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  องค์การบริหารส่วนตําบลปากพูน  อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพื้นที่แรกที่บุกเบิกในการทําโครงการสุขภาวะชุมชน  ภายใต้ช่ือ “โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน”  แผนการดําเนินงานโครงการถูกขับเคลื่อนไปอย่าง
สมบูรณ์ทั้ง ๔ แผน อันประกอบไปด้วย แผนการพัฒนาตําบลต้นแบบ แผนการพัฒนาตําบลเครือข่าย  
แผนการจัดการสร้างองค์ความรู้ และแผนการสื่อสารสาธารณะ ภาพความสําเร็จที่เกิดขึ้นได้เป็นไปตามบริบท
ของคนปากพูน โดยมีรากเหง้าและอัตลักษณ์ของคนปากพูนทุกองคาพยพ โดยเฉพาะในบทบาทของผู้บริหาร 
และคณะทํางาน และภาคส่วนที่เป็นประชาชน ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่มี
ความสําคัญยิ่งยวด  จะขาดส่วนใดมิได้เลย 

“ตําหรา...วิชชาปากพูน” เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากการขับเคลื่อนที่ผ่านมาซึ่ง 
ได้เรียนรู้และปฏิบัติกันมาภายใต้นโยบายของผู้บริหารโครงการ  จึงเป็นสิ่งใหม่ๆ ในโครงการสุขภาวะชุมชนที่ 
อบต.ปากพูนได้เรียนรู้มา  และเป็นสิ่งก่อให้เกิดสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน  ฉะนั้นบทเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่ถูก
ปฏิบัติการณ์มาก่อนจนเกิดเป็นประสบการณ์   สามารถนําใช้ “ตําหรา...วิชชาปากพูน” เพื่อเป็นแนวทางสู่การ
ขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะได้เป็นอย่างดี โดยการนําไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่และอัตลักษณ์ของ
ตนเอง  ตําหราฉบับนี้อาจเป็นเพียงเสี้ยวเศษหนึ่งของประสบการณ์ ๓ ปี ของการดําเนินโครงการต้นแบบตําบล
สุขภาวะ  ที่สามารถถ่ายทอดออกเป็นลายลักษณ์อักษร  และนอกเหนือจากนี้ยังมีเรื่องราวอื่นๆ ซึ่งมิอาจเรียบ
เรียงออกมาเป็นตัวหนังสือ  ผู้ใดต้องการก็สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม สัมภาษณ์ หรือพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชาวตําบลปากพูนได้ 
 

  
ด้วยความขอบคุณ 

                                                         คณะทํางานโครงการสุขภาวะ อบต.ปากพนู 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบาญ 
 

เรื่อง                  หน้า 

บทนํา : การขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะของ “โครงการพัฒนาเครือข่าย         
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน”  

บทเรียนรู้ที่ ๑   แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน          

บทเรียนรู้ที่ ๒   แนวทางการบริหารจัดการ          
- คณะทํางานกลาง       
- คณะทํางานโครงการ      

 - ผู้จัดการโครงการ     
 - ฝ่ายวิชาการ      
 - ฝ่ายประสานงาน     
 - ฝ่ายสื่อสารสาธารณะ     
 - ฝ่ายจัดกระบวนการ     
 - ฝ่ายวิทยากรประจํากลุ่ม(ไกด์)    
 - ฝ่ายบ้านพักโฮมสเตย์     
 - ฝ่ายการเงินและบัญชี     
 - ฝ่ายจัดการฐานข้อมูล     

- คณะทํางานภาคประชาชน      

บทเรียนรู้ที่ ๓  บทเรียนรู้ของปฎิบัติการ  ๔  แผนงาน         
-   แผนงานที่ ๑ การขับเคลือ่นตําบลต้นแบบ 
-   แผนงานที่ ๒ ขับเคลื่อนตาํบลเครือข่าย 
-   แผนงานที่ ๓ การสร้างและจัดการองค์ความรู้ 
-   แผนงานที่ ๔ การสื่อสารสาธารณะ        

บทเรียนรู้ที่ ๔  รูปธรรมแห่งความสําเร็จจากการยอมรับและการมีส่วนร่วม   
                        ที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะปากพูน 



ตําหรา...วิชชาปากพูน | ๑ 

 

บทเรียนรู้ : บทนํา 

การขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะของ “โครงการพฒันาเครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโดย

ชุมชน” 
 
 
 

๑. แนวคิดพื้นฐานเพื่อสร้างเป้าหมายการขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะ 
การดําเนินโครงการ “การพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโดย

ชุมชน”  มีเป้าหมายเพื่อให้ อปท.เครือข่าย ได้มีการขับเคลื่อนตําบลของตนให้เป็นตําบลสุขภาวะ ที่มีกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มีความสุขหรือมีสุขภาวะใน ๔ มิติ คือ ๑) สุขภาวะทาง
กาย คือการมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  มีเศรษฐกิจพอเพียง  มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ๒) สุขภาวะทางจิต คือ  การมี
จิตใจที่เป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความเมตตา กรุณา   มีสติ สมาธิ  ๓) สุขภาวะทางสังคม คือ 
การอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน ในที่ทํางาน ในสังคม ในโลก ซึ่งรวมถึงการมีบริการสังคมท่ีดี และมี
สันติภาพ  ๔) สุขภาวะทางจิตวิญญาณ  คือความสุขอันประเสริฐจากการมีจิตใจสูง เข้าถึงความจริงทั้งหมด 
ลดละความเห็นแก่ตัวมุ่งเข้าถึงสิ่งสูงสุด ซึ่งหมายถึงพระนิพพาน หรือพระผู้เป็นเจ้า หรือความดีสูงสุดเป็นมิติ
ทางคุณค่าที่สูงสุดเหนือไปจากโลกหรือภาพภูมิทางวัตถุ ทําให้เกิดความประณีตลึกล้ํา (ประเวศ  วะสี, ๒๕๕๑) 

จะเห็นได้ว่าสุขภาวะคือสิ่งที่ทุกคนในชุมชนพึงประสงค์  การจัดการสุขภาวะจึงเป็นการจัดการทุกเรื่องที่
เกี่ยวกับคน ต้ังแต่ในระดับตัวบุคคล  ครอบครัวและชุมชน เพราะปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดสุขภาพ ได้แก่ 
พฤติกรรมของคน สภาพทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  ดังนั้นการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนจึงเป็น
การจัดการทุกเรื่องที่เกี่ยวกับคนโดยชุมชนเป็นผู้ดําเนินการด้วยชุมชนเอง ทั้งนี้เนื่องจากการทํางานสุขภาพ
ชุมชนควรใช้พ้ืนที่เป็นตัวต้ัง (ขนิษฐา  นันทบุตร, ๒๕๕๐) และรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน คือการเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนขององค์กรภาคีและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อการดําเนินกิจกรรมทุกคน(ศิริอร สินธุ,  สายฝน  เอกวรางกูร,  อุไร  จเรประพาฬ และคณะ,๒๕๕๐)  ซึ่ง
เป้าหมายของการพัฒนาสุขภาพชุมชนคือการที่ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถวิเคราะห์ วิจัยเรื่องต่างๆ ที่
เกิดขึ้นและมีอยู่ในชุมชนตนเองได้ ทําให้สามารถทําแผนพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นแผนแม่บทอย่างบูรณาการเพื่อ
พัฒนาด้านจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ เป็นต้น เป็นการสร้างเสริมสุขภาพพร้อมกับการพัฒนา
ทุกด้านทําให้การพัฒนาประสบความสําเร็จ (ประเวศ วะสี, ๒๕๕๐)  กิจกรรมที่เป็นรูปธรรมแห่งความสําเร็จ
ของตําบลปากพูนที่ผ่านมาเป็นการเชื่อมโยงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน ๑๑ ระบบ ที่มีการรวมคน ร่วมคิด ร่วมทํา 
ร่วมรับผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน และหนุนเสริมความสําเร็จ เชื่อมร้อยความร่วมมือต่อกันไปสู่ระดับเครือข่าย



๒ | ตําหรา...วิชชาปากพูน 

 

ที่กว้างกระจายไปทั่วทั้งตําบล (อุไร จเรประพาฬและคณะ,๒๕๕๒) ผ่านการนําใช้ FAP MODEL ที่เป็น
เครื่องมือขับเคลื่อนให้คนทํางานแบบมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน โดยใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ 
เรียนรู้ นํามาสู่การจัดการโดยการนําทุนทางสังคมในพื้นที่มาแก้ปัญหาที่พบอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้นสุขภาวะตําบลจึงเป็นเป้าหมายการพัฒนาให้เกิดชุมชนสุขภาวะในมิติเชิงพื้นที่ในขอบเขตของ
ตําบล การที่คนในชุมชนจะมีสุขภาวะ ทั้ง ๔ มิติได้นั้น ศ.นพ.ประเวศ วสี ได้ระบุว่าจะต้องสร้างให้เกิดชุมชน
เข้มแข็ง ใน ๑๐ ประการและจะต้องมีการบูรณาการซึ่งกันและกัน ถ้าทําได้ทั้งหมด จะเกิดสุขภาวะของคนใน
ตําบลดังนี้  

๑.สร้างจิตสํานึกใหม่ มีการรณรงค์สร้างจิตสํานึกใหม่อย่างทั่วถึง ให้ต่ืนจากจิตสํานึกที่หลับใหล คับ
แคบ ดูถูกตัวเองว่าเราเป็นคนจน คนตํ่าต้อยไม่มีน้ํายาว่า แท้จริงแล้วเราทุกคนเป็นคนมีศักด์ิศรีและคุณค่า
ความเป็นคนเสมอกับคนอื่น ๆ และมีศักยภาพที่จะทําอะไรดี ๆ ความรู้ไม่ได้มีแต่ความรู้ในตําราเท่านั้น แต่ทุก
คนมีความรู้ในตัวที่ได้มาจากประสบการณ์ชีวิตและการทํางาน ความรู้ในตัวคนนี้เอามาทําประโยชน์ได้มาก 
และควรนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการพยายามทําอะไรร่วมกัน จิตสํานึกใหม่จะเป็นพลังสร้างสรรค์อย่าง
มหาศาล 

๒. สร้างสังคมเข้มแข็ง ความสําเร็จของท้องถิ่นอยู่ที่การมีสังคมเข้มแข็ง นั่นคือมีการรวมตัวร่วมคิด
ร่วมทําเรื่องต่าง ๆ อย่างหลากหลายเต็มพ้ืนที่ ท้องถิ่นต้องส่งเสริมการรวมตัวของผู้คนในท้องถิ่นทุกเพศ ทุกวัย 
เกิดความเป็นประชาสังคมในท้องถิ่น ความเป็นประชาสังคมจะทําให้เศรษฐกิจดี การเมืองดี และศีลธรรมดี 

๓. สร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง ระบบเศรษฐกิจที่นําไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขร่วมกัน
คือ ระบบเศรษฐกิจที่สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ ชุมชนควรมีอาชีพอันหลากหลายที่เรียกว่าวิสาหกิจชุมชน ซึ่งรวม
ธุรกิจชุมชน และการท่องเที่ยวชุมชน ต้องจัดให้มีระบบการเงินของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นไปเพื่อความเข้มแข็ง
ของชุมชนท้องถิ่น 

๔. สร้างระบบสวัสดิการสังคม ทุกชุมชนท้องถิ่นมีการสํารวจผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ถูกทอดทิ้ง เช่น คนแก่ 
คนจน คนเจ็บ คนพิการ เด็กกําพร้า มีการจัดหางานให้ทํา มีอาสาสมัครช่วยดูแล เชื่อมโยงอาสาสมัครกับแหล่ง
ความรู้เพื่อการดูแลได้ถูกต้อง มีกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นต้น 

๕. มีการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทุกชุมชนท้องถิ่นต้องมีการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ต้องมีต้นไม้เพิ่มขึ้นให้มากที่สุด รักษาต้นน้ําลําธาร 
อนุรักษ์พันธ์ุพืช พันธ์ปลา พันธ์ุสัตว์ ไม่ใช้สารพิษ มีระบบรีไซเคิลขยะ เหล่านี้เป็นต้น 

๖. พัฒนาโครงสร้างทางกายภาพและพลังงานชุมชน ทุกครอบครัวมีที่พักอาศัยพยายามจัดระบบ
การตั้งบ้านเรือนที่น่าอยู่ ปลอดภัย งดงาม มีทางสัญจรไปมาที่เข้ากับชีวิตและธรรมชาติ ควรชวนผู้รู้มาทําวิจัย
และพัฒนาพลังงานชุมชนโดยสามารถผลิตพลังงานเพื่อใช้ในชุมชนเองให้ได้มากที่สุด 

๗. ความปลอดภัย ความยุติธรรม และสันติภาพ ทุกชุมชนท้องถิ่นควรตั้งเป้าเรื่องความปลอดภัย 
โดยมีมาตรการป้องกันอาชญากรรม อุบัติเหตุ และภยันตรายต่าง ๆ มีความยุติธรรมชุมชน มีความสามารถไกล่
เกลี่ยความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
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๘. ระบบการสื่อสาร ทุกชุมชนท้องถิ่นต้องมีระบบการสื่อสารที่ดี โดยคํานึงถึงการสื่อสารทุกประเภท
ทั้งเสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เนต คนในชุมชนท้องถิ่นต้องฝึกเป็นผู้สื่อสารที่ดี 

๙. ระบบสุขภาพชุมชน ชุมชนสามารถดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเองมากที่สุด สามารถควบคุมโรค 
และสร้างเสริมสุขภาพ มีระบบบริการที่สามารถให้บริการที่จําเป็นแก่ประชากรทั้งมวลในชุมชนท้องถิ่น ท้องถิ่น
สามารถต่อรองกับสถาบันการศึกษาให้รับคนของตนเข้าไปเรียนแล้วกลับมาประจําทํางานให้ชุมชนท้องถิ่น เช่น 
พยาบาลของชุมชนและอื่น ๆ 

๑๑.ระบบการศึกษาของท้องถิ่น โดยท้องถิ่นและเพื่อท้องถิ่น ระบบการศึกษาที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับ
ชุมชนท้องถิ่น ควรมีระบบการศึกษาของท้องถิ่น โดยท้องถิ่นและเพื่อท้องถิ่น ซึ่งอาจกล่าวเป็นอีกหัวข้อหนึ่ง
ถัดไป 

 
๒. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะ 

จากเป้าหมายดังกล่าวนํามาสู่การดําเนินโครงการ “การพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
การจัดการสุขภาวะโดยชุมชน” ซึ่งมีระยะเวลาในการดําเนินงาน ๓ ปี ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการ
ขยายเครือข่ายตําบลสุขภาวะขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ  

๑)  เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
ทุกพ้ืนที่ได้พัฒนาระบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทํางานของแต่ละพื้นที่  

๒) เพื่อจัดการฝึกอบรมให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย ในการจัดทําหลักสูตรและใช้
หลักสูตรการจัดสุขภาวะชุมชนตามบริบทของแต่ละพื้นที่    

๓) เพื่อสร้างชุดความรู้ของการจัดการสุขภาวะของตําบลต้นแบบและตําบลเครือข่ายรวมถึงชุดความรู้
เรื่องการจัดการเครือข่าย  

๔) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย   
๕) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน  

วัตถุประสงค์ ๕ ข้อดังกล่าวประกอบไปด้วย ๑๒ ตัวชี้วัด คือ  
๑) มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาวะโดยชุมชนและการพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ   
๒) มีศูนย์เรียนรู้ของตําบลต้นแบบที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนชุดความรู้กับตําบล

เครือข่าย  
๓) มีสื่อสําหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละเรื่องและประเด็น ทําให้เกิดการจัดทําสื่อต่างๆ เพื่อ

ใช้ในการฝึกอบรม  
๔) เกิดองค์ความรู้รูปแบบการจัดการระบบการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนของตําบลต้นแบบ   
๕) เกิดกลไกประสานงานหรือทีมงานระดับตําบลในการขับเคล่ือนงานสุขภาวะชุมชนของตําบล

เครือข่าย ๒๐ ตําบล  
๖) ต้องมีผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนอย่างน้อย ๓๐ คน  
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๗) ตําบลเครือข่ายมีฐานข้อมูลสุขภาวะชุมชนไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง  
๘) เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุขภาวะชุมชนของตําบลเครือข่ายที่เกิดจากการใช้ฐานข้อมูลสุข

ภาวะชุมชนไม่น้อยกว่า ๖๐ กิจกรรม  
๙) ตําบลเครือข่ายมีระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชนหรือมีการพัฒนาสุขภาวะในชุมชน

ประเด็นต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง  
๑๐) ตําบลเครือข่ายมีศูนย์ฝึกอบรมหรือศูนย์เรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนชุดความรู้ไม่น้อย

กว่า ๒๐ แห่ง 
๑๑) ตําบลเครือข่ายมีการดําเนินนโยบายสาธารณะในพื้นที่อย่างน้อย ๓ เรื่องต่อพื้นที่  
๑๒) ตําบลเครือข่ายขยายผลที่มาร่วมเรียนรู้กับตําบลเครือข่ายไม่น้อยกว่า ๔๐ แห่ง 
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บทเรียนรู้ที ่ ๑ : แนวคิดพื้นฐาน 

การจัดการสุขภาวะโดยชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. แนวคิดพืน้ฐานเพื่อการขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะ 

สถานการณค์วามเปน็มาของโครงการฯ 
การดําเนินโครงการ “การพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ

การจัดการสุขภาวะโดยชุมชน” มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเครือข่ายให้ดําเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดเป็นตําบลสุขภาวะนั้น เกิดจาก
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองประเทศเป็นกระแสหลักในสังคมไทยและสังคมโลก เป็นที่มาของรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.๒๕๕๐ ที่กําหนดเง่ือนไขส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
สังคม เช่น เรื่องสิทธิชุมชน เรื่องการดูแลกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เรื่องการเมืองภาค
พลเมือง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่จะส่งผลต่อการกําหนดระบบการจัดการในระดับ
ชุมชนท้องถิ่น จึงถือได้ว่าในท้องถิ่นจะต้องทําความเข้าใจและออกแบบระบบการ
ทํางานให้สามารถตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชากรในเขตพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีเกียรติ มีศักด์ิศรีและกําหนดการพัฒนาได้
ด้วยตนเอง ประกอบกับผลจากการปฏิรูประบบหลักของประเทศ เช่น ระบบการ 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และระบบสุขภาพ การควบคุมและการป้องกันการ
บริโภคสุราและยาสูบ รวมถึงกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในเรื่องเฉพาะต่างๆ ทําให้เกิดการวางกรอบแนวทางต่างๆ 
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรหลักในพื้นที่สามารถทํางานร่วมกันได้ตามบทบาทหน้าที่โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ 
“เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย”  ซึ่งมีโจทย์ร่วมที่สําคัญของทุกองค์กรคือ วิธีการ
ทํางานที่เป็นการเสริมพลังและเพิ่มประสิทธิภาพ” ดังนั้นองค์กรในพื้นที่จึงพยายามสร้างรูปแบบและแนวทางใน
การทํางานร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความรับผิดชอบต่อ “ความอยู่ดีมีสุข” ของ
ประชาชนทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ทั้งนี้จะต้องมีส่วนร่วมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ส่งผลต่อ “คุณภาพชีวิตที่ดี” แก่ประชาชนในพื้นที่จริงๆให้ได้ 

จากประสบการณ์และบทเรียนขององค์การบริหารตําบลปากพูนที่ได้ตอบสนองและดําเนินการตามที่
กฎหมายต่างๆ  กําหนด โดยการพัฒนาระบบและสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ตําบล จนเกิดเป็นระบบการทํางานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน 
(อาสาสมัคร กลุ่มต่างๆ ) และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ จนมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงรูปธรรมแห่งความสําเร็จ
จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่หลากหลาย ซึ่งภาพสะท้อนจากการที่มีผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายนอก จนได้มีข้อเสนอให้ อบต.ปากพูน ทําหน้าที่เป็น “ศูนย์ฝึกอบรม” ให้แก่เครือข่ายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สนใจงานพัฒนาเชิงระบบผ่านการดําเนินโครงการ “พัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
การจัดการสุขภาวะโดยชุมชน” ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ทําให้เกิดการขับเคลื่อนตําบลเครือข่ายที่เข้าร่วมให้
เป็นตําบลสุขภาวะ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพให้องค์การบริหารส่วนตําบลปากพูนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีภาคีหลักในการดําเนินงานคือ 
๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย  จํานวน ๒๐ แห่ง ๒) สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์    ๓) สถาบันการศึกษาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย  และภาคียุทธศาสตร์
ประกอบด้วย ๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒) สํานักงานประกันหลักสุขภาพแห่งชาติ ๓)  หน่วยงาน
ภูมิภาคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบและเครือข่าย  ได้แก่  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน และสถานีอนามัย เป็นต้น 

 
คํานยิามเชิงปฏิบัติการในโครงการฯ 

จากการศึกษาพบว่าคณะทํางานโครงการฯ ได้กําหนดคํานิยามเชิงปฏิบัติการไว้เพื่อให้ทุกคน
เข้าใจ และร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันดังนี้ 

๑) เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน หมายถึง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงความจํานงที่จะเข้าร่วมในโครงการ และมีการนําใช้ผลจากการเข้าร่วมฝึกอบรม
และกิจกรรมที่จัดโดย อบต.ปากพูน โดย อปท.ที่สมัครใจจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

- สนใจที่จะเขา้ร่วมโครงการ 
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- มีนักวิชาการหรือบุคคลที่มีสมรรถนะ ความรู้ความสามารถด้านงานวิจัย (เช่น นักวิชาการ
นักวิจัย) หรือมีภาคีเครือข่ายที่มีบุคลากรด้านวิชาการเข้าร่วมโครงการ 

- มีภาคประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชน ที่มีความเข้มแข็งให้ความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นในการ
ขับเคลื่อนงานงานสุขภาวะตําบล  

- หากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุข (สถานีอนามัย) จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   

- มีความมุ่งมั่นในการนําผลการเรียนรู้ไปขยายผลต่อ  
- กรณ ีอปท.ทียั่งไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขต้องมีสถานบริการในพื้นที่เข้าร่วมเป็น

ภาคี เช่น โรงพยาบาลชุมชน หรือสถานีอนามัย  
- ต้องมีการจัดสรรงบประมาณสมทบในการดําเนินกิจกรรมที่กําหนด 
๒) การจัดการสุขภาวะโดยชุมชน หมายถึง การจัดการทุกเรื่องที่เกี่ยวกับคนต้ังแต่ในระดับ

บุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้ดําเนินการเพื่อจัดการกับปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะ เช่น 
พฤติกรรมของคน สภาพทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนมีสุขภาวะใน 
๔ มิติ (กาย จิต สังคม จิตวิญญาณ) 

๓) ตําบลสุขภาวะ คือ ตําบลที่มีกิจกรรมหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ให้มีความสุขใน ๔ มิติ ซึ่งกิจกรรมที่ควรมี ได้แก่  

๓.๑) กิจกรรมที่สร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชนมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกถึงความ
มีศักด์ิศรี และคุณค่าความเป็นมนุษย์  

๓.๒) กิจกรรมที่ช่วยสร้างให้สังคมเข้มแข็ง โดยการสร้างกิจกรรมที่ทําให้การรวมคนใน
ท้องถิ่นทุกเพศ ทุกวัยมาร่วมคิด ร่วมทําเรื่องต่างๆ อย่างหลากหลายเต็มพ้ืนที่เพื่อให้เกิดความเป็นประชา
สังคมในท้องถิ่น  

๓.๓) ระบบเศรษฐกิจที่ช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง และนําไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุข
ร่วมกันด้วยการสร้างสัมมาชีพให้เต็มพ้ืนที่ เช่น วิสาหกิจชุมชน ซึ่งรวมธุรกิจชุมชน และการท่องเที่ยว
ชุมชน การจัดให้มีระบบการเงินของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นไปเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น   

๓.๔) ระบบสวัสดิการสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ถูกทอดทิ้ง เช่น คนแก่ คนจน 
คนเจ็บ คนพิการ เด็กกําพร้า ชุมชนท้องถิ่นมีการสํารวจผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ถูกทอดทิ้งเหล่านี้โดยมีการ
จัดหางานให้ทํา มีอาสาสมัครช่วยดูแล เชื่อมโยงอาสาสมัครกับแหล่งความรู้เพื่อการดูแลได้ถูกต้อง มี
กองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นต้น  

๓.๕) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การจัดการ
ขยะ การจัดการมีต้นไม้เพิ่มขึ้นให้มากที่สุด การรักษาต้นน้ําลําธาร อนุรักษ์พันธ์ุพืช พันธ์ปลา พันธ์ุสัตว์ ไม่
ใช้สารพิษ มีระบบรีไซเคิลขยะ เป็นต้น   
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๓.๖) พัฒนาโครงสร้างทางกายภาพและพลังงานชุมชน โดยทุกครอบครัวมีที่พักอาศัย
พยายามจัดระบบการตั้งบ้านเรือนที่น่าอยู่ ปลอดภัย งดงาม  มีทางสัญจรไปมาที่เข้ากับชีวิตและธรรมชาติ 
มีการพัฒนาพลังงานชุมชนโดยสามารถผลิตพลังงานเพื่อใช้ในชุมชนเอง เป็นต้น   

๓.๗) ระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการที่ชุมชนรักษาความยุติธรรม และ
สันติภาพ เช่นการตั้งเป้าเรื่องความปลอดภัย โดยมีมาตรการป้องกันอาชญากรรม อุบัติเหตุ และ
ภยันตรายต่าง ๆ มีความยุติธรรมชุมชน มีความสามารถไกล่เกลี่ยความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เป็นต้น   

๓.๘) ระบบการสื่อสาร เช่นการที่ท้องถิ่นมีระบบการสื่อสารที่ดี โดยคํานึงถึงการสื่อสาร
ทุกประเภททั้งเสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ตลอดจนคนในชุมชนท้องถิ่นต้องฝึกเป็น
ผู้สื่อสารที่ดี  

๓.๙) ระบบสุขภาพชุมชน คือ การที่ชุมชนสามารถดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเองมากที่สุด 
สามารถควบคุมโรค และสร้างเสริมสุขภาพ มีระบบบริการที่สามารถให้บริการท่ีจําเป็นแก่ประชากรทั้ง
มวลในชุมชนท้องถิ่น ท้องถิ่นสามารถต่อรองกับสถาบันการศึกษาให้รับคนของตนเข้าไปเรียนแล้วกลับมา
ประจําทํางานให้ชุมชนท้องถิ่น เช่น พยาบาลของชุมชนและอื่น ๆ เป็นต้น     

๓.๑๐) ระบบการศึกษาของท้องถิ่นที่เน้นการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย 
จัดระบบการศึกษาที่เอื้อต่อคนทุกกลุ่ม ทุกวัย ระบบการเรียนการสอน เนื้อหาที่เหมาะสมกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

๔) แหล่งเรียนรู้ หมายถึง การจัดให้เกิดกระบวนการของการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นทุนที่
ตําบลมีอยู่โดยการถ่ายทอดประสบการณ์การทํางานจากคนที่ทําจริงให้กับตําบลตําบลอ่ืนๆ ได้รับรู้ และ
สามารถนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ได้ 
 
ฐานคิดการดําเนนิงานโครงการ 

 การดําเนินโครงการฯ ครั้งนี้มีฐานคิดการดําเนินงาน ๕ ประเด็นที่มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 
คือ  การกระจายอํานาจที่ประชาชนเป็นผู้มีอํานาจอย่างแท้จริง ผ่านกระบวนการที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทําหน้าที่ “อํานวยการ” ให้ประชาชนได้กําหนดทิศทางการพัฒนาและลงมือทําเอง  และ เป็นการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยชุมชนที่เป็นฐานของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชาติ ประกอบกับ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการกําหนดนโยบายสาธารณะที่สามารถวัดผลที่เกิดต่อคุณภาพชีวิต
ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ที่สําคัญกว่าก็คือ นโยบายสาธารณะได้มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
จะได้รับผลประโยชน์หรือเสียประโยชน์หรือไม่ ซึ่งในตําบลปากพูนได้มีแหล่งเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นถึงรูปธรรม
แห่งความสําเร็จจากการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนสู่ตําบลสุขภาวะ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ที่
สนใจเข้าร่วมเรียนรู้และนําประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ของตนเพื่อขับเคลื่อนให้
เกิดตําบลสุขภาวะในตําบลเครือข่ายอย่างก้าวกระโดดจากการเรียนรู้ นําความรู้ที่ใช้ในปากพูนไปพัฒนาต่อ
ยอดใช้ให้เหมาะสมอันจะช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาลงได้ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมให้เกิด  การร่วมเรียนรู้
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กับเพื่อน โดยการรวมตัวเป็น “เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน” ทั้งนี้
สมาชิกจะมาจากหลากหลายวัฒนธรรม มีความพร้อมในด้านระบบที่แตกต่างกัน แต่มีใจพร้อมที่จะเรียนรู้และนํา
ใช้อย่างรู้เท่าทัน เพื่อไปพัฒนาตําบลของตนผ่าน การสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลง จากประสบการณ์ของตําบล
ปากพูนมีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า “ภาวะผู้นําจะนําพาไปสู่ตําบลสุขภาวะ” ได้จริง โดยในแต่ละตําบลจะต้องมี
ผู้นําที่มีบุคลิกภาพ มีความเชี่ยวชาญ และมีความมุ่งมั่นที่หลากหลายและจํานวนที่มากพอถึงจะทําให้การ
แก้ปัญหาหรือการขับเคลื่อนไปสู่ตําบลสุขภาวะเกิดผลที่เป็นรูปธรรม โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การพัฒนาสุขภาวะ ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อก้าวไปสู่ตําบลสุขภาวะ เป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการติดตาม
ประเมินผลในกิจกรรม/โครงการของชุมชน ซึ่งเป็นการสร้าง/ปลูกฝังจิตสํานึกในความเป็นเจ้าของกิจกรรม/
โครงการ นั้น อันจะส่งผลให้โครงการเหล่านั้นมีความย่ังยืนเพิ่มขึ้น 

ฐานคิดการดําเนินงาน ๕ ประเด็นที่กล่าวมานั้นสามารถดําเนินการให้ลุลว่งไปได้เนื่องจากการมี
ต้นทุนของตําบลปากพูน ๔ ด้าน คือ  

๑) มีแหล่งเรียนรู้การจัดสุขภาวะชุมชนในแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นที่ครอบคลุมสุขภาวะ 4 มิติ 
ประกอบด้วย ๑๑ ระบบ ได้แก่  ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ระบบ
ข้อมูลเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน ระบบบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ระบบอาสาพัฒนาสุขภาพตําบล
ปากพูน   ระบบการจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม  การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะชุมชน  
ระบบสวัสดิการเพื่อสุขภาวะชุมชน  ระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบเศรษฐกิจชุมชน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะชุมชน และระบบการสื่อสารชุมชน 

๒) มีบุคลากรที่มีความพร้อม และมีจํานวนเพียงพอในการทําหน้าที่ “ขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์” 
“แกนนําทางความคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลง” “นักจัดการความรู้” “นักวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้” “นัก
ถ่ายทอดประสบการณ์” และ “นักสื่อสาร” เพื่อร่วมในการออกแบบระบบการเรียนรู้ รวมถึงการร่วมกระตุ้น
และผลักดันให้สมาชิกเครือข่ายขับเคลื่อนงานพัฒนาในพื้นที่ของตนเอง และการพัฒนาศักยภาพของตําบล
เครือข่าย 

๓) มีชุดความรู้ของท้องถิ่นเอง เรื่อง “FAP MODEL” เพื่อใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นให้กับตําบลเครือข่ายนําใช้ โดยมีการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับการ
วิจัยโดยนักวิชาการจากภายนอก 

๔) มีการถ่ายโอนสถานีอนามัย (โรงพยาบาลตําบลปัจจุบัน) ทั้ง ๒ แห่งให้แก่องค์การบริหาร
ตําบลปากพูนเป็นที่เรียบร้อยด้วยความสมัครใจ ซึ่งทําให้การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสุขภาวะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระบบสุขภาพในภาพรวมของตําบลมีความคล่องตัวและเกิดการบูรณาการเข้ากับภารกิจด้านอื่นๆ ได้
อย่างเหมาะสม  
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กรอบแนวคิดในการดาํเนินงาน 
จากฐานคิดในการดําเนินงานโครงการนํามาสู่การร่วมกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางการ

ดําเนินกิจกรรมในโครงการให้มีทิศทางที่ชัดเจน และให้ทุกคนได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมจากกรอบแนวคิดได้
ง่ายและเป็นรูปธรรมเพื่อตอบวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดําเนินโครงการเพื่อให้บรรลุตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้
ให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพขั้นสูงสุด      โดยคณะทํางานได้กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อการดําเนินงานไว้ ๓ 
ประเด็น ดังรายละเอียด  

๑) การเรียนรู้ร่วมกันขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นตน้แบบและเครือขา่ย 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของตําบลต้นแบบและตําบลเครือข่าย คณะทํางานได้นํา

แนวคิดการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ของแมคคาร์ธี (๑๙๘๐) ซึ่งได้รับอิทธิพลทางความคิด
จากคอล์บ(๑๙๗๖) ที่เชื่อว่าการเรียนรู้ประกอบด้วยสองมิติ คือ การรับรู้ (perception) และกระบวนการ 
(processing) คือการเรียนรู้เกิดจากการที่คนเรารับรู้แล้วนําข้อมูล ข่าวสารนั้นไปจัดกระบวนการเสียใหม่ตาม
ความถนัดของตนเอง โดย แมคคาร์ธี จึงได้นําแนวคิดดังกล่าวของคอล์บ มาประยุกต์และพัฒนาเป็นรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบใหม่ที่ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน ๔ แบบ (4 Types of students) ที่เรียกว่า 4 
MAT หรือ การจัดกิจกรรมการเรียนให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับระบบการทํางานของสมองซีกซ้ายและซีก
ขวาของผู้เรียน ซึ่งตําบลปากพูนได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของตําบลเครือข่ายดังภาพ
ที่ ๑ 

 
ภาพที่ ๑ แสดงวิธีการจัดรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันของตําบลต้นแบบและตําบลเครือข่าย 
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จากภาพที่ ๑ ตําบลต้นแบบเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เอื้ออํานวยให้เกิดการสร้าง
ความรู้มากกว่าการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรสู่ผู้เรียนแต่เพียงอย่างเดียว การเรียนรู้ลักษณะนี้จึงย้ําถึง
ลักษณะทางสังคมของการเรียนรู้ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
ผลก็คือ เกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรู้ที่ทุกคนมีอยู่ออกไปอย่างกว้างขวาง โดยอาศัยการแสดงออก
ได้แก่ การพูดและการเขียนเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้  โดยจัดให้มี 
๘ กิจกรรมได้แก่ (๑)การเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติจริง (๒) วิเคราะห์ประสบการณ์ที่ได้ว่า เหมาะสมกับ
บริบทของตนอย่างไร (๓) นําประสบการณ์สู่ความคิดรวบยอดเพื่อนําไปใช้  (๔) ได้ความคิดรวบยอดในการ
นําไปใช้  (๕) ทบทวนปฏิบัติ  (๖) วางแผนการนําไปใช้  (๗) ได้ความคิดรวบยอดในการนําไปใช้  (๘) นําเสนอ
แลกเปลี่ยน โดยยึดหลักการให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  สนุก ประทับใจ ผ่านการปฏิบัติงานจริงโดยตําบล
ต้นแบบเป็นผู้จัดกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันให้ตําบลเครือข่ายนําประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ใน
บริบทของตน 
 

๒) การขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อการจัดการสขุภาวะชุมชน 
ในการดําเนินการเพื่อพัฒนาตําบลเครือข่ายให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะชุมชนด้วยตนเองนั้น 

จะก่อให้เกิดการทํางานในลักษณะของเครือข่ายอย่างน้อย ๓ เครือข่าย ได้แก่  
๑) เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน มีหน้าที่ กระตุ้น 

หนุนเสริมให้ชุมชนได้จัดการสุขภาวะด้วยตัวของชุมชนเอง โดยการประสานกับเครือข่ายนักวิชาการ
นําความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย และการจัดการความรู้มาจัดกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันของ
ชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้จัดการสุขภาวะขึ้น อันจะนําไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะของพื้นที่ 
ตลอดจนสร้างกระบวนการสื่อสารในชุมชนและนอกชุมชนเพื่อปลุกกระแสทางสังคมเพื่อให้ชุมชน  
เขา้มามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาวะชุมชนของตนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเครือข่ายนี้จึงได้แก่ บุคลากร
ที่ทํางานใน อปท. เครือข่าย เช่น เครือข่ายนายก อปท. เครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
เครือข่ายนักพัฒนาชุมชน เครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นต้น 

๒) เครือข่ายนักวิชาการเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน ทําหน้าที่ศึกษาวิจัย และจัดการ
ความรู้เพื่อสร้างความรู้เรื่องการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนมาเสนอ สะท้อนให้กับเครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายการจัดการเฉพาะประเด็นเพื่อสุขภาวะชุมชน ได้นําใช้ในการจัดการ
สุขภาวะโดยชุมชนอย่างเป็นระบบ ดังนั้นเครือข่ายนี้ ได้แก่ นักวิชาการที่อาจมาจากสถาบันการศึกษา 
หรือคนในพื้นที่แต่มีความรู้และทักษะในการวิจัยและจัดการความรู้  

๓) เครือข่ายการจัดการเฉพาะประเด็นเพื่อสุขภาวะชุมชนของแต่ละพื้นที่ โดยเครือข่ายนี้ทํา
หน้าที่ในการเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทําฐานข้อมูลสุขภาวะชุมชน  จัดเวที และเข้าร่วม
ประชาคมเพื่อพัฒนาแผน นโยบายจากข้อมูล ดําเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา/ตอบสนองความต้องการ 
เฉพาะพื้นที่ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการประเด็นปัญหาของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเครือข่าย
นี้จึงได้แก่ แกนนํา หรือผู้ที่ปฏิบัติการเรื่องต่างๆ ใน ๑๐ ระบบหลัก เช่น เครือข่ายอาสาพัฒนา
ผู้สูงอายุ เครือข่ายนักจัดการระบบฐานข้อมูล เครือข่ายนักจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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การที่จะดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการสุข
ภาวะโดยชุมชนเพื่อให้ดําเนินกิจกรรมให้เกิดตําบลสุขภาวะได้นั้น จําเป็นต้องอาศัยการทํางานที่เข้มแข็งของ
สามเครือข่ายดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ละเครือข่ายมีการเชื่อมโยง มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันอย่างต่อเนื่อง โดย ใช้
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความจําเพาะของแต่ละพื้นที่ คิด
เชิงบวกในการขับเคลื่อนเพื่อให้กําลังใจแก่สมาชิกเครือข่าย  ช่วยเหลือให้กําลังใจกันเมื่อพบปัญหา  โดยท่ี
ตําบลต้นแบบเป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนํา และใช้วิธีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต  
สถานีวิทยุชุมชน หอกระจ่ายข่าว วารสาร หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนการทํางานร่วมกันให้เกิด
ตําบลสุขภาวะตามที่ต้ังเป้าหมายไว้  ซึ่งแสดงได้ดังภาพที่ ๒ 

 

 
ภาพที่ ๒ แสดงการขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน 

 
๓) ผลภาพรวมจากการดําเนนิงาน 
 การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 

(ตําบลปากพูน) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาผู้นําให้มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน โดยใช้ชุดความรู้เฉพาะของชุมชนที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อ
ต่างๆ ที่ได้พัฒนาขึ้น ให้กับแกนนําของ อปท.เครือข่าย ที่สมัครใจเข้าร่วมเรียนรู้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเครือข่ายได้มีการนําความรู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติจริงในพื้นที่ตําบลต้นแบบไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
สุขภาวะชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และสามารถขยายผลการปฏิบัติสู่ตําบลเครือข่ายขยายผลโดย
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การพัฒนาศักยภาพของผู้นําสู่การเปลี่ยนแปลงในการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  จัดทําฐานข้อมูล
สุขภาวะชุมชน  นําข้อมูลที่ได้เข้าสู่การจัดเวทีพัฒนาแผน/นโยบาย  ตลอดจนออกแบบและขับเคลื่อนกิจกรรม
สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะชุมชน โดยผ่านกระบวนการการจัดการความรู้ การสร้างองค์ความรู้เฉพาะของแต่ละ
พ้ืนที่ การสรุปสังเคราะห์องค์ความรู้จากแต่ละพื้นที่  การขยายผลการเรียนรู้ดังกล่าวสู่สาธารณะผ่านการ
สื่อสารในช่องทางต่างๆ ส่งผลให้มีกระบวนการในการขับเคล่ือนให้เกิดตําบลสุขภาวะเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
ซึ่งแสดงได้ดังภาพที่ ๓ 

 
 

ภาพที่ ๓ แสดงกรอบแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่การจัดการสุขภาวะโดยชุมชน 
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สันทนาการรอบกองไฟ กิจกรรมสานสมัพันธ สรางสรรคสุขภาวะชุมชน 
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บทเรียนรู้ที่  ๒ : แนวทางการบริหารจัดการ 

เพื่อขบัเคลือ่นตาํบลต้นแบบสขุภาวะ 
 
 
 

การขับเคลื่อนงานสุขภาวะชุมชนตําบลปากพูน เป็นกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนโดยอาศัยพลัง
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ซึ่งประกอบด้วยพลัง ๓ ภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการและการเมือง  ภาควิชาการและ
วิชาชีพ  ภาคประชาชนและชุมชน โดยปรับรูปแบบการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมเสมือนเครื่องยนต์ที่มี
ระบบและกลไกการขับเคลื่อนไปควบคู่กัน   

ในการดําเนินโครงการฯ ได้กําหนดโครงสร้างการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้คณะทํางาน ๓ คณะ ได้แก่  ๑) คณะทํางานกลาง  ๒) คณะทํางานโครงการ และ ๓) 
คณะทํางานภาคประชาชนและชุมชน  ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔ การขับเคลื่อนงานตําบลสุขภาวะของคณะทํางานตําบลสุขภาวะ ตําบลปากพูน 
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คณะทาํงานกลาง 
คณะทํางานกลาง โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะ

โดยชุมชน มีอํานาจหน้าที่หลักในการกํากับดูแลการขับเคลื่อนงานทั้งหมดของโครงการฯ ควบคุม กําหนด
ทิศทางและวิธีการการดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมถึงการวิเคราะห์ผล
การดําเนินการ การให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินโครงการฯ กําหนดวิธีการรายงาน
ผลการดําเนินงานและวิธีการสื่อสารสาธารณะ บริหารจัดการในเรื่องของ คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ และให้
คําปรึกษา กํากับทิศทางการดําเนินงานให้กับคณะทํางานโครงการ และคณะทํางานภาคประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

คณะทํางานกลางโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะ
โดยชุมชน  เป็นคณะทํางานที่มาจากตัวแทนภาคราชการและการเมืองเป็นหลัก ประกอบด้วย ๑) นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลปากพูน เป็นประธานคณะทํางาน   ๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากพูน  
๓) นักวิชาการที่มีความสามารถในการศึกษาวิจัยและการจัดการความรู้ การพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการ
สอน ซึ่งในโครงการนี้ได้แก่อาจารย์จากสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ๔) หัวหน้าส่วน
ราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลปากพูน เช่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปากพูน หัวหน้าสํานักปลัด 
หัวหน้ากองคลัง หัวหน้ากองช่าง หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๕) ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานในแต่ละด้าน 
เช่น หัวหน้าสถานีอนามัย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน นัก
กายภาพบําบัด เจ้าหน้าที่การเงิน นักพัฒนาชุมชน  เป็นต้น  ๖) ตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล
ปากพูน  และ ๗) ตัวแทนภาคประชาชน 

คณะทํางานโครงการ 
คณะทํางานโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน  

ในช่วงเริ่มต้นการดําเนินโครงการฯ  คณะทํางานโครงการเกิดขึ้นตามแผนโครงสร้างการดําเนินงานของ
โครงการ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) โดยมีเพียง ๕ ตําแหน่ง ได้แก่   
๑) ผู้จัดการโครงการ  ๒) นักวิชาการ  ๓) ผู้ประสานงาน  ๔) การเงินและบัญชี     ๕) นักจัดกระบวนการ 

คณะทํางานโครงการ เป็นคณะทํางานที่อยู่ในส่วนปฏิบัติการ  คณะกรรมการกลางได้เล็งเห็น
ความสําคัญของคณะทํางานโครงการ รวมถึงภาระงานภายใต้โครงการที่ไม่สามารถดําเนินงานได้โดยเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเพียง ๕ ตําแหน่ง ดังกล่าว จึงมีการดําเนินการเพิ่มเติมตําแหน่งงานฝ่ายต่างๆ ตามภาระงานที่
โครงการต้องรับผิดชอบ โดยมีตําแหน่งอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นมา ได้แก่ ผู้ช่วยนักวิชาการ ผู้จัดการบ้านพักโฮมสเตย์ 
วิทยากรประจํากลุ่ม(ไกด์) นักสื่อสารสาธารณะ และนักจัดการฐานข้อมูล  

การได้มาของคณะทํางานโครงการตามโครงสร้างตําแหน่งดังกล่าว เกิดจากการระดมความคิดของ
คณะทํางานกลางเพื่อออกแบบกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานให้ประสบความสําเร็จ ตามวัตถุประสงค์และ
ตัวช้ีวัดของโครงการฯ  จึงได้มีการกําหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของคณะทํางานโครงการ ซึ่งตําบล
ปากพูนใช้วิธีคัดสรรคนทํางานกลุ่มนี้จากคนในพื้นที่เป็นหลักเพื่อให้สามารถทํางานเต็มที่เต็มเวลา อย่างเข้าใจ 
เข้าถึงประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และนักวิชาการได้อย่างกลมกลืน เนื่องจากคนพื้นที่จะเข้าใจบริบทของพื้นที่ 
เข้าใจวิถีชีวิต วัฒนธรรม และจริตของคนที่ตนทํางานด้วย นอกจากนี้ยังเน้นคนที่ว่างงานในพื้นที่เข้ามาทํางาน
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เพื่อแก้ปัญหาคนว่างงานในพื้นที่ไปพร้อมๆ กันด้วย เนื่องจากนายก อบต. และคณะผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่า 
ศักยภาพของคนสามารถพัฒนาได้ และคนสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันกันหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับใจของคนทํางานว่ามี
ความเต็มร้อยกับงานที่ทํามากน้อยเพียงใด การเลือกคนว่างงานในพื้นที่จึงเป็นการ “ยิงปืนนัดเดียวได้นกสอง
ตัว” คือจะได้คนที่ทํางานเต็มที่เต็มเวลา ทุ่มเทกับงานและช่วยลดปัญหาคนว่างงานในพื้นที่ด้วย 

คณะทํางานโครงการ เป็นเสมือนตัวแทนจากภาคประชาชนที่เข้ามาทํางาน ขณะเดียวกันก็ทําหน้าที่
เสมือนภาควิชาการและวิชาชีพควบคู่ไปด้วย เนื่องจากคณะทํางานโครงการมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องราว
ต่างๆ เพื่อสะท้อนข้อมูลสู่คณะทํางานอื่นด้วย โดยคณะทํางานโครงการมีบทบาทหน้าที่หลักในการรับและ
สนองนโยบายจากคณะทํางานกลางเพื่อนํามาปฏิบัติให้งานสําเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ ภายใต้แผนงานของโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโดย
ชุมชน 

