สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๖

สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๓. ผนวก ๑
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

แผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติ วาดวยระบบสุขภาวะชุมชน
๑. กระแสนโยบายชุมชนเขมแข็ง
ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววาชุมชนทองถิ่นมีความสำคัญในฐานะที่เปนฐานรากของสังคม
ฐานรากของตึกที่แข็งแรงเทานั้นจึงจะสามารถรองรับโครงสรางอาคารที่สูงใหญได [๑]
การพัฒนาประเทศที่เนนการเติบโตทางเศรษฐกิจและมุงบริหารจัดการกับอำนาจที่โครงสรางสวนบนใน
ชวง ๕๐ ปที่ผานมา นอกจากละเลยชุมชนทองถิ่นแลว ยังบอนเซาะฐานรากเหลานี้จนลุกลามกลายเปนวิกฤตการณ
ของสังคมใหญท้งั โครงสรางอยางหลีกเลี่ยงไมได กลาวคือเกิดวิกฤตทั้งทางสังคม สิ่งแวดลอม สุขภาพ เศรษฐกิจ
และการเมืองอยางเกี่ยวเนื่องไปพรอม ๆ กัน
แตกวาที่แนวคิดชุมชนเขมแข็งจะไดรบั การยอมรับจากวงการตาง ๆ วาเปนปจจัยองคประกอบที่สำคัญของ
การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนและหันกลับมาใหความสำคัญกับการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งอยางในปจจุบันนั้น
ทฤษฎีการพัฒนาในแนวคิดนี้ก็ตองผานการทำงานพิสูจนตนเองมาอยางยาวนานไมต่ำกวาสี่ทศวรรษ
๒. ความเปนมาและพัฒนาการของแนวคิดชุมชนเขมแข็ง
แนวคิดชุมชนเขมแข็ง หรือที่มีผูเรียกกันในทางวิชาการวาแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน เปนทฤษฎีการพัฒนา
ประเทศและชุมชนทองถิ่นอันมีจุดกำเนิดมาจากการทำงานของกลุมองคกรพัฒนาเอกชนเมื่อตนพุทธศตวรรษที่
๒๕๒๐ จนตอมาหนวยราชการบางสวนเริ่มเขามาหนุนเสริมและไดรับการยอมรับใหบรรจุเอาไวอยางเปนทางการ
ในแผนพัฒนาประเทศและในรัฐธรรมนูญ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของอีกหลายฉบับ [๒, ๓]
นอกจากนั้นยังเกิดการเคลื่อนไหวอยางสืบเนื่องกันเรื่อยมาจนกลายเปนขบวนการชุมชนเขมแข็งและ
ประชาสังคมในประเทศไทยที่เติบโตขึ้นทุกวันและกำลังมีบทบาทมากในยุคปจจุบัน
แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในประเทศไทยมีพฒ
ั นาการแบงไดเปน ๓ ระยะ ซึง่ ในแตละขัน้ ตอนของพัฒนาการ
ไดมีการปะทะและประสานแนวคิดอืน่ ในกระบวนการดังกลาว จนทำใหสาระสำคัญของแนวคิดนีไ้ ดรบั การเสริมเติม
จนมีความเขมแข็งและไดรับการยอมรับมากขึ้น
ระยะที่ ๑ : แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในฐานะเปนทางเลือกของการพัฒนา (๒๕๒๐ - ๒๕๒๙)
แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนกำเนิดจากองคกรพัฒนาเอกชนซึง่ ทำงานในชนบทและเฝามองผลกระทบจากแผน
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ สายแรกคือมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยที่ ดร.ปวย อึ๊งภากรณ เปนผูกอตั้ง นักวิจัย
ของมูลนิธิซึ่งฝงตัวอยูในชนบทภาคกลางพบวา ทามกลางกระบวนการพัฒนาประเทศในระบบทุนนิยมนัน้ ยังมีกระแส
วัฒนธรรมชาวบานเจือปนอยูดวย โดยเสนอวาการพัฒนาประเทศควรยึดแนววัฒนธรรมชาวบานเปนฐาน
อีกสายหนึ่งคือสภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา ผูนำนักพัฒนาขององคกรไดแนวคิดจากการ
ประชุมสังคายนาวาติกันที่ ๒ (ค.ศ. ๑๙๖๒ - ๑๙๖๕) ซึ่งเสนอวาศาสนจักรคาทอลิกตองเขาใจวัฒนธรรมพื้นเมือง
และตองทำใหศาสนาคริสตกลายเปนศาสนาพื้นเมือง มิใชมุงปรับเปลี่ยนพื้นเมืองใหเปนตะวันตก
๖๑๔ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

อยางไรก็ตาม ในดานทางราชการเองก็ เริ่ ม ให ความสนใจต อ งานพั ฒนาชนบทมาตั้ ง แต เริ่มแผนพัฒนา
ประเทศฉบับที่ ๑ โดยมีการยกฐานะของสวนพัฒนาการทองถิน่ จัดตัง้ ขึน้ เปนกรมการพัฒนาชุมชนเมื่อป ๒๕๐๕ [๔]
ระยะที่ ๒ : แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในฐานะทฤษฎีพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๓๐ ๒๕๓๙)
กลุมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไดเขาไปทำการศึกษาและพัฒนาองคความรูและ
ประสบการณของนักพัฒนาและชาวบาน ยกระดับขึ้นเปนแนวคิดหรือทฤษฎีการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมจน
มีความลึกซึ้ง เปนระบบและไดรับการยอมรับกวางขวางขึ้น โดยชี้ใหเห็นความสำคัญ ๒ ประการ ไดแก
(๑) สถาบันชุมชนและวัฒนธรรมชุมชนมีสถานะสำคัญในประวัติศาสตรชาติไทย ชุมชนเปนระบบซึ่งเปน
แกนกลางของสังคมไทย วัฒนธรรมชุมชนเปนแกนกลางของวัฒนธรรมไทย โดยพื้นฐานสังคมไทยเปนสังคมแบบ
ชุมชน ไมใชแบบทุนนิยม
(๒) เสนทางการพัฒนาโดยแนวคิดวั ฒนธรรมชุ มชนเปนเสนทางที่ชอบธรรม ซึ่งใหประโยชนเต็มที่แก
ชาวบานพื้นเมือง และเปนเสนทางของผูค นสวนขางมากสุดในประเทศ อีกทัง้ เปนเสนทางทีส่ อดคลองกับสภาพพื้นที่
ความอุดมสมบูรณของเขตทรอปกและสถานะทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทางสังคมไทยที่มีหนวยพื้นฐานคือ
ครอบครัวและชุมชน
ระยะที่ ๓ : แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในฐานะอุดมการณของสังคม (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ปจจุบัน)
ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในป ๒๕๔๐ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนไดรับการขานรับอยางกวางขวางจากสังคม
และหนวยงานรัฐ จนมีฐานะกลายเปนอุดมการณของสังคมไปแลวโดยปริยาย
มีแนวคิดสำคัญที่เขามาหลอมรวมและมีสวนสำคัญในการขยายแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนใหเปนที่ยอมรับ
อยางกวางขวาง อาทิ แนวคิดเชิงพุทธ ซึ่งเสนอใหเพิ่มหลักธรรมทางพุทธศาสนาเขาไปเปนฐานชุมชนธรรมนิยม
เปนตน แนวคิดธุรกิจชุมชนที่นำเอาธุรกิจชุมชนเขามาเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมตอระบบ
เศรษฐกิจทุนโดยไมเปนสวนของระบบทุนนิยม แนวคิดมารกซิสมที่โตแยงระบบทุนนิยม แตก็ไมไดสนับสนุนแนวคิด
ชุมชนโดยตรงและเปนแนวคิดทีส่ ดุ โตง จึงออนกำลังลง และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ เสนอแนวทางไว ๓ ขั้นตอน
ไดแก ขั้นตอนพออยูพอกิน-พึ่งตนเองได ขั้นตอนรวมพลังเปนชุมชนในรูปสหกรณ และขั้นตอนการรวมมือกับ
องคกรหรือภาคเอกชนภายนอก
ในขณะที่แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนกำลังทำใหเกิดการขยายตัวของขบวนการชุมชนเขมแข็งและประชาสังคม
ขึ้นอยางคอยเปนคอยไป ชวงเวลาเดียวกันไดมีเหตุการณบานเมืองที่วิกฤตและมีความรุนแรงเกิดขึ้นเปนระยะ ๆ ซึ่ง
กลับกลายเปนหนาตางแหงโอกาสที่กระตุนขบวนการชุมชนเขมแข็งใหมีการเติบโตในอัตราเรง
นอกจากนั้น ในกระแสประชาสังคมโลก ซึ่งชวงเวลาที่ผานมามีการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหมเกิดขึ้น
ที่เรียกกันวา New Social Movement ไดเขามาหนุนเสริมกระแสประชาชนในประเทศไทยทัง้ ทางตรงและทางออม
กลาวคือภายหลังเหตุการณพฤษภาคม ๒๕๓๕ ไดเกิดมีการเคลื่อนไหวเชิงเครือขายอยางหลากหลาย ทั้งการ
เคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม โรคเอดส ยาเสพติด ความยากจน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคทางเพศ มิติ
ครอบครัว-เยาวชน และอัตลักษณทองถิ่น ฯลฯ
เนื่องจากปญหาสังคมเริ่มมีความสลับซับซอน สิ่งเหลานี้ลวนเปนประเด็นการเคลื่อนไหวที่สังคมแกปญหา
กันเองในเรื่องที่รัฐไมอาจจัดการใหได สังคมจึงตองหันกลับมาพึ่งพาพลังเครือขายเหลานี้เขารวมแกไข
ยิ่งไปกวานัน้ ในชวงดังกลาว แนวคิดสิทธิชมุ ชนโดยเสนห จามริก และแนวคิดการมีสว นรวมโดยประเวศ วะสี
สองผูนำทางความคิดของขบวนการชุมชนเขมแข็งในประเทศไทยและเปนผูกอตั้งมูลนิธิชุมชนทองถิ่นพัฒนา ก็ไดรับ
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๖๑๕

การบรรจุไวในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๐ อีกดวย
โดยตอมาไดมีการจัดตั้งกลไกอิสระระดับชาติ ๒ องคกร ขึ้นรองรับ อันไดแก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๓. สถานการณงานสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน
ปจจุบันมีหนวยงานและองคกรภาคีสวนตาง ๆ ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคมและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตางใหความสำคัญกับการสนับสนุนการพัฒนาในระดับชุมชนกันเปนจำนวนมาก ซึ่งจากการ
ประมวลขอมูล พบวาการดำเนินงานพัฒนาระบบสุข ภาวะชุมชนหรื อ ชุ มชนเข มแข็ งในด า นต า ง ๆ อาจแบงตาม
วัตถุประสงคหลักในการพัฒนาไดดังนี้
ดานสุขภาพ มีการดูแลสุขภาพผสมผสานทั้งดานการสงเสริม ปองกัน รักษาและฟนฟูสุขภาพ เชน การ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชน ตำบลจัดการสุขภาพ ตำบลสุขภาพดีวิถีไทย และการดูแลสุขภาพประชากร
กลุมเฉพาะ ทั้งผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาสและผูติดเชื้อ รวมถึงงานพัฒนาสุขภาวะองครวม เชน แผนงาน
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ตามแผนงานความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐบาลไทยและองคการอนามัยโลก)
การพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพผานรูปแบบตำบลสุขภาวะ และตำบลจัดการตนเอง กองทุนสุขภาพตำบล
เปนตน
ดานเศรษฐกิจ มีการสงเสริมการจัดตั้งกองทุนตาง ๆ ในชุมชน การสรางความรวมมือเพื่อแกไขปญหา
ความยากจนผานการจัดทำบัญชีครัวเรือน การสงเสริ มแนวคิ ดเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาศักยภาพของ
หมูบานชุมชน (SML) กองทุนหมูบาน วิสาหกิจชุมชน สถาบันการเงินชุมชน เปนตน
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม มีการสนับสนุนการจัดทำแผนแมบทชุมชน การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ขยาย
องคกรปกครองทองถิ่นต น แบบ บู รณาการแผนชุ มชนสู แผนพัฒนาท อ งถิ่ น การสงเสริ มการเมื อ งภาคพลเมือง
ผานตำบลเรียนรูประชาธิปไตย การขับเคลื่อนสภาองคกรชุมชนตำบล โครงการบานมั่นคง และงานสงเสริม
การอนุรกั ษธรรมชาติในชุมชน และยังมีดา นอืน่ ๆ เชน หองเรียนชุมชน หลักสูตรทองถิน่ ยุตธิ รรมชุมชน อาสาสมัครชุมชน
ในดานตาง ๆ เปนตน
นอกจากนั้น จากการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติพบผลสรุปงานชุมชนสุขภาวะ/
ชุมชนเขมแข็งขององคกรตาง ๆ ไปในทิศทางเดียวกันวา ปจจัยหนุนเสริมความเขมแข็งของชุมชนมีสองสวน [๕][๖]
ปจจัยภายในที่สำคัญของชุมชนเขมแข็ง ไดแก
• มีทุนมนุษย ผูนำทางการ ผูน ำธรรมชาติ และสมาชิ กชุ ม ชน ที่มีความเขมแข็ง สามัคคีและมีสวนรวมใน
กิจกรรมชุมชน
• การตระหนักถึงคุณคาของทุนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ รวมถึงภูมิปญญา วัฒนธรรมทองถิ่น
• มีทุนการเงินโดยเฉพาะกองทุนที่เกิดจากการจัดการของชุมชนเอง เชน สัจจะออมทรัพย
• มีกระบวนคิดเรื่องขอมูล และสามารถบริหารจัดการขอมูลชุมชนไดเอง
• สมาชิกชุมชนมีสวนรวมเปนเจาของในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง ทั้งการตัดสินใจ
วางแผน กำกับ ติดตาม ประเมินผล
• มีกระบวนเรียนรูพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งการเรียนรูภายใน ภายนอก และการประยุกตใชความรู
สวนปจจัยภายนอกที่สำคัญ คือ
• มีเครือขายชุมชนทองถิ่นที่รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนา
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• มีหนวยงานที่ใหการสนับสนุนดานวิชาการ คำแนะนำ หรือทุน
จากสถานการณงานสงเสริมและพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนหรือชุมชนเขมแข็ง ภายใตชื่อและประเด็นที่
หลากหลายดังกลาวขางตน ปจจุบันพบวามีหนวยงานและองคกรจำนวนอยางนอย ๔๖ หนวยงาน ที่มีบทบาท
สนับสนุนชุมชนในรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งสรุปในภาพรวมไดดังตาราง
ประเภทของหนวยงาน หนวยงานนโยบาย (๑๐)
ดานสุขภาพ (๑๖)

