยายามหยิบยกเรื่ องดังกล่าวเป็ นประเด็นของตนเองโดยขาดการบูรณา
การ เช่น มีการจัดสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยและมีมติเกี่ยวกับการจัดการตนเอง มีการจัดสมัชชาสภา
องค์กรชุมชนซึ่งก็มีเรื่ องการจัดการตนเองเป็ นวาระหลัก
- สถานการณ์ทางการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง มีความแตกแตกทําให้รัฐบาลซึ่งเป็ นองค์กรหลักที่จะต้อง
นํานโยบายไปขับเคลื่อนไม่ได้ให้ความสนใจต่อมติสมัชชาเท่าที่ควร
- ปัญหาอุทกภัยในหลายจังหวัดทําให้ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งคณะกรรมการได้
ข้ อเสนอ
1. ให้คณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติร่วมกับ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.) สภาพัฒนาการเมือง และสมาคมองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดแห่ งประเทศไทย สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริ หารส่วนตําบลแห่ งประเทศไทย ร่ วมกับจัดตั้ง
คณะกรรมการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 วาระนโยบายสนับสนุนพื้นที่จดั การตนเองเพื่อ
สุขภาวะ ข้อ 1
2. ขอให้ที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนตําบลระดับชาติผลักดันให้เกิดคณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อเป็ น
ผูแ้ ทนในคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่จดั การตนเอง
ข้ อมติ
1.1 พัฒนากลไกร่ วมในชุมชนท้องถิ่นให้มีบทบาทสําคัญในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พื้นที่ในทุกระดับ ทั้งแผนชุมชน แผนท้องถิ่น แผนอําเภอ และแผนจังหวัด โดยให้กลไกดังกล่าว มีสดั ส่วนผูแ้ ทน
ภาคประชาชนกับภาคประชาสังคมรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
ผลการติดตามมติ
ในพื้นที่ภาคใต้ยงั ไม่มีพ้นื ที่ใดสามารถพัฒนากลไกร่ วมเพื่อการจัดทําแผนที่มีสดั ส่วนตามมติสมัชชาเลย
ไม่ว่าจะเป็ นระดับท้องถิ่น อําเภอ หรื อจังหวัด แต่อาจมีบางพื้นที่ที่มีการจัดทําแผนพัฒนาเชิงประเด็น เช่นแผน
สวัสดิการ แผนการรับมือภัยพิบตั ิ ที่มีการจัดทําแผนร่ วมระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และท้องถิ่น เช่ น
แผนการจัดการภัยพิบัตบิ ้ านหาดทรายดา อาเภอเมือง จังหวัดระนอง เป็ นต้น
ปัญหาอุปสรรค

จากการติดตามมติพบว่าอุปสรรคที่สาํ คัญของการพัฒนากลไกร่ วมคือ การขาดเจ้าภาพ หรื อผูก้ ่อการให้
เกิดกลไกร่ วม และการตีความหมายของผูแ้ ทนภาคประชาชนที่อาจมีการตีความหมายที่แตกต่างกันออกไปของ
แต่ละจังหวัดหรื อแต่ละพื้นที่
ข้ อเสนอ
1. ให้กรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้องถิน่ ร่ วมกับสมาคมองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดแห่ งประเทศไทย
สมาคมสันนิ บาตเทศบาลแห่ งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริ หารส่ วนตําบลแห่ งประเทศไทย
จัดทําแผนปฏิบตั ิหรื อแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่ วม โดยในการ
จัดทําแผนจะต้องมีตวั แทนภาคประชาชนเข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
2. ขอให้สมัชชาสุ ขภาพแต่ละจังหวัดควรนิ ยามความหมายของภาคประชาสังคมให้ชดั เจน และเป็ นผู้
ผลักดันให้มีการเสนอชื่อตัวทนภาคประชาสังคมเข้าสู่คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
3. ส่ งเสริ มให้สภาองค์กรชุมชนตําบลเป็ นตัวแทนภาคประชาชนในการร่ วมจัดทําแผนพัฒนาหมู่บา้ น
แผนพัฒนาตําบล ร่ วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ให้มีการศึก ษา ทบทวน ระเบี ยบที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการจัด ทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยให้ลดข้อ
ติดขัด ที่อุปสรรคที่จะมีผลต่อการเข้าไปมีส่วนร่ วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
ข้ อมติ
1.2 สร้างมาตรการเพื่อกําหนดให้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ มีแผนงานและ
โครงการที่ชุมชนในพื้นที่น้ นั เป็ นผูร้ ั บผิดชอบโครงการร่ ว มกับท้องถิ่นและ/หรื อราชการส่ วนภูมิภาค โดยมี
งบประมาณสนับสนุ น จากท้องถิ่น และ/หรื อราชการส่ วนภูมิภ าค ในสัด ส่ วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของ
งบประมาณที่ดาํ เนินการด้านสุขภาวะแต่ละพื้นที่
ผลการติดตามมติ
เมื่อไม่สามารถจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาข้อเสนอหรื อวางแนวทางในการพัฒนากลไกการ
พัฒนาพื้นที่จดั การตนเองในระดับประเทศตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ วาระนโยบายสนับสนุนพื้นที่จดั การ
ตนเอง ข้อ 1 ได้ ทําให้กลไกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ดังนั้น จึงยังไม่พบว่าพื้นที่ใดมีการ
สร้างมาตรการมาตรการเพื่อกําหนดให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ หรื อมีแผนและโครงการที่ชุมชนใน
พื้นที่น้ นั เป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการร่ วมกับท้องถิ่นและ/หรื อราชการส่วนภูมิภาค โดยมีงบประมาณสนับสนุนจาก
ท้องถิ่นและ/หรื อราชการส่วนภูมิภาค ในสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณที่ดาํ เนินการด้านสุข
ภาวะแต่ละพื้นที่
ปัญหาอุปสรรค
ปัญหาสําคัญต่อการขับเคลื่อนมติขอ้ นี้ คือ หนึ่งกลไกการมีส่วนร่ วมที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ และ ข้อ
กฎหมายหลาย ๆฉบับที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณโดยเฉพาะกับงบประมาณของส่วนท้องถิ่น
ซึ่ง

จําเป็ นต้องได้รับการปรับปรุ งหากจะให้การดําเนินการเป็ นไปตามมติสมัชชาข้างต้น
ข้ อเสนอ
1. ขอให้กระทรวงการคลังออกประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้ว ย หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
ประจําปี ให้การจัดสรรงบประมาณของท้องถิ่นร้อยละ 25 ที่เป็ นงบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องเป็ น
การพัฒนาตามแผนงานที่ประชาชนเสนอและเป็ นผูด้ าํ เนินการเองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30
2. ขอให้กรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดแผนงานสนับสนุนกิจกรรมการจัดการตนเองของ
พื้นที่เป็ นโครงสร้างถาวรของการจัดทําแผนงบประมาณของแต่ละองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และ
จะต้องมีสดั ส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมดในแต่ละปี
ข้ อมติ
1.3 สร้างกลไกเพื่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการตนเองให้กบั ชุมชนท้องถิน่
ผลการติดตามมติ
ยังไม่มีการพัฒ นากลไกพัฒนาศัก ยภาพที่ชัด เจน มีเพีย งบางหน่ ว ยงานที่ เริ่ มขับเคลื่อนงานสร้ าง
ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น
เมื่อวันที่ 21-24 สิ งหาคม 2554 เครื อข่ายแผนชีวิตชุมชนพึ่ งตนเองฯ ร่ วมกับภาคีพฒั นาทั้งภาครัฐ
และเอกชน 12 หน่วยงาน อาทิ สํานักงานปฏิรูป สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.) สภาพัฒนาการเมือง ฯลฯ จัดเวทีพฒั นาศักยภาพแกนนําขับเคลื่อนแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมระดับตําบล เพื่อการเปลี่ยนแปลงชุ มชนท้องถิ่นสู่ก ารจัด การตนเองภาค
อีสาน มีตวั แทนองค์กรชุมชนระดับตําบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ และตัวแทนหน่ วยงานภาครัฐ ใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่ วมงานกว่า 200 คน โดยการพัฒนาศักยภาพแกนนําเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนา
สังคมฯ ดังกล่าวเป็ นกระบวนการก่อให้เกิดการยกระดับการจัดทําแผนชีวิตชุมชน สู่การขับเคลื่อนแผนพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับตําบล โดยองค์กรชุมชนเป็ นกลไกหลักสําคัญ อีกทั้ง
ยังเป็ นอีกหนึ่งแนวทางในการร่ วมกันยกระดับการพัฒนาที่ใช้พ้นื ที่ตาํ บล จังหวัด เป็ นตัวตั้ง เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถจัดการตนเองได้ ซึ่งเครื อข่ายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง
เครื อข่ ายองค์กรประชาชนจังหวัดพิษณุ โลก สภาองค์ก รชุ มชนจังหวัด พิษ ณุ โลก มูลนิ ธิคนเพียงไพร
เครื อข่ ายการเมืองภาคประชาชน สภาพัฒ นาการเมื อง และสถาบัน พัฒนาองค์ก รชุ ม ชน(พอช.)สํานัก งาน
ปฏิบตั ิการภาคเหนือ ได้จดั เวทีคนพิษณุโลกปฏิรูปสังคมสู่ ชุมชนท้ องถิ่นจัดการตนเอง ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.
เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทําความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ จงั หวัดเทียบเคียงกับแผนพัฒนา
ภาคประชาชนจัง หวัด พิษ ณุ โ ลก และจัด ทําข้อ เสนอเชิ งนโยบายที่ ทาํ ให้ข บวนองค์ก รชุ มชนขยายผลการ
ดําเนินงานได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงเกิดการปฏิรูปตนเองของขบวนองค์กรชุมชน เพื่อให้ขบวนองค์กรชุมชน
ติดตามนโยบายแผนงานที่ส่งผลกระทบกับชุมชนท้องถิ่น

ปัญหาอุปสรรค
การพัฒนาศักยภาพยังเป็ นการพัฒนาในเชิงปัจเจกและพัฒนาแยกส่วนออกจากกันตามประเด็นที่
ชุมชนท้องถิ่นต้องการจัดการ เช่นการพัฒนาศักยภาพเพื่อการจัดการกองทุนสวัสดิการ หรื อ การพัฒนาศักยภาพ
เพื่อการจัดการภัยพิบตั ิ เป็ นต้น แต่ยงั ขาดการให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพในภาพรวมหรื อการพัฒนา
ศักยภาพที่มุ่งเน้นการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการวางแผน การจัดการกับแผนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด
ข้ อเสนอ
1. ขอให้เครื อข่ายสมัชชาสุขภาพแต่ละจังหวัดร่ วมกับ สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
และสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จดั ทําหลักสูตรพัฒนาศักยภาพชุ มชนด้านการจัดการตนเองโดยการ
สนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สภาพัฒนาการเมือง และสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน
2. ให้มีการนําหลักสูตรที่ได้จากข้อ 1 ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพให้กบั เครื อข่ายสภาองค์กรชุมชน โดย
การสนับสนุนจากสถานศึกษาในพื้นที่น้ นั ๆ
ข้ อมติ
1.4พัฒนากลไกให้ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทสําคัญในกระบวนการติดตาม กํากับ และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ
ผลการติดตามมติ
ปัจจุบนั ยังไม่มีการพัฒนากลไกการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดที่เป็ นไปตามมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 วาระนโยบายสนับสนุ นพื้นที่จดั การตนเอง ข้อ 1 จึงยังไม่มีแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการ
พัฒนาให้ติดตาม หากแต่มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่เกิดจากกลไกคณะกรรมการจังหวัดบูรณาการ ซึ่ง
ต้องจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามที่สาํ นักงานพัฒนาระบบราชการ (กพร.) กําหนด ซึ่งแม้ว่าแผนดังกล่าวจะไม่
ได้มาจากกระบวนการมีส่วนร่ ว มตามเจตนารมณ์ข องสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติก็ตาม แต่ก็ยงั มีค วามจําเป็ นที่
จะต้องได้รับการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ เพราะถือเป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึ่ งที่ส่งผลต่อการจัดการตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่น
ปัญหาอุปสรรค
กลไกการติดตามของภาคประชาชนยังไม่มีความเข้มแข็งพอและไม่เป็ นที่ยอมรับของหน่วยงาน
ภาครัฐและท้องถิน่ รวมถึงยังไม่มีขอ้ กฎหมายที่ชดั เจนในการให้อาํ นาจชุมชนท้องถิน่ ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม
การดําเนินงานของภาครัฐตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้ อเสนอ
1. ขอให้ที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัดเป็ นกลไกหลักในการสร้างกระบวนการกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่