การทํางานของคณะทํางานโครงการ ได้รับการดูแลจากคณะทํางานกลางในการให้คําปรึกษาใน
เรื่องราวกระบวนการทํางาน ถ่ายทอดประสบการณ์ ตลอดรวมถึงการช่วยเหลือในภาระงานที่คณะทํางาน
โครงการไม่สามารถดําเนินการเองได้ โดยคณะกรรมการกลางได้มีการแต่งต้ังหัวหน้าภาคส่วนต่างๆ ใน อบต. 
และเจ้าหน้าที่ อบต. เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้เป็นเสมือนพี่เลี้ยงให้กับคณะทํางานโครงการ เช่น ฝ่ายการเงินและ
บัญชี จะมีหัวหนา้กองคลังเป็นที่ปรึกษา  ฝ่ายจัดกระบวนการ มีหัวหน้ากองช่างเป็นที่ปรึกษา เป็นต้น  

 
คณะทํางานภาคประชาชนและชุมชน    

คณะทํางานภาคประชาชนและชุมชน เป็นคณะทํางานที่เป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน ซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการฯ ผ่านบทบาทหน้าที่ต่างๆ ตามความสมัครใจ ความช่ืนชอบ ความถนัดและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน  โดยในแต่ละบทบาทหน้าที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเอกภาพแห่งชุมชน 

คณะทํางานภาคประชาชนและชุมชน ประกอบด้วย ผู้นําท้องที่ (กํานัน ,ผู้ใหญ่บ้าน) นักถา่ยทอด
ประสบการณ์หรือวิทยากรประจําฐานเรียนรู ้  เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย ์ คนขับรถ / เรือ   แม่ครัว  กลุ่มแม่บ้าน  
ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ  
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คณะทํางานกลาง 
กับการขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) แนวทางการดําเนนิงานคณะทาํงานกลางเพื่อขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะ 
คณะทํางานงานกลาง หรือคณะผู้บริหารโครงการฯ เป็นกลุ่มที่มีบทบาทสําคัญที่จะ

ทําให้โครงการดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีความย่ังยืน มีการพัฒนางานในทุกด้านเกิดจาก
การมีผู้นําที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองเห็นถึงปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนเป็นสิ่ง
สําคัญ ผู้บริหารจึงถือเป็นตัวหลักในการทํางาน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงาน ทําให้งานที่
ทําประสบความสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี   ดังนั้นสรุปบทเรียนรู้จากคณะทํางานกลางในประเด็น
ต่างๆ ประกอบด้วย ๑) แนวคิด และหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการ ๒) เป้าหมายการ
ดําเนินงาน ๓) บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ๔) กระบวนการและวิธีการทํางาน ๕) ผลผลิต
และผลลัพธ์จากการดําเนินงาน ๖) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการจัดการกับปัญหาในการ
ดําเนินงาน และ ๗) ปัจจัยเงื่อนไขแห่งความสําเร็จจากการดําเนินงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑.๑) แนวคิด และหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการ  
แนวคิดหลักของคณะทํางานกลางส่วนใหญ่เกิดจากวิธีคิดของนายก อบต. (นายธนาวุฒิ ถาวร

พราหมณ์) ที่คิดว่า “การใช้แนวคิดและจินตนาการเป็นหลักการบริหารงานที่สําคัญที่สุด”   และนําเสนอ
ความคิดให้กับคณะทํางานได้คิดร่วม เพื่อนําไปสู่การออกแบบวิธีการทํางานโครงการฯ โดยผู้บริหารเป็นผู้ที่
เอื้ออํานวยให้คนที่เกี่ยวข้องทํางานได้จนสําเร็จตามเป้าหมาย เกิดผลผลิต และผลลัพธ์ตามท่ีจินตนาการเอาไว้ 
ซึ่งมีแนวคิดหลักในการบริหารจัดการ คือ ๑) การบริหารจัดการความสัมพันธ์สู่การจัดการสุขภาวะโดยชุมชน 
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และ ๒) แนวคิดการบริหารองค์กรสมัยใหม่ จากแนวคิดดังกล่าวนี้นํามาสู่หลักการปฏิบัติสําหรับใช้ในการ
บริหารจัดการโครงการฯ ดังนี้ 

 
แนวคิดที่ใช้ในการบริหารจัดการ 
๑) แนวคิดการบริหารจัดการความสัมพันธ์ เป็นการร้อยเรียงทุกองคาพยพที่มีอยู่ในท้องถิ่น

มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อเชื่อมร้อยแต่ละองค์กรในชุมชนให้มาทํางานร่วมกันให้ได้ ซึ่งผู้ที่ทําหน้าที่เชื่อม
ร้อยจะต้องเข้าใจว่าทุนที่ตนเองมีในชุมชน มีองค์กรใดบ้าง ทํางานเรื่องอะไร  และเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่อง
ใด    องค์ประกอบขององค์กรนั้นมีใครทํางานอยู่   เป้าหมายหลักของแต่ละองค์กรคืออะไร เพื่อหาเป้าหมาย
ร่วมในการทํางานร่วมกันให้ได้  และการส่งเสริมสนับสนุนให้กับองค์กรชุมชนได้ทํางานตามเป้าหมายร่วม
เหล่านั้นไปพร้อมกันได้   โดยการที่คนจะทํางานร่วมกันได้นั้นจะต้องทําให้เกิดความเชื่อและศรัทธาร่วมกัน    
ซึ่งตําบลปากพูนใช้ FAP MODEL เป็นเครื่องมือที่ทําให้เกิดความเชื่อเพราะมีการใช้ข้อมูลของพื้นที่จากการ
จัดเก็บจริง มีการตรวจสอบความถูกต้อง มีการวิเคราะห์ และนําใช้โดยคนในตําบล ใช้ข้อมูลเป็นเหมือนกระจก
เงาให้คนในชุมชนไว้ส่องตัวเอง ส่องครอบครัว และส่องชุมชน เพราะระบบฐานข้อมูล  FAP  ช้ีให้เห็นความ
เชื่อมโยงไปสู่ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด เช่น ระบบเศรษฐกิจ  ระบบสวัสดิการ ระบบการสื่อสาร 
ระบบสุขภาพ เป็นต้น ทําให้เกิดการทํางานร่วมโดยการใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 

๒) แนวคิดการบริหารองค์กรสมัยใหม่ ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก คิดมุ่งไปข้างหน้าเชิงยุทธศาสตร์ ใช้การจัดการความรู้ในการบริหารจัดการองค์กร ต้อง
บริหารองค์กรอย่างครบวงจร โดยการบริหารคน งาน และเงินให้มีความสมดุล โดย  

๒.๑) การบริหารคน ผู้บริหารใช้หลักการยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เน้นการทํางาน
ที่เชื่อมโยง สมดุลระหว่างการพัฒนาการบริหารและการบริหารการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาการบริหารเป็น
การสร้างบุคลากรของท้องถิ่นให้พร้อมในการทํางานงาน โดยสร้างความเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานที่เป็นที่ไป
ที่มาของโครงการ เป้าหมาย และผลที่ต้องการ การออกแบบวิธีการทํางาน กิจกรรมที่ควรเกิดขึ้น 
เพื่อให้ใช้ความรู้ ความเข้าใจนี้มาบริหารการพัฒนาในการทํางาน โดยสามารถทํางานได้อย่างเข้าใจ 
สามารถทํางานได้อย่างยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยอธิบาย
เหตุผลที่ทํากิจกรรมต่างๆ นั้นได้ เพื่อเกิดคุณลักษณะของคนที่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องพัฒนาคนทั้งกาย จิต สติปัญญาและสังคม เพื่อให้พร้อมสําหรับการทํางาน 

ในการบริหารคนของผู้บริหารที่นี่ ใช้กระบวนการ “พัฒนาคนเพื่อสร้างทีม พัฒนาทีมเพื่อ
สร้างงาน พัฒนางานเพื่อสร้างคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างมาตรฐาน” ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่ทํา
ให้มองเห็นเป้าหมายสําคัญของการบริหารคนอย่างชัดเจน 

การจัดคนให้เหมาะกับงาน (put the right man on the right job) คณะทํางานกลาง
หรือคณะผู้บริหารโครงการนํามาใช้เป็นแนวคิดหลักในการบริหารคนและจัดการงานให้ถูกต้อง 
เหมาะสมในตําแหน่งตามบทบาทหน้าที่ของคนแต่ละคน  การดําเนินโครงการนั้นผู้บริหารจะต้องทํา
ความเข้าใจเนื้อหาสาระของงานที่ต้องการทํา และผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นนั้นว่ามีอะไรบ้าง แล้ว
จัดหาคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทํางาน และต้องมีการพัฒนาศักยภาพคนทํางานเหล่านั้นให้เข้าใจ
เนื้อหาสาระของงาน  โดยรูปธรรมที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในการคัดจัดวางคนให้เหมาะกับงานนี้ จะ
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เห็นได้จากการวางคนเพื่อเป็นคณะทํางานโครงการ เช่น ตําแหน่งการเงินและบัญชี มอบหมายให้
นางสาวมลฤดี เพชรฤทธิ์ ซึ่งจบทางด้านการเงินและบัญชีและมีประสบการณ์ด้านดังกล่าวเป็น
ผู้รับผิดชอบ  ตําแหน่งนักจัดกระบวนการและสื่อ มอบหมายให้นายเมาลิด จิตต์ประไพย ซึ่งจบทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาและมีประสบการในการจัดกระบวนการและการทํางานด้านสื่อสารมวลชนเป็น
ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น 

ผู้บริหารโครงการ(นายก อบต.) มีการนําแนวคิดและคําสั่งสอนของผู้เฒ่าผู้แก่หรือบรรพ
บุรุษ มาใช้ในการบริหารงานบุคคลด้วย เช่น  “ดูคนให้ออก บอกคนให้ได้ ใช้คนให้เป็น และเห็นใจคน
ด้วยกัน”  เป็นต้น และนอกจากนี้ยังรวมถึงการนําพุทธธรรมต่างๆ มาใช้ในการบริหารด้วย เช่น เรื่อง
ของการมองโลกในแง่ดี  ดังที่ท่านพุทธทาส กล่าวว่า "เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา จงเลือกเอา ส่วนดี 
เขามีอยู่  เป็นประโยชน์ ต่อโลกบ้าง ยังน่าดู ส่วนที่เลว อย่าไปรู้ ของเขาเลย  จะหาคน มีดี เพียงด้าน
เดียว อย่ามัวเที่ยว มองหาเลย สหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหา หนวดเต่า ตายเปล่าเอย ฝึกให้เคย มองแต่ดี มี
คุณจริง" เพื่อนําไปสู่การออกแบบกิจกรรมการทํางานที่ยืดหยุ่น ไม่ตายตัว ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตาม
สถานการณ์  

แนวคิดที่ใช้ในการจัดการองค์ความรู้ในการบริหารจัดการองค์กรและบริหารจัดการคน
เพื่อการเป็นผู้นําที่ดีอีกอย่างหนึ่ง คือ หลักการเลือกใช้คนทํางานให้ได้ดีที่สุด คือ การรู้จักใช้ปราชญ์  
ระดับที่สอง คือ รู้จักใช้ผู้รู้   ระดับที่สามคือ รู้จักใช้เพื่อนฝูง ระดับที่สี่ คือใช้ได้แค่ญาติมิตร ระดับที่ห้า 
ใช้ได้แค่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งถ้าได้เชื่อมโยงให้ปราชญ์ ผู้รู้จากชุมชนและนอกชุมชนเข้าร่วมในการทํางาน
จะช่วยเสริมพลังการขับเคลื่อนงานได้มากขึ้น   และเมื่อพบปัญหาในการทํางานผู้บริหารต้องรับรู้ 
หาทางออกให้กับผู้ปฏิบัติโดยการใช้ “ทฤษฎีรูพังเหย” เพราะการหาทางออกมีหลากหลายขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสม 

๒.๒) การบริหารงาน  โดยใช้การบูรณาการที่ไร้พรหมแดน ต้องบูรณาการงานเข้าด้วยกัน
ทั้งหมด เน้นเป้าหมายในการทํางาน ลดรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการ คิดไปข้างหน้าอย่างเป็นระบบ
ภายใต้การเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้จักแสวงหาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นการบริหารงานที่
คํานึงถึงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขของการยืดหยุ่นเป็นหลัก จึงต้องออกแบบผังการจัดการองค์กร
ชุมชนแบบ “เพ่นพ่านอ้านเอ” เพื่อเอื้อให้เกิดการทํางานที่รวดเร็วคล่องตัว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว  

๒.๓) การบริหารเงิน ต้องโปร่งใส ใช้ให้คุ้มค่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานขั้น
สูงสุด โดยผู้บริหารโครงการให้ความสําคัญกับความโปร่งใสของเรื่องงบประมาณเป็นสําคัญ จึงมีการ
มอบหมายให้คณะทํางานโครงการปฏิบัติงานด้านการเงินด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 
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หลักปฏิบัติในการบริหารจัดการ 
๑) หลักปฏิบัติ ๕ ส  เพื่อพัฒนาแบบบูรณาการ โดยการเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา ได้แก่ 

๑.๑) สกปรก เป็นหลักในการการเข้าถึงพื้นที่ เข้าถึงคน เพราะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องทํางานกับชาวบ้าน ทํางานกับชุมชน  ดังนั้นคณะทํางานทุกฝ่ายจึงต้องเข้าถึงพื้นที่ เข้าถึงคน 
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของ คน องค์กร ที่เข้าร่วมในโครงการทั้งในตําบลปากพูน และตําบล
เครือข่าย เพื่อให้เข้าใจว่าแต่ละพื้นที่มีลักษณะบริบทเป็นอย่างไร และต้องเข้าถึงอย่างไร  เพื่อให้
สามารถเข้าร่วมการทํางานได้ 

๑.๒) ส้วม คือการเป็นที่ระบายทุกข์  เป็นการปรับองค์กรให้เป็นเสมือนส้วม  ที่พร้อมจะ
รองรับทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น การรับฟังเรื่องราวปัญหาข้อข้องใจของชาวบ้านและให้คําปรึกษาคําแนะนํา
ในการหาทางออก เพราะฉะนั้นคณะทํางานต้องเป็นที่ระบายทุกข์ให้กับบุคคล องค์กรที่เกี่ยวข้องได้ 

๑.๓) เสือก คือการพยายามรู้ข้อมูล  เป็นเรื่องของการเข้าถึง ที่ต้องเสือกเพราะ
คณะทํางานต้องรู้ข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการทํางาน เช่น การพัฒนาตําบลปากพูนซึ่งเป็นตําบล
ต้นแบบนั้นจะต้องรวบรวมองค์ความรู้เรื่องการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน เพื่อนํามาพัฒนาเป็นหลักสูตร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตําบลต้นแบบ และตําบลเครือข่าย ต้องเสริมศักยภาพผู้นํา เสริมความ
เข้มแข็งของแหล่งเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้คณะทํางานต้องเรียนรู้สิ่งที่มีอยู่เพื่อการพัฒนาต่อยอดที่ถูกทิศทาง
เพราะต้องเสือกให้ถูกประเด็นจากการใช้ข้อมูลเป็นฐานในการทํางาน 

๑.๔) ส้นเท้า  เป็นการแบกภาระ  พอคณะทํางานรู้ข้อมูลแล้วเท่ากับว่ารู้ภาระหน้าที่  
เป็นผู้แบกภาระ ในการทํางานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้มีการร่วมออกแบบการทํางานไว้ 

๑.๕) สังคัง เป็นลักษณะการทํางานที่ตรงประเด็นเหมือนคําว่า “เกาให้ถูกที่คัน”  สังคังมี
สองนัยยะ  นัยยะแรกหมายถึงองค์กรต้องแก้ปัญหาถูกที่  อีกนัยยะหมายถึงเป็นผู้เผยแพร่ คือ ต้องรู้
ร่วมกันแล้วสื่อสารในองค์กร สื่อสารในชุมชนให้ดี เพราะการสื่อสารเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด  โดย
องค์ประกอบของการสื่อสารมีอยู่ ๓ อย่าง ผู้ส่งสาร ตัวสาร และผู้รับสาร ทั้ง ๓ อย่างนี้ต้องไปด้วยกัน 

 
๒) หลักปฏิบัติ ๕ ให้ ในชุมชน ประกอบด้วย 

๒.๑) ให้เกียรติ  การให้เกียรติเป็นหลักปฏิบัติหนึ่งที่ผู้บริหารใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร  โดยถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม ซึ่งผู้บริหารได้ให้เกียรติแก่คนทุก
ระดับช้ัน ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ หรือแม้กระทั่งผู้ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ 

๒.๒) ให้โอกาส ผู้บริหารมีการนําแนวคิดเรื่องการให้โอกาสมาใช้ในการบริหารงานโดยเปิด
โอกาสให้กับทุกคนได้ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมนําเสนอ และร่วมตัดสินใจในการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่
ถูกต้องและเหมาะสม 

๒.๓) ให้อภัย ถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารนํามาใช้ในการบริหารงานบุคคล ซึ่งเมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีการปฏิบัติงานผิดพลาดอย่างสุดวิสัย ผู้บริหารจะมีการให้อภัยและแนะนําแนว
ทางแก้ไขในการปฏิบัติงานให้ด้วย 

๒.๔) ให้ความรักและน้ําใจ เป็นอัตลักษณ์ของผู้บริหารที่แสดงออกอย่างสม่ําเสมอต่อ
คณะทํางานด้านต่างๆ 

๒.๕) ให้สิ่งของและการแบ่งปัน  โดยการให้ต้องคํานึงถึงผู้รับเสมอ 
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๓) หลักปฏิบัติว่าด้วย ๑๐ ช ประกอบด้วย ชักชวน เชื่อม ชง ชนวน ช้อน เช็ค ชม เชียร์ แชร์ 
และชําเรา หลัก ๑๐ ช นี้ผู้บริหารใช้เพื่อให้คณะทํางานทําความเข้าใจ และใช้ในการทํางานกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการให้มากที่สุด โดยหลักการใช้ ควรใช้ตามลําดับก่อนหลัง และ
เลือกใช้ให้เหมาะกับจริตของคนที่ต้องการทํางานด้วย เพราะแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน  

 
๔) หลักปฏิบัติ ๕ ค  ประกอบด้วย  คุย คบ คิด คาน คุ้นเคย ย่ิงคุยกันยิ่งลึกในเนื้อหามากขึ้น ซึ่ง

วิธีการทําเน้นในเวทีประชาคม และเชื่อมโยงกิจกรรมให้เข้ากับวิถีชีวิต  ซึ่งมีการเชื่อมโยงกันในหลากหลายมิติ 
การที่จะหาคน หรือ อปท. เข้ามาเป็นเครือข่ายในโครงการให้ได้นั้นต้องใช้ ๕ ค  เพราะต้องเริ่มด้วยการมานั่ง
คุยเมื่อคุยเข้าใจก็เริ่มคบหาสมาคม คิดที่จะทํางานร่วม และเกิดการคาน จนคุ้นเคยตามมา  ส่งผลให้เข้าใจซึ่ง
กันและกันสามารถทํางานร่วมกันในการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ 

 
๑.๒) เป้าหมายการดําเนินงาน  
คณะทํางานกลางมีเป้าหมายให้โครงการในภาพรวมดําเนินการไปได้อย่างราบรื่น โดยมีความ

สมดุลกันระหว่างคนทํางาน งาน และเงินที่ใช้ เพื่อให้คนในตําบลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งสุขภาพกาย จิต สังคม 
และวิญญาณ มีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประชาชนในตําบลภาคภูมิใจ 
และได้รับการยอมรับในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และใช้รูปธรรมแห่งความสําเร็จของตําบลแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับตําบลเครือข่ายให้สามารถนําแนวคิดไปปรับใช้กับตําบลของตนเพื่อขับเคลื่อนสู่ตําบลสุขภาวะต่อไป 

 
๑.๓) บทบาทหน้าที่/ผู้เก่ียวข้อง 
๑.๓.๑) คณะผู้บริหารของ อบต.ปากพูน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากพูน 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากพูน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปากพูน โดยนายกฯ เป็น
ประธานคณะทํางาน เป็นผู้นําในการออกแบบวิธีคิด วิธีการทํางาน เพื่อให้ผู้บริหารร่วมด้วย ช่วยคิด ช่วยทําจน
โครงการฯ ประสบความสําเร็จ 

๑.๓.๒) นักวิชาการ ทําหน้าที่ในการให้ข้อคิดเห็นทางด้านวิชาการ เป็นที่ปรึกษาให้กับ
นักวิชาการในคณะทํางานโครงการตั้งแต่การออกแบบการดําเนินกิจกรรมของโครงการฯ การจัดการความรู้ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพของตําบลในบทบาทและมุมมองของ
นักวิชาการ ออกแบบการศึกษาวิจัยในโครงการฯ เพื่อนําใช้ผลการศึกษามาพัฒนาโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง 
และมีทิศทางการทํางานที่เกิดจากการนําใช้ข้อมูลจากการศึกษาวิจัย สะท้อนข้อมูลการดําเนินกิจกรรม ข้อมูล
จากการศึกษาวิจัย ให้กับคณะทํางานโครงการทุกคณะได้รับทราบเพื่อนําใช้ข้อมูลในการดําเนินงาน   

๑.๓.๓) หัวหน้าส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลปากพูน เช่น ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปากพูน หัวหน้าสํานักปลัด หัวหน้ากองคลัง หัวหน้ากองช่าง หัวหน้ากองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ทําหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นในมุมมองของผู้ปฏิบัติงาน เป็นพี่เลี้ยงให้กับคณะทํางานโครงการฯ และเป็น
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ผู้เชื่อมประสานระหว่างเจ้าหน้าที่ของ อบต. กับคณะทํางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่สําคัญคือการบูรณาการ
การทํางานในโครงการฯ ให้เข้ากับภาระงานหลักของ อบต. 