๑. สำนักงาน
คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ
๒. กระทรวงสาธารณสุข

หนวยงานวิชาการ (๑๘)

หนวยปฏิบตั กิ าร (๑๘)

๑. กรมสนับสนุนบริการ
๑. สำนักงานบริหาร
สุขภาพ
ยุทธศาสตรสุขภาพดี
๒. สำนักงานหลักประกัน
วิถีชีวิตไทย
๒. กรมควบคุมโรค
สุขภาพแหงชาติ
๓. สำนักงานกองทุน
๓. กรมอนามัย
สนับสนุนการ
๔. กรมสุขภาพจิต
สรางเสริมสุขภาพ
๕. กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทย
๖. สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
๗. มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
๘. สำนักวิจัยสังคมและ
สุขภาพ
๙. สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข
๑๐. มูลนิธิสุขภาพไทย
๑๑. มูลนิธิสาธารณสุข
แหงชาติ
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๖๑๗

ประเภทของหนวยงาน หนวยงานนโยบาย (๑๐)
ดานเศรษฐกิจ (๙)

ดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม (๑๓)

ดานอื่น ๆ (๘)

หนวยงานวิชาการ (๑๘)

หนวยปฏิบตั กิ าร (๑๘)

๑. ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ
๒. ธนาคารออมสิน
๓. สำนักงานเศรษฐกิจ
พอเพียง ในสำนัก
นายกรัฐมนตรี
๔. สำนักงานกองทุน
หมูบ า นและชุมชนเมือง
แหงชาติ
๕. สำนักงาน
คณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
๑. กระทรวงการพัฒนา ๑. กรมสงเสริมการปกครอง ๑. สถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน
ทองถิ่น
สังคมและความมั่นคง
๒. เครือขายแผนชีวิต
๒. สถาบันชุมชนทองถิ่น
ของมนุษย
ชุมชนพึ่งตนเองสี่ภาค
พัฒนา
๒. สำนักงานสภา
๓. กรมการพัฒนาชุมชน
๓. สถาบันการเรียนรูเพื่อ
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
ปวงชน มหาวิทยาลัยชีวิต ๔. กรมปองกันและ
และสังคมแหงชาติ
บรรเทาสาธารณภัย
๔. สำนักงานกองทุนสงเสริม
สวัสดิการสังคมแหงชาติ ๕. สถาบันลูกโลกสีเขียว
มูลนิธิพลังงานที่ยั่งยืน
๖. สำนักงานโครงการ ๘๔
ตำบล วิถพี อเพียง ปตท.
๗. มูลนิธิปูนซีเมนตไทย
๑. ศูนยคุณธรรม
๑. สำนักงานปองกันและ
๑. กระทรวงพลังงาน
๒. กทม.
ปราบปรามยาเสพติด
๒. กระทรวงวัฒนธรรม
๒. สำนักงานคณะกรรมการ ๓. สำนักงานสภา
๓. กระทรวงยุติธรรม
พัฒนาการเมือง
กำกับกิจการพลังงาน

๑. กระทรวงมหาดไทย ๑. สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
๒. สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
๓. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
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ดูในภาพรวมงานสนับสนุนชุมชนของหนวยงานระดับชาติที่มีจำนวนมากมายเชนนี้ เครือขายและขบวนการ
ชุมชนเขมแข็งทั่วประเทศก็นาจะเกิดการขยายตัวไปไดอยางรวดเร็วมาก แตในความเปนจริงกลับพบขอจำกัดของ
หนวยงานอยางหนึ่งที่ทำใหไมสามารถรวมมือกันไดจริงและบอยครั้งก็มีปญหาความซ้ำซอน กลาวคือ หนวยงาน
ภาคีแตละองค ก รต า งยึ ด ภารกิ จ และเปาหมายที่ตอ งดำเนิ นงานของตั วเอง และตั ว ชี้ วั ด เฉพาะองค ก ร (Key
Performance Indicator: KPI) ที่จะตองถูกประเมินผลงานอันแตกตางกันไป
ดังนั้น แมในระยะที่ผานมา องคกรตาง ๆ จะเห็นความสำคัญและมีความยอมรับในทางหลักการรวมกันวา
การบูรณาการระหวางหนวยงานในการสนับสนุนชุมชนเปนเรือ่ งสำคัญ แตในความเปนจริงมักไมสามารถทำไดสำเร็จ
อยางไรก็ตาม ถาหากพิจารณาลึกลงไปในแนวทางการทำงานของแตละองคกร จะพบสิ่งที่ทุกหนวยงาน
ภาคีตางมีตรงกันอยางหนึ่งคือ กิจกรรมการจัดตั้งองคกรชุมชนและการพั ฒ นาศั ก ยภาพองค ก รชุ ม ชนให มี ค วาม
เขมแข็ง จนชุมชนสามารถจัดการปญหาของตนเองได โดยหนวยงานมักมีการประเมินเชิงคุณภาพและออกแบบ
เครื่องมือประเมินของหนวยงานขึ้นมาใชเอง
๔. ความสำคัญของชุมชนเขมแข็งและสุขภาวะแบบองครวม
ในแวดวงของการปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศไทยที่มีเครือขายสมัชชาสุขภาพแหงชาติเปนแกนกลาง
ของการขับเคลื่อนอยางตอเนื่องมาตั้งแตป ๒๕๔๓ มีแนวคิดสำคัญในการพิจารณาเรื่องระบบสุขภาวะชุมชนที่มี
ความหมายกวาง โดยครอบคลุมถึงสุขภาวะสังคมและชุมชนเขมแข็ง-สังคมเขมแข็งเขาไปดวย [๖] ประกอบดวย
แนวคิดหลักที่สำคัญ ไดแก
๑) แนวคิดเรื่องสุขภาวะ
ปจจุบัน ความหมายของคำวา “สุขภาพ” ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขยายกวาง
กวาเรื่องการแพทยและสาธารณสุข มีความหมายครอบคลุมสุขภาพทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปญญา
ดังนั้น การพิจารณาระบบสุขภาพชุมชนในที่นี้จึงเปนการมองสุขภาพในความหมายของสุขภาวะ (Well being)
๒) แนวคิดเรื่องชุมชน
ชุมชนเปนคำที่มีความหมายกวางขวางและใชสื่อความหมายในลักษณะแตกตางกันตามสาระสำคัญของ
เรื่องตาง ๆ แตสำหรับมุมมองในการพัฒนาประเทศในปจจุบัน ชุมชนคือ รากฐานของประเทศ เปนที่รวมของ
ทรัพยากร ทั้งดิน น้ำ ปา และอาหาร เปนที่อยูของคนสวนใหญ และเปนที่รวมของภูมิปญญาและวัฒนธรรม ดังนั้น
ถาชุมชนเขมแข็งทุกดานอยางบูรณาการ ฐานของประเทศก็จะแข็งแรงและรองรับประเทศไดอยางมั่นคง ฉะนั้น
ชุมชนจึงเปนจุดยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศ
๓) แนวคิดเรื่องระบบสุขภาวะชุมชน
ระบบสุขภาวะชุมชนเกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องของชุมชนเขมแข็งและชุมชนจัดการตนเอง เปนการพัฒนา
อยางบูรณาการของชุมชน ระบบสุขภาวะชุมชนกับเรือ่ งของชุมชนเขมแข็งหรือชุมชนจัดการตนเองจึงเปนเรื่องที่ซอน
ทับเปนเนื้อเดียวกัน และเปนจุดยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศที่ทุกฝายควรเขามารวมมือกัน โครงสรางของ
ระบบสุขภาพชุมชนประกอบดวย คุณคาความเปนคนและชุมชนเขมแข็งเปนแกน ทองถิ่นและภาคสวนตาง ๆ เปน
ภาคสนับสนุน
ในมุมมองของนักคิดอาวุโสในฝายสังคม ไดแก อาจารยไพบูลย วัฒนศิริธรรม เห็นวา ขบวนการชุมชนจะ
ตองรวมกันพัฒนาศักยภาพชุมชนทองถิน่ เปนการปฏิรปู ตนเองสูการเปนชุมชนทองถิน่ จัดการตนเองอยางมีคุณภาพ
และรอบดาน
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๖๑๙

๔) แนวคิดตามกฎหมายแมบทตาง ๆ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖, ๖๗, ๘๐ (๒), ๘๗ (๑) ธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑
ลวนใหความสำคัญกับชุมชน ทั้งในมุมมองของสิทธิชุมชน การรวมกำหนดนโยบายพัฒนาทองถิ่น การมีชุมชน
เขมแข็งดานสุขภาพ และตำบลจัดการสุขภาพเขมแข็ง ซึ่งนโยบายรั ฐ บาลก็ ไ ด ใ ห ความสำคั ญกั บ ชุมชนเชนกัน
ดังปรากฏในนโยบายเรื่องการพัฒนาสุขภาพของประชาชน โดยเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชน กำหนด
ตัวชี้วัดเปนตำบลที่มีการจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน เปนตน [๗, ๘]
จากแนวคิดสำคัญขางตน สะทอนหลักการทำงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนวาตองสนับสนุนให “ชุมชน”
เปนเจาของการพัฒนาอยางแทจริง หรือที่เรียกกันวา “ชุมชนเปนศูนยกลาง” นั่นเอง ชุมชนจึงจะเขมแข็งหรือเปน
ชุมชนที่จดั การตนเองได จึงจะนำสูก ารมีสขุ ภาวะ โดยมีองคกรและหนวยงานภายนอกทำหนาที่สงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาเทานั้น
๕. พลวัตชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย
อยางไรก็ตาม ยังมีปญหาสำคัญอีกอยางหนึ่งสำหรับงานสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนหรือ
ชุมชนเขมแข็ง คือ รูปแบบของชุมชนนั้นไมหยุดนิ่งตายตัว มีพลวัตแปรเปลี่ยนไปจากเดิมมาก ตามการเคลื่อนตัว
ของสังคม ในขณะที่ หน วยงานสวนใหญตางยังคงยึ ดติ ดอยู กั บ การทำงานกั บ ชุมชนในรูปแบบเดิม ๆ ทำใหขาด
องคกรและองคความรูที่จะดูแลภารกิจสนับสนุนชุมชนรูปแบบใหม ๆ
ก. ชุมชนทองถิ่นพื้นฐาน ไดแก
๑) ชุมชนชนบท ชุมชนทองถิ่น หมูบาน ตำบล เหลานี้คือชุมชนรูปแบบดั้งเดิมที่เห็นทั่วไป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชนบททุกภาคของประเทศ
๒) ชุมชนเมืองแบบดั้งเดิม หมายถึง ชุมชนแออัด สลัม และชุมชนจัดตั้งตามระบบการปกครองของ
เทศบาล อันเปนลักษณะทั่วไปของชุมชนในเมืองที่กำลังมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว
ข. ชุมชนทองถิ่นสมัยใหม ไดแก
๓) ชุมชนบานจัดสรร ชุมชนชานเมือง ชุมชนคอนโดมิเนียม ชุมชนชาวแฟลต และชุมชนอะพารตเมนต
หมายถึง ชุมชนเมืองแบบใหมที่ปรับตัวไปตามกายภาพของแหลงที่ อ ยู อ าศั ยในชี วิตชาวเมือ ง และมี ลั กษณะ
ความสัมพันธระหวางสมาชิกและวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่แตกตางไปจากชุมชนดั้งเดิมมาก
๔) ชุมชนโรงงาน เปนชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งที่คนมาอยูรวมกัน ทำงานและใชชีวิตรวมกันในกายภาพ
ของโรงงาน ความสัมพัน ธของผู ค นในชุมชนแบบนี้แตกต า งไปจากชุมชนดั้ งเดิ มทั้ งทางการผลิตและทางสั งคม
มี นายจางลูกจาง ไมมีฐานทรัพยากรธรรมชาติใหพึ่งพิงแบบชนบท จึงตองอาศัยระบบสวัสดิการเปนระบบตาขาย
นิรภัยทางสังคมเพื่อรองรับ ซึ่งสิ่งนี้หนวยงานภาคีสนับสนุนชุมชนที่มีอยูสวนใหญยังไมไดใหความสำคัญในฐานะที่
เปนชุมชนหนึ่ง ๆ มากนัก ในขณะที่ประชากรแรงงานเหลานี้นับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วตามการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
๕) ชุมชนสำนักงานหรือออฟฟศ หมายถึง ชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งที่คลายกับชุมชนโรงงาน แตเปน
ลักษณะของแรงงานสมองหรืองานบริการ รวมทัง้ ออฟฟศของหนวยงานเอกชนหรือราชการตาง ๆ ก็อยูใ นเกณฑเชนนี้
ค. ชุมชนเชิงความสัมพันธอื่น ๆ ไดแก
๖) ชุมชนเสมือนจริง อาทิ ชุ มชนไซเบอรหรื อ ชุมชนออนไลนท างอินเทอรเ น็ ต และชุมชนทาง
๖๒๐ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