ข้ อมติ
๑1.5 สร้างข้อตกลงร่ วมกับหน่วยงานและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดนโยบายรวมถึงองค์กร
สนับสนุ นงบประมาณให้มีนโยบาย และจัดสรรงบประมาณหรื อเงินทุนให้ชุมชนท้องถิ่น บริ หารจัดการ ตาม
ภารกิจที่ชุมชนท้องถิ่นเป็ นผูก้ าํ หนดและตัดสินใจเอง
ผลการติดตามมติ
ไม่มีพ้ืนที่ใดหรื อชุ มชนท้องถิ่น ใดที่ สามารถสร้ างข้อตกลงร่ วมระหว่างหน่ วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
กําหนดนโยบาย หรื อข้อตกลงร่ วมเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณของท้องถิ่นแล้วสามารถให้ชุมชน
ท้องถิ่นเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการเองได้
ปัญหาอุปสรรค
ไม่มีขอ้ กฎหมายหรื อกลไกเชิงอํานาจที่เปิ ดโอกาสหรื อเอื้ออํานวยให้มีการสร้างข้อตกลงร่ วมเพื่อการ
บริ หารงบประมาณของท้องถิ่น
ข้ อเสนอ
1. ขอให้อ งค์ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด ร่ วมกับ สถาบัน พัฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน สภาพัฒ นาการเมื อ ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย คณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ จัดสรรงบประมาณหรื อเงินทุนให้
ชุมชนท้องถิ่น บริ หารจัดการ ตามภารกิจที่ชุมชนท้องถิ่นเป็ นผูก้ าํ หนดและตัดสิ นใจเอง ในลักษณะที่
เป็ นการจัดสรรงบประมาณเป็ นรายปี ให้ชุมชนสามารถตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดําเนิ นการได้เอง
โดยรายงานผลให้แหล่งทุนทราบทุกสิ้นปี
2. ให้ที่คณะกรรมการที่มาจากผูแ้ ทนจากสภาองค์กรชุมชนตําบล ผูแ้ ทนจากเครื อข่ ายสมัชชาสุ ขภาพ
เครื อข่ ายจากภาคประชาสังคม เครื อข่ ายจากส่ วนท้องถิ่น ผูแ้ ทนจากภาครั ฐ และผูแ้ ทนจากภาค
วิชาการในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน เป็ นคณะกรรมการจัดทําข้อตกลงร่ วมเพื่อการสนับสนุ นนโยบายพื้นที่
จัดการตนเอง
ข้ อมติ
1.6 ร่ วมกับสถาบันวิชาการ ศึกษาวิจยั รู ปแบบการปกครอง โครงสร้างเชิงอํานาจ ลักษณะความสัมพันธ์ ที่
เอื้อต่อการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับบริ บทของพื้นที่ ทั้งในระดับหมู่บา้ น ตําบล อําเภอ
จังหวัดและในพื้นที่ลกั ษณะพิเศษ โดยศึกษาให้แล้วเสร็ จภายใน 2 ปี เพื่อรายงานผลต่อสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ
ครั้งที่5 และคณะรัฐมนตรี เพื่อผลักดันให้เกิดการทดลองปฏิบตั ิการในพื้นที่ตน้ แบบ
ผลการติดตามมติ
เริ่ มมีสถาบันอุดมศึกษาหลายสถาบันที่ให้ความสนใจเรื่ องการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น แต่ยงั ไม่มี
การดําเนินการวิจยั อย่างจริ งจังเกี่ยวกับรู ปแบบการปกครอง โครงสร้างเชิงอํานาจ ลักษณะความสัมพันธ์ ที่เอื้อต่อ

การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับบริ บทของพื้นที่ ทั้งในระดับหมู่บา้ น ตําบล อําเภอ จังหวัด
และในพื้นที่ลกั ษณะพิเศษ
ปัญหาอุปสรรค
ไม่มีงบประมาณสนับสนุนเพื่อการวิจยั
สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้กาํ หนดประเด็นการศึกษารูปแบบการปกครอง โครงสร้างเชิงอํานาจ หรื อการ
จัดการชุมชนท้องถิ่น เป็ นประเด็นหลักในการศึกษาวิจยั
ข้ อเสนอ
1. ให้สาํ นักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติเสนอมติ สมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ 3 วาระ นโยบาย