๑.๓.๔) ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานในแต่ละด้าน เช่น ด้านสาธารณสุข เช่น หัวหน้าสถานีอนามัย 
พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  นักกายภาพบําบัด เจ้าหน้าที่การเงิน 
นักวิชาการศึกษา เป็นต้น เป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นในมุมมองผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้เนื่องจากโครงการฯ ที่ทําเป็นการใช้ระบบ
สุขภาพเป็นฐานในการขับเคลื่อนระบบอื่นๆ 

๑.๓.๕) ตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปากพูน ทําหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นในมุมมอง
ของคณะบริหาร และประสานงาน เชื่อมต่อ เชื่อมโยงกับภาคประชาชนในเขตพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ โดยการทํา
ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ รวมทั้งการทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารต่างๆ ของโครงการฯ ให้แก่ชุมชนต่างๆ ได้รับทราบและเข้าร่วมได้อย่างทั่วถึง 
เป็นต้น 

 
๑.๔) กระบวนการและวิธีการทํางาน  
คณะทํางานกลางมีวิธีการทํางานโดยใช้หลัก “จัดการให้งานทุกอย่างลงตัว โดยการ แจกจ่ายงาน 

ประสาน ติดตาม กํากับ หนุนเสริม” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
๑.๔.๑) ออกแบบแนวคิด หลักปฏิบัติเพื่อทํางานโครงการฯ ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย โดยการ

ทํางานนั้นผู้บริหารร่วมกันคิดหาแนวทางปฏิบัติ นักวิชาการในคณะทํางานทําหน้าที่รวบรวมข้อมูล 
สะท้อนคิด ให้กับทุกคนในทีมเข้าใจตรงกันผ่านการจัดทําโครงการขึ้น  

๑.๔.๒) กําหนดคุณสมบัติของผู้ที่ทํางานโครงการ ทั้งเรื่องวุฒิการศึกษา ทักษะที่ควรมีเพื่อ
ใช้ในการสรรหาบุคลากร 

๑.๔.๓) สรรหา คัดเลือกผู้ทํางานให้เหมาะสม ทั้งนี้ตําบลปากพูนใช้หลักการเลือกคนใน
ตําบลปากพูนเข้าทํางานก่อนเพื่อช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากคนว่างงานได้ด้วย 

๑.๔.๔) แจกจ่ายงานตามบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างการทํางานที่กําหนดไว้ 
๑.๔.๕) ติดตาม กํากับคณะทํางานโครงการโดยการประเมินผล ตรวจสอบการทํางาน 

เพื่อให้กําลังใจคณะทํางาน ช่วยแก้ไขปัญหาเมื่อคณะทํางานโครงการไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้  
 
๑.๕) ผลผลิต และผลลัพธ์จากการดําเนินงาน  

๑.๕.๑) โครงการ “พัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะ
โดยชุมชน” ในภาพรวมดําเนินการไปได้อย่างราบรื่นตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ และสามารถขับเคลื่อน
โครงการให้บรรลุตัวช้ีวัดของโครงการได้ครบ 

๑.๕.๒) ทําให้คนในตําบลปากพูนมีสุขภาวะ ในด้านต่างๆ ขึ้น (อ่านรายละเอียดในบทเรียนรู้ท่ี 

๔) ดังนี้ 
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ก) คนในตําบลมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ที่เป็นคนปากพูน  
ข) สร้างให้สังคมเข้มแข็ง 
ค) ช่วยส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของตําบล  
ง) มีการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมแบบก้าวกระโดด  
จ) มีการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน

ลักษณะที่เชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ 
ฉ) พัฒนาโครงสร้างทางกายภาพและพลังงานชุมชน 
ช) มีการจัดทําข้อมูลเรื่องระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น 
ซ) การพัฒนาการระบบการสื่อสารโดยการเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ 
ฌ) การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยเพิ่มแหล่งปฏิบัติการ 
ญ) ระบบการศึกษามีการขับเคลื่อนแบบเชื่อมโยง 

 
๑.๖) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการจัดการกับปัญหาในการดําเนินงาน   
การทํางานทุกอย่างย่อมพบปัญหาและอุปสรรคเสมอ แต่คณะทํางานกลางมองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็น

การเรียนรู้ หาวิธีข้ามผ่านเพื่อให้งานสามารถเดินต่อไปได้อย่างสวยงาม และหันไปมองสิ่งที่ข้ามผ่านมาได้นั้น
อย่างภาคภูมิใจ เก็บมาเล่าเพื่อให้ผู้ที่อยากมาเรียนรู้ได้ใช้เพื่อการต่อยอดในงานของตนอย่างสร้างสรรค์ ดังนั้น
ตําบลปากพูน พบปัญหาและอุปสรรค และมีวิธีการข้ามผ่านปัญหา ดังนี้ 

๑.๖.๑) ความไม่เข้าใจโครงการการพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการ
สุขภาวะโดยชุมชน  เมื่อเริ่มต้นการดําเนินโครงการฯ ทําให้เกิดความคิดที่เห็นด้วยและเห็นต่าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคนที่เห็นต่าง มีประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรคดังนี้ 

เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตําบลปากพูนบางคนเข้าใจว่าการดําเนินโครงการฯ เป็นงานใหม่ 
เป็นการเพิ่มภาระงานเดิมของตน ทําให้ทุกคนไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง ไม่เข้าใจงานวิชาการซึ่ง วิธีข้ามผ่าน
ปัญหาและอุปสรรค คือ คณะทํางานกลางจัดประชุมหาแนวทางโดยการใช้แนวคิด การเชื่อมคน เชื่อมงาน 
โดยการ   ๑) แต่งต้ังคณะทํางานกลางเพิ่มโดยให้หัวหน้าส่วนของ อบต.ทุกคนเข้ามาเป็นคณะทํางานกลาง 
และอธิบายทําความเข้าใจโครงการฯ ให้ตัวแทนจาก อบต. ทุกฝ่ายทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในเรื่องที่ตนถนัดให้กับ
คณะทํางานโครงการ ทั้งนี้เนื่องจากคณะทํางานโครงการทุกคน มาจากภาคประชาชน ยังไม่เข้าใจวิธีการ
ทํางานภาครัฐ ข้อดี คือทําให้คณะทํางานโครงการได้มีความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ของ อบต.มากขึ้น เกิดการ
แลกเปลี่ยนวิธีคิดซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมื่อเกิดปัญหา จนมีความรู้สึกเป็นคนในองค์กรเดียวกันใน
ที่สุด ๒) ปรับเปลี่ยนวิธีคิดโดยการทําความเข้าใจกับคณะทํางานทั้งหมดว่า “การดําเนินโครงการฯ ภายใต้
กองทุนการสร้างเสริมสุขภาวะ ตําบลปากพูน” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มาเสริมงานหลัก เหมือนเป็นการ “ต่อแขน 
ต่อขา” จึงให้มองว่าเป็นงานเดียวกัน สิ่งที่ทําจะเกิดกิจกรรมมากยิ่งขึ้น งานที่เกิดกับภาคประชาชนซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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๑.๗) ปัจจัย เงื่อนไขแห่งความสําเร็จจากการดําเนินงาน  
การดําเนินงานโครงการฯมาเป็นระยะสามปี สามารถดําเนินกิจกรรมจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ได้ ทั้งที่มีปัญหาอุปสรรคต่างๆ เข้ามาทดสอบการทํางานของคณะทํางานอยู่
ตลอดเวลา การที่คณะทํางานกลางขับเคลื่อนกิจกรรมได้นั้นมีปัจจัย เงื่อนไข แห่งความสําเร็จดังนี้ 

๑) การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้นําในการนําใช้ประโยชน์ เชื่อมโยงจากองค์กรภายนอกตําบล
มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการ  

๒) การทํางานที่มีแนวคิด หลักปฏิบัติ ที่ชัดเจน ใช้เป็นฐานในการออกแบบวิธีการทํางานของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากพูน (นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์)  

๓) ความเข้มแข็งของทีมบริหารที่ช่วยเหลือ ดูแล ช่วยแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเชื่อม
งานกัน 

๔) ความรับผิดชอบของผู้บริหาร กระจายงานให้คณะทํางาน  แต่เมื่อมีข้อผิดพลาด   ผู้บริหาร
พร้อมรับผิดชอบ  ส่งผลให้คณะทํางานโครงการ มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

๕) ความสามัคคีของคนในชุมชน ความร่วมมือร่วมใจที่จะทําเพื่อตําบลของตนเอง จนมีคําขวัญ
ประจําใจคนตําบลปากพูนคือ “ปากพูนของเรา” เป็นคําที่ทุกคนยึดถือ เป็นเป้าหมายร่วมกันของทุกคนเพื่อ
ทํางานอย่าง “ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง”  

๖) กลยุทธ์ในการรวมคน มาร่วมคิด ร่วมทํา “ตําบลสุขภาวะ” คือ การทําให้คนในตําบลรู้สึกมี 
“ความฮึกเหิม” ในการขับเคลื่อนงานด้วยการ “สร้างความภาคภูมิใจ” ให้เกิดแก่คนทํางาน และประชาชน
ทุกคน ที่เป็นคนที่อยู่ในตําบลท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นตําบลต้นแบบในการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนสู่ตําบล
สุขภาวะ ทําให้เกิดความรู้สึกอยากต่อยอดให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ  

๗) การให้คุณค่าในตัวคนทุกคน การให้ความสําคัญแก่ผู้ที่เข้ามาร่วมทํางานโดยการชื่นชมงานที่
ทําแล้วสําเร็จ 

๘) การจัดสรรผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างลงตัว โดยการประเมินความต้องการขั้น
พ้ืนฐานตามทฤษฎีของ Maslow ว่าแต่ละคนควรได้รับการตอบสนองในขั้นใดอย่างไร อย่างเหมาะสม เช่น 
แกนนําบางคนมีความพร้อมทางด้านปัจจัยพ้ืนฐานอยู่แล้ว จึงมีความต้องการได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งจะ
ได้การตอบสนองโดยการยกย่อง ช่ืนชม และให้เป็นวิทยากร เป็นต้น ส่วนบางกลุ่มยังมีปัญหาทางด้าน
ปัจจัยพ้ืนฐานจึงได้เป็นคณะทํางานที่มีค่าตอบแทนการทํางานด้วยในบางส่วน แต่ทั้งนี้ต้องทํางานโดยการมีส่วน
ร่วมบนพื้นฐานของความโปร่งใส ทุกคนรับรู้ข้อมูลร่วมกันทั้งหมด 

๙) การสร้างคนต้นแบบในตําบลท่ีมีลักษณะ “ทําเพื่อให้ไม่ได้ทําเพื่อเอา” ให้มีจํานวนมากที่สุด 
เพื่อให้มีการขยายผลในตําบลจนเกิดลักษณะของคนแบบนี้ขึ้นผ่านการทํากิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น กลุ่ม
อาสาพัฒนาสุขภาพ กลุ่ม อสม.น้อย กลุ่มหอยทาก เป็นต้น 
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คณะทํางานโครงการ 
กับการขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะ 

 
 
 
 
 
 

แนวคิด และหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการ   
คณะทํางานโครงการเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน มีแนวคิดสําคัญในการ

จัดต้ังเพื่อเป็นการสร้างงานให้กับผู้ว่างงานในพื้นที่  สร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชน ให้คน
ในพื้นที่ได้ทํางานในพื้นที่ด้วยความสํานึกรักในท้องถิ่นและชุมชนตนเอง  ทั้งเป็นเสมือน
กลไกหลักในการขับเคลื่อนแนวคิดของคณะทํางานกลางให้เกิดเป็นรูปธรรม และประสาน
ความร่วมมือกับคณะทํางานภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่ เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนงานตําบลสุขภาวะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายของโครงการ 

การดําเนินงานของของคณะทํางานโครงการฯเพื่อขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะ
มีผู้ดําเนินงานประกอบด้วย  ๑) ฝ่ายจัดการโครงการ ๒) ฝ่ายวิชาการ ๓) ฝ่าย
ประสานงาน ๔) ฝ่ายการเงินและบัญชี  ๕) ฝ่ายสื่อสารสาธารณะ ๖) ฝ่ายจัดกระบวนการ 
๗) ฝ่ายวิทยากรประจํากลุ่ม (ไกด์)  ๘) ฝ่ายการจัดการบ้านพักโฮมสเตย์  ๙) ฝ่ายจัดการ
ฐานข้อมูล 
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๑) ฝ่ายจัดการโครงการ : เป็น ๑ ใน ๕ ตําแหน่งภายใต้โครงสร้างหลักของคณะทํางานโครงการที่ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยถือเป็นหัวหน้างานหลักในการ
บริหารโครงการภาพรวมในคณะทํางานโครงการทั้งหมด 

 
@ แนวคิด และหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการ 
ฝ่ายจัดการโครงการ เป็นการปฏิบัติงานของผู้จัดการโครงการ เพื่อสนับสนุนการทํางานใน

ภาพรวมทั้งหมด  โดยใช้กระบวนการเชื่อมโยงงานต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสม มีการแจกแจง
รายละเอียดของงาน/กิจกรรมที่ทําเป็นแผนงานย่อย  เพื่ออธิบาย ทําความเข้าใจกับคณะ ทํางานทุกคนใน
โครงการฯ ให้สามารถรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้อย่างชัดเจน รวมถึงการกํากับ ติดตามการดําเนินงานของ
แต่ละฝ่าย  ตลอดจนช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า      ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมท้ังการ
ติดต่อกับองค์กรภายนอก การประสานเครือข่ายในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตลอดจนการเป็นตัวแทน
ผู้บริหารในการประชุมหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับ หน่วยงานภายนอก ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหาร เช่น การร่วมประชุมในเวทีต่างๆ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) การติดตามให้
กําลังใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายตําบลสุขภาวะ เป็นต้น 

 
@ เป้าหมายการดําเนินงาน  
เป้าหมายของการดําเนินงานของฝ่ายจัดการโครงการ คือ  
๑) เพื่อสนองงานนโยบายของผู้บริหาร 
๒) เพื่อดําเนินงานตามแผนงานโครงการฯ ที่วางไว้ ให้ลุล่วงตามแผนงาน 
 
@ บทบาทของผู้ที่เก่ียวข้อง  
ฝ่ายการจัดการโครงการ มีผู้ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก คือ ผู้จัดการโครงการฯ ซึ่งทํางานร่วมกับ  
๑) คณะทํางานกลาง : ฝ่ายจัดการโครงการ เป็นเสมือนตัวหลักในการรับมอบหมายงานหรือ

ภารกิจต่างๆ จากคณะทํางานกลางเพื่อนําสู่การปฏิบัติงาน 
๒) คณะทํางานโครงการทุกฝ่าย : คอยควบคุม ดูแล ติดตาม มอบหมายภารกิจและการปฏิบัติ 

งานให้แก่คณะทํางานโครงการ 
๓) คณะทํางานภาคประชาชน : เชื่อมโยงงานต่างๆ ลงสู่ชุมชน ประสานความร่วมมือในการจัด

ประชุม ถอดบทเรียนปรึกษาหารือต่างๆ  
๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายในโครงการฯ : เป็นการประสานความร่วมมือในกิจกรรม

โครงการต่างๆ ทั้งในโครงการและนอกโครงการ เช่น การประชุมระดมความคิดต่างๆ การประสานความ
ร่วมมือในการช่วยเหลือภัยพิบัติในท้องถิ่นเครือข่ายด้วยกัน เป็นต้น 
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๕) หน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง : เป็นการประสานเชื่อมโยงด้านการจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ตําบลปากพูน โดยหน่วยงานราชการต่างๆ จะติดต่อประสานงานเพื่อกําหนด
กิจกรรมในการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทางฝ่ายจัดการโครงการ เพื่อกําหนดตารางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
เหมาะสมให้กับแต่ละหน่วยงาน 

 
@ กระบวนการและวิธีการทํางาน 
ฝ่ายจัดการโครงการโดยผู้จัดการโครงการ มีกระบวนการทํางาน ดังนี้  

๑) รับนโยบายการทํางานจากผู้คณะทํางานกลางมาประมาณการกิจกรรม โดยการจัดประชุม
ระดมสมองกับทุกฝ่ายเพื่อแจกแจงรายละเอียดของงาน/กิจกรรมที่ทําเป็นแผนงานย่อย (จัดทํากิจกรรม
ตามงาน, จัดตามระยะเวลา, จัดลําดับความสําคัญของงาน)                 

 ๒) ร่วมกับฝ่ายการเงินและบัญชี ประมาณการงบประมาณ วางแผนการใช้เงินให้สอดคล้อง
กับกิจกรรมที่ทําในแต่ละงวดบัญชีเพื่อความสมดุลและราบรื่น 

๓) อธิบาย ทําความเข้าใจกับคณะทํางานทุกคนที่อยู่ในโครงการฯ เพื่อให้สามารถรับผิดชอบ
หน้าที่ของตนเองได้อย่างชัดเจน 

๔) ติดตาม กํากับ ดูแล กิจกรรมในโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายใน
ภาพรวมของโครงการทั้งหมด เพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดภายในโครงการฯ ให้ครบถ้วน 

๕) ตัดสินใจ ช่วยเหลือ ให้การสนับสนุน และแก้ปัญหาที่พบจากการทํางาน   โดยการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

๖) เป็นตัวหลักในการทํางานโดยเคี่ยวเข็ญ/เน้นย้ํา/ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่จะทําด้วยตนเองแก่
คณะทํางานทุกฝ่าย 

๗) เชื่อมงานระหว่างผู้บริหาร /โครงการ /ผู้ร่วมงาน ทุกฝ่ายเพื่อทําความเข้าใจและทํางานได้  
๘) ประสานงานภายนอก/ภายใน ติดต่อเครือข่าย ประสานเครือข่าย และสรรหาเครือข่าย

เข้าร่วมโครงการร่วมกับคณะทํางานกลาง 
 

@ ผลผลิต และผลลัพธ์จากการดําเนินงาน 
ผลที่ได้จากการดําเนินงานของฝ่ายการจัดการ คือ  
๑) ทําให้โครงการดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น 
๒) คณะทํางานทุกฝ่ายเกิดความภูมิใจในงานที่ทําและการได้รับการยกย่องจากคนภายนอก 

 
@ ปัญหา อุปสรรค และวิธีการจัดการกับปัญหาในการดําเนินงาน  
ส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่พบคือจะเป็นปัญหาเรื่องงาน ที่มีความถี่และภาระมากมาย จนทําให้

บางครั้งรู้สึกเหนื่อยและท้อ จนถึงขั้นอยากจะหยุดหรือลาออก  วิธีข้ามผ่านปัญหานี้ คือ จะนึกถึงการทํางาน



๓๐ | ตําหรา...วิชชาปากพูน 

 

ของนายก หรือบางครั้งก็จะไปพูดคุยหรือปรึกษากับผู้บริหาร ก็ได้ทางออกที่ดี หรือบางครั้งเมื่อนึกถึงความเป้
นทีมของคณะทํางานโครงการ  ที่ทุกคนมีความรับผิดชอบในงานของตน ก็รู้สึกดีและมีกําลังใจ คิดว่าต้องทํา
ต่อไปเพื่อตําบลของเรา  

ปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันในเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์  ซึ่งจะพยายามแก้ปัญหานี้โดย
พยายามอธิบาย นําเสนอเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ที่ทางโครงการฯ ได้เก็บรวบรวมไว้แสดงให้ทุกคนได้เห็น  
  

@ ปัจจัย เงื่อนไขแห่งความสําเร็จจากการดําเนินงาน 
ปัจจัย/เงื่อนไขที่ทําได้สําเร็จ คือ ๑) ผู้ที่ทํางานเป็นคนในพื้นที่ มีจิตสํานึกรักในท้องถิ่นตัวเอง

ต้องการให้ตําบลปากพูนก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิใจ   ๒) ผู้ที่ทํางานมีความสุขในสิ่งที่ทํา/เตรียมใจกับสิ่งที่
เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรพร้อมจะสู้และแก้ปัญหา ๓) ความสามัคคี และร่วมมือของทุกฝ่ายที่ร่วมใจกันเป็น
อย่างดี และมีความต้องการตรงกันคือ ต้องการให้ตําบลเดินต่อไปได้ 
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๒) ฝ่ายวิชาการ : เป็น ๑ ใน ๕ ตําแหน่งภายใต้โครงสร้างหลักของคณะทํางานโครงการที่ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยถือเป็นหัวหน้างานหลักในด้าน
วิชาการของโครงการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทัง้หมด 

ฝ่ายวิชาการมีบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานภายใต้ ๔ แผนงานหลัก ซึ่งได้แก่ แผนงานที่๑การ
พัฒนาตําบลต้นแบบ แผนงานที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพตําบลเครือข่าย  แผนงานที่๓ การสร้างองค์ความรู้และ
การจัดการความรู้ และแผนงานที่๔ การสื่อสารสาธารณะ ซึ่งทั้ง๔แผนงานหลักนี้ นักวิชาการมีส่วนสําคัญที่จะ
เป็นคนขับเคลื่อนงานวิชาการให้เป็นไปตามกระบวนการที่ออกแบบไว้ และทําให้การดําเนินงานของโครงการ
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้ 

 
@ แนวคิด และหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการ 
ฝ่ายวิชาการเป็นฝ่ายที่ดําเนินงานเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการทํางานของ

โครงการผ่านการศึกษาวิจัย การจัดการความรู้ การรวบรวมข้อมูล รายงานตามกิจกรรมต่างๆ ที่ดําเนินการใน
โครงการทั้งหมดเพื่อนําข้อมูลเหล่านั้นมา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นความรู้แล้วสะท้อนความรู้ที่ได้นั้นให้กับ
คณะทํางานทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารในคณะทํางานกลางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผน
พัฒนา แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตรงประเด็นมากที่สุด  

      
@ เป้าหมายการดําเนินงาน  

       ฝ่ายวิชาการมีเป้าหมายการดําเนินงานตามแผนงานที่๑ การพัฒนาต้นแบบ(ตําบลปากพูน) 
ประกอบด้วย ๑.)เพื่อตรวจสอบศักยภาพทุนของพื้นที่ตําบลปากพูนว่ามีความพร้อมเพียงใดในการพัฒนาเป็น
ตําบลต้นแบบ  ๒.)เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบข้อมูล และหาแนวทางพัฒนาตําบลปากพูน ให้พร้อมกับการเป็น
ตําบลต้นแบบอย่างต่อเนื่อง  ๓.)เพื่อเก็บรวบรวมรายงานกิจกรรมต่างๆที่ดําเนินการอย่างเป็นระบบและจะได้
นําเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมงานทั้งหมด  ๔.)เพื่อรายงานผลการดําเนินงานในการ
ขอรับงบประมาณในงวดถัดไป ๕.)เพื่อพัฒนาศักยภาพของตําบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๖.)เพื่อรายงาน
และหาแนวทางแก้ไขในปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีหลักฐานเชิงประจักษ์จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ และน่าเชื่อถือ ๗.) เพื่อให้แหล่งเรียนรู้ และคณะทํางานมีตารางการทํางานที่
แน่นอน ทําให้การทํางานมีความเป็นระบบ 

เป้าหมายการดําเนินงานตามแผนงานที่๒ การพัฒนาตําบลเครือข่าย ประกอบด้วย ๑.) 
เพื่อให้คณะทํางานของตําบลปากพูน และตําบลเครือข่ายได้รับรู้ทุนทางสังคมของแต่ละพื้นที่เพื่อใช้เป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการขับเคลื่อนเครือข่ายสู่ตําบลสุขภาวะ  ๒.) เพื่อให้ตําบลเครือข่ายสามารถขับเคลื่อนตําบลของตน
สู่ตําบลสุขภาวะได้  ๓.) เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตําบลต้นแบบ (ตําบลปากพูน)กับ
ตําบลเครือข่ายเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างคู่ขนานต่อไป  ๔.) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อน
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ตําบลสุขภาวะของตําบลเครือข่าย โดยการสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ เกิดความเชื่อมั่นใน
ตําบลต้นแบบ เพื่อจะนําไปสู่การแนะแนวทางวิธีการขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะ   

เป้าหมายการดําเนินงานตามแผนงานที่ ๓ การสร้างองค์ความรู้ และการจัดการความรู้  
ประกอบด้วย ๑.)เพื่อสร้างองค์ความรู้ผ่านการศึกษาวิจัยจากการดําเนินโครงการทั้งทางด้านกระบวนการ และ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  ๒.)เพื่อจัดการความรู้ที่ได้จากเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ และสกัดเป็นความรู้ในการ
จัดการสุขภาวะโดยชุมชนสู่ตําบลสุขภาวะ  ๓.)เพื่อให้สังคมได้รับรู้และใช้ประโยชน์จากการศึกษาวิจัย และการ
จัดการความรู้จากการดําเนินโครงการฯ โดยการเผยแพร่ผ่านเอกสาร หนังสือ สื่อสาธารณะอื่นๆ เป็นต้น 

เป้าหมายการดําเนินงานตามแผนงานที่๔  การสื่อสารสาธารณะ  เพื่อให้สังคมได้รับรู้
กระบวนการ ผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการฯ และให้แต่ละพื้นที่ได้นําใช้ชุดข้อมูล ความรู้ไปใช้ในการสร้าง
ตําบลสุขภาวะอย่างก้าวกระโดดได้โดยใช้ประสบการณ์จากการดําเนินโครงการฯ ในการต่อยอดกิจกรรม 
ประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
@ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้อง  
ผู้ที่ดําเนินงานหลักในฝ่ายวิชาการ คือ ๑.)นักวิชาการในโครงการฯ  ๒.)ที่ปรึกษาวิชาการจาก

คณะทํางานกลาง ๓.)ผู้ช่วยนักวิจัยในตําบลปากพูน  โดยการทํางานร่วมกับ ๑.)คณะทํางานกลาง  ๒.)
คณะทํางานโครงการฝ่ายอ่ืนๆ ทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายกระบวนการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายวิทยากร
ประจํากลุ่ม(ไกด์) เป็นต้น  ๓.)คณะทํางานภาคประชาชน เช่น กลุ่มวิทยากรแหล่งเรียนรู้ คนขับรถ/เรือ  เป็น
ต้น  ๕.)เครือข่ายนักวิชาการในโครงการจากตําบลเครือข่าย ๖.)ผู้นําท้องที่(กํานัน,ผู้ใหญ่บ้าน)  ๗.)แกนนํา
ท้องถิ่น (ส.อบต.)  ๘.)แกนนําชุมชน เช่น  อสม.,กลุ่มสตรี เป็นต้น  ๙.)หน่วยงานภายนอก เช่น สสส. สปสช. 
เป็นต้น  

 
@ กระบวนการและวิธีการทํางาน  
กระบวนการและวิธีการทํางานของฝ่ายวิชาการตามแผนงานที่๑ การพัฒนาตําบลต้นแบบมี