คลื่นวิทยุ เปนชุมชนที่มีสายสัมพันธติดตอกันอีกรูปแบบหนึ่ง (Community of connectivity) ซึ่งซอนทับไปกับ
ชุมชนรูปแบบอื่น ๆ ชุมชนแบบนี้มีระบบคุณคา วิถีวัฒนธรรม มีระบบการควบคุมกันเองเชนกัน
๗) ชุมชนรูปแบบเฉพาะอื่น ๆ อาทิ ชุมชนชายแดน ชุมชนชาติพันธุและชนเผาพื้นเมือง ชุมชน
ชายขอบ ฯลฯ
ทั้งนี้ ชุมชนในรูปแบบที่หนวยงานภาคีตาง ๆ กำลังดำเนินงานอยูในขณะนี้คือ ๑) และ ๒) เทานั้น สวนที่
เหลือยังขาดการพัฒนาแนวคิดแนวทางและวิธีการดำเนินงาน
ดังนั้นเพื่อใหทันตอสถานการณ ที่ มี พ ลวัตทางสังคมสูง จึงควรที่จะมีการบุกเบิกงานชุมชนเขมแข็ง-ชุมชน
สุขภาวะสำหรับรองรับชุมชนรูปแบบอื่น ๆ กันอยางจริงจังควบคูไปดวย
๖. โอกาสและวิกฤตของงานสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน
จากการวิเคราะห SWOT งานสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนในเบื้องตน สามารถประมวล
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม ไดดังนี้
๑) จุดแข็ง (Strength)
จุดแข็งของงานสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนในประเทศไทยในเวลานี้ สืบเนื่องมาจากการที่
ประเด็นนี้ไดกลายเปน กระแสอุดมการณท างสั งคมที่ ทุกหนวยงานของรัฐตางใหการยอมรับ เชนเดียวกับองคกร
ภาคธุรกิจและสังคมทั่วไป
การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายตาง ๆ ไดบรรจุถอยคำที่สะทอนความสำคัญเอาไว
ทำใหหนวยงานราชการตาง ๆ ลวนมีแผนงานโครงการและงบประมาณสนั บ สนุ น ชุ ม ชนอย างตอเนื่องนับตั้งแต
แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ ๘ เปนตนมา
นอกจากนั้น ยังมีองคกรภาคีระดับชาติที่มีศักยภาพในการสนับสนุนชุมชนอยางเปนรูปธรรมและมีผลงาน
เชิงประจักษ ทั้งในทางนโยบาย องคความรูและทรัพยากร อยางนอย ๔๖ องคกร ดังไดกลาวขางตน ซึ่งทุกองคกร
ภาคีตางมีเครือขายองคกรชุมชนที่หลากหลายเปนจำนวนมาก นับแสนองคกร อยูในสายสัมพันธทั้งทางตรงและ
ทางออม รวมทั้งการที่ทุกองคกรภาคีตางยอมรับแนวคิดการบูรณาการและเสริมพลังการทำงานซึ่งกันและกันก็นับ
เปนจุดแข็งอีกเชนกัน
๒) ขอจำกัด (Weakness)
แตอยางไรก็ตาม นาเสียดายทีอ่ งคกรภาคีตา ง ๆ เหลานีล้ ว นมีขอ จำกัดในเชิงโครงสราง ระบบและวัฒนธรรม
องคกร โดยเฉพาะภาคีทเี่ ปนหนวยงานราชการ กลาวคือดานหนึง่ แตละองคกรมีพนั ธกิจและตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบัติงาน
(KPI) ของตนที่ตองถูกประเมินโดยหนวยเหนือ จึงทำใหทกุ องคกรจะตองสาละวนอยูก บั การทำงานตามตัวชีว้ ดั เฉพาะ
เหลานี้ จนไมสามารถเปดรับการทำงานรวมกับหนวยขางเคียงอื่นไดเทาที่ควรจะเปน งานบูรณาการจึงกลายเปนเพียง
วาทกรรมที่สวยหรูเอาไวสำหรับเขียนลงไปในรายงานเทานั้น
สวนอีกดานหนึ่ง ผูบ ริหารองคกรภาครัฐในยุคปจจุบันมักอยูภายใตอทิ ธิพลและจำตองสนองตอนักการเมือง
จนหมดความเปนอิสระในการทำงาน ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ดวยความมีอิสระทางวิชาชีพหรือแสดงความเปน
มืออาชีพไดเทาที่ควร ทั้งในดานงานนโยบาย งานวิชาการ งานบริหารหรืองานปฏิบัติการ
๓) โอกาส (Opportunity)
ในยุคนี้อาจนับไดวากระแสอุดมการณสังคมและนโยบายหนุนเสริมการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนหรือ
ชุมชนเขมแข็งในดานตาง ๆ เปนโอกาสที่เอื้อที่สุดแลวตอการขับเคลื่อนงานชุมชนเขมแข็ง-ชุมชนสุขภาวะ และ
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๖๒๑

โอกาสเชนนี้ใชวาจะคงอยูอยางถาวร โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณบานเมืองที่กำลังผันผวนเชนนี้ ไมมีใคร
สามารถทำนายไดวาบรรยากาศที่เอื้อตอภารกิจสนับสนุนชุมชนเชนนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใด
ในอีกดานหนึ่ง สถานการณบานเมืองที่กำลังมีความขัดแยงแตกแยกอยางยืดเยื้อเรื้อรังจากการแยงชิง
อำนาจในโครงสรางสวนบนของนักการเมืองในระบบตัวแทนในรัฐสภา จนดูเหมือนจะไรทางออกเขาทุกที ไดกลาย
เปนตัวกระตุนเราใหสังคมหันมาเรียกหาการปฏิรูป และขณะเดียวกันก็เรียกรองตองการชุมชนเขมแข็งใหเขามาอยู
ในสมการการแกปญหาประเทศมากยิ่งขึ้นทุกขณะ
๔) ภัยคุกคาม (Threat)
นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของรัฐและรัฐบาลที่ไมละเอียดออนตอผลกระทบและ
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นอันนำมาซึ่งความขัดแยง
โครงการสัมปทานและการลงทุนที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและชุมชนทองถิ่น และนโยบาย
ประชานิยมเชิงสังคมสงเคราะหที่พรรคการเมืองทุกขั้วตางแขงกันเสนอขายกับชาวบานและชุมชนทองถิ่นเพื่อแลก
คะแนนเสียง จนเสี่ยงตอสภาวะการเสพติดทางนโยบายและทำใหชุมชนออนแอในระยะยาว นับเปนภาวะคุกคามที่
ชัดเจนที่สุดสำหรับการทำงานสนับสนุนชุมชนเขมแข็งในยุคนี้
กระแสการเปดประเทศสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็นับเปนความเสี่ยงที่มาพรอมโอกาสที่นาเปนหวง
อยางยิ่งสำหรับประเทศไทยและชุมชนทองถิ่นไทย ซึ่งกลาวกันวาในภาพรวมยังขาดการเตรียมความพรอมในเชิง
คุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบาน
รวมทั้งพฤติการณการแผขยายอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจทางดานการคา เศรษฐกิจ การทำมาหากิน
และการกวานซื้อที่ดินจากเกษตรกรที่ไมรูเทาทัน รวมทั้งขอตกลงเขตการคาเสรี (เอฟทีเอ) และการเปดประเทศ
อยางไมระมัดระวัง ซึ่งทายที่สุดชุมชนสวนใหญที่ยังไมมีความเขมแข็งพออาจจะตกเปนเหยื่อ ถูกกระทำ จนเกิด
ความออนแอที่เปนผลตามมา ทั้งในระดับปจเจก กลุม ชุมชนและทองถิ่น
นอกจากนั้น ยังมีปญหาวิกฤตสังคมอื่น ๆ ที่สะสมตัวมากอนหนาอยางยาวนาน ทั้งเรื่องความยากจน
ความเหลื่อมล้ำไมเปนธรรม ความรุนแรง ยาเสพติด และการทุจริตคอรรปั ชัน ก็ยงั คงเปนปจจัยคุกคามและบั่นทอน
ความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นที่รุนแรงมากอีกทางหนึ่งเชนกัน
๗. คำจำกัดความชุมชนสุขภาวะในมิติกวาง
คำวา ชุมชนสุขภาวะ ชุมชนเขมแข็ง ชุมชนจัดการตนเอง และชุมชนเป นสุข มักถู กนำมาใชในทิศทาง
เดียวกันหรือสลับเปลีย่ นแทนที่กันไปมา สุดแตวาผูใชจะมีความสนใจพิเศษหรือหนวยงานภาคีจะมีภารกิจเฉพาะ
ไปในทางใด
ดังนั้น เพื่อนำไปสูการสรางเปาหมายใหญรวมกันในระยะตอไป จึงมีความจำเปนที่จะตองขยายคำจำกัด
ความบางอยางใหครอบคลุมลักษณะรวมและลักษณะเฉพาะที่หนวยงานภาคีใชอยู เพื่อใหทุกภาคีมีที่ยืน มีบทบาท
และรูสึกเปนเจาของรวมกัน
ชุมชนสุขภาวะและชุมชนเขมแข็ง
....หมายความวา ชุมชนที่มีศักยภาพในการเรียนรู ปรับตัวและสามารถจัดการปญหาไดดวยตนเอง ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม สุขภาพ และคุณธรรมจริยธรรม จนบรรลุซึ่งความเขมแข็ง พึ่งตนเองไดและ
มีความสุข สันติภาพหรือสุขภาวะในดานตาง ๆ
๖๒๒ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

งานสนับสนุนระบบชุมชนสุขภาวะและชุมชนเขมแข็ง
....หมายความวา ภารกิจในการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนทองถิ่น ทั้งในชนบทและในเมือง และชุมชน
ในรูปแบบอื่น ๆ ตามพลวัตของสังคม สามารถรวมตัวกัน รวมคิดรวมทำ รวมแกปญหา และมีศักยภาพในการ
จัดการตนเองไดในทุกดาน จนบรรลุซึ่งคุณภาพความเขมแข็งและความมีสุขภาวะที่ดี
องคกรชุมชน
......หมายความวา รูปแบบการจัดตั้งและจัดการตนเองอยางมีโครงสรางและเปนระบบของชุมชน ซึ่งมี
ความแตกตางหลากหลายไปตามวัตถุประสงค ความสนใจ และการปฏิสัมพันธตอบสนองกับองคกรภายนอก ทั้งใน
ดานชนิด ประเภท ขนาด และคุณสมบัติขององคกร
องคกรชุมชน (ซึ่งตองการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการตนเอง)
ชุมชน
จัดการตนเอง