สนับสนุนพื้นที่จดั การตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้
สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษาขอความร่ วมมือสถาบัน อุด มศึกษาแต่ ละแห่ งกําหนดเรื่ อง
ดังกล่าวเป็ นประเด็นหลักในการวิจยั ของสถาบันแต่ละแห่ง
2. ขอให้สถาบันทางวิชาการมีนโยบายให้บุคลากรร่ วมกับเครื อข่ายภาคประชาสังคมดําเนิ นการวิจยั เรื่ อง
รู ปแบบการจัดการตนเองที่เหมาะสมต่อพื้นที่
3. ขอให้สาํ นักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติสนับสนุ นงบประมาณเพื่อการจัดทํางานวิจยั ตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ข้ อมติ
2. ขอให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพิจารณา กําหนดเรื่ องพื้นที่จดั การตนเองเพื่อสังคมสุ ขภาวะเป็ น
หนึ่ งในระเบียบวาระของสมัชชาสุ ขภาพเฉพาะพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อติดตาม ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
พื้นที่ทุกระดับภายในจังหวัด
ผลการติดตามมติ
การดําเนินการเรื่ องพื้นที่จดั การตนเองยังเป็ นการดําเนินการในภาพรวม เช่น การจัดการตนเองของ
จังหวัดในเรื่ อง เชียงใหม่มหานคร หรื อ การจัดการตนเองของปัตตานี เรื่ อง ปัตตานีมหานคร และเป็ นการจัดการ
ตนเองในรายประเด็น เช่นประเด็นภัยพิบตั ิ แต่รูปธรรมที่ชดั เจนเกี่ยวกับการนําเรื่ องการจัดการตนเองของชุชน
ท้องถิน่ มาขับเคลื่อนในลักษณะสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่น้ นั ในพื้นที่ภาคใต้ยงั ไม่มีจงั หวัดใดดําเนินการตาม
มติขา้ งต้น
ปัญหาอุปสรรค์
ยังไม่มีการสนับสนุนที่ชดั เจนให้เกิดการขับเคลื่อนสมัชชาเฉพาะพื้นที่ทาํ ให้ไม่สามรถนําเรื่ องการ
จัดการตนเองไปขับเคลื่อนได้
ข้ อเสนอ
1. ให้สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพิจารณาให้ความสําคัญเป็ นลําดับต้นแก่พ้ืนที่ที่ขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดสมัชชาเฉพาะพื้นที่ให้กบั พื้นที่ที่เสนอประเด็นสมัชชาเฉพาะพื้นที่
เรื่ องการจัดการตนเอง
ข้ อมติ
3. ขอให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เป็ นองค์กรหลักในการ
สนับสนุนงบประมาณ และประสานการดําเนิ นงานร่ วมกับ สภาองค์กรชุมชน เครื อข่ายองค์กรชุมชนเครื อข่าย
ภาคประชาสังคม เครื อข่ ายสมัชชาสุ ข ภาพจังหวัด เครื อข่ ายองค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น และหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในจังหวัด ใช้เงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 66, 78(3), 87(1), 87(4), 163ดําเนินการออกแบบ และ
ผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการตนเองตามรู ปแบบที่เหมาะสม
ผลการติดตามมติ
ยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยเฉพาะองค์การบริ หารส่วนจังหวัดใด ที่ดาํ เนินการเป็ น
องค์กรหลักในการสนับสนุนงบประมาณ และประสานการดําเนินงานร่ วมกับ สภาองค์กรชุมชน เครื อข่าย
องค์กรชุมชนเครื อข่ายภาคประชาสังคม เครื อข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด เครื อข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด ใช้เงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 66, 78(3), 87(1), 87(4), 163
ดําเนินการออกแบบ และผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการตนเองตามรู ปแบบที่เหมาะสม