กิจกรรมดังนี้ ๑.)ถอดบทเรียนเพื่อสังเคราะห์เป็นชุดความรู้ของตําบลปากพูนและส่งข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
คนในตําบลได้ทราบ  ๒.)จัดทําหลักสูตรและออกแบบกิจกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ๓.)สร้างแบบ
ประเมินต่างๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการดําเนินงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และสะท้อนข้อมูลกลับสู่ผู้บริหารและชุมชน เพื่อการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา  ๔.)จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
ระยะๆ เพื่อจัดทํารายงานความก้าวหน้าในแต่ละแผนงาน   ๔.)รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้กับ สสส.
ได้ทราบ  ๕.)ออกแบบกิจกรรมนอกเหนือจากแผนงานที่มีให้กับโครงการนําใช้ในกิจกรรมต่างๆ  

กระบวนการและวิธีการทํางานของฝ่ายวิชาการตามแผนงานที่๒ การพัฒนาตําบลเครือข่าย  
ประกอบด้วย  ๑.)การออกแบบ และจัดทําแบบฟอร์มเพื่อติดต่อกับตําบลเครือข่าย  ๒.) การออกแบบ และ
จัดทําหนังสือสัญญาการดําเนินโครงการระหว่างตําบลต้นแบบกับตําบลเครือข่าย  ๓.) การออกแบบ และ
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จัดทําคู่มือแนวทางดําเนินงานภายใต้โครงการ “การพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการ
จัดการสุขภาวะโดยชุมชน” ให้กับตําบลเครือข่ายได้รับทราบแนวทางการดําเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
๔.)จัดเก็บข้อมูลทุนทางสังคมเบื้องต้นของตําบลเครือข่ายก่อนที่จะเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ตําบลปากพูน 
เพื่อใช้ข้อมูลทุนทางสังคมเหล่านี้เป็นฐานในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนคิดในกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ตําบลเครือข่ายสามารถประยุกต์ใช้ชุดความรู้ของตําบลต้นแบบอย่างเหมาะสมกับทุน
ทางสังคมที่แต่ละตําบลมีอยู่  ๕.)ออกแบบ จัดทําตารางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของ
แต่ละรุ่น  ๖.)จัดเก็บข้อมูลการประเมินผลจากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละรุ่น  ที่ผ่านการรวบรวมโดย
วิทยากรประจํากลุ่ม (ไกด์) แล้วนํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อสะท้อนข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา โดยผ่านการจัดประชุมประจําเดือน  ๗.)ติดตามรายงานผลการขับเคลื่อนตําบลสุข
ภาวะจากตําบลเครือข่ายเพื่อนําเสนอคณะทํางาน และจัดทํารายงานเสนอต่อ สสส.  ๘.)ให้คําปรึกษาและ
สนับสนุนตําบลเครือข่ายในการขับเคลื่อนสู่ตําบลสุขภาวะ เช่น การถอดบทเรียนรู้ การจัดทําเอกสารและการ
จัดทํารายงานความก้าวหน้า การนําเสนอข้อมูล เป็นต้น  

กระบวนการและวิธีการทํางานของฝ่ายวิชาการตามแผนงานที่๓  การสร้างองค์ความรู้ และการ
จัดการความรู้  ประกอบด้วย  ๑.)ออกแบบกิจกรรม ดําเนินการ และสรุปผล การจัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้กับ เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายนักวิชาการ และเครือข่ายประชาชนในการจัดการเฉพาะ
ประเด็น เช่น ประเด็นกลุ่มอาสาพัฒนาสุขภาวะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  เป็นต้น  ๒.)ประสานงานกับนักวิจัยเพื่อ
ติดตามให้การวิจัยเป็นไปตามแผนงาน เช่น ติดตาม ประสานนักวิจัยในตําบลเครือข่าย ให้ส่งรายงานวิจัยตาม
กําหนดเวลาไว้  ๓.)พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ การวิจัยเพื่อถอดบทเรียนให้กับคณะทํางานวิชาการเพื่อการ
พัฒนาทีมทํางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ๔.)เข้าร่วม และจัดทํางานวิจัยในโครงการเพื่อให้เข้าใจข้อมูล ชุด
ความรู้ที่ได้จากการดําเนินโครงการและสามารถถ่ายทอดให้ตําบล หรือผู้มาแลกเปลี่ยนความรู้ได้ 

กระบวนการและวิธีการทํางานของฝ่ายวิชาการตามแผนงานที่๔  การสื่อสารสาธารณะ 
ประกอบด้วย  ๑.)สนับสนุนออกแบบการจัดเวทีวิชาการ  ๒.)สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการจัดทําสื่อให้กับ
ฝ่ายสื่อสารสาธารณะ  ๔.)รวบรวมผลงานจากนักวิชาการเครือข่าย  ซึ่งกิจกรรมที่กล่าวมานั้นนักวิชาการจะ
เป็นผู้ที่ออกแบบกิจกรรม  เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายกระบวนการและคณะทํางานฝ่ายอ่ืนๆดําเนินงานต่อไป 

 
@ ผลผลิต และผลลัพธ์จากการดําเนินงาน  
ผลจากการดําเนินงานฝ่ายวิชาการ มีข้อสรุปดังนี้  ๑.)เกิดชุดความรู้ของตําบลปากพูนเพื่อใช้

สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับตําบลเครือข่าย ได้แก่ การจัดการสุขภาวะชุมชนที่ตําบลปากพูน, ตําบล
ปากพูนกับการสร้างสุขภาวะโดยชุมชน , FAP MODEL การนําใช้ข้อมูลเพื่อสร้างสุขภาวะตําบลโดยชุมชน , 
FAP MODEL เครื่องมือเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน  ๒.)มีรายงานการศึกษาวิจัยในโครงการฯ ได้แก่ 
การศึกษานวัตกรรมการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุข
ภาวะโดยชุมชน ก่อนและหลังการพัฒนา ๒๑ กรณีศึกษา , การสังเคราะห์นวัตกรรมการจัดการสุขภาวะโดย
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ชุมชนของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน ก่อนและหลังการพัฒนา , 
การศึกษารูปแบบการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุข
ภาวะโดยชุมชน ก่อนและหลังการพัฒนา , การนําใช้ FAP  MODEL ขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมสู่ตําบลสุขภาวะ , รายงานการขับเคล่ือนเครือข่ายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนสู่ตําบลสุขภาวะ  ๓.)รายงานความก้าวหน้าประจํางวดเงิน 

 
@ ปัญหา อุปสรรค และวิธีการจัดการกับปัญหาในการดําเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบของฝ่ายวิชาการในแผนงานที่ ๑  มีดังนี้ ๑.)นักวิชาการไม่รู้จักพ้ืนที่

(แหล่งเรียนรู้) ผู้ให้ข้อมูลไม่เข้าใจในงานที่ทํา สัมพันธภาพของคนในพื้นทื่และนักวิชาการยังไม่เกิด วิธีข้ามผ่าน 
ผู้บริหารเรียกประชุมทําความเข้าใจ พาแกนนําและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องศึกษาดูงานนอกพื้นที่เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพ  ๒.)เก็บรวบรวมเอกสารแบบประเมินได้น้อยในบางรุ่น วิธีข้ามผ่าน เน้นย้ําให้วิทยากรประจํากลุ่ม
(ไกด์) รับผิดชอบรวบรวมให้ได้มากที่สุด  ๓.)ขาดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร เนื่องจากกิจกรรมในพื้นที่มีบ่อยครั้ง 
วิธีข้ามผ่าน เคลื่อนย้ายเอกสารไปยัง  สถานที่ที่เตรียมไว้  และเตรียมกล่องสําหรับใส่เอกสารเพื่อการประหยัด
พ้ืนที่ในการจัดเก็บ  ๔.)ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในบางกิจกรรมไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เช่น โฮมสเตย์ลงฐานเรียนรู้
ไม่ครบทุกหลัง วิธีข้ามผ่าน เปิดโอกาสให้ลงฐานเรียนรู้เพิ่มในรอบถัดไป  ๕.)การประชุมไม่เป็นไปตามแผนที่
วางไว้ เนื่องจากภาระงานมีมาก  วิธีข้ามผ่าน จัดประชุมและเพิ่มวาระการประชุมของโครงการฯร่วมกับการ
ประชุมประจําเดือนขององค์การบริหารสวนตําบล  ๖.)ปัญหาเรื่องเวลาที่จะว่างไม่ตรงกัน ทําให้ในการประชุม
หรือจัดกิจกรรมบางครั้งผู้เข้าร่วมไม่บรรลุตามเป้าประสงค์  วิธีข้ามผ่าน ปรับเปลี่ยนหรือจัดให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์เพื่อให้มีผู้เข้าร่วมมากที่สุด  

ปัญหาและอุปสรรคที่พบของฝ่ายวิชาการในแผนงานที่ ๒ ปัญหาและอุปสรรคที่พบ มีดังนี้  ๑.)
เครือข่ายส่งงานไม่ตรงตามเวลาที่กําหนดและได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน วิธีข้ามผ่าน ติดตามทวงถามเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง  ๒.)ตําบลเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบทําให้ไม่เกิดประสิทธ์ิผลตามเป้าหมายที่วางไว้เท่าที่ควร วิธี
ข้ามผ่าน ประสานและให้ข้อมูลกิจกรรมที่ดําเนินการ  ๓.)คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯที่วางไว้ วิธีข้ามผ่าน ให้ฝ่ายประสานงานเน้นย้ําคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ๔.)ไม่สามารถติดตามให้กําลังใจและลงพื้นที่เครือข่ายได้อย่างครบถ้วนเนื่องจากปัญหาด้าน
งบประมาณและระยะเวลาที่จํากัด วิธีข้ามผ่าน ประสานงานสอบถามความก้าวหน้าและให้กําลังใจทาง
โทรศัพท์  ๕.)เครือข่ายไม่เข้าใจในเนื้อหาของเอกสารต่างๆอย่างถ่องแท้ วิธีข้ามผ่าน เชิญเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือประสานงานทางโทรศัพท์ ๖.)ทีมวิชาการส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทําให้ไม่มีความต่อเนื่องในการเรียนรู้ การวิจัยชุมชน (RECAP) วิธีข้ามผ่าน สร้างความเข้าใจกับผู้บริหารให้
เล็งเห็นถึงความสําคัญ  เพื่อสร้างทีมวิชาการที่มีศักยภาพ  

ปัญหาและอุปสรรคที่พบของฝ่ายวิชาการในแผนงานที่๓  การสร้างองค์ความรู้และการจัดการ
ความรู้ พบปัญหาและอุปสรรค คือ ๑.)ตัวแทนนักวิชาการที่เข้าร่วมเครือข่ายนักวิชาการเพื่อศึกษาวิจัยในแต่ละ
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พ้ืนที่มีทักษะในการศึกษาวิจัยน้อย ส่งผลให้ไม่สามารถศึกษาวิจัยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการ
แก้ปัญหา จัดอบรมเพื่อเสริมศักยภาพให้กับนักวิจัยในเครือข่ายทุกคน  ๒.)การศึกษาวิจัยแต่ละพื้นที่ล่าช้ากว่า
แผนงานที่กําหนดไว้ วิธีการแก้ปัญหา โทรศัพท์ติดตาม หรือการนัดประชุมเพื่อเตรียมนําเสนอผลงาน เป็น
วิธีการกระตุ้นให้นักวิชาการทํางานให้รวดเร็วย่ิงขึ้น  ๓.)บางพื้นที่เปลี่ยนตัวนักวิจัยหลายครั้ง จนไม่สามารถ
สร้างผลงานได้ตามที่กําหนดไว้ วิธีการแก้ปัญหา จัดอบรมนักวิจัยให้กับผู้ที่จบปริญญาตรีแต่ว่างงานเพื่อให้
สามารถลงพื้นที่ ติดตามเพื่อถอดบทเรียนได้และติดตามเก็บข้อมูลส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ   

ปัญหาและอุปสรรคที่พบของฝ่ายวิชาการในแผนงานที่๔ การสื่อสารสาธารณะ  พบปัญหาและ
อุปสรรค คือ ๑.)ด้วยภาระงานที่มีมาก  ทําให้ไม่ได้ส่งข้อมูลต่างๆ ให้กับฝ่ายสื่อสาธารณะจัดทําสื่อเพื่อเผยแพร่ 
วิธีการแก้ปัญหา การทวงถามจากฝ่ายสื่อสาธารณะ 

 
@ ปัจจัย เงื่อนไขแห่งความสําเร็จจากการดําเนินงาน 
ปัจจัยที่ทําฝ่ายวิชาการทํางานได้สําเร็จระกอบด้วยหลายปัจจัย  ซึ่งสามารถแบ่งตามแผนงานได้

ดังนี้ แผนงานที่๑  ได้แก่ ๑.)ผู้บริหารมีเป้าหมายที่ชัดเจน และการสร้างเป้าหมายร่วมระหว่างคนในชุมชนและ
คณะทํางาน  ๒.)นําข้อมูลที่ได้สะท้อนกลับในทันที ทําให้ทุกภาคส่วนได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงที  ๓.)มีการสร้าง
ทีมวิชาการที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการตลอดเวลา  ๔.)ผู้บริหารเล็งเห็นความสําคัญของการ
สะท้อนข้อมูลเพื่อออกแบบกิจกรรมและปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของพื้นที่ ๕.)ผู้บริหารและคณะทํางาน มีการ
ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานโครงการฯตลอดเวลา  ๖.)การมีส่วนร่วมของคณะทํางานโครงการและ
ภาคประชาชนในพื้นที่   แผนงานที่๒ มีปัจจัยที่ทําให้งานสําเร็จ ได้แก่  ๑.)เครือข่ายมีความต้ังใจแน่วแน่ที่
จะต้องการเข้าร่วมโครงการ  ๒.)คณะทํางานมีความเข้มแข็งและเข้าใจบทบาทของตนเองเป็นอย่างดี  ๓.)มี
เป้าหมายที่ชัดเจนในกระบวนการแลกเปลี่ยนรู้  ๔.)ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างพื้นที่ตําบลต้นแบบกับพ้ืนที่
ตําบลเครือข่าย ในแผนงานที่๓  มีปัจจัยที่ทําให้งานสําเร็จ ได้แก่ สัมพันธภาพอันดีของนักวิชาการ  ส่วนใน
แผนงานที่๔  ปัจจัยที่ทําให้งานสําเร็จ  ได้แก่ คณะทํางานที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความเอื้อเฟื้อต่อกัน 
สามารถทํางานแทนกันได้ และการมีฝ่ายจัดทําสื่อสาธารณะที่มีความสามารถ 
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๓) ฝ่ายประสานงาน : เป็น ๑ ใน ๕ ตําแหน่งภายใต้โครงสร้างหลักของคณะทํางานโครงการที่ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยรับภารกิจงานหลักในการ
ประสานงานต่างๆ ภายในโครงการทั้งหมด โดยนําแนวคิดการสื่อสารมาใช้โดยอาศัยเคร่ืองมือที่หลากหลาย
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในภาระงานที่รับผิดชอบ 

 
@ แนวคิด และหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการ  
การประสานงานเป็นฝ่ายปฏิบัติงานที่จะทําให้การทํากิจกรรม  และการประสานงานกับองค์กร 

หน่วยงานหรือบุคคลจะสําเร็จไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ต้องเกิดจากการมีข้อมูลที่สมบูรณ์ มีความพร้อมและมีเครื่องมือ
ในการติดต่อสื่อสารที่ดี ซึ่งจะช่วยให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
@ เป้าหมายการดําเนินงาน  
เป้าหมายของการดําเนินงานของฝ่ายประสานงาน  เพื่อการประสานให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึง

รายละเอียดของการทํางาน เช่น ใครทําอะไร กับใคร ที่ไหน อย่างไร ในกิจกรรมต่างๆ  โดยเอื้ออํานวยให้
คณะทํางานฝ่ายต่างๆ  สามารถดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 
 @ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้อง  
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน ประกอบด้วย ผู้ดําเนินกิจกรรม คือ ผู้ประสานงานโครงการ  

ดําเนินการประสานงานร่วมกับ ๑.)คณะทํางานกลาง เช่น ผู้บริหาร นายก อบต. รองนายกอบต. หัวหน้าภาค
ส่วนต่างๆ ใน อบต. เป็นต้น  ๒.)คณะทํางานโครงการทุกฝ่าย  ๓.)คณะทํางานภาคประชาชน เช่น วิทยากร
ฐานเรียนรู้ เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ เป็นต้น  ๔.)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายตําบลสุขภาวะ ๕.) 
องค์กรหรือหน่วยงานราชการอื่นๆ   

 
@ กระบวนการและวิธีการทํางาน  
ฝ่ายประสานงาน ดําเนินกิจกรรมประสานทั้งภายในและภายนอกองค์กร หรือประสานงานจาก

ผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีวิธีการทํางาน ประกอบด้วย   
๑.) การรับข้อมูลที่จะประสานจากฝ่ายต่างๆ   
๒.) ออกแบบวิธีการประสาน เช่น  การประสานงานโดยใช้โทรศัพท์ การพูดคุยโดยตรง  

จดหมายราชการ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
๓.) จัดหาข้อมูลผู้ที่ต้องการประสานอย่างครบถ้วน เช่น ช่ือ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ ตําแหน่ง 

เป็นต้น   
๔.) วางแผน วัน เวลา และรายละเอียดของการประสาน  
๕.) ดําเนินการประสานงานตามแผนการที่กําหนดไว้  
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@ ผลผลิต และผลลัพธ์จากการดําเนินงาน  
ผลที่เกิดจากการประสานงานที่ดีคือ  ๑.) ทําให้ผู้ที่ได้รับการประสานงานทราบข้อมูลเบื้องต้น

ของกิจกรรม  ๒.) เชื่อมต่อระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมนั้นๆ   ๓.) ช่วยลด
ขั้นตอนในการทํางาน และช่วยป้องกันการทํางานที่ซ้ําซ้อน  ๔.) สร้างความสามัคคีและสร้างสัมพันธภาพต่อ
คนทั้งในและนอกองค์กร 

 
@ ปัญหา อุปสรรค และวิธีการจัดการกับปัญหาในการดําเนินงาน  
ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายประสานงาน คือ  
๑.) หลังการประสานงานเรียบร้อยแล้วมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ วัน เวลา รายชื่อผู้ที่มา 

จํานวนคน ทําให้การประสานงานล่าช้า และซ้ําซ้อน  วิธีการแก้ไขปัญหาและการข้ามผ่านปัญหาของฝ่าย
ประสานงาน คือ การหารือและประชุมกันอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเข้าใจ
ตรงกัน   

๒.) กรณีที่มีหน่วยงานอื่น  ซึ่งเป็นองค์กรนอกเครือข่ายมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทําให้ต้อง
รับรองพร้อมกับคณะที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึง วิธีการแก้ไขปัญหาและการข้ามผ่าน
ปัญหาของฝ่ายประสานงาน คือ กําหนดขั้นตอนวางแผนวิธีการทํางานตามลําดับความสําคัญ   

๓.) เจ้าหน้าที่ประสานงานไม่ได้มีการวางแผนและแนวทางในการปฏิบัติ วิธีการแก้ไขปัญหาและ
การข้ามผ่านปัญหาของฝ่ายประสานงาน คือ ตรวจสอบการทํางานของตนเองอย่างสม่ําเสมอ   

๔.) ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนประสานงานทําให้การประสานงานผิดพลาด วิธีการ
แก้ไขปัญหาและการข้ามผ่านปัญหาของฝ่ายประสานงาน คือ ติดตามการประสานงานและประเมินผลเป็น
ระยะๆ   

กรณีที่แก้ไขปัญหาไม่ได้ให้แจ้งผู้บริหารหรือคณะทํางานโครงการฝ่ายอ่ืนๆ เพื่อขอคําปรึกษา 
 
@ ปัจจัย เงื่อนไขแห่งความสําเร็จจากการดําเนินงาน 
การปฏิบัติงานของฝ่ายประสานงาน มีปัจจัยและเงื่อนไขแห่งความสําเร็จดังต่อไปนี้   
๑.)เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทํางานประสานกันอย่างดี มีการวางแผนงาน พูดคุย ปรึกษาหารือเพื่อให้

เกิดความเข้าใจร่วมกัน   
๒.)มีเครื่องมือการประสานงานที่ดี เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต   
๓.)การสร้างจติสํานึกให้กับคนในองค์กรมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง   
๔.)ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี   
๕.)มีการให้คําปรึกษาและได้รับการแนะนําจากผู้บริหารอย่างสม่ําเสมอ   
๖.) ประสานงานด้วยหลักมนุษยสัมพันธ์ 
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จากการปฏิบัติงานของฝ่ายประสานงานนั้นมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพคือ  ๑.)ควรมีการประชุมเพื่อวางแผนการทํางานอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้สามารถประสานงาน
ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  ๒.)กําหนดขอบข่ายการทํางานอย่างชัดเจน  ๓.)สั่งการและ
มอบหมายงานตามหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ  ๔.)จัดอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประสานงาน  ๕.)ให้มีการ
ติดตามและประเมินผลการทํางาน  ๖.)จัดระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ  ๗.)เปิด
ใจในการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อ่ืนเสมอ  ๘.)ยอมรับและพิจารณาเองในกรณีประสานงาน
ผิดพลาด   

คุณลักษณะของผู้ประสานงานที่ดีคือ ควรมีลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตนในการประสานงาน ยอมรับ
ความผิดพลาดและแก้ไขอย่างสม่ําเสมอ สามารถควบคุมอารมณ์ได้  ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประสานงานต้องติดต่อกับ
คนหลายประเภท ต้องมีอารมณ์มั่นคงจึงจะสามารถประสานงานได้ดี  นอกจากนั้นการจะประสานงานได้ดี
จะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องข้อมูลของผู้ที่จะประสานงานด้วย และรู้จักใช้เครื่องมือในการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
เช่น การประสานงานด้วยวาจาก่อนเพื่อให้รับทราบข้อมูลเบ้ืองต้น หลังจากนั้นจะจัดส่งหนังสือเชิญเพื่อยืนยัน
ข้อมูลอีกครั้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
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๔) ฝ่ายการเงินและบัญชี : เป็น ๑ ใน ๕ ตําแหน่งภายใต้โครงสร้างหลักของคณะทํางานโครงการที่ได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยรับผิดชอบภารกิจงานหลัก
ด้านการเงินและบัญชีภายในโครงการทั้งหมด รวมทั้งการดูแลควบคุมด้านวัสดุครุภัณฑ์ด้วย 

 
@ แนวคิด และหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการ  
การเงินและบัญชีมีความสําคัญต่อการดําเนินงานของโครงการในทุกกิจกรรม เนื่องจากทุก

กิจกรรมต้องใช้เงินเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการทํางานที่มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน การเงินและการทํา
บัญชีจะต้องมีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมากเพื่อป้องกันความผิดพลาดให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความรับผิดชอบของผู้ที่ทําหน้าที่ตรงนี้ได้เป็นอย่างดี 

 
@ เป้าหมายการดําเนินงาน  
๑) เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง  
๒) ควบคุมการจ่ายเงินในแต่ละกิจกรรม อยู่ในแผนงานที่วางไว้   
๓) เพื่อให้การทํางานของแต่ละกิจกรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการใช้เครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพ 
@ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้อง  
เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ ผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการตําบลสุขภาวะ เจ้าหน้าที่ในโครงการทุก

คน วิทยากรฐานเรียนรู้, เจ้าของบ้านโฮมสเตย์, คนขับรถ, คนขับเรือ, คนทําอาหาร, นักแสดง ฯลฯ 
 
@ กระบวนการและวิธีการทํางาน  
ฝ่ายการเงินและบัญชีมีบทบาทหน้าที่ในการทํางาน ดังนี้ ๑) จัดทําเช็ค/ทะเบียนคุมเช็ค   
๒) เบิกจ่ายเงิน  ๓) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน  ๔) ติดตามเงินจากลูกหนี้/เงินทดรองจ่าย  