ชุมชนเขมแข็ง

ความเปนชุมชนเขมแข็งชุมชนสุขภาวะ
(ที่ตองนิยามใหชัด)
ชุมชนสุขภาวะ

กรอบภารกิจการสนับสนุน
ระบบสุขภาวะชุมชนที่ทุกภาคีมีที่ยืน

๘. ขอมูลองคกรชุมชนจาก ๑๒ ฐานขอมูลตั้งตน
องคกรชุมชนนับเปนผลลัพธผลผลิตที่เปนรูปธรรมของงานสนับสนุนชุมชนเขมแข็งที่หนวยงานภาคีตางมี
รวมกัน กลาวคือ หนวยงานภาคีตาง ๆ ลวนมีแนวทางการดำเนินงานที่เหมือน ๆ กันในเรื่องนี้ โดยมักจะเริ่มจาก
การไปสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนมีการรวมตัวรวมคิดรวมทำกันเปนกลุม มีการจัดตั้งและจัดการอยางเปนระบบ
มีการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูและจัดการตนเองไดเขมแข็งขึ้นตามลำดับ สวนหนวยงานสนับสนุนเองก็มักมี
การจัดทำระบบฐานขอมูลองคกรชุมชนในเครือขายของตนและมีการประเมินความเขมแข็งในเชิงคุณภาพดวย
เครื่องมือที่แตกตางกันไป
จากการสำรวจและศึกษาทบทวนยุทธศาสตรของหนวยงานภาคีทสี่ นับสนุนชุมชนเขมแข็งกวา ๒๐ องคกร
พบวามีบางหนวยงานเทานั้นที่มีระบบฐานขอมูลองคกรชุมชนขนาดใหญในเครือขายของตน ซึ่งมีความครอบคลุม
และกระจายตัวอยูในพื้นที่ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ และเปนขอมูลเกี่ยวกับองคกรชุมชนที่หนวยงานภาคี
อื่น ๆ ก็สามารถใชเปนเครื่องสะทอนความเขมแข็งของชุมชนฐานรากในภาพรวมของประเทศไดอีกทางหนึ่งดวย
ในขั้นตอนตั้งตนสำหรับการพัฒนาระบบฐานขอมูลรวม มีฐานขอมูลอยางนอย ๑๒ ฐานที่ควรเปนจุดเริ่ม
สำหรับการพัฒนาใหเปนเครือขายระบบฐานขอมูลกลางสำหรับทีท่ กุ หนวยงานภาคีจะสามารถใชประโยชนรวมกันได
ในลักษณะ Multi-centric database ไดแก
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๑) กองทุนสวัสดิการชุมชน (พอช./พม.) ๒) สภาองคกรชุมชน (พอช.) ๓) วิสาหกิจชุมชน (กษ.) ๔)
สหกรณเครดิตยูเนียน (กษ.) ๕) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (สทบ.) ๖) สถาบันการเงินชุมชน (ธกส./ออมสิน)
๗) ชุมชนตนแบบ (ธกส.) ๘) กองทุนชุมชนรอบโรงไฟฟา (สกพ.) ๙) ชุมชนปองกันยาเสพติด (ปปส.) ๑๐) วิทยุชุมชน
มาตรฐาน (กสทช.) ๑๑) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต (พช./มท.) ๑๒) กลุม OTOP (พช./มท.) ๑๓) ปาชุมชน (ทส.)
๑๔) ตำบลพอเพียง (ปตท.) ๑๕) ปาชุมชนลูกโลกสีเขียว (ปตท.) ๑๖) กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (สปสช.)
๑๗) ตำบลจัดการสุขภาพ (สธ.) ๑๘) ตำบลสุขภาวะ (สสส.) ๑๙) ระบบสุขภาพตำบล (สพช.) ๒๐) ทำเนียบนาม
ผูนำชุมชนทองถิ่น ปราชญชาวบาน และเกษตรกรคนเกง (รวม)
กองทุนสวัสดิการชุ มชนตำบล (และเมื อ ง) เปนองค กรจั ดตั้ งของชุ มชนในด า นสวั ส ดิ การ ชุ ดตัวชี้วัด
ความเขมแข็งประกอบดวย มีการดำเนินการมานานเกิน ๑ ป มีสมาชิกและผูรับประโยชนหลากหลายครอบคลุม
กลุมคน รวมถึงเยาวชน คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส ในหมูบาน/ชุมชนรอยละ ๕๐ ของพื้นที่ ไดรับการ
สนับสนุนจาก อปท. มีระบบการบริหารกองทุนที่ดี มีการจัดสวัสดิการชุมชนพื้นฐานไมนอยกวา ๓ เรื่อง เชน
เกิด เจ็บ แก การศึกษา อาชีพ ขนาดขององคกรชุมชนที่ใช คือ ระดับตำบล/เทศบาล ปจจุบันมีจำนวน ๕,๘๘๗
กองทุน มีคุณภาพระดับแข็งแรงมาก ๑๓.๗% แข็งแรง ๓๔.๘% และเขามาตรฐาน ๕๑.๕%
สหกรณเครดิตยูเนียน เปนองคกรจัดตั้งเพื่อการชวยเหลือกันเองดานสวัสดิการชุมชนตามอุดมการณ
เครดิตยูเนียน ขนาดขององคกรชุมชนที่ใชคือ หนวยสหกรณ (นิติบุคคล) ปจจุบันมีจำนวน ๑,๓๒๑ แหง สมาชิก
๑.๒๓๘ ลานคน ทุนเรือนหุน ๒๐,๘๗๒ ลานบาท สินทรัพยรวม ๖๐,๔๙๐ ลานบาท เงินรับฝาก ๓๐,๙๕๑ ลานบาท
ลูกหนี้เงินกู ๕๓,๓๐๙ ลานบาท แตยังไมมีขอมูลการประเมินเชิงคุณภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เปนองคกรจัดตั้งเพื่อสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพของชุมชนทอง
ถิ่นระดับตำบลภายใตความรวมมือของ สปสช. และ อปท. ชุดตัวชี้วัดความเขมแข็งประกอบดวย มีการบริหาร
จัดการที่ดี มีสวนรวมที่ดี มีการสรางนวัตกรรม มีผลการดำเนินงานใน ๔ หมวดกิจกรรม และสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนอยางเปนรูปธรรม ขนาดขององคกรชุมชนที่ใชคือระดับตำบลทั้งตำบลหรือเทศบาล
ทั้งเทศบาล ปจจุบันมีจำนวน ๗,๗๕๙ กองทุน มีคุณภาพในระดับ A+ มีศักยภาพสูงและเปนศูนยเรียนรู ๒๔.๑%
ระดับ A มีศักยภาพดี ๕๔.๓% ระดั บ B มี ศั ก ยภาพปานกลาง ๑๙.๓% และระดั บ C ยังขาดความพรอม
ตองเรงพัฒนา ๒.๒%
กองทุนหมูบาน/กองทุนชุมชนเมือง เปนองคกรการเงินของชุมชนชนบทและชุมชนเมือง ภายใตการสนับสนุน
ของรัฐ ชุดตัวชี้วัดความเขมแข็งประกอบดวย มีการบริหารจัดการที่ดี (๑๐) มีการเสริมสรางความเขมแข็ง (๔) และ
มีผลการดำเนินงานที่ดี (๖) ขนาดขององคกรชุ มชนที่ใชคื อ ระดั บ หมู บ า นทั้งหมู บ า นหรื อ ชุมชนเมือ งทั้งชุมชน
ปจจุบันมีจำนวน ๗๙,๒๒๕ กองทุน มีคุณภาพในระดับดีมาก ๓๖.๕% ระดับดี ๔๐.๓% ระดับปานกลาง ๑๕.๒%
และระดับตองปรับปรุง ๗.๘%
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เปนองคกรจัดตั้งของชุมชนชนบทเพื่อสนับสนุนการทำมาหากิน ชุดตัวชี้วัด
ความเขมแข็งประกอบดวย มีโครงสรางและกระบวนการทำงานดี (๑๕) มีการบริหารเงินทุนและทรัพยากรดี
(๗) และมีการพัฒนาขีดความสามารถขององคกรดี (๑๐) ขนาดขององคกรชุมชนที่ใชคือระดับกลุมหรือองคกร
ปจจุบันมีจำนวน ๑๑,๑๐๐ กลุม มีคุณภาพในระดับดี ๕๖.๒% พอใช ๒๙.๔% และตองปรับปรุง ๑๔.๓%
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กลุมผูผลิตสินคาโอทอป เปนองคกรจัดตั้งของชุมชนชนบทที่มีสินคา ผลิตภัณฑ และการใหบริการ ชุด
ตัวชี้วัดความเขมแข็งประกอบดวย มีปจจัยที่ใชในการผลิต-บริการที่ดี (๒) การผลิตดี (๒) การตลาดดี (๑) ระบบ
บัญชี/การเงินที่ดี (๓) และอื่น ๆ (๒) ขนาดขององคกรชุมชนที่ใชคือระดับกลุมหรือองคกร ปจจุบันมีจำนวน
แบงเปน กลุมอาชีพ ๑๙,๗๗๓ กลุม สหกรณ ๓๒๙ แหง SME ๓,๘๓๙ องคกร SSE ๒,๑๗๑ องคกร แตยังไมมี
ขอมูลการประเมินเชิงคุณภาพ
วิสาหกิจชุมชน เปนองคกรจัดตั้งเพื่อทำธุรกิจของชุมชนชนบท ชุดตัวชี้วัดความเขมแข็งประกอบดวย มี
ผูนำและการบริหารวิสาหกิจที่ดี (๑๕) มีการวางแผนดำเนินงานที่ดี (๔) มีการบริหารการตลาดที่ดี (๓) มีการ
จัดการความรูและขอมูลที่ดี (๓) มีการบริหารสมาชิกที่ดี (๔) มีการจัดการสินคาและบริการที่ดี (๓) และมีผลลัพธ
การดำเนินงานที่ดี (๑๒) ขนาดขององคกรชุมชนที่ใชคือระดับกลุมหรือองคกร ปจจุบันมีจำนวน ๗๒,๔๐๔ แหง แต
ยังไมมีผลประเมินเชิงคุณภาพ
ปาชุมชน เปนองคกรจัดตั้งของชุมชนที่ดูแลรักษาฐานทรัพยากรปา (รวมถึงน้ำและที่ดินที่เกี่ยวของ) เพื่อ
เปนสมบัติสาธารณะและเปนสวัสดิการของชุมชนไปดวยกัน ชุดตัวชีว้ ดั ความเขมแข็งประกอบดวย มีความอุดมสมบูรณ
ของปาไม (๗) มีการใชประโยชนดานเศรษฐกิจชุมชน (๓) มีการจัดการที่ดี (๗) และมีการมีสวนรวมของชุมชน
อยางเขมแข็ง (๕) ขนาดขององคกรชุมชนที่ใชคือโครงการหรื อ ขนาดของพื้ นที่ ปา ชุมชนตามภูมินิเวศ จำนวนเปน
ไร ซึ่งไมเกี่ยวกับเขตการปกครอง ปจจุบันมีจำนวน ๘,๑๘๖ แหง ใน ๖๘ จังหวัด มีเนื้อที่รวม ๓.๔๙ ลานไร
(ขึ้นทะเบียนตั้งแตป ๒๕๔๓ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๖) ยังไมมีขอมูลประเมินระดับคุณภาพ
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ตารางแสดงขอมูลองคกรชุมชนจากระบบฐานขอมูลหลักบางสวน
ประเภทองคกร
ประเมิน ระดับ ระดับ
ปริมาณ
สถาบัน
ชุมชน (อชช.)
คุณภาพ ๑ (%) ๒ (%)
๑๑,๑๐๐ ๕๖.๒% ๒๙.๔%
กรมการพัฒนาชุมชน กลุมออมทรัพย ๑๑,๑๐๐
เพื่อการผลิต
กรมการพัฒนาชุมชน กลุมผูผลิตสินคา • กลุมอาชีพ
๑๙,๗๗๓
โอทอป
• สหกรณ ๓๒๙
• SME ๓,๘๓๙
• SSE ๒,๑๗๑
๗๒,๔๐๔
กรมสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน
การเกษตร
๗๙,๒๒๕ ๔๐.๓% ๑๕.๒%
สำนักงานกองทุน
กองทุนหมูบาน ๗๙,๒๒๕
หมูบานและชุมชน (กทบ.)/กองทุน
เมืองแหงชาติ
ชุมชนเมือง (กชม.)
๗,๗๕๙ ระดับ A+ ระดับ A
สำนักงานหลักประกัน กองทุนหลักประกัน ๗,๗๕๙
๒๔.๑% ๕๔.๓%
สุขภาพแหงชาติ
สุขภาพตำบล
๘,๖๙๖ ๑๓.๗% ๓๔.๘%
สถาบันพัฒนาองคกร กองทุนสวัสดิการ ๕,๘๘๗
ชุมชน (พอช.)
ชุมชน
๑,๓๒๑ แหง
กรมสงเสริมสหกรณ สหกรณเครดิต
สมาชิก ๑.๒๓๘
ยูเนียน
ลานคน ทุนเรือน
หุน ๒๐,๘๗๒
ลานบาท
สินทรัพยรวม
๖๐,๔๙๐ ลานบาท
เงินรับฝาก
๓๐,๙๕๑ ลานบาท
๘,๑๘๖ แหง ๒,๑๐๔ แมขา ย
กรมปาไม
ปาชุมชน
๓.๔๙ ลานไร
๖๒ แหง
สถาบันพัฒนาองคกร สภาองคกรชุมชน ๔,๑๙๔
ชุมชน
๒,๑๐๔ อปท.
สสส.
ตำบลสุขภาวะ
ฐานขอมูลกลาง
ทำเนียบนามผูนำ
(รอการพัฒนา)
ชุมชนทองถิ่น
ปราชญชาวบาน
และเกษตรกรคนเกง
รวม
๒๐๕,๘๓๘ ๑๐๖,๗๘๐ ๑๓.๗ ๕๖.๒
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ระดับ ระดับ
๓ (%) ๔ (%)
๑๔.๓%