ปัญหาอุปสรรค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับงบประมาณจํากัดและมีภารกิจที่ตอ้ งดําเนินการเป็ นจํานวนมาก จึงไม่
สามารถดําเนิ นการตามมติได้
ข้ อเสนอ
1. ให้สมาคมผูบ้ ริ หารองค์การปกครองส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กําหนดมาตรการและแผนงานใน
การผลักดันให้องค์การบริ หารส่วนจังหวัดทุกแห่งเป็ นองค์กรหลักในการสนับสนุนงบประมาณ และ
ประสานการดําเนินงานร่ วมกับ สภาองค์กรชุมชน เครื อข่ายองค์กรชุมชนเครื อข่ายภาคประชาสังคม
เครื อข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด เครื อข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
จังหวัด ใช้เงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 66, 78(3), 87(1), 87(4), 163

4.2 ข้ อเสนอใหม่เพือ่ การสนับสนุนนโยบายพืน้ ทีจดั การตนเองเพือ่ สังคมสุ ขภาวะ
4.2.1 ควรกําหนดความสัมพันธ์เชิงอํานาจ บทบาท และหน้าที่ ระหว่างการบริ หาราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนมากขึ้น ตลอดจนพิจารณาดูในทางปฏิบตั ิว่ามีกิจกรรม
ใดบ้างที่ทอ้ งถิ่นเห็นสมควรที่จะดําเนินการเองและบริ หารงานได้มีประสิทธิภาพกว่าหน่วยงานส่วนภูมิภาค

4.2.2 ควรทบทวนระเบีย บที่เกี่ ยวข้องกับการดําเนิ น งานแก้ไขปั ญ หาและพัฒ นาพื้น ที่ข อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับว่ามีการติดขัดหรื อทับซ้อนกันอย่างไร เพื่อหาทางแก้ไขระเบียบต่างๆให้
ท้องถิ่นสามารถดําเนินงานตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.3 ควรจัดให้มีการเลือกตั้งผูว้ ่าราชการจังหวัดโดยตรงจากประชาชนในท้องถิ่น โดย
ขอให้เป็ นคนในพื้นที่ ซึ่งจะทําให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นได้มากกว่า เนื่องจากตัวแทนที่
เป็ นคนในพื้นที่จะมีเครื อข่ายของตนในการสะท้อนความต้องการอยูแ่ ล้ว และมีความคุน้ เคยกับพื้นที่ วัฒนธรรม
และประชากรในท้องถิ่น
4.2.4 ควรมีสภาประชาชนในการทําหน้าที่เป็ นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นที่สามารถมี
ส่วนร่ วมในการบริ หารได้โดยตรง ซึ่งอาจจะเป็ นองค์กรอีกชั้นหนึ่ งคู่ขนานไปกับสภาท้องถิ่นที่มีอยู่ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ
4.2.5 ควรให้แต่ละท้องถิ่นสามารถกําหนดประเภทของภาษีที่จะจัดเก็บและใช้บริ หารจัดการ
ภายในท้องถิ่นได้เองอย่างเต็มที่ เช่น ภาษีน้ าํ มัน เป็ นต้น ซึ่งทั้งนี้ท้งั นั้น ท้องถิ่นเองก็ตอ้ งพัฒนาความสามารถใน
การจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามมาด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจจะกําหนดเป็ นสัดส่ วนที่ร้อยละ 80 เก็บ
ไว้พฒั นาท้องถิ่น ส่วนอีกร้อยละ 20 ก็ส่งเข้าส่วนกลาง
4.3 ข้ อเสนอต่อกระบวนการขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุ ขภาพ
4.3.1สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตอ้ งแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามการ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติท้งั ในระดับภาคและระดับจังหวัดเพื่อเป็ นกลไกการกํากับติดตามและ
การายงานผลการดําเนินการตามมติ
4.3.2 ขอให้สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจดั สรรงบประมาณเพื่อการติดตามมติ
เป็ นสัดส่วนที่ไม่นอ้ ยกว่างบประมาณเพื่อการพัฒนาข้อเสนอหรื อสร้างมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ประมวลภาพกิจกรรม
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