๕) จัดหาวัสดุ   ๖) จัดหาครภัุณฑ์  ๗)จัดซือ้-จัดจ้าง  ๘)จัดคุมวัสดุ ครุภัณฑ์  ๙)ตรวจสอบวัสดุและเช็ค
ครุภัณฑ์  ๑๐) หน่ายวัสดุ ครภัุณฑ์การศึกษาแผนงานการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดงบประมาณในแผนงานแล้ว
ประมาณการใช้ในกิจกรรม 

๑.) ก่อนการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ฝ่ายการเงินและบัญชีจะมีการวางแผนงานด้านการเงิน 
ภายใต้กรอบงบประมาณในแผนงานของโครงการ โดยมีการ ยืมเงินทดรองจ่าย เพื่อใช้ในกิจกรรมของแผนงาน
หลักโดยผู้ยืมเงินคือผู้รับผิดชอบแผนงานนั้น   หลังจากนั้นจึงมีการจัดทําเช็ค โดยให้ผู้มีอํานาจลงนามเบิกจ่าย
จํานวน ๓ ท่าน คือ ๑) นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ ประธานกองทุนฯ   ๒)นายประภาส จเรประพาฬ 
คณะกรรมการกองทุน  ๓)นางสาระภี ศรีพร คณะทํางานกลาง  ซึ่งสามารถลงนามในเช็ค ๒ ใน ๓ ท่าน แล้ว
นําเช็คนั้นไปขึ้นเงินเพื่อนํามาใช้ในแต่ละกิจกรรมตามแผนงาน และมี การจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ทดลองจ่าย  
เป็นการดําเนินงานเมื่อได้รับเช็ค จะต้องลงนามในใบยืมเงินทดลองจ่าย เพื่อเป็นลูกหนี้ของโครงการและจะมี
การทําทะเบียนคุมลูกหนี้ทดลองจ่าย โดยจะมีการกําหนดระยะเวลาการคืนเงิน โดยจะได้รับการอนุมัติจาก
ประธานกองทุน ซึ่งในการจัดทําเช็คจะมีทะเบียนคุมเช็ค เป็นการระบุหมายเลขเช็ค วันที่เบิก ผู้เบิก จํานวนเงิน
ที่เบิก โดยจะเรียงลําดับการเบิกตามหมายเลขเช็ค 
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๒.หลังจากดําเนินการกิจกรรมโดยการแยกเงินออกตามรายละเอียดตามแผนงานที่กําหนดไว้ 
เช่น ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพาหนะ (รถ-เรือ) และค่าใช้สอยอื่นๆ 

 ค่าวิทยากร แยกออกเป็น ๓ ส่วน คือ ค่าวิทยากรหลักและค่าวิทยากรร่วม จ่ายเงิน
หลังจากการบรรยายโดยค่าวิทยากร ถ้าวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท จะต้องแนบสําเนาบัตรประชาชนมา
พร้อมใบสําคัญรับเงิน โดยใบสําคัญรับเงินระบุวันที่ ช่ือที่อยู่ เลขบัตรประชาชน ให้ชัดเจน     ส่วนค่า
วิทยากรประจําฐานเรียนรู้ต่างๆ จะจ่ายโดยตรงให้กับวิทยากรที่ปฏิบัติงานจริง โดยมีกรอบกําหนด
จํานวนวิทยากรแต่ละฐานเรียนรู้ไม่เท่ากัน โดยข้ึนอยู่กับเนื้อหาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละฐานเรียนรู้ 
ค่าวิทยากรฐานเรียนรู้จะได้รับค่าวิทยากรคนละ ๓๐๐ บาท  ค่าวิทยากรประจําฐานแต่ละวันจะแยก
ตามตารางการเรียนรู้  โดยจะจ่ายเงินให้กับวิทยากรประจํากลุ่ม(ไกด์) เพื่อจ่ายให้กับวิทยากรประจําฐาน 
โดยวิทยากรประจํากลุ่ม แต่ละคนจะต้องตรวจใบสําคัญรับเงินให้ละเอียดและครบถ้วน เพื่อนําหลักฐาน
มามอบให้กับฝ่ายการเงินและบัญชีดําเนินการต่อไป 

ค่าอาหาร ฝ่ายการเงินและบัญชีจะประสานงานกับฝ่ายประสานงาน ว่ามีจํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้หรือกิจกรรมต่างๆ ของโครงการทั้งหมดกี่คน โดยรวมกับบุคลากรภายใน
องค์กรด้วย เพื่อทราบยอดจํานวนที่แน่ชัด จะจ่ายเงินค่าอาหารให้กับทีมแม่ครัว โดยทีมแม่ครัวเซ็นต์
ใบสําคัญรับเงินและแนบสําเนาบัตรประชาชน พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 

ค่าที่พัก จ่ายเงินตามจํานวนผู้เข้าพักของบ้านแต่ละหลัง โดยจะมีการนัดจ่ายเงิน หลังจาก
ผู้เข้าพักโฮมสเตย์เดินทางกลับ ซึ่งเจ้าของบ้านจะต้องนําสําเนาบัตรประชาชนมารับเงิน พร้อมกรอก
รายละเอียดในใบสําคัญรับเงินให้ถูกต้องและครบถ้วน 

ค่าพาหนะ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ ค่าเช่าเหมารถลงฐานเรียนรู้ ซึ่งจะใช้รถสองแถว
ในพื้นที่ โดยรถ ๑ คันจะสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ ๑๐ – ๑๒ คน โดยมีการตกลงราคากันไว้ล่วงหน้า 
การนัดจ่ายเงิน จะจ่ายเงินหลังจากคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดินทางกลับ โดยนําบัตรประชาชนพร้อม
ใบสําคัญรับเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ค่าเช่าเหมาเรือลงพื้นที่ป่าชายเลน ในการเช่าเหมา
เรือแต่ละครั้ง จะคํานวณจากจํานวนคณะที่จะลงพื้นที่และทีมงานในพื้นที่ที่จะลงทั้งหมดด้วย โดยเรือ ๑ 
ลํา สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้จํานวน ๙ – ๑๐ คน ซึ่งจะมีการตกลงราคากับทีมเรือ การจ่ายเงินค่าเช่า
เหมาเรือ จะจ่ายทันทีหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลน โดยใช้ใบสําคัญรับ
เงิน พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การคํานวณดูว่าการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง ใช้วัสดุ-อุปกรณ์อะไรบ้าง 
จํานวนเท่าไหร่ จัดทําแบบฟอร์มเพื่อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม หลังจากได้รับวัสดุ
อุปกรณ์แล้ว จะต้องทําการตรวจเช็คอุปกรณ์ และจะต้องให้ผู้เบิกใช้ลงนามในใบเบิกวัสดุอุปกรณ์ โดย
ให้ผู้จัดการโครงการลงนามอนุมัติ 

ค่าใช้สอยอื่นๆ เป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือแผนงานในกิจกรรมนั้นๆ เช่น ค่าน้ํามัน ค่าการ
แสดง ค่านักดนตรี เป็นต้น มีการเบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงในแต่ละครั้ง 

 
๓,) การรวบรวมเอกสาร โดย ๑ แฟ้มจะเป็น ๑ กิจกรรม ภายในแฟ้มประกอบด้วยใบสําคัญรับ

เงิน ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด(เอกสารต่างๆ จะต้องมีช่ือและที่อยู่ของผู้ขาย และมีช่ือที่อยู่ของผู้ซื้อ) จะต้องตรง
กับแผนงานหรือโครงการที่จ่ายเงินไป โดยจะรวบรวมให้ตรงกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เมื่อตรวจเอกสาร
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ครบถ้วน จะจัดทําใบคืนเงินทดรองจ่ายและใบสําคัญจ่าย ให้กับลูกหนี้เงินทดรองจ่ายลงนาม  จากนั้นจึงส่ง
ให้กับประธานกองทุนลงนามเอกสารอนุมัติเพื่อปิดแผนงาน 

๔.) การจัดหาครุภัณฑ์ จะต้องศึกษาแผนงานใหญ่ว่าสามารถจัดหาครุภัณฑ์อย่างไรได้บ้าง แล้ว
จัดทําใบขอซื้อ-ขอจ้าง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดหา แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อจะขออนุมัติจาก
ประธานกองทุน หลังจากนั้นได้รับอนุมัติจากประธานกองทุน จะจัดทําใบสั่งซื้อ สั่งจ้างครุภัณฑ์ที่รับอนุมัติ โดย
วิธีการตกลงราคา สําหรับการต้ังคณะกรรมการจัดหาตามระเบียบข้อบังคับ สสส.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๗  
วิธีการคัดเลือก วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการไม่น้อยกว่า ๓ คน ส่วนสําหรับ
แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับ ตามระเบียบข้อบังคับ สสส. ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๗ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้
แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับอย่างน้อย ๓ คน หลังจากได้รับครุภัณฑ์แล้ว จะมีการทําทะเบียนคุมครุภัณฑ์ใน
แต่ละชิ้น โดยจะใส่รหัสครุภัณฑ์นั้นๆไว้ หลังจากได้ครุภัณฑ์มา จะมีการตรวจนับครุภัณฑ์ทุกๆ ๓ เดือน โดยจะ
มีการทําหนังสือแต่งต้ังผู้นับครุภัณฑ์ แต่งต้ังโดยประธานกองทุน โดยใช้แบบฟอร์มการควบคุมภายในของ
โครงการ 

๕.) การบันทึกบัญชี จะใช้โปรแกรม Excel ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ซึ่งในตัวโปรแกรมจะ
ประกอบด้วย (บน.๑) จะเป็นการบันทึกสมุดเงินสด เงินฝากธนาคารและบัญชีแยกประเภท โดยระบุวันที่ 
เอกสารใบสําคัญจ่าย รายละเอียดการจ่ายเงิน ระบุรหัสกิจกรรม โดยจะมีการแยกย่อยออกว่าจะจ่ายเป็นเงิน
สดหรือเงินฝากธนาคาร ในส่วนของบัญชีแยกประเภท สามารถระบุตามหัวข้อในโปรแกรมได้เลย ตัวโปรแกรม
จะลิ้งค์ไปยัง (บน.๒)และ(บน.๓) ซึ่งเป็นการแจกแจงในแต่ละกิจกรรม จากนั้นจะต้องกระทบยอดเงินสดและ
เงินฝากธนาคาร 

 
@ ผลผลิต และผลลัพธ์จากการดําเนินงาน  
๑) เพื่อจะได้รับผลสําเร็จตามแผนงานที่วางไว้   
๒) การใช้จ่ายเงินในกิจกรรมต่างๆ ไม่เกินวงเงินที่วางไว้   
๓) การบันทึกบัญชีตรงตามสูตรที่คํานวณไว้ในโปรแกรม 
 
@ ปัญหา อุปสรรค และวิธีการจัดการกับปัญหาในการดําเนินงาน  
๑) ปิดเอกสารไม่ทันเวลาเนื่องจากช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมีความต่อเนื่อง แก้ปัญหาโดย

ผู้รับผิดชอบทํางานนอกเวลางานปกติเพื่อเร่งให้ทันตามเวลาที่กําหนด โดยมีการระดมคณะทํางานโครงการฯ 
มาช่วยกันในบางครั้ง  

๒) งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะในกรณีที่คณะศึกษาดูงานนอกเครือข่าย 
หรือกรณีที่มีจาํนวนผู้เข้าร่วมมากจะต้องมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพิ่มเข้ามา เช่น ค่าเช่า เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี  มีการ
แก้ปัญหาโดยการเฉลี่ยงบประมาณจากค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆ มาใช้ และบางครั้งจะมีการเรียกเก็บค่าใช้ส่วนเกิน
ดังกล่าวเพิ่มเติมจากคณะที่มา  

๓) ใบสําคัญรบัเงินไม่ได้ระบุค่าวิทยากร ทําให้เกิดความเคลือบแคลงใจสาํหรับผู้ลงนามรับเงิน 
แก้ไขโดยการทําใบสําคัญรับเงินที่ระบุค่าวิทยากรชัดเจน 

๔) ในบางครั้งผู้รับผิดชอบเตรียมเอกสารต่างๆ ในการจ่ายเงินไม่ทัน แก้ปัญหาโดยให้มีการนัดรับ
เงินสําหรับเจ้าของบ้านโฮมสเตย์ เจ้าของรถ เพื่อให้ผุ้รับผิดชอบสามารถทําเอกสารได้ทันเวลา 
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@ ปัจจัย เงื่อนไขแห่งความสําเร็จจากการดําเนินงาน 
๑) ความซื่อสัตย์ สุจริต ความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และภาระงานของ

ผู้ปฏิบัติงาน 
๒) ผู้บริหารให้ความไว้วางใจ และคอยให้คําแนะนําเป็นที่ปรึกษาที่ดี 
๓) ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
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๕) ฝ่ายจัดกระบวนการ : เป็น ๑ ใน ๕ ตําแหน่งภายใต้โครงสร้างหลักของคณะทํางานโครงการที่ได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยรับภารกิจงานหลักในการวาง
แผนการจัดกระบวนการ จัดการงานบริหารคน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการทั้งหมด  

@ แนวคิดและหลักปฏิบัติฝา่ยจัดกระบวนการ 
การจัดกระบวนการเป็นการดําเนินกิจกรรมตามโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยการจัดการต้องอิงกับบริบทของชุมชนเป็นหลัก โดยใช้แนวคิดสําคัญในการ
ทํางานคือ “วางแผนมาก ปัญหาน้อย วางแผนน้อย ปัญหามาก” ในการจัดกิจกรรมต่างๆ จึงมีการคิดวางแผน
งานอย่างหนักเพื่อให้การดําเนินงานในแต่ละกิจกรรมดําเนินไปได้ด้วยความราบรื่นมากที่สุดและเกิดปัญหาน้อย
ที่สุด 

 
@  เป้าหมายการดําเนินงาน 
ฝ่ายกระบวนการมีเป้าหมายการดําเนินงาน คือ ๑) เพื่อวางแผนงาน สนับสนุน เอื้ออํานวยให้ทุก

ฝ่ายในโครงการ ทํางานได้อย่างราบรื่น บรรลุเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม ๒) ออกแบบสร้างสรรค์กิจกรรม 
พร้อมทั้งอํานวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่  

 
@ บทบาทหนา้ที่ของผู้ที่เก่ียวข้อง 
ฝ่ายกระบวนการประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานหลัก คือ นักจัดกระบวนการ  โดยดําเนินกิจกรรม

ร่วม กับ   
๑) คณะทํางานกลาง : รับนโยบายและแนวคิดในการวางแผนกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งขอ

คําปรึกษา คําแนะนํา และความช่วยเหลือจากคณะทํางานกลาง 
๒) ฝ่ายจัดการโครงการ ในการร่วมคิด / ร่วมวางแผน ในการจัดกิจกรรมและดําเนินงานทุก

กิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผนงาน  
๓) ฝ่ายวิชาการ เป็นการทํางานร่วมโดยฝ่ายวิชาการสนับสนุนเรื่องข้อมูล และจัดทํากําหนดการ

ในการเรียนรู้ เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจัดกระบวนการเพื่อดําเนินกิจกรรมต่อ  
๔) ฝ่ายประสานงาน โดยนักจัดกระบวนการทําความเข้าใจกับผู้ประสานงานเรื่องข้อมูลจาก

ตารางกําหนดการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วมอบหมายงานให้ประสานกับใครบ้างใครบ้างมาทํา กิจกรรม
อะไร ประสานวิทยากรจากฐานเรียนรู้ ตลอดจนรถ เรือ โฮมสเตย์ เป็นต้น   

๕) ฝ่ายการเงิน โดยร่วมกันคิดว่าจะควบคุมค่าใช้จ่าย โดยยึดตามกรอบ และวงเงินที่วางไว้ ใน
การทํากิจกรรมอย่างไร 

๖) องค์การบริหารส่วนตําบลปากพูน โดยเป็นองค์กรหลักในการให้คําปรึกษา คําแนะนํา หรือ
ความช่วยเหลือต่างๆ ที่ทางคณะทํางานโครงการไม่สามารถดําเนินการได้เอง หรือมีกําลังและอํานาจหน้าที่ไม่
เพียงพอที่จะทําได้ จะมีการขอความร่วมมือจากทางเจ้าหน้าที่ อบต. 
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๗) ฝ่ายอ่ืนๆ ในคณะทํางานโครงการ ตามบทบาทและภาระงานในแต่ละกิจกรรม 
๘) คณะทํางานภาคประชาชน เป็นการเกี่ยวโยงที่สําคัญเนื่องจากกระบวนการที่ดําเนินในพื้นที่

ชุมชนนั้น นักจัดกระบวนการต้องเข้าใจบริบทและศักยภาพที่แท้จริงของชุมชน สามารถดึงพลังและศักยภาพ
เหล่านั้นมาใช้เป็นพลังขับเคลื่อนให้กิจกรรมต่างๆ ของโครงการดําเนินไปได้อย่างราบรื่นและประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมาย 

 
@ วิธีการดาํเนินงาน 
๑) ประสานงานฝ่ายวิชาการ นําข้อมูลมาทํากําหนดการ แบ่งตารางการเรียนรู้  การแบ่งงาน 

แจกแจงงาน ซึง่ดูจากตารางกิจกรรม (แรกเริม่จากการมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นต้องอิงกับ
ฝ่ายวิชาการ ซึ่งต้องดูที่เป้าหมายของฝ่ายวิชาการ ต้องการให้เกิดอะไรและเชื่อมกับฝ่ายวิชาการ และเป้าหมาย
ของวิชาการต้องการอะไร ทุกๆ กิจกรรมตอ้งอิงกับฝ่ายวิชาการ) 

๒) การทํางานจะแบ่งเป็นช่วงระยะเวลา โดยก่อนการดําเนินการกิจกรรมจะต้องมีการวางแผน
เตรียมการในทุกเรื่องเพื่อดําเนินกิจกรรม ระหว่างการดําเนินกิจกรรม ทําหน้าที่ดูแลความราบรื่น และคอย
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ที่เกิดขึ้น   และหลังการดําเนินงานเป็นการวางแผนร่วมกัน ในการสรุปงานแต่ละ
ครั้ง ดังนั้นการดําเนินงานต้องรู้เป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งจะนําไปสู่การวางแผนจัดกระบวนการ ไปสู่การวาง
กําหนดการและแผนการเตรียมงานได้ดี 

 
ผลผลิตและผลลพัธ์ที่ได้จากการจัดกระบวนการ 
ผลที่ได้จากการจัดกระบวนการนั้นได้ทั้งตัวนักจัดกระบวนการเอง ชุมชน และทมีทํางานดังนี้ 
๑) ผลที่เกิดกับนักจัดกระบวนการเองพบว่าได้มีการพัฒนาตนเอง ในด้านการวางแผนงานที่เป็น

ระบบมากขึ้น และยังมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้น เพื่อให้งานบรรลุตามที่วางไว้ได้ นอกจากนั้นยังช่วยให้
ได้รู้จักชุมชน พ้ืนที่ตําบลมากขึ้น ได้รู้จักคน ส่งผลให้การจัดการทํางานง่ายขึ้น 

๒) ผลที่เกิดต่อชุมชน พบว่าทุกคนในชุมชน มีความสุขในการทํางาน ทําให้เกิดการทํางานที่
ราบรื่น 

๓) ผลที่เกิดต่อทีมทํางานพบว่าทุกฝ่ายในโครงการร่วมมือกัน เพราะ ทุกคนรู้สึกเป็นงานของทีม 
สามารถช่วยเหลือ ทํางานแทนกันได้ ในบางบทบาทหน้าที่ 

 
@ ปัญหาที่พบและวิธขี้ามผ่าน 
๑) การประสานที่ไม่ชัดเจน ซึ่งการประสานทั้ง ๒ ฝ่าย (เจ้าหน้าที่โครงการกับเจ้าหน้าที่

ประสานงานของทีมที่มาศึกษาดูงาน) ทําให้การจัดกระบวนการไม่ชัดเจน  วิธีข้ามผ่านปัญหาคือ ประชุม 
พูดคุยกับฝ่ายประสานงานโครงการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้องานมากขึ้น 
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๒) บางครั้งกําหนดการ/ตารางกิจกรรมไม่ชัดเจน จึงทําให้เนื้อหาของกิจกรรมที่จัดก็ไม่ชัดเจน  
วิธีข้ามผ่านปัญหา  คือ การประชุม พูดคุยกับฝ่ายวิชาการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้องาน 

๓) การจัดกระบวนการในชุมชน ซึ่งบางครั้งวิทยากรประจําฐาน มีภารกิจงานประจํา ตรงกับ
การศึกษาดูงาน วิธีข้ามผ่านปัญหา คือ พูดคุยกับวิทยากรประจําฐานในเบื้องต้นก่อน  บางครั้งก็ปรับเปลี่ยน
กิจกรรมตามความเหมาะสมและบางครั้งให้ฝ่ายวิชาการ หรือนักจัดกระบวนการ ให้ความรู้แทนวิทยากร 

๔) จริตที่แตกต่างของผู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งบางครั้งเอาตัวเองเป็นที่ต้ังมากเกินไป ไม่เข้าใจ
บริบทและกระบวนการของชุมชน วิธีข้ามผ่านปัญหา คือ พยายามทําความเข้าใจให้กับคณะที่มาและแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าโดยคํานึงถึงความพึงพอใจร่วมกันของทุกฝ่ายเป็นสําคัญ 

 
@ ปัจจัยเงื่อนไขที่สําเร็จ 
๑) มีผู้บริหารและฝ่ายบริหาร ที่มีแนวคิดในการทํางานที่ดี ซึ่งสามารถจุดประกายความคิดหรือ

แนวทางให้กับฝ่ายจัดกระบวนการใช้ในการวางแผนงานดําเนินกิจกรรมได้เป็นอย่างดี  
๒) ความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งคณะทํางานกลาง คณะทํางานโครงการ คณะทํางานภาค

ประชาชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพราะการจัดกระบวนการที่ดี ไม่สามารถทํางานคนเดียวได้ 
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๖) ฝ่ายสื่อสารสาธารณะ : ในช่วงเริ่มต้นโครงการผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อสารสาธารณะคือนักจัดกระบวนการ

และสื่อของโครงการ โดยเป็น ๑ ใน ๕ ตําแหน่งภายใต้โครงสร้างหลักของคณะทํางานโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยการสื่อสารสาธารณะถือเป็น
เครื่องมือสําคัญที่จะทําให้สังคมได้รับรู้เรื่องราวและกิจกรรมต่างๆของโครงการอย่างทั่วถึงและมากที่สุดเพื่อ
สร้างกระแสการขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะให้กับสังคมในภาพรวม 
 

@ แนวคิด และหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการ  
การสื่อสารสาธารณะเป็นการจัดการเพื่อนําเสนอข้อมูลกิจกรรมต่างๆ และชุดความรู้ที่ได้จากการ

ดําเนินงานโครงการฯ จัดทําเป็นเครื่องมือในการประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสื่อสารให้กับสังคมได้รับรู้
โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต วิทยุชุมชน เอกสาร แผ่นพับ ไวนิล เป็นต้น  ทั้งยังเป็นการ
สร้างกระแสให้กับสังคมทั้งในพื้นที่ตําบลปากพูน พ้ืนที่ตําบลเครือข่าย และสังคมของประเทศได้รับรู้เรื่องราว
การสร้างเสริมสุขภาวะโดยชุมชนและเพื่อชุมชน  กระตุ้นให้เกิดความสนใจ  และกระแสที่จะเข้ามาร่วมเรียนรู้
จริงในพื้นที่ตําบลต้นแบบ 

 
@ เป้าหมายการดําเนินงาน  
เป้าหมายในการดําเนินงานของการสื่อสาธารณะ คือ  
๑.) เพื่อใช้เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ตําบล

ต้นแบบ   
๒.) เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข่าวสารของพื้นที่เครือข่ายตําบลสุขภาวะและผู้สนใจ ทั้งยัง

เป็นการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยอยู่เสมอ   
๓.) เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ  
๔.)เพื่อจัดทําชุดข้อมูลการนําเสนอในเวทีต่างๆ ของผู้บริหารและคณะทํางาน   
๕.)เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโครงการฯ ให้กับสังคมได้รับรู้ 
 
 
 
@ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้อง  
ผู้ปฏิบัติการประกอบด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารสาธารณะทํางานร่วมกับ ๑.)แกนนําชุมชน ๒.)แกน