๗.๘%
ระดับ B ระดับ C
๑๙.๓% ๒.๒%
๕๑.๕%

๙. รวมพลังดุจการรวมแสงเลเซอรสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน
จากการทบทวนแนวคิด สถานการณขา งตนจะเห็นไดวา การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนหรือชุมชนเขมแข็ง
“เปนการสรางฐานเจดียของการพัฒนาใหมั่นคง” (ศ. นพ.ประเวศ วะสี) ซึ่งแมจะมีหนวยงานดำเนินการอยูแลว
จำนวนมากและหลากหลายประเด็น แตหากพิจารณาจากแนวคิดของ รศ. ดร.เสรี พงศพิศ ที่กลาววา “การพัฒนา
เครือขายชุมชนเขมแข็งใหครอบคลุมทุกพื้นที่จะเกิดจากยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนทัศนเดียวกัน
มีเปาหมายและฐานคิดเดียวกัน คือ ฐานแหงธรรม ฐานของทองถิ่น และฐานทางปญญา แมจะแตกตางกันในราย
ละเอียดวิธีการ แตหากเปนวิธีการที่สมาชิกเครือขายยอมรับได การพัฒนาเครือขายชุมชนเขมแข็งก็สำเร็จได”
ยุทธศาสตรรวมวาดวยการสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน อันเปนเครื่องมือการบูรณาการและ
รวมพลังการสนับสนุนขององคกรภาคีใหเปนเสมือนแสงเลเซอร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั้งหมดเขามาหากัน
ดังกรอบแนวคิดรวบยอดในแผนภูมิขางลาง
กรอบแนวคิดรวบยอด : ยุทธศาสตรรวมขององคกรภาคีเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ระบบสุขภาวะชุมชน

๔
๒ ๕
๖

๗

๑
อชช./
ทองถิ่น/
ทองที่/อื่น ๆ
ในพื้นที่
เปาหมาย

อชช.
เขมแข็ง
เต็ม
พื้นที่

ชุมชน
เขมแข็งชุมชน
สุขภาวะ
ทั้งชุมชน

๓
๔๖ องคกรภาคี
สนับสนุน
ระดับชาติ กับ
ภารกิจที่
หลากหลาย

เครื่องมือรวมแสงเลเซอร
๑. เปาหมายใหญ ๒. หลักการรวม ๓. ความเปนเจาของรวม
๔. ฐานขอมูล ๕. แผนยุทธศาสตร ๖. คลังเครื่องมือ
๗. กลไกจัดการรวม

จากการสัมภาษณผทู รงคุณวุฒิ ๒๐ ทาน และทบทวนวรรณกรรมวาดวยแผนและยุทธศาสตรการสนับสนุน
ชุมชนของหนวยงานภาคี ๒๐ องคกร สามารถสรุปไดวา เครื่องมือที่จำเปนในการรวมแสงเลเซอรในการสนับสนุน
ชุมชนนั้น การมีเพียงแคแผนยุทธศาสตรทสี่ มบูรณแบบเทานัน้ อาจไมเพียงพอ ที่ตองการคือการมีเครื่องมือหลายชิ้น
ประกอบเขาดวยกันเปนชุด
ยุทธศาสตรสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนในเอกสารรายงานฉบับนี้ก็คือชุดเครื่องมือสำคัญ
ที่จะใชในการรวมแสงเลเซอรไปสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนทั่วประเทศนั่นเอง
ประกอบดวย
๑) เปาหมายรวม (Purpose)
๒) หลักการทำงานรวม (Principle)
๓) ความรูสึกเปนเจาของรวมกัน (Ownership/Participation)
๔) แผนขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตรรวมกัน (Plan)
๕) คลังขอมูลและองคความรูที่จำเปนรวมกัน (Multi-centric Database)
๖) คลังเครื่องมือและเทคโนโลยีรวมกัน (Tools/Technology)
๗) กลไกการจัดการบางอยางรวมกัน (Organization)
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๖๒๗

๑๐. กรอบประเด็นในการจัดทำยุทธศาสตรรวม
กรอบประเด็นสำหรับการจัดทำยุทธศาสตรรวมและกระบวนการขับเคลื่อนงานสนับสนุนการพัฒนาระบบ
สุขภาวะชุมชนควรประกอบดวย ๙ ประเด็น ไดแก
๑) ใครคือหนวยงานภาคีสนับสนุน ใครคือผูขับเคลื่อนยุทธศาสตร
๒) กระบวนการจัดทำยุทธศาสตรและความรูสึกเปนเจาของรวมกัน
๓) อะไรคือวิสัยทัศนและเปาหมายรวม
๔) มีหลักการทำงานที่จะยึดถือรวมกันอะไรบาง
๕) แผนงาน โครงการที่จะขับเคลื่อนรวมกัน
๖) กลไกการทำงานรวมกันในระดับตาง ๆ
๗) ระบบฐานขอมูล องคความรูและเทคโนโลยีที่จะใชแลกเปลี่ยนสนับสนุนแกกันและกัน
๘) การบรรลุเปาหมายองคกรชุมชนเขมแข็งเปนขั้นตน
๙) การมุงสูจุดหมายการมีชุมชนทองถิ่นจัดการตนเองและเขมแข็งในบั้นปลาย
ดังแผนภูมิ
หนวยงานภาคีสนับสนุน
(Partnership/Ownership)
เริ่มตนจาก ๔๖ องคกร

กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร
รวมฯ (Participation)

กำหนดวิสัยทัศนและ
เปาหมายรวม
(Share Vision/Purpose)

กลไกการทำงานรวมในระดับ
ตาง ๆ (Organization)

แผนงาน/โครงการเพื่อการ
ขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร
รวมกัน (Plan/Project)

กำหนดหลักการในการทำงาน
รวมกัน
(Common Principle)

ระบบฐานขอมูล องคความรู
และเทคโนโลยี
(Multi-centric Database)

บรรลุองคกรชุมชนเขมแข็ง
(Community-based
Organization)

สูชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง
ชุมชนทองถิ่นเขมแข็ง
ชุมชนทองถิ่นมีสุขภาวะ
(Healthy Community)

๑๑. เปาหมายรวมในการสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน
ในความแตกตางหลากหลายของภารกิจและวัฒนธรรมองคกรของหนวยงานภาคีที่ทำงานสนับสนุนชุมชน
เมื่อศึกษาเจาะลึกลงไปในรายละเอียด พบวายังคงมีบางสิ่งบางอยางที่อยูในวิสัยที่จะสามารถสรางความเปนเอกภาพ
ในการทำงานรวมกันได โดยเฉพาะเปาหมายใหญในระยะยาว ไดแก
• วิสัยทัศนในเชิงนามธรรม เชน การที่ทั่วประเทศมีชุมชนทองถิ่นที่เขมแข็ง สามารถจัดการตนเองได และ
บรรลุซึ่งความมีสุขภาวะเปนสวนใหญ โดยสามารถวัดและประเมินไดอยางเปนวิทยาศาสตร
• การมีเปาหมายรูปธรรมในเชิงคุณภาพรวมกันภายใตระยะเวลาที่แนนอน เชน ทุกภาคสวนรวมกันขับ
เคลื่อนงานเชิงคุณภาพเพือ่ ใหมอี งคกรชุมชน (อชช.) ทีเ่ ขมแข็งทัว่ ประเทศ ในหลากหลายรูปแบบ ในทุกเครือขาย
ของหนวยงานภาคี อยางนอยสองในสาม ภายในระยะเวลา ๑๐ ป
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นอกจากการมีเปาหมายใหญรวมกันแลว ยังมีจดุ รวมอีกหลายอยางที่สามารถกำหนดขึ้นมาใชเปนเครือ่ งมือ
ในการทำงานรวมกันได อยางเชน
• หลักการสำคัญทีจ่ ะยึดถือรวมกันในการลงไปทำงานสงเสริมสนับสนุนชุมชนและเอือ้ ใหเกิดการบูรณาการ
เชื่อมโยงและเสริมพลังซึ่งกันและกันไดมากขึ้น
• การกำหนดประเด็น พื้นที่หรื อแผนขับ เคลื่อ นกิจ กรรมเชิงยุทธศาสตรบางอยางเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์
รวมกัน
อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากหนวยงานภาคีตา งมีธรรมชาติและวัฒนธรรมองคกรทีแ่ ตกตาง จึงมีบางสิง่ บางอยางที่
ควรตองปลอยใหมีความหลากหลาย ไมควรกดดันหรือกำหนดกฎเกณฑใหหนวยงานภาคีตองทำอะไรที่เหมือนกัน
ไปทุกสิ่ง อาทิ
• วิธีการทำงานตามสไตลที่ภาคีถนัด
• เครื่องมือ กระบวนการและการจัดการที่จะเลือกใชตามวิถีวัฒนธรรมองคกร
• ระบบฐานขอมูลที่มีลักษณะเฉพาะของหนวยงาน
• ระบบงบประมาณและการสนับสนุนทรัพยากร ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขขอจำกัดของแตละองคกร
• แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของแตละองคกร
• คลังเครื่องมือ ขอมูลและองคความรูที่เปนสมบัติเฉพาะขององคกร
๑๒. หลักการรวมในการสนับสนุนชุมชน
ปจจุบันพบวามีหลักการบางอยางที่เกือบทุกหนวยงานภาคีตางมีความเขาใจและใชเปนหลักยึดในการ
ทำงานสนับสนุนชุมชนตามภารกิจขององคกรอยูแลว จึงอยูในวิสัยที่จะประมวลขึ้นไวใหเปนหลักการรวมที่เปน
กิจจะลักษณะและใชสื่อสารดวยภาษาเดียวกัน ประกอบดวย ๗ หลักการ ไดแก
๑) หลักการการใหชุมชนเปนฐาน เปนตัวตั้ง เปนศูนยกลาง ระบบสุขภาวะชุมชนหรือชุมชนเขมแข็งตอง
พัฒนาโดยชุมชนเปนเจาของ อันนำไปสูความเขมแข็งของชุมชนที่สามารถจัดการตนเอง รวมทั้งมีภูมิตานทานตอ
สภาพแวดลอมภายนอกชุมชนได หนวยงานภายนอกเปนเพียงหนวยสนับสนุน ไมเปนหนวยสั่งการหรือกำหนด
แนวทางประเด็นการพัฒนาของชุมชนอยางตายตัวแบบบนลงลาง
๒) หลักการการกำหนดเปาหมายผลลัพธในการสนับสนุนชุมชน ควรคำนึงถึงสิ่งที่ชุมชนจะไดรับหรือจะ
สูญเสียไปพรอมกัน ทั้งในมิติการแกปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนา (survive) สิ่งที่จะทำใหสามารถดำรงอยูได
อยางพอเพียง (sufficient) และสิ่งที่จะชวยใหชุมชนมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน (sustain)
๓) หลักการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชน ควรสนับสนุนการเรียนรู จ ากประสบการณชีวิต
ภายในชุมชนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบขามวัฒนธรรม เพื่อใหไดความคิดสรางสรรคใหม ๆ อันเกิดจากการ
ระเบิดจากภายในของชุมชนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูนำ
๔) หลักการในการกระจายอำนาจไปใหสุด ใหชุมชนเปนผูกำหนดชะตาชีวิตของตนเอง ไมคิดแทนชุมชน
ควรใชกระบวนการแผนชีวิตชุมชนเปนเครื่องมือสำคัญ โดยกระบวนการแผนชุมชนที่มีคุณภาพจะตองใชขอมูล
ของชุมชนและเวทีการวิเคราะหขอมูล การกำหนดแนวทางและวิธีการแกปญหาหรือจัดทำเปนแผนพัฒนาที่ชุมชน
เปนเจาของอยางแทจริง ตองสนับสนุนใหมีการจัดทำแผนชุมชนที่จำแนกไดชัดเจนวา ๑) อะไรบางเปนสิ่งที่ชุมชน
จะทำเอง ๒) สิ่งใดบางที่ตองการให อปท. ชวย และ ๓) อะไรที่เกินกำลัง เปนสิ่งที่ราชการตองทำให ทั้งนี้เพื่อ
องคกรสนับสนุนจะไดรูเปาหมายอยางถูกตองแมนยำ
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๕) หลักการฟน ฟูพฒ
ั นาทุนทางสังคม ในฐานะปจจัยสำคัญในการสรางความเขมแข็งของชุมชนในระยะยาว
ตองสงเสริมการเรียนรูป ระวัตศิ าสตรทอ งถิน่ อยางจริงจังเพือ่ ใหผนู ำชุมชนและเยาวชนรุน ใหมเขาใจทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมอันเปนรากเหงา ควบคูไปกับการสงเสริมการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อใหรูจักปญหา ขอจำกัด และจุดแข็ง
ในตนเอง เพื่อการกำหนดแผนชีวิตที่สอดคลองกับความเปนจริง
๖) หลักการการสรางภาวะแวดลอมใหเอื้อตอการบูรณาการ-เชื่อมโยงภารกิจ และสานพลังระหวาง
หนวยงานภาคี หนวยงานภาคีทุกระดับควรตองทำตัวหลวม ๆ ไว ไมออกระเบียบขอบังคับภายในหนวยงานจน
แข็งกระดาง ใหสามารถทำงานอยางยืดหยุนไดเพื่อรองรับการบูรณาการเชื่อมโยงกับหนวยอื่นได
๗) หลักการการเฝาระวังปจจัยขัดขวาง ไมเพียงหนวยงานภาคีจะใสใจตัวแสดงที่สนับสนุนชุมชนเทานั้น
ยังตองชวยกันเฝาระวังตัวแปรทางลบที่จะมาขัดขวางหรือทำลายกระบวนการชุมชนเขมแข็งอีกดวย ไมวาจะเปน
นโยบายระดับมหภาคของรัฐบาล หรือการดำเนินโครงการรูปธรรมในระดับพื้นที่ของภาครัฐและเอกชน โดยตอง
สงสัญญาณแจงเตือนทุกฝายที่เกี่ยวของใหระมัดระวังหรือทบทวนอยางทันทวงที
๘) หลักการสงเสริมใหสถาบันการศึกษาไดไปเรียนรูจ ากชุมชนเขมแข็งใกลเคียงและรวมปรับปรุงเพิ่มเติม
หลักสูตรใหมีเนื้อหาชุมชนเขมแข็ง
๑๓. กระบวนการจัดทำและสรางความเปนเจาของรวมกัน
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได แ ต ง ตั้ ง และมอบหมายภารกิ จ ให กั บ
คณะอนุกรรมการพัฒนารางแผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติวาดวยระบบสุขภาวะชุมชนเปนกลไกดำเนินการจัด
กระบวนการพัฒนาเอกสารทางวิชาการ โดยมีเปาหมายใหสามารถนำเขาสูวาระการพิจารณาและมีมติในที่ประชุม
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ระหวางวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งประกอบดวยตัวแทนหนวยงานภาคีจำนวนหนึ่งจึงไดทำการพัฒนายุทธศาสตรรวม
วาดวยการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน ดวยการมอบหมายทีมวิจัยของสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนาไปดำเนินการ
คนควารวบรวมขอมูลอยางเปนระบบดังนี้ ๑) ทำการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณสนับสนุนชุมชน
มาอยางยาวนาน จำนวน ๒๐ ทาน ๒) ทำการศึกษายุทธศาสตรและแผนงานดานการสนับสนุนชุมชนขององคกร
ภาคี จำนวน ๒๐ องคกร ๓) ทำการศึกษาตัวอยางกรณีตางประเทศเพื่อใชเปรียบเทียบและคนหาแนวคิดใหม ๆ
จำนวน ๕ ประเทศ ๔) ทำการสำรวจระบบฐานขอมูลองคกรชุมชนของหนวยงานภาคี จำนวน ๑๐ หนวยงาน จากนั้น
ขอมูลเหลานีไ้ ดถกู นำเขาสูท ปี่ ระชุมพิจารณาของคณะอนุกรรมการ รวม ๖ ครัง้ ในระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖
ในขณะเดียวกัน คณะอนุกรรมการไดจดั ใหมขี นั้ ตอนและกระบวนการระดมความคิดยกรางยุทธศาสตรรวมฯ
และรับฟงความเห็นเปนพิเศษจากองคกรภาคีทั้ง ๔๕ หนวยงาน รวมทั้งเครือขายสมัชชาสุขภาพแหงชาติและ
สวนอื่น ๆ อีกเปนจำนวน ๔ ครั้ง ตามลำดับ ดังนี้
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ครัง้ ที่ ๑ ระหวางวันที่ ๓๑ ส.ค. - ๑ ก.ย. ๒๕๕๖ เปนการประชุมคณะอนุกรรมการ
ทั้งชุด รวมกับผูแทนหนวยงานภาคีสำคัญและทีมวิจัย รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน ระดมความคิด วิเคราะหสถานการณและ
แนวโนมดานงานสนับสนุนชุมชนทั่วประเทศ ทำ SWOT analysis สรางวิสัยทัศนรวม กำหนดเปาหมายและ
ยุทธศาสตร จากนั้นทีมวิจัยนำขอมูลและความคิดเห็นที่ไดไปจัดทำยกรางเอกสารรางที่ ๑
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๖ เปนการจัดประชุมระหวางผูแทน
หนวยงานภาคีทั้ง ๔๖ องคกร รวมกับคณะอนุกรรมการทั้งชุดและผูที่เกี่ยวของ จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อนำเสนอ
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และรับฟงความเห็นตอ (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ ครั้งที่ ๑ จากนั้นทีมวิจัยจึงนำขอคิดเห็นจากเวทีไปปรับปรุงเปน
เอกสารรางที่ ๒
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓ ระหวางวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๖ ในเวทีเตรียมการสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ (Pre-assembly) เปนการประชุมระหวางผูแทนหนวยงานภาคีทั้ง ๔๖ องคกร คณะอนุกรรมการทั้งชุด
ผูแทนเครือขายชุมชนทองถิ่ น จากทุกภู มิภาคและผูที่ เ กี่ ยวขอ ง รวม ๑๕๐ คน เพื่อรับฟงความเห็นตอ (ราง)
แผนยุทธศาสตรฯ เปนครั้งที่ ๒ จากนั้นทีมวิจัยและคณะอนุกรรมการนำความคิดเห็นจากเวทีไปปรับปรุงเปน
รางฉบับสุดทายกอนนำเขาสูการพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (National Health Assembly) ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน
๒๕๕๗ เปนการประชุมใหญของเวทีสมัชชาสุข ภาพแหงชาติ ที่ มีผู แทนเครื อ ข า ยทั่ วประเทศและหนวยงานภาคี
ที่หลากหลาย ทั้งฝายนโยบาย ฝายวิชาการ ฝายบริหาร และฝายปฏิบัติ จะไดพิจารณาและมีมติสมัชชารับรอง
(ราง) ยุทธศาสตรฯ อันหมายถึงการรับรองในเชิงหลักการตอกรอบแนวคิดและสาระสำคัญของชุดเครื่องมือรวมพลัง
ดุจการรวมแสงเลเซอรสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนทั้ง ๗ ชิ้น
รวมทั้งประกาศปฏิญญาตอสาธารณะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรวมกันของภาคีสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๒๓๔ กลุมเครือขาย และมีการรวมลงนามความรวมมือระหวางองคกรภาคีระดับชาติสวนหนึ่งที่มีความพรอม
ในการสนับสนุนและ/หรือรวมสนับสนุนทรัพยากร ในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการรูปธรรมตามแนวทางของ
ยุทธศาสตรรวม จำนวนที่แนนอนจำนวนหนึ่งดวย
๑๔. คลังขอมูล องคความรูและเทคโนโลยี
ในการพัฒนาระบบเครือขายฐานขอมูลที่จะเชื่อมโยงและใชประโยชนรว มกันนัน้ สิง่ ทีเ่ ปนสาระสำคัญที่ควร
จะบรรจุไวในฐานขอมูลประกอบดวย ขอมูลองคกรชุมชนในเครือขาย องคความรู บทเรียนรูและประสบการณของ
ชุมชนและหนวยงานภาคี รวมไปถึงเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่หนวยงานและชุมชนไดพัฒนาหรือประดิษฐคิดคน
ขึ้นมาใชงาน
ทั้งนี้เพื่อใหหนวยงานภาคีอื่น ๆ ไดเลือกนำไปประยุกตใชและพัฒนาตอยอดไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้น
ยังจะเปนประโยชนตอการแลกเปลี่ยนและถายทอดเทคโนโลยีระหวางกันอีกดวย
ซึ่งเทาที่ประมวลในเบือ้ งตน ขณะนีม้ เี ครือ่ งมือทีห่ นวยงานภาคีไดพฒ
ั นาขึน้ และนำมาใชในการทำงานสนับสนุน
ชุมชนอยางไดผลดี อยางนอย ๒๒ ชิ้น ซึ่งควรที่จะไดใชเปนจุดตั้งตนในการพัฒนาใหเปนคลังความรูและเครื่องมือ
เครื่องใชรวมกันที่มีความสมบูรณครบถวนยิ่งขึ้น ไดแก
๑) เครื่องมือของแผนงานตำบลสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ไดแก
๑.๑) เครื่องมือวิจัยชุมชนเชิงชาติ พันธุวรรณาแบบเรงดวน (Rapid Ethnography Community
Assessment Process - RECAP) เปนเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการถอดบทเรียนและการสรุปขอมูลทุนและ
ศักยภาพของกลุมหรือแหลงปฏิบัติการในพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาทักษะในการออกแบบกระบวนการพัฒนา
แหลงเรียนรู
๑.๒) ระบบขอมูลตำบลโดยใชเครื่องมือ TCNAP (Thailand Community Network Appraisal
Program: TCNAP) ประกอบดวยขอมูล ๒ ระดับ คือ ระดับบุคคลและครอบครัว และระดับกลุมและชุมชน ซึ่งทั้ง
๒ ระดับ ประกอบดวยขอมูลที่แสดงถึงศักยภาพของชุมชนทองถิ่นใน ๗ ดาน ไดแก ๑) ขอมูลดานทุนที่แสดงถึง
ศักยภาพ ๒) ขอมูลดานการสื่อสาร ๓) ขอมูลดานการดูแลสุขภาพ ๔) ขอมูลดานประชากร ๕) ขอมูลดานเศรษฐกิจ
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๖๓๑

ชุมชน ๖) ขอมูลดานสิ่งแวดลอม และ ๗) ขอมูลดานการเมืองการปกครอง
๑.๓) หลักสูตร (แนวทาง) การเรียนรูรวมกันภายในพื้นที่ของแตละ อปท. และหลักสูตร (แนวทาง)
การเรียนรูขามพื้นที่ของชุมชนทองถิ่น (ขาม อปท.)
๑.๔) เครื่องมือ (แนวทาง) การทำงานสำหรับนักวิชาการชุมชนทองถิ่น ๖ เรื่อง ประกอบดวย ๑) การ
พัฒนาคูมือการสรางการเรียนรู ๒) การพัฒนาโครงการ ๓) การสรุปความกาวหนาการดำเนินงาน ๔) การออกแบบ
ขั้นตอนการดำเนินงานกอนปฏิบตั กิ ารจริง (การสรางปฏิบตั กิ าร) ๕) การจัดการความรูแ ละพัฒนานโยบายสาธารณะ
และ ๖) การบูรณาการงานโครงการกับงานประจำ
๑.๕) คูมือการขับเคลื่อนการทำงานเฉพาะประเด็น ๖ ประเด็น ประกอบดวย ๑) การพัฒนาระบบการ
ดูแลผูสูงอายุ ๒) การลด ละ เลิกการบริโภคยาสูบ ๓) การลดการบริโภคแอลกอฮอล
๒) เครื่องมือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(๑) Credit Scoring
๓) เครื่องมือของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(๑) เครื่องมือการทบทวนตนเองของสภาองคกรชุมชน
(๒) เครื่องมือการทบทวนตนเองของกลุมสวัสดิการชุมชน
๔) เครื่องมือของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(๑) เครื่องมือประเมินกองทุนสุขภาพตำบล
(๒) Strategic Map
๕) เครื่องมือทำงานสุขภาพชุมชน ๗ ชิ้น ของสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
(๑) แผนที่เดินดิน (Geo-social Mapping)
(๒) ผังเครือญาติ (Genogram)
(๓) โครงสรางองคกรชุมชน (Community Organizations)
(๔) ระบบสุขภาพชุมชน (Local Health Systems)
(๕) ปฏิทินชุมชน (Community Calendar)
(๖) ประวัติศาสตรชุมชน (Local History)
(๗) ประวัติชีวิต (Life Story)
๖) เครื่องมือของสำนักงานพัฒนาสุขภาพชุมชน (สพช.) ระดับตำบล
(๑) เครื่องมือประเมินระบบสุขภาพชุมชนดวยตนเอง ๖ ดาน ของ สพช.
๗) เครื่องมือของมูลนิธิหมูบาน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
(๑) แผนชีวิตชุมชน
(๒) บัญชีครัวเรือน
๘) องคความรูก ารพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ เชน หลักสูตรอบรมการสรางความคุน เคยกับสภาพแวดลอม
และการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility: O & M) หลักสูตรผูชวยคนพิการ หลักสูตรลามภาษามือ
หลักสูตรสำหรับผูดูแลคนพิการ และฐานขอมูลการใชกายอุปกรณและเครื่องชวยความพิการ
๑๕. กลไกการจัดการรวมกันในพื้นที่
เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรรวมตามแนวทางของชุดเครื่องมือรวมแสงเลเซอรดังที่กลาวมาขางตน ให
ไดผลทั้งสิ่งที่เปนเอกภาพ มีพลังมุงสูเปาหมายใหญรวมกัน และใหไดทั้งสิ่งที่แตกตางหลากหลายอันงดงาม มี
๖๓๒ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