นําท้องที่ เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  ๓.)แกนนําท้องถิ่น เช่น สมาชิก อบต. เป็นต้น  ๔.)ผู้ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งจากพื้นที่ตําบลเครือข่าย และจากหน่วยงานอื่นๆ  ๕.)คณะทํางานโครงการทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายการ
จัดการ ฝ่ายวิทยากรประจํากลุ่ม(ไกด์) เป็นต้น  ๗.)กลุ่มผู้ที่ใช้อินเตอร์เนต  ๘.)คณะทํางานภาคประชาชน เช่น 
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วิทยากรฐานเรียนรู้  ๙.) คณะทํางานกลาง เช่น ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนต่างๆ ของ อบต.  ๑๐.) หนังสือพิมพ์
ต่างๆ ทั้งในและนอกตําบล  ๑๑.) สถานีวิทยุชุมชน 

 
@ กระบวนการและวิธีการทํางาน  
กระบวนการและวิธีการทํางานของฝ่ายสื่อสารสาธารณะ  สามารถแยกออกเป็น ๒ ส่วนหลักๆ   

ซึ่งประกอบไปด้วย 
๑) สื่อที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของตําบลปากพูน  ซึ่งช่วยทําให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น เช่น แผ่นพับ
ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของฐานเรียนรู้  ไวนิลฐานเรียนรู้  บอร์ดกิจกรรมต่างๆ  ภาพถ่ายกิจกรรม พาว
เวอร์พอยท์ เป็นต้น 

๒) สื่อสาธารณะ เป็นการสื่อสารหรือนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร เรื่องราว กิจกรรม และสิ่งดีๆที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ตําบลสุขภาวะ  เผยแพร่ต่อสังคมท้ังภายในและภายนอกตําบลรวมถึงองค์ต่างๆด้วย  เช่น 
หนังสือพิมพ์ตําบลปากพูน  www.fappakpoon.com  สื่อสปอร์ตโฆษณาผ่านทางวิทยุชุมชนตําบลปากพูน  
เป็นต้น 

วิธีการทํางานสื่อสาธารณะประกอบด้วย   
๑.) การรวบรวมเนื้อหาสาระ ข้อมูลต่างๆ และกิจกรรมของทางโครงการฯ รวมถึงภาพถ่ายด้วย   
๒.) นําเนื้อหาสาระ ข้อมูลต่างๆ  และภาพถ่าย จัดทําเป็นสื่อต่างๆ  เช่น  การเขียนข่าวหรือ

บทความต่างๆลงหนังสือพิมพ์ปากพูน  การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์  การจัดทําแผ่นพับ
สําหรับฐานเรียนรู้ในตําบล 

๓.)ประเมินผลการสื่อสารประเภทต่างๆ เช่น จํานวนบทความที่ลงในหนังสือพิมพ์  จํานวน
สมาชิกในเฟสบุ๊คโครงการฯ  เป็นต้น 

 
 
@ ผลผลิต และผลลัพธ์จากการดําเนินงาน 
ผลที่ได้จากการดําเนินงานฝ่ายสื่อสารสาธารณะ มีดังต่อไปนี้   
๑.) ชุมชนตําบลปากพูน  พ้ืนที่เครือข่าย  และองค์กรภายนอก ได้รับทราบกิจกรรมต่างๆ ของ

โครงการฯ และรับรู้เรื่องราวของการขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะเพิ่มขึ้น  เช่น  จากการอ่านหนังสือพิมพ์ปากพูน    
๒.) ได้เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ  ทั้งกิจกรรมและเหตุการณ์ที่เกิดในพื้นที่ตําบลปากพูน เช่น  เมื่อ

ตําบลปากพูนประสบอุทกภัย ก็มีการรายงานสถานการณ์ให้เพื่อนๆ เครือข่ายได้รับทราบอย่างทันท่วงที และ
ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนๆเครือข่ายเป็นอย่างดี   
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๓.) มีสื่อที่ใช้ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งมีความสําคัญต่อผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาก 
เช่น เมื่อผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่สามารถเก็บข้อมูลต่างๆจากการลงฐานเรียนรู้ได้ครบถ้วน แต่สนใจที่จะ
ต่อยอดและต้องการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากวิทยากรหรือฝ่ายวิชาการ  ก็สามารถหาข้อมูลได้จากแผ่นพับ   

๔.) สาธารณชนได้รับรู้กิจกรรมความเคลื่อนไหวของการดําเนินโครงการตําบลสุขภาวะ   
 
@ ปัญหา อุปสรรค และวิธีการจัดการกับปัญหาในการดําเนินงาน  
ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสื่อสาธารณะ  ได้แก่   
๑.) บางครั้งข้อมูลในการเขียนข่าวแต่ละฉบับ เนื้อหาค่อนข้างซ้ําซากเน่ืองจากกิจกรรมหรืองาน

ของโครงการฯ  เป็นกิจกรรมที่เหมือนกัน วิธีการแก้ไขปัญหา คือการเปลี่ยนมาเป็นการเขียนบทความต่างๆ 
แทนโดยการหยิบยกประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการฯ เช่น โฮมสเตย์ปากพูน 
เป็นต้น  

๒.) ปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาในการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ําเสมอ  
เนื่องจากภาระงานอื่นๆที่มีมาก  วิธีการแก้ไขปัญหา คือการทํางานนอกเวลา  เช่น การทําสื่อพาวเวอร์พอยท์
นําเสนอตามเวทีต่างๆ ของนายก อบต.  จะใช้วิธีการถอดบทเรียนในช่วงหลังเลิกงาน หรือช่วงค่ํา   

๓.) กรณีสื่อข้อมูลข่าวสารของโครงการผ่านหนังสือพิมพ์ภายนอกตําบลจะไม่ได้รับความร่วมมือ
ลงข้อมูลให้ถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ทางโครงการไม่ได้เขียนเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไว้  วิธีการแก้ไขปัญหาคือต้องใช้
การฝากข่าวกับหนังสือพิมพ์ที่รู้จักเป็นการส่วนตัว หรือพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ปากพูนแทน   

๔.) การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการจัดการ  แต่เนื่องด้วย
คณะทํางานจําเป็นต้องดําเนินกิจกรรมฝ่าย“จัดกระบวนการ” ที่ต้องบริหารจัดการกับงานเฉพาะหน้า  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคณะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือตําบลเครือข่ายเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่  ส่งผล
ให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการทํางานดังกล่าว ดังนั้นควรแยกคณะทํางานฝ่ายสื่อสารสาธารณะออกจากฝ่ายจัด
กระบวนการเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการทํางานให้มีประสิทธิภาพ   

 
@ ปัจจัย เงื่อนไขแห่งความสําเร็จจากการดําเนินงาน  
ปัจจยัและเงื่อนไขที่ทําให้การดําเนินงานของสื่อสาธารณะสําเร็จ  และลุล่วงไปได้ ประกอบด้วย   
๑.) คณะทํางานโครงการสุขภาวะฯ เป็นผู้ดําเนินการจัดทําสื่อต่างๆเอง  ทําให้การจัดทําสื่อต่างๆ  

เป็นไปได้อย่างราบรื่นและคล่องตัว   
๒.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีส่วนในการให้ข้อเสนอแนะ  

หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในการพัฒนาสื่อต่างๆ  เช่น สื่อแผ่นพับที่ใช้ในฐานเรียนรู้ในระยะแรกจะไม่มีแผนที่การ
เดินทางของฐานเรียนรู้นั้นๆ  แต่ในระยะต่อมามีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทางฝ่ายจัดทํา
สื่อจึงได้เพิ่มเติมแผนที่ลงในแผ่นพับด้วย   

๓.) องค์การบริหารส่วนตําบลปากพูน มีส่วนในการสนับสนุนข้อมูลต่างๆ  ในการจัดทําสื่อ   
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๔.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ได้สนับสนุนให้เกิดโครงการสร้างต้นแบบ
ระบบการสื่อสารในชุมชน  ซึ่งทําให้เกิดสื่อ “หนังสือพิมพ์ปากพูน”ขึ้น   

๕.) จํานวนผู้ใช้เฟสบุ๊คทั้งคณะทํางาน และในเครือข่ายมีจํานวนมากทําให้กระแสของเฟสบุ๊ค 
“สุขภาวะ ตําบลปากพูน” เติบโตไปอย่างรวดเร็ว   

๖.) การอ่านข้อมูลจากการถอดบทเรียนในพื้นที่ และการร่วมถอดบทเรียนครั้งที่สองในพื้นที่ 
รวมถึงการลงฐานเรียนรู้ทุกฐาน ทําให้เข้าใจเนื้อหาสาระของบานเรียนรู้ทุกฐานเป็นอย่างดี   

๗.) การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายวิชาการ  ทําให้เกิดสื่อที่มีประสิทธิภาพ  
 
จากการปฏิบัติงานของฝ่ายสื่อสารสาธารณะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
๑.) ควรให้คณะทํางานฝ่ายอ่ืนๆ มีส่วนร่วมในการเขียนบทความหรือข่าวสารต่างๆ เพื่อจะได้มี

ข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น   
๒.) ควรสร้างเงื่อนไข หรือข้อตกลงให้ผู้ที่ใช้เฟสบุ๊คมีส่วนในการอัพเดตข่าวสารเป็นประจํา หรือ

เปิดประเด็นต่างๆ ในเฟสบุ๊คอย่างสม่ําเสมอ   
๓.) ควรเพิ่มงบในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์   
๔.) ควรพัฒนาให้คณะทํางานฝ่ายต่างๆ มีทักษะ และความสามารถในการจัดรายการวิทยุชุมชน

เพื่อจะได้สื่อสารกิจกรรมต่างๆของทางโครงการฯ ให้กับสังคมได้รับรู้ในหลากหลายมิติ   
๕.) ควรพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร เช่น เสริมทักษะการจัดรายการวิทยุชุมชนให้กับวิทยากร

ฐานเรียนรู้ที่ต้องการ เพื่อให้ได้มีการสื่อสารหลายช่องทาง และหลากหลายมุมมอง   
๖.) การพิจารณาคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายสื่อสารสาธารณะที่ดีควรเป็นผู้ที่มีความรู้

เฉพาะด้าน เช่น จบการศึกษาด้านเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เป็นต้น  หรือมีประสบการณ์การทํางานด้านการ
สื่อสารมาบ้าง ส่วนทักษะที่ควรมีได้แก่ ทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน  มีทักษะในการเขียน
อย่างสร้างสรรค์  ทั้งยังควรมีเครือข่ายในการทํางานด้านสื่อ เช่น เครือข่ายสื่อหนังสือพิมพ์ เป็นต้น  
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๗) ฝ่ายวิทยากรประจํากลุ่ม (ไกด์) : เป็นกําลังสําคัญที่ช่วยหนุนเสริมให้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เป็นไปอย่างราบรื่น  ซึ่งฝ่ายวิทยากรประจํากลุ่ม(ไกด์) เป็นตําแหน่งที่ทางคณะกรรมการกลางได้เพิ่มเติมขึ้น
จากคณะทํางานที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.  
 

@ แนวคิด และหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการ  
วิทยากรประจํากลุ่ม(ไกด์) เป็นฝ่ายที่อํานวยความสะดวกในระหว่างการลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้  ดูแลให้คําปรึกษาและให้ข้อมูลต่างๆ สําหรับผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ตําบลปากพูน  โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เข้าใจถึงความสําคัญ เห็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมแห่งความสําเร็จ
จากการขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะของตําบลปากพูนที่ผ่านมา และสามารถประยุกต์ หรือบูรณาการแนวคิดที่ได้
เรียนรู้จากตําบลปากพูนให้เข้ากับบริบทพ้ืนที่ของตน  โดยผ่านการสะท้อนข้อมูลในระหว่างการลงพื้นที่หรือ
ระหว่างการเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

 
@ เป้าหมายการดําเนินงาน  
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้าใจถึงแนวคิด  กลวิธีที่ตําบลปากพูนใช้ในการ

จัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อสร้างตําบลสุขภาวะผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆใน
ตําบล  รวมทั้งสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมจากการดูแล ให้คําปรึกษา ตอบคําถาม  อํานวยความสะดวก
ด้านต่างๆ โดยวิทยากรประจํากลุ่ม(ไกด์)       

 
 

@ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้อง  
วิทยากรประจํากลุ่ม(ไกด์) ทุกคน เป็นผู้ปฏิบัติงานหลัก และทํางานร่วมกับ ๑.) คณะทํางานกลาง  

๒.)คณะทํางานโครงการทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายจัดกระบวนการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายการจัดการ ฝ่าย
วิชาการ เป็นต้น ๓.)คณะทํางานภาคประชาชน เช่น วิทยากรฐานเรียนรู้  คนขับรถ/เรือ เป็นต้น 

  
@ กระบวนการและวิธีการทํางาน 
วิทยากรประจํากลุ่ม(ไกด์) มีภาระหน้าที่หลักในการปฏิบัติงาน  ส่วนของกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างตําบลต้นแบบกับตําบลเครือข่ายในพื้นที่ตําบลปากพูน  โดยสามารถแยกออกเป็น ๓ ช่วงหลักๆ  
ได้แก่  

๑.) กระบวนการทํางานก่อนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประกอบด้วย 
  - จัดเตรียมสถานที่ต่างๆที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ห้องประชุม , สถานที่จัด

เลี้ยง , สถานที่ทํากิจกรรมละลายพฤติกรรม(รอบกองไฟ) เป็นต้น 
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  - จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เช่น  
ใบสําคัญรับเงินเพื่อให้วิทยากรฐานเรียนรู้ลงลายมือชื่อแล้วส่งคืนให้กับฝ่ายการเงินของโครงการฯ เพื่อ
เก็บไว้เป็นหลักฐานทางการเงิน , แบบประเมินด้านต่างๆ , ผ้าประจําสี ,อาหารว่าง  เป็นต้น 

  - เตรียมเอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยจัดใส่กระเป๋าผ้าเตรียมให้กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๒.) กระบวนการทํางานในระหว่างกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประกอบด้วย 
   - รอรับคณะผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อเดินทางมาถึงตําบลปาก

พูนเพื่อสร้างความประทับใจแรก  สร้างความรู้สึกอบอุ่นใจ ไม่ว่าจะมาถึงในช่วงเวลาใด  
   - เบิกใบสําคัญรับเงินจากฝ่ายบัญชีเพื่อจ่ายให้กับวิทยากรประจําฐานเรียนรู้ในแต่ละ

ฐาน 
    - แนะนําสถานที่ต่างๆ ระหว่างการเดินลงฐานเรียนรู้  และทําความเข้าใจกับ

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  - ประสานกับฝ่ายโฮมสเตย์เรื่องรายชื่อบ้านพักและคณะที่มาพัก  
  - จัดอาหารว่างให้กับผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขณะเดินทางไปฐานเรียนรู้ต่างๆ  
  - แนะนําวิทยากรประจําฐานและกล่าวเกริ่นนําฐานเรียนรู้ 
  - อธิบายการเชื่อมโยงของแต่ละฐานในขณะเดินทาง และเติมเต็มส่วนที่ยังไม่

ครบถ้วนจากการลงฐานเรียนรู้ 
  - เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องเวลานัดหมาย ตามจุดรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับบ้านพักโฮมเสตย์ 
  - สร้างความประทับใจต่อผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกระทั่งวินาทีสุดท้าย  โดย

การร่วมพิธีปิดและกิจกรรมอําลาในวันสุดท้าย  
๓.) กระบวนการทํางานเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประกอบด้วย 
   - รวบรวมแบบประเมินด้านต่างๆ สรุปเป็นข้อมูลดิบเพื่อส่งให้ฝ่ายวิชาการสรุปงาน 

และวิเคราะห์ สังเคราะห์ต่อไป  
   - ในระหว่างที่ไม่มีคณะต่างๆเข้าพ้ืนที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยากรประจํากลุ่ม

(ไกด์) จะมีหน้าที่เป็นกําลังเสริม  และช่วยเหลืองานต่างๆ ของคณะทํางานฝ่ายอ่ืนๆ เพื่อให้งานสําเร็จ
และรวดเร็วขึ้น 

คุณลักษณะที่สําคัญของวิทยากรประจํากลุ่ม(ไกด์) คือ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี “การมีหัวใจใฝ่
บริการ” (service mind) สามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากต้องอดทน อดกลั้นกับ
สภาวะต่างๆ หรือความต้องการที่หลากหลายของผู้มาเยือน มีทักษะในการต่อรองเพื่อสร้างความสมดุลให้เกิด
ในกลุ่มย่อยขณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องจากต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องต่างๆ อยู่ตลอดเวลา 
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ดังนั้นจึงมีการกําหนดข้อตกลงกันในกลุ่มของวิทยากรประจํากลุ่ม(ไกด์) ว่าทุกคนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
ใช้ถ้อยคําที่สุภาพและจะต้องทําให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความพ่ึงพอใจมากที่สุด 

 
@ ผลผลิต และผลลัพธ์จากการดําเนินงาน  
ผลที่เกิดจากการดําเนินงานของฝ่ายวิทยากรประจํากลุ่ม(ไกด์)  ได้แก่   
๑.)ผู้ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากตําบลเครือข่าย ได้เรียนรู้กิจกรรมการทํางานเพื่อ

ขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะทั้งด้านแนวคิด และแนวปฏิบัติเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในตําบลของตน   
๒.)วิทยากรประจํากลุ่ม(ไกด์)ได้รับความรู้ใหม่ หรือเสริมความรู้เดิมในด้านการดําเนินกิจกรรม

ต่างๆ เพื่อสร้างตําบลสุขภาวะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างวิทยากรประจํากลุ่ม(ไกด์) 
กับผู้มาเยือน  

๓.) ได้เพื่อนจากต่างถิ่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
๔.)ได้รู้จักสถานที่ในจังหวัดต่างๆที่ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
๕.)ได้เรียนรู้วัฒนธรรม วิธีคิด วิธีปฏิบัติในด้านต่างๆจากพื้นที่อ่ืนโดยไม่ต้องเสียเงินและเสียเวลา

เดินทางไปถึงที่ 
 

@ ปัญหา อุปสรรค และวิธีการจัดการกับปัญหาในการดําเนินงาน   
การดําเนินงานของวิทยากรประจํากลุ่ม(ไกด์)  เป็นการทํางานกับคนจํานวนมาก  หลากหลาย

วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ทั้งยังมีวิธีคิดที่หลากหาย นํามาซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการทํางานมากมาย แต่
คณะทํางานของตําบลปากพูนสามารถจัดการ และก้าวผ่านปัญหามาได้ดังรายละเอียด 

๑.)คณะผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากตําบลเครือข่าย บางส่วนไม่พึงพอใจในที่พัก หรืออาหาร  
วิทยากรประจํากลุ่ม(ไกด์)จะใช้ทักษะในการพูดจาไกล่เกลี่ย หว่านล้อมด้วยคําพูดก่อน  หากไม่สามารถไกล่
เกลี่ยได้  ก็จะมีการประสานงานกับฝ่ายจัดกระบวนการ ฝ่ายประสานงาน และฝ่ายจัดการ  เพื่อร่วมตัดสินใจ
แก้ปัญหา โดยมีวิธีการในการแก้ปัญหาดังนี้  

- ปัญหาเรื่องคณะดูงานไม่ พึงพอใจเรื่องที่ พัก  วิทยากรประจํากลุ่ม(ไกด์ ) จะ
ประสานงานทีมกระบวนการที่ดูแลเรื่องที่พัก ให้พูดคุยสอบถามถึงสาเหตุของความไม่พึงพอใจ แล้ว
ร่วมพิจารณาสาเหตุอันแท้จริงกันในทีมงาน  เพื่อแก้ปัญหาแต่ละประเด็นไป ยกตัวอย่าง การขอย้ายที่
พักเพราะมีปัญหาสุขภาพ เช่น ผู้สูงอายุปวดเข่าไม่สามารถนั่งในห้องน้ําที่เป็นแบบส้วมซึมได้  ก็
จําเป็นต้องทําการย้ายไปบ้านพักโฮมสเตย์ที่มีส้วมแบบชักโครกแทน แต่ถ้าย้ายในกรณีอยากอยู่
ร่วมกับเพื่อนที่มาด้วยกันนั้นต้องอธิบายให้เข้าใจว่าไม่สามารถย้ายให้ได้เนื่องเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์
ได้เตรียมการรับรองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นต้น  

-ปัญหาเรื่องอาหาร  ซึ่งมักจะเจอบ่อยครั้งคือประเด็นการแพ้อาหาร คณะทํางานจะ
แก้ปัญหาโดยการใช้แบบสอบถามเรื่องการแพ้อาหารไปยังตําบลเครือข่าย ให้รายงานข้อมูลการแพ้
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อาหารมาก่อนว่ามีใครบ้าง และแพ้อาหารอะไร หลังจากนั้นเมื่อมาถึงที่ประชุมในวันแรกจะมีการ
สอบถามในห้องประชุมเรื่องการแพ้อาหารต่าง เช่น แพ้กุ้ง แพ้อาหารทะเล  แล้วนําข้อมูลที่ได้แจ้งไป
ยังบ้านพักโฮมสเตย์เพื่อจัดหาอาหารที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลไป  พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลไปยังแม่ครัว
ส่วนกลางที่ทําอาหารเลี้ยงทั้งคณะ เพื่อปรับอาหารให้เหมาะสม  ซึ่งวิธีการจัดการคือ ถ้าคนที่แพ้
อาหารเป็นคนส่วนน้อยให้จัดอาหารแยกให้ต่างหาก แต่ถ้าคนส่วนใหญ่ที่ไม่ทานอาหารประเภทใด
ทั้งหมดก็จัดให้เหมาะสม เช่น ถ้าคนส่วนใหญ่เป็นอิสลามก็ไม่จัดอาหารเป็นประเภทหมู เป็นต้น  และ
บางครั้งผู้ที่มาเยือนไม่เข้าใจวิถีการรับประทานทานอาหารของคนใต้ ยกตัวอย่าง กรณีการอุ่นแกงให้
ทานเป็นมื้อที่สองผู้มาเยือนเข้าใจว่าโฮมสเตย์มีการจัดหาอาหารซ้ําให้รับประทาน แต่ในความเป็นจริง
แล้ว โดยวิถีคนใต้อาหารบางประเภทจะให้อร่อยต้องอุ่นซ้ํา เช่น แกงไตปลา เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องมี
การเริ่มต้นอธิบายต้ังแต่วันแรกที่พบกันในห้องประชุมเพื่ออธิบายภาพรวมของการจัดกิจกรรม ซึ่ง
นายก อบต.ได้อธิบายธรรมชาติอาหารของชาวใต้ว่าอาหารที่อุ่นแล้วรับประทานเป็นมื้อที่สองจะมี
รสชาติอร่อยกว่าเดิม  ซึ่งช่วยทําความเข้าใจได้ดีมาก 

๒.) คณะผู้เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากตําบลเครือข่าย  บางส่วนไม่เข้าใจภาพรวมของ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการฯ  ในการออกแบบตารางแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงจําเป็นต้องจัด
รายวิชา “การบริหารจัดการความสัมพันธ์สู่การจัดการสุขภาวะโดยชุมชน” ซึ่งเป็นการอธิบายทําความเข้าใจ
เรื่อง แนวคิดการบริหารจัดการและการสร้างตําบลสุขภาวะในภาพรวมของนายก อบต. ซึ่งจะเชื่อมโยงให้เห็น
ภาพการจัดการสุขภาวะทั้งตําบลว่าทําอย่างไร และเชื่อมโยงไปสู่ฐานเรียนรู้ที่จะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวัน
ถัดไป ซึงเป็นการนําไปเรียนรู้กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงรูปธรรมแห่งความสําเร็จจากการจัดการสุขภาวะตําบล
ในภาพรวม ยกตัวอย่าง ตําบลปากพูนเคยพบว่าบางรุ่นที่เดินทางมาถึงล่าช้าแล้วไม่ได้เรียนรู้ฐานคิดของระบบ
การบริหารจัดการสุขภาวะโดยชุมชน รายวิชา “การบริหารจัดการความสัมพันธ์สู่การจัดการสุขภาวะโดย
ชุมชน”  ส่งผลให้ผู้ที่มาเรียนรู้ไม่เข้าใจว่าการลงฐานเรียนรู้เพื่ออะไร ดังนั้นต้องพยายามจัดให้ฐานเรียนรู้นี้เป็น
ฐานแรกของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถ้ากรณีที่จําเป็นไม่สามารถจัดได้ นักจัดกระบวนการจะต้องพยายาม
อธิบายให้เห็นภาพรวมให้ได้เช่นเดียวกัน  

๓.) ปัญหาเรื่องการรับ-ส่งของผู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเจ้าของบ้านไม่ค่อยตรงต่อเวลา ทําให้
วิทยากรประจํากลุ่ม(ไกด์)ต้องประสานไปยังเจ้าของบ้าน  ซึ่งมีแก้ปัญหาโดยการจัดตารางการรับ-ส่ง ให้กับ
เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ทราบข้อมูลล่วงหน้า แต่จะประสบปัญหาในเรื่องของการกลับเร็ว หรือกลับช้ากว่า
กําหนดการ  วิทยากรประจํากลุ่ม(ไกด์)ต้องแจ้งให้ฝ่ายประสาน  ช่วยประสานงานไปยังบ้านพักล่วงหน้า หรือ
บางครั้งต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในบางประเด็น  

ในบางครั้งประสบกับปัญหา รถรับ-ส่งคณะผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดให้นั่งแน่นเกินไป 
ส่งผลในเวลาฝนตกทําให้ลําบากในการเดินทาง แก้ปัญหาโดยการเพิ่มจํานวนรถเป็นห้าคัน และจัด ๑๒คนต่อ
รถหนึ่งคัน  
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๔) วิทยากรฐานเรียนรู้บางฐานใช้เวลาเกินกําหนด แก้ปัญหาโดยการประสานงานไปยังฐาน
เรียนรู้ถัดไปให้ทราบเพื่อการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสม 

ในกรณีที่เป็นประเด็นเรื่องส่วนตัวของผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น บ่นว่าอากาศร้อน เข้า
กับคนส่วนใหญ่ไม่ได้ คณะทํางานจําเป็นต้องปล่อยวางบ้างในบางครั้ง 

 
@ ปัจจัย เงื่อนไขแห่งความสําเร็จจากการดําเนินงาน   
การดําเนินงานของวิทยากรประจํากลุ่ม(ไกด์) ที่สามารถประสบความสําเร็จลุล่วงมาได้นั้น

เนื่องจากทีมงานทุกคนร่วมมือร่วมใจกันในการทํางานอย่างเต็มที่ มีความสามัคคีและการประสานงานที่ดีจึงทํา
ให้งานที่ทําออกมาประสบความสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ ทําให้มีคณะผู้ที่ต้องการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับตําบลปากพูน มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและได้มีการ
พัฒนาศักยภาพของคนในตําบลอยู่ตลอดเวลา 
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๘) ฝ่ายการจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ : การจัดการบ้านพักโฮมเสตย์ เป็นโครงสร้างที่คณะ กรรมการกลาง 

เห็นชอบให้แต่งต้ังเพิ่มเติมจากโครงสร้างหลัก ๕ ตําแหน่ง เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ การพัฒนา
เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน ให้มีฝ่ายดังกล่าวเพื่อดูแลเรื่องที่พัก
โฮมสเตย์ ที่มีแนวคิดสําคัญในการสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชนทั้งสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างคน
ต่างพื้นที่ด้วย 

 
@ แนวคิด และหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการ  
บ้านพักโฮมสเตย์ เป็นการจัดการเรื่องที่พักอาศัยเพื่อรองรับคณะศึกษาดูงานที่เข้ามาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับองค์การบริหารส่วนตําบลปากพูน โดยการปรับปรุงบ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนในตําบลปากพูนเพื่อ
เป็นที่พักสําหรับผู้มาเยือน มีการบริหารจัดการโดยคณะทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลปากพูน โดยการ
รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบ้านพักโฮมสเตย์ คัดเลือกบ้านพักจากทุกหมู่บ้านของตําบลปากพูน จัดสรร
ให้ได้รับผู้มาเยือนอย่างทั่วถึงในแต่ละหมู่บ้าน  มีการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้เป็นที่พักที่มีความ
พร้อม สะดวกสบาย ทําให้แขกที่มาพักเกิดความรู้สึกประทับใจและมีการบอกต่อ ทําให้บ้านพักโฮมสเตย์ใน
ตําบลปากพูนเป็นที่รู้จักและยอบรับจากผู้เข้าพักทั่วประเทศ  

 
@ เป้าหมายการดําเนินงาน  
เป้าหมายในการจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ คือ  
๑) เพื่อจัดที่พักในตําบลปากพูนให้กับผู้มาศึกษาดูงานจากตําบลเครือข่าย  
๒) เพื่อให้ผู้ที่มาพักในตําบลปากพูนได้รับความสะดวกสบายจากการรับรองดูแลของคณะทํางาน

โครงการ และเจ้าของบ้านพักโอมเสตย์  
๓) เพื่อเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ตําบลปากพูนผ่านการจัดบ้านพักโฮมเสตย์  
๔) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มาพักกับเจ้าของบ้านอันจะนําไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ อันจะนําไปสู่การทําความเข้าใจเรื่องกลไก วิธีการพัฒนาตําบลสุขภาวะ
ของตําบลปากพูนได้ง่ายขึ้น  

 
@ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้อง  
การดําเนินกิจกรรมบ้านพักโฮมเสตย์ ผู้ปฏิบัติการหลัก คือ คณะทํางานโครงการฯ ฝ่ายบ้านพัก

โฮมสเตย์ ได้ปฏิบัติงานร่วมกับ ๑) คณะทํางานกลาง ๒) คณะทํางานโครงการทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายจัดการ ฝ่าย
การเงิน ฝ่ายจัดกระบวนการ ฝ่ายประสานงาน เป็นต้น ๓) เจ้าของบ้านโฮมสเตย์  ๔) คณะผู้มาพักในพื้นที่ 

 
@ กระบวนการและวิธีการทํางาน  
การจัดบ้านพักโฮมเสตย์ มีกระบวนการและวิธีการทํางานคือ 
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๑) การจัดเตรียมบ้านพักโฮมสเตย์เพื่อต้อนรับแขกผู้มาเยือน โดยเริ่มต้นจากการจัดประชุม
คณะกรรมการโฮมสเตย์เพื่อกําหนดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ให้กับบ้านพักที่สนใจ เปิดรับสมัครบ้านพักที่
สนใจเข้าร่วมโครงการฯ คณะกรรมการบ้านพักตรวจประเมินบ้านพักที่สนใจเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ ถ้าผ่านการประเมิน จัดให้ผู้ที่มาเยือนสามารถเข้าพักได้ ส่วนถ้าไม่เกณฑ์การประเมินให้พัฒนา
ปรับปรุงและยื่นขอประเมินใหม่อีกครั้ง  

๒) การพัฒนา ปรับปรุงบ้านพักอย่างต่อเนื่อง โดยการการตรวจประเมินบ้านพักอย่างโดย
คณะกรรมการบ้านพักตามช่วงเวลาที่กําหนด แล้วนําเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหารตรวจสอบความ
เหมาะสม 

๓) การต้อนรับ ดูแลเอาใจใส่ผู้มาพักให้ได้รับความพอใจมากที่สุด  
ซึ่งทั้งหมดมีกระบวนการทํางานดังนี้ 

- ฝ่ายประสานงานติดต่อขอข้อมูลผู้เข้าพัก ช่ือ-สกุล,ตําแหน่ง,สังกัด,อายุ,ศาสนา,โรค
ประจําตัวและอาหาร,การจับคู่พักจากตําบลเครือข่ายก่อนมาศึกษาเรียนรู้ที่ปากพูนเพื่อเตรียมจัดผู้
ที่มาเข้าพักได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูลที่ได้  

- ฝ่ายประสานงานส่งข้อมูลที่ได้ให้ฝ่ายโฮมสเตย์เพื่อเตรียมการจัดบ้านพัก ถ้าข้อมูลครบ จัดที่
พักตามความเหมาะสม แต่ถ้าข้อมูลจากตําบลเครือข่ายให้มาไม่ครบ แจ้งฝ่ายประสานงานขอข้อมูล
เพิ่ม  

- จัดผู้เข้าพักเข้าที่พักตามความเหมาะสม ตามข้อมูลที่ได้รับ เช่น ผู้เข้าพักเป็น อสม.อายุ ๔๐ 
ปี ให้พักบ้านคุณสมใจ ซึ่งเป็น อสม. เนื่องจากอายุใกล้เคียงกัน เป็น อสม.เหมือนกันสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระห่างกันได้ง่ายเนื่องจากพื้นฐานด้านอายุ และความเป็นอาสาเหมือนกัน 

๔) ประเมินผลการดําเนินงานบ้านพักโฮมเตย์ตามแบบฟอร์มที่กําหนดไว้ นําข้อมูลส่งฝ่าย
วิชาการเพื่อสรุป และแจ้งผลการประเมินแก่เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป   

 
หลักเกณฑ์/เงือ่นไขการเข้ารว่มโครงการบา้นพักโฮมสเตย์ 

การบริหารจัดการโฮมสเตย์ตําบลปากพูน  มีการต้ังหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้ารว่ม  เพื่อให้
อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน  อีกทั้งยังมีจุดประสงค์ในการสร้างความประทับใจแกผู่้เขา้พัก  ซึ่งมีข้อกาํหนด
ดังต่อไปนี้ 

๑.)  บ้านพักโฮมสเตย์จะต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลปากพูน 
๒.) จะต้องมียานพาหนะและบริการในการรับ-ส่ง ผู้เข้าพัก  
๓.)  ห้องพักมีขนาดกว้าง ไม่ตํ่ากว่า ๓ เมตร  และยาวไม่ตํ่ากว่า ๓เมตร 
๔.)  มีเครื่องใช้อํานวยความสะดวกภายในห้องพัก  ได้แก่  โต๊ะเครื่องแป้ง  ผ้าเช็ดตัว  พัดลม  ถัง

ขยะ กระดาษชําระ  ผ้าห่ม  ที่นอน ตู้เสื้อผา้ เป็นต้น   
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นอกจากนี้อาจจะเครื่องอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพิ่มเติม  เช่น  โทรทศัน์  เตารีด   
คอมพิวเตอร์  เครื่องซักผ้า  สัญญาณอินเตอร์เนต เป็นต้น 

๕.)  ภายในห้องน้ําและห้องสุขา  จะต้องมีของใช้ส่วนตัว  ได้แก่  สบู่  ยาสระผม  ยาสีฟัน  และมี
เครื่องใช้อ่ืนๆ ได้แก่ ถังขยะ กระดาษชําระ  ถังขยะ  ผ้าเชด็เท้า 

๖.)  จะต้องมีการปลูกผักสวนครวั  ที่ปลอดสารเคมี  อย่างน้อย ๓ ชนิด 
๗.)  มีบ่อหมักปุ๋ยชีวภาพ  เพื่อเป็นการกําจัดขยะเปียก เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม ้เป็นต้น 
๘.)  มีการคัดแยกขยะอย่างง่าย เช่น ขยะเปียก  ขยะแห้ง  ขยะมีพิษ  เป็นต้น 
๙.)  เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์  และสมาชิกภายในบ้าน  จะต้องเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตําบลปากพูน 
๑๐.) มีสมุดลงชื่อผู้เข้าพัก  เพื่อให้ผู้เข้าพักได้แสดงความรู้สึกต่อเจ้าของบ้านพัก  รวมทั้งสะดวกต่อ

การเบิกจ่ายค่าที่พักกับทางโครงการฯ กรณีเจ้าของบ้านจําไม่ได้ว่าผู้เข้าพักมีจํานวนกี่ท่าน  หรือเข้าพัก
จํานวนกี่คน  เป็นต้น 

๑๑.) มีเอกสารแนะนําตัวเจ้าของบ้าน  พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  กรณีผู้เข้าพักไม่กล้าสอบถาม 
๑๒.)  มีเมนูอาหารประจําบ้าน  เพื่อให้ผู้เข้าพักสามารถบอกกล่าวเจ้าของบ้านพักได้ว่าอยาก

รับประทานอะไร  เพราะผู้เขา้พักบางท่านไม่กล้าบอกเจ้าของบ้าน  ถ้ามีเมนูประจําบ้านจะช่วยให้ลก
ความรู้สึกเกรงใจได้บ้าง 

๑๓.)  เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์จะต้องผ่านการลงฐานเรียนรู้ภายในตําบลปากพูน  เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าพักได้   

 
    สําหรับการบริหารจัดการกรณีบ้านพักโฮมสเตย์ไม่ปฏิบติัตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข  รวมทั้งสร้าง
ความไม่สบายใจหรือไม่พึงพอใจต่อผู้เข้าพัก  มีการจัดการดังนี้ 

๑. กรณีบ้านพักโฮมสเตย์ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอย่างครบถ้วน  เช่น  ไมม่ีผกัสวน
ครัวปลอดสารเคมีบริเวณบ้าน ไม่มีสมุดลงชื่อผู้เข้าพัก  เป็นต้น คณะทาํงานโครงการจะใช้วิธีการพูดคุย
เพื่อทําความเข้าใจกับเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์อีกครั้งเป็นกรณีๆ ไป  เพือ่ให้ปรับปรุงแก้ไข  หลังจากนั้น
จะให้แจ้งมาทางโครงการฯ  เพื่อใหท้างคณะทํางานเข้าตรวจสอบความพร้อมอีกครั้งก่อนการรับผู้เข้า
พัก 

๒. ในกรณีมผีู้เข้าพักเกิดความรู้สึกไม่สบายใจจากการเข้าพัก  ทางคณะทํางานโครงการจะ
สอบถามผู้เข้าพักก่อนว่าไม่สบายใจในเรื่องใด  หลังจากนั้นจะสอบถามเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์  และ
คนรอบข้างด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลอันแทจ้ริงมากที่สุด  เนื่องจากบางกรณีสาเหตุอาจไม่ใช่เกิดจากความ
ผิดพลาดของเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์  ทางโครงการฯจะต้องให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายมากที่สุด 



๕๘ | ตําหรา...วิชชาปากพูน 

 

๓. เมื่อมีการสอบถามจนได้ความเป็นจริงแล้วพบว่าเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์มีความผิดพลาด  
และสร้างความไม่สบายใจต่อผู้เข้าพัก  ทางคณะทํางานโครงการฯจะมีการรายงานให้กับคณะทํางาน
กลาง  และผู้บริหารรับทราบเพื่อพิจารณา  ซึ่งจะมีวิธีการในการจัดการคือ 

- หากเป็นความผิดพลาดครั้งแรก  ทางโครงการฯ  จะมีการให้ใบเหลืองกบับ้านพักหลังนั้นไว้ 
- หากเป็นความผิดครั้งที่สอง  ทางโครงการฯ  จะใหใ้บแดงกับบ้านพักหลังนั้นต่อไป 
- ในการใหใ้บเหลืองหรือใบแดง  ทางโครงการฯจะไม่มกีารแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบ  โดยจะให้

เจ้าของบ้านได้พิจารณาตนเอง  ซึ่งโดยส่วนใหญ่เมื่อรู้สึกถึงความผิดปกติ  เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ก็จะ
มีการสอบถามมายังโครงการฯ  ว่าเกิดอะไรขึ้น  และเพราะอะไรบ้านพักของตน จึงไม่จัดผู้เข้าพักให้เลย  
ทําให้เกิดการพูดคุยเพื่อทําความเข้าใจ  และทางโครงการฯ ก็จะแจ้งเหตุผลกับเจ้าของบ้านพักเพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

๔. เมื่อทางคณะทํางานโครงการได้ทําการพูดคุยกับเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์แล้ว  ก็จะมีการ
รายงานให้กับคณะทํางานกลาง  และผู้บริหารรับทราบอีกครั้งเพื่อพิจารณา  และให้รับรองผู้เข้าพักได้
ทั้งนี้ในการบริหารจัดการกลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์  และการตั้งหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขต่างๆ  จะต้องขึ้นอยู่
กับบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วย 

@ ผลผลิต และผลลัพธ์จากการดําเนินงาน 
ผลที่ได้รับจากการจัดบ้านพักโฮมสเตย์ คือ  
๑) ผู้มาแลกเปลี่ยยนเรียนรู้ในพื้นที่ตําบลปากพูนได้พักในพื้นที่ตําบลปากพูนส่งผลให้มีโอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของบ้านพัก เห็นวิถีชีวิตที่เป็นจริงของคนปากพูนมากกว่าการเรียนรู้จากฐานเรียนรู้
เพียงอย่างเดียว  

๒) ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น  
๓) เกิดมิตรภาพระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาพักจนสานสัมพันธ์กันต่อเมื่อกลับไปแล้ว 
 
@ ปัญหา อุปสรรค และวิธีการจัดการกับปัญหาในการดําเนินงาน   
๑) ช่วงเริ่มต้นบ้านพักไม่เพียงพอ แก้ปัญหาโดยการประสานโรงแรมในพื้นที่เพื่อเตรียมรองรับผู้ที่

เข้ามาให้เพียงพอในขั้นต้น 
๒) เวลาไปตรวจประเมินตามมาตรฐานบ้านพักไม่พบเจ้าของบ้านพัก แก้ปัญหาโดยการโทรศัพท์

นัดหมายประสานล่วงหน้า 
๓) ฝ่ายประสานงานของคณะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ได้ให้ความร่วมมือที่ดี  ส่งผลให้ได้รับ

ข้อมูลจากประสานงานล่าช้า บางครั้งข้อมูลไม่ครบ ไม่ตรงตามความเป็นจริง แก้ปัญหาโดยการประสานงานขอ
ข้อมูลใหม่  

๔) บางคณะที่มาดูงานต้องการจองห้องพักที่มีแอร์มากจนห้องไม่เพียงพอ  จัดการโดยการต่อรอง
กับผู้เข้าพักเพื่อให้พักตามบริบทของพื้นที่   
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๕) ผู้เข้าพัก ขอพักบ้านเดียวกันเกินกําหนดจํานวนคน แก้ปัญหาโดยการต่อรองกับผู้เข้าพักให้พัก
บ้านใกล้กัน   

๖) การตรวจสอบข้อมูลบ้านพักไม่ละเอียดเพียงพอต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมาถึงพื้นที่   
๗) คณะที่มามีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้แจ้ง ประสานงาน ส่งผลให้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อ

มาถึงพื้นที่ 
๘) เจ้าของบ้านไม่อ่านกําหนดการรับส่งให้ละเอียด 
๙) เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์มารับผู้เข้าพักล่าช้า จึงต้องแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนบ้านพัก

กะทันหัน 
๑๐) เวลาที่คณะมาถึงไม่แน่นอน โดยทางคณะทํางานโครงการได้พยายามประสานงานติดต่อ

สอบถามการเดินทางอย่างต่อเนื่อง  
๑๑) ผู้เข้าพักเปลี่ยนคู่พักกันเอง แก้ปัญหาโดยขอความร่วมมือให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วย 
 
@  ปัจจัย เงื่อนไขแห่งความสําเร็จจากการดําเนินงาน   
ในส่วนของการปฏิบัติงานของการจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสําเร็จที่ได้ 

คือ การมีส่วนร่วมจากทีมงานโครงการฯและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ที่ทําให้งานประสบความสําเร็จและ
เป็นที่รู้จักบ้านพักโฮมสเตย์ในตําบลปากพูน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ | ตําหรา...วิชชาปากพูน 

 

๙) ฝ่ายจัดการฐานข้อมูล 

@ แนวคิดหลกัและการปฏบิัติการบรหิารจัดการ 
เริ่มจากสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมมือกับอนามัยบ้านศาลาบางปู 

รพ.ท่าศาลา และ อบต.ปากพูน จัดทําโครงการ “Faculty Practice”  ในพื้นที่บางส่วนของตําบลปากพูน มี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาตําบลให้เกิดสุขภาวะด้วยการนําใช้ข้อมูลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมโดยชุมชน ต่อมาได้มีการ
ขยายผลการดําเนินการสร้างสุขภาวะชุมชนให้เต็มพ้ืนที่ กิจกรรมดังกล่าวผลส่งให้กระบวนนําใช้ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาได้ยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการดําเนินงานประกอบไปด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้  

๑. กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการ FAP MODEL ๙ ขั้นตอน คือ ๑) การสร้าง
ทีมงาน ซึ่งประกอบไปด้วยทีมผู้จัดการโครงการ ทีมนักวิชาการ ทีมปฏิบัติงานในพื้นที่และทีมที่ปรึกษา ๒) การ
จัดเก็บข้อมูล ระดับบุคคล,ระดับครอบครัว,ระดับชุมชน ๓) การจัดการฐานข้อมูล ๔) การบันทึกข้อมูล ๕)การ
วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล ๖) การทําประชาคมดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกับภาคประชาชนและ
องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ๗) การจัดทําแผน ๘) การดําเนินโครงการ ๙)การนําเสนอผลงาน  

๒.  กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
๓. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตําบลเครือข่ายผ่านการนําใช้กระบวนการ FAP MODEL  

กระบวนการนําใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมจัดเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ประชาชนเห็นข้อมูลที่เป็น
ปัญหาความต้องการของชุมชนและทุนทางสังคมนํามาออกแบบกิจกรรมการสร้างสุขภาวะชุมชนส่งผลให้ชุมชน
เกิดการต่ืนตัว รู้สึกเป็นเจ้าของโครงการที่พัฒนาหมู่บ้านของตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก รับรู้กิจกรรมต่างๆ
ขององค์กรภาครัฐ และเอกชนที่เข้ามาในพื้นที่ของตําบลเพิ่มขึ้น มีพัฒนาศักยภาพในการดําเนินการพัฒนา
สุขภาพชุมชนตั้งแต่กระบวนการประเมินชุมชน การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน การเขียนแผนงานและ
โครงการ การดําเนินโครงการ การประเมินผลและนําเสนอผลการดําเนินโครงการให้เพิ่มมากขึ้น และมีการ
ยกระดับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีขยายผลการนําใช้ข้อมูลสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่างๆ อีกด้วย 

 
 @ เป้าหมายการดําเนินงาน 
ระดับชุมชน 

๑) เพื่อสร้างกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนโดยผ่านนําใช้ข้อมูล (FAP MODEL) 
๒) เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจกําหนดแผนและนโยบาย

อย่างเข้าถึงและเข้าใจชุมชน 
๓) เพื่อใหชุ้มชนมีกระบวนการเก็บข้อมูลที่คลอบคลุมในการจัดการสุขภาวะ 

ระดับฐานข้อมูล 
๑) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๒) เพื่อยกระดับฐานข้อมูลให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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๓) เพื่อขยายผลระบบฐานข้อมูล 
๔) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของพื้นที่เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  
@ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้อง 
การจัดการฐานข้อมูล มีผู้ที่เกี่ยวข้องหลากหลายฝ่ายอันมดัีงต่อไปนี้ 
 ๑) ระดับผู้ก่อการ คือ นางอุไร จเรประพาฬ (อาจารย์พยาบาลสํานักพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) มีบทบาทในการคิดค้นกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
จัดการสุขภาวะโดยชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนได้เกิดการสร้างการมีร่วมรับรู้ เรียนรู้ผ่านการนําใช้กระบวนการ 
FAP MODEL ๙ ขั้นตอน สร้างผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ในการจัดการปัญหา จัดทําเครื่องมือสร้างองค์
ความรู้ช้ีให้เห็นถึงข้อมูลที่สําคัญในการพัฒนาในพื้นที่ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้นําใช้อย่างต่อเนื่องโดยดําเนินการให้จัดทําโครงการ IT Professional เพื่อนําเยาวชนใน
พ้ืนที่พัฒนาฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาคนในชุมชนให้มีจิตสาธารณะก่อการดี 

๒) ระดับผู้เริ่มสาน ได้แก่ ผู้บริหาร อบต.ปากพูนมีบทบาทส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล ร่วมทั้งกําหนดนโยบายและโครงการจากระบบฐานข้อมูล ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณใน
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลเพื่อให้ระบบฐานข้อมูลเกิดการ         