ประเด็นพิจารณาเรื่องกลไกการจัดการเชิงเครือขายรวมกันในพื้นที่ เปน ๓ ระดับ ดังนี้
๑) กลไกปฏิบัติการที่ระดับ “ตำบล” - สำหรับการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นแบบดั้งเดิม ทั้งในชนบทและ
ในเมือง เปนที่เห็นตรงกันวากลไกการจัดการระดับตำบล องคกรปกครองสวนทองถิน่ เปนระดับทีม่ คี วามเหมาะสมที่สุด
ดังนั้นควรที่หนวยงานภาคีที่มีงานในพื้นที่จังหวัดเดียวกันจะไดเปดเผยขอมูลและเลือกกลไกที่จะใชทำงานรวมกัน
เพื่อใหเกิดการสานพลังและลดความซ้ำซอนที่ไมจำเปนลง รวมถึงการใหขอมูลกับชุมชนไดใชประโยชน ซึ่งกลไก
ดังกลาวอาจเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสภาองคกรชุมชนตำบล หรือกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
หรือจะเปนกลไกที่ไมตายตัว โดยขึ้นอยูกับสภาพความจริงและความพรอมในพื้นที่นั้น ๆ ก็ได
๒) กลไกสนับสนุนที่ระดับ “จังหวัด” และ/หรือ “อำเภอ” - ในจังหวัดหนึ่ง ๆ ควรที่จะจัดใหมีกลไก
ประสาน-สนับสนุนการขับเคลื่อนเครื อ ข า ยปฏิ บั ติ ก ารภาคสนามระหว า งหน ว ยงานภาคีอยางจริงจัง รูปแบบที่
ภาคประชาสังคมจังหวัดอำนาจเจริญไดพัฒนาขึ้นนับเปนตัวอยางที่นาสนใจ จึงควรที่หนวยงานภาคีที่มีงานในพื้นที่
จังหวัดเดียวกันจะไดสำรวจกลไกของตน ทั้งระดับจังหวัดหรืออำเภอ เพื่อตัดสินใจในการเลือกและพัฒนาใหเปน
กลไกรวมที่สามารถรองรับภารกิจสนับสนุนชุมชนของทุกหนวยไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยยึดหลักการของ
การกระจายอำนาจและทรัพยากรไปใหกลไกพื้นที่สามารถจัดการตนเองใหมากที่สุดดวย
๓) กลไกประสานยุทธศาสตรในระดั บ “ชาติ” - เพื่ อ ให มีพื้นที่และโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางหนวยงานภาคีเปนประจำทุก ๑ - ๒ เดือน ในลักษณะเวทียทุ ธศาสตรสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน
ควรที่จะจัดใหมีกลไกในลักษณะกองเลขานุการรวมกัน โดยที่หนวยงานภาคีรวมกันจัดตั้งขึ้นและใหการสนับสนุน
นโยบายและทรัพยากรในการทำงาน ทั้งในดานการจัดประชุม การจัดทำขอมูล-องคความรู การทำสำรวจและ
ประเมินสถานการณความกาวหนาเพื่อเปนขอมูลนำเขาสูเวทีหารือ รวมทัง้ การรณรงคทางสังคมในประเด็นสาธารณะ
บางอยางที่มีขนาดใหญและซับซอนรวมกัน
๑๖. แผนยุทธศาสตรรวมขององคกรภาคี : วาดวยการสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน
แผนยุทธศาสตรรวมฯ ที่จะกลาวตอไปนี้ ไมใชแผนยุทธศาสตรแหงชาติหรือแผนแมบทการพัฒนาของ
ประเทศที่จะมีผลบังคับใหหนวยงานราชการตองปฏิบัติตาม แตเปนแผนยุทธศาสตร ร ว มขององคกรภาคีและ
เครือขายทางสังคมที่เห็นพองตองกันและตกลงใจในการขับเคลื่อนงานสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะ
ชุมชนไปในทิศทางเดียวกัน
มีสาระสำคัญประกอบดวย ๑) วิสัยทัศนรวม (VISION) ๒) พันธกิจรวม (MISSION) ๓) เปาหมายหลัก
(GOAL) ๔) วัตถุประสงคและเปาหมายรวม (OBJECTIVE) ๕) ตัวชี้วัด (INDICATOR) ๖) กลยุทธรวม (STRATEGY)
๗) แผนงานและโครงการรวม (PLAN and PROJECT) ดังตอไปนี้
๑) วิสัยทัศนรวม (VISION)
“สังคมไทยมีชมุ ชนทีเ่ ขมแข็ง มีความหลากหลาย กวางขวางครอบคลุมและมัน่ คง เชือ่ มโยงกันเปนเครือขาย
เปนฐานรากในการพัฒนาประเทศในทุกดาน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม สุขภาพ คุณธรรม
จริยธรรม ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน นำไปสูชุมชนสุขภาวะ”
๒) พันธกิจรวม (MISSION)
(๑) ประสานพลังทุกองคกรภาคี เรงสนับสนุนการฟนฟูและพัฒนาชุมชนทองถิ่นพื้นฐานและชุมชน
ทองถิ่นสมัยใหม ทั้งในชนบทและในเมือง ใหมีศักยภาพในการจัดการตนเองและมีความเขมแข็งในเชิงคุณภาพ
บนฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคม
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๖๓๓

(๒) สงเสริมและสนับสนุนใหชมุ ชนมีขอ มูลและความรู สามารถเฝาระวังผลกระทบจากนโยบายทีท่ ำให
ชุมชนออนแอในระยะยาว อันไดแก โครงการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานขนาดใหญทไี่ มรับฟงความคิดเห็นประชาชน
โครงการสัมปทานและการลงทุนที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระแสการเสพติดนโยบาย
ประชานิยมเชิงสังคมสงเคราะห รวมทั้งการผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ ยนทิ ศทางนโยบายรั ฐ ให มาสูแนวนโยบาย
สวัสดิการเชิงประชาสังคมที่มุงใหประชาชนมีสำนึกความเปนพลเมือง เปนผูรับผิดชอบตอสวนรวมและมีวิถีการ
เปนผูใหมากกวาผูรับ
(๓) มุงรักษาภาวะแวดลอมและกระแสอุดมการณทางสังคมเรื่องชุมชนเขมแข็งและประชาสังคมเชน
ที่เปนอยูในปจจุบันไวใหนานที่สุด
(๔) สรางองคความรู นวัตกรรม และจัดการการเรียนรูดานงานชุมชนเขมแข็ง ทั้งในระดับเครือขาย
และสังคมสวนรวม
๓) เปาหมายหลัก (GOAL)
(๑) เพื่อเสริมพลังใหชุมชนทองถิ่นสวนใหญของประเทศมีศักยภาพในการเรียนรู ปรับตัวและจัดการ
ตนเองได และมีความเขมแข็งในเชิงคุณภาพอยางทันตอสถานการณ
(๒) เพื่อใหประเทศมีนโยบายที่เอื้อตอการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่นและความเขมแข็งของสังคม
ไทยอยางยั่งยืน
(๓) เพื่อสรางเสริมและรักษาสภาวะแวดลอมทางสังคมใหสามารถหนุนเสริมภารกิจการพัฒนาระบบ
สุขภาวะชุมชนอยางตอเนื่อง
(๔) เพื่อสราง สะสมและตอยอดขยายผลองคความรูแ ละนวัตกรรมดานการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน
ที่เหมาะสมกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก
๔) วัตถุประสงคและเปาหมายรวม (OBJECTIVE)
(๑) เพื่อเสริมพลังชุมชนทองถิ่น
(๑.๑) ชุมชนทองถิ่นพื้นฐานทั่วประเทศมีศักยภาพในการจัดการตนเองและเขมแข็งในเชิงคุณภาพ
(๑.๒) ชุมชนทองถิ่นสมัยใหมทั่วประเทศไดรับการเสริมพลังอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม
(๑.๓) ชุมชนเชิงความสัมพันธตามพลวัตของสังคมทั่วประเทศไดรับความเอาใจใสมากขึ้น โดยมี
งานวิจัยและงานพัฒนาเพื่อคนหารูปแบบการทำงานสงเสริมและสนับสนุนที่เหมาะสม
(๒) เพื่อใหประเทศมีนโยบายที่เอื้อตอการจัดการตนเองของชุมชน
(๒.๑) สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนสามารถพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อตอการจัดการตนเอง
และสงเสริมสุขภาวะของชุมชน
(๒.๒) เครือขายองคกรภาคีสนับสนุนขอมูล ความรูในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายที่จะสงผลกระทบตอ
ชุมชน เพื่อใหชุมชนสามารถติดตามนโยบายที่จะสงผลกระทบทำใหชุมชนออนแอในระยะยาว รวมทั้งโครงการ
ขนาดใหญที่จะสรางผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดลอมและชุมชนทองถิน่ และแสดงปฏิกิริยาสะทอนกลับ
ไปยังผูกำหนดนโยบายไดอยางเหมาะสมและทันตอเหตุการณ
(๒.๓) ประเทศไทยมีนโยบายและแผนงาน โครงการในระดับชาติทเี่ อือ้ ตอชุมชนเขมแข็งและระบบ
สุขภาวะชุมชนอยางตอเนื่อง
(๓) เพื่อสรางเสริมสภาวะแวดลอมทางสังคมใหหนุนเสริมชุมชน
(๓.๑) การสรางเสริมใหชุมชนสามารถดำรงทุนทางสังคม วัฒนธรรมและประวัติศาสตร รวมถึง
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จารีตประเพณีดั้งเดิม ที่ทำใหชุมชนอยูรวมกันอยางมีสุขภาวะ
(๓.๒) สื่อมวลชนทุกแขนงใหความสำคัญอยางเสมอตนเสมอปลายตอประเด็นการพัฒนาระบบ
สุขภาวะชุมชน ชุมชนเขมแข็งและประชาสังคม ในฐานะปจจัยของการพัฒนาประเทศและการเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชนอยางยั่งยืน
(๔) เพื่อสรางและตอยอดขยายผลองคความรู
(๔.๑) เครือขายองคกรภาคีมีคลังความรูในการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนและระบบฐานขอมูล
องคกรชุมชนที่เพียงพอตอการวางแผนและแกไขปญหาของตนเอง
(๔.๒) มีสื่อดานการพัฒนาระบบสุขภาวะชุ ม ชนสำหรั บ การแลกเปลี่ ย นเรียนรูและเผยแพร
ประชาสัมพันธที่หลากหลายและจำนวนมากเพียงพอ
(๔.๓) มีนวัตกรรมและเครื่องมือใหม ๆ สำหรับการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนออกมาอยางไม
ขาดสาย
๕) ตัวชี้วัด (INDICATOR)
(๑) ภายในระยะเวลา ๑๐ ป องคกรชุมชนทุกรูปแบบ ในทุกเครือขายและทุกพื้นที่ อยางนอยสองใน
สาม มีศักยภาพในการเรียนรูและจัดการตนเองได มีความเขมแข็งในเชิงคุณภาพ
(๒) ภายในระยะเวลา ๑๐ ป ชุมชนทองถิ่นพื้นฐานทั่วประเทศ อยางนอยครึ่งหนึ่ง ผานเกณฑชุมชน
เขมแข็งหรือชุมชนสุขภาวะ
(๓) ภายในระยะเวลา ๕ ป ชุมชนทองถิ่นสมัยใหม และชุมชนเชิงความสัมพันธแบบอื่น ๆ ไดรับการ
ดูแลและสงเสริมสนับสนุนกระบวนการงานชุมชนเขมแข็งจากหนวยงานภาคีอยางเปนกิจจะลักษณะ
(๔) ภายในระยะเวลา ๕ ป มีกลไกการประสานสนับสนุนที่เขมแข็งระดับตำบลและจังหวัดทั่วประเทศ
ครอบคลุมอยางนอยรอยละ ๘๐
(๕) ภายในระยะเวลา ๕ ป โครงการขนาดใหญ ที่ มี ผ ลกระทบต อ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น และทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และนโยบายประชานิยมเชิงสังคมสงเคราะหที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยูและ
เปนที่สนใจของสาธารณะ ไดรับการทบทวนและปรั บ เปลี่ ยนทิศทางไปสู การเสริมพลังชุมชนและการมีสวนรวม
ในเชิงคุณภาพจากภาคประชาสังคม
(๖) ภายในระยะเวลา ๑๐ ป มีฐานขอมูลผูนำชุมชนทองถิ่น ปราชญชาวบานและผูทรงคุณวุฒทิ าง
สังคม ที่หลากหลายสาขา หลากหลายเพศวัย หลากหลายภูมิภาคและทองถิ่น อยางนอย ๕๐๐,๐๐๐ คน
(๗) ภายในระยะเวลา ๕ ป กระแสขาวตัวอยางความสำเร็จของชุมชนทองถิ่นที่สามารถเอาชนะ
ปญหายาเสพติด ความรุนแรง อบายมุข และปญหาความเสื่อมของสังคม มีจำนวนรายงานมากขึ้น บทนำ บทความ
คอลัมนประจำของหนังสือพิมพ และบทวิเคราะห รวมทั้งสารคดีของสื่อโทรทัศน วิทยุ และนิวมีเดีย สะทอน
ความหวังและความเชื่อมั่นตอแนวคิดแนวทางดานชุมชนเขมแข็งและประชาสังคม
(๘) แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ ๑๒, ๑๓ และ ๑๔ ยังคงบรรจุประเด็นชุมชนเขมแข็งและประชาสังคม
ไวในสาระสำคัญ
(๙) ภายในระยะเวลา ๕ ป มีเครือขายระบบฐานขอมูลองคกรชุมชนที่สมบูรณครบถวน และมีคลัง
องคความรูและเครื่องมือ คูมือ เทคโนโลยี สำหรับการทำงานชุมชนเขมแข็ง ที่เปนสมบัติสาธารณะ
(๑๐) ภายในระยะเวลา ๕ ป มี ค ลั ง สื่ อ ชุ ม ชนเข ม แข็ ง สำหรั บ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แ ละเผยแพร
ประชาสัมพันธที่สมบูรณและเปนสมบัติสาธารณะ
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗
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๖) กลยุทธรวม (STRATEGY)
สรางกลไกประสานงานระหวางเครือขายองคกรภาคีทเี่ ขมแข็งเปนเอกภาพ ทั้งในระดับตำบล ระดับจังหวัด
อำเภอ และระดับชาติ
(๑) กำหนดใหมีเพียงเปาหมายรวมและหลักการทำงานรวมเพื่อสรางความเปนเอกภาพในสวนการ
ดำเนินงานใหมีความเปนอิสระและสรางสรรคตามความถนัดและเชี่ยวชาญของแตละองคกรภาคีและชุมชน
(๒) พัฒนาระบบ เครือ่ งมือ และทีมประเมินผลลัพธชมุ ชนเขมแข็งรวมกัน และจัดทำรายงานสถานการณ
ความกาวหนาและปญหาอุปสรรคเปนรายป เพื่อนำมาสูการเรียนรูและปรับตัวรวมกัน
(๓) สนับสนุนใหองคกรชุมชนในพื้นที่มีกลไกเฉพาะเพื่อเฝาระวังและติดตามผลกระทบจากโครงการ
ขนาดใหญที่มีผลกระทบตอชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ และนโยบายประชานิยมเชิงสังคมสงเคราะหที่เสี่ยงตอ
การเสพติด ในขณะเดียวกันก็ผลักดันนโยบายดานชุมชนเขมแข็ง-ประชาสังคมใหเปนทางออกทางเลือก
(๔) สื่อสารใหเครือขายและสังคมไดรับทราบ รูเ ทาทันและสามารถมีปฏิบตั กิ ารตอภาวะคุกคามไดอยาง
อิสระและทันตอเหตุการณ
(๕) จัดทำเนื้อหาสาระ ผลิตสื่อ พัฒนาระบบและเครือขายการสื่อสารในลักษณะเชิงรุก ครอบคลุมสื่อ
ทุกแขนง ทั้งสื่อกระแสหลัก กระแสรอง และสื่อสังคมมิติใหม
(๖) ลงทุนในการพัฒนาระบบเครือขายฐานขอมูล Multi-centric Database อยางจริงจัง
(๗) ลงทุนในการพัฒนาคลังความรู เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาชุมชน
(๘) ลงทุนในการพัฒนาคลังสื่อสาร รายการขาว สาระบันเทิง สารคดีและศิลปะวัฒนธรรม (Archives)
เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
๗) แผนงานและโครงการรวม (PLAN and PROJECT)
เพื่อใหมีรูปธรรมในการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายในเบื้องตนจึงขอเสนอตัวอยางแผนงานและโครงการ
รวมดังตอไปนี้ เปนภารกิจที่หนวยงานภาคีและชุมชนจะรวมกันเปนเจาของ เจาภาพและผูดำเนินงาน โดยจะมีการ
แบงสันปนสวนในการเปนองคกรหรือกลุมองคกรผูรับผิดชอบหลักที่ชัดเจนเปนรายโครงการไป
ผูรับผิดชอบหลักจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดหางบประมาณและเปนแกนประสานในการขับเคลื่อน
โครงการนั้น ๆ อยางตอเนื่อง อยางนอย ๓ - ๕ ป
ทั้งนี้จะมีการประเมินและปรับแผนทุกสองป ในลักษณะ Rolling Plan และอาจมีการปรับเปลี่ยนองคกร
ผูรับผิดชอบหลักไดโดยฉันทมติหรือขอตกลงรวมกันของเวทีประชุมรวมระหวางองคกรภาคี
โดยถือหลักการวาจะไมปลอยใหองคกรใดตองรับภาระเพียงลำพัง
(๑) แผนงานประสานพลัง สรางเอกภาพเครือขายองคกรภาคี สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน
(๑.๑) โครงการพัฒนากลไกรวมระหวางองคกรภาคีเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
สุขภาวะชุมชน ทั้งในระดับชุมชนทองถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ
วัตถุประสงค - สรางกลไกประสานงานในระดับพืน้ ทีร่ ว มกัน ใหครอบคลุมทัง้ สามระดับทัว่ ประเทศ
และพัฒนาศักยภาพของกลไกประสานงานระดับพื้นที่ใหสามารถดำเนินงานเชื่อมโยงสนับสนุนระหวางองคกร
ภาคีสวนกลางและภูมิภาคกับชุมชนทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
องคกรผูรับผิดชอบหลัก - ....................
(๑.๒) โครงการพั ฒ นาเครื อ ข า ยระบบฐานขอ มู ล องค กรชุ มชนและประชากรกลุ ม เปาหมาย
การพัฒนาสังคมใหครอบคลุมขอมูลองคกรชุมชนและขอมูลผูน ำชุมชนทองถิน่ ปราชญชาวบาน และผู ท รงคุณวุฒิ
๖๓๖ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

ทางสังคม ทุกประเภท ทุกระดับ ทั่วประเทศ
วัตถุประสงค - สงเสริมสนับสนุนองคกรภาคีใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลองคกรชุมชนที่มี
ขอมูลครบถวน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เปนสาธารณะและเชื่อมโยงเปนเครือขายถึงกันทั่วทุกองคกร
องคกรผูรับผิดชอบหลัก - .....................................
(๑.๓) โครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมและจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพสำหรับชุมชนใน
เขต กทม.
วัตถุประสงค - ศึกษาความเปนไปไดและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมและดำเนินการจัดตั้งกองทุน
หลักประกันสุขภาพสำหรับชุมชนใหครอบคลุมชุมชนทองถิ่นทุกประเภทที่หลากหลายใน ๕๐ เขตพื้นที่ของ กทม.
องคกรผูรับผิดชอบหลัก - ...................................
(๒) แผนงานเฝาระวังผลกระทบทางนโยบาย สงเสริมและผลักดันแนวนโยบายชุมชนเขมแข็งและ
สังคมสุขภาวะ
(๒.๑) โครงการจัดตั้งทีมเฝาระวังผลกระทบทางนโยบายตอชุมชนทองถิ่น (Policy Watch)
วัตถุประสงค - จัดใหมีทีมวิชาการเฉพาะที่มีศักยภาพในการเฝาระวังทางนโยบาย ทั้งโครงการ
กอสรางโครงสรางพืน้ ฐานขนาดใหญทกี่ ระทบชุมชนทองถิน่ โครงการสัมปทานและการลงทุนทีท่ ำลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และนโยบายประชานิยมเชิงสังคมสงเคราะหที่จะทำใหชุมชนออนแอในระยะยาว และสามารถให
ความรูและขอมูลขาวสารเพื่อการรูเทาทันของสังคม ตลอดจนแสดงปฏิกิริยาสะทอนกลับหรือโตตอบกับผูกำหนด
นโยบายไดอยางเหมาะสม ทันตอสถานการณ
องคกรผูรับผิดชอบ - .........................................
(๒.๒) โครงการติดตามผลงานความกาวหนาและปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
ประเทศ
วัตถุประสงค - จัดทำรายงานผลงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรคและบทเรียนรูใ นการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ ๑๑, ๑๒ และ ๑๓ โดยจัดทำเปนรายหนึ่ง-สองป เพื่อนำมาสูการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และปรับตัวรวมกันขององคกรภาคี
องคกรผูรับผิดชอบหลัก - ................................
(๓) แผนงานเสริมสรางสภาวะแวดลอมทางสังคมและทางนโยบายใหเอือ้ ตอการพัฒนาระบบสุขภาวะ
ชุมชน
(๓.๑) โครงการพัฒนาสื่อและเครือขายการสื่อสารเพื่อเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
วัตถุประสงค - พัฒนาสาระ สื่อ นักสื่อสาร และเครือขายชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อ
การเรียนรู เผยแพร รณรงคเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง อยางตอเนื่อง
องคกรผูรับผิดชอบ - ..........................................................
(๓.๒) โครงการพัฒนาคลังสื่อเพื่อชุมชนเขมแข็งที่มีคุณภาพหลากหลายและเปนสมบัติสาธารณะ
สามารถเขาถึงไดงาย
วัตถุประสงค - สงเสริมสนับสนุนองคกรภาคีใหมีการจัดทำคลังสื่อเพื่อชุมชนทองถิ่นที่หลากหลาย
(archives) เปนของตนเอง และเปดสำหรับใหบริการสาธารณะและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหวางกันภายใน
เครือขาย
องคกรผูรับผิดชอบหลัก - ...................................
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๖๓๗

(๔) แผนงานพัฒนาองคความรู นวัตกรรมและการเรียนรูดานชุมชนเขมแข็งและสังคมสุขภาวะ
(๔.๑) โครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการสงเสริมสนับสนุนชุมชนทองถิ่นสมัยใหมและ
ชุมชนเชิงความสัมพันธแบบอื่น ๆ
วัตถุประสงค - ศึกษาทดลอง หรือวิจัยและพัฒนาเพื่อคนหารูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินงาน
สนับสนุนชุมชนทองถิ่นสมัยใหมและชุมชนเชิงความสัมพันธแบบอื่น อันจะนำไปสูการจัดทำเปนนโยบายและ
ยุทธศาสตรเฉพาะสำหรับหนวยงานภาคีที่รับผิดชอบโดยตรงตอไป
องคกรผูรับผิดชอบหลัก - ..........................................
(๔.๒) โครงการประเมินสถานการณความเขมแข็งและปญหาอุปสรรคของชุมชนทองถิน่ ทัว่ ประเทศ
และจัดทำรายงานประจำปเผยแพรตอสาธารณะ
วัตถุประสงค - สำรวจและจัดทำรายงานประจำป ว า ด วยสถานการณ ชุมชนเขมแข็ง-ชุมชน
สุขภาวะ เพื่อสะทอนความกาวหนา และความสำเร็จ-ลมเหลว ปญหาอุปสรรคและบทเรียนรูจากภารกิจสนับสนุน
ชุมชนทองถิ่น ที่องคกรภาคีรวมกันรับผิดชอบในมิติตาง ๆ และนำขอมูลมาสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีประชุม
ระหวางองคกรภาคีทุกระดับอยางตอเนื่อง
องคกรผูรับผิดชอบหลัก - ....................
(๔.๓) โครงการพัฒนาคลังความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชนเขมแข็ง
วัตถุประสงค - สงเสริมสนับสนุ นใหอ งค กรภาคี มีการจั ดทำคลั งองคความรู นวั ตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อชุมชนเขมแข็ง โดยเครือขายและสาธารณชนสามารถเขาถึงและเลือกใชประโยชนไดโดยสะดวก
องคกรผูรับผิดชอบหลัก - ...................................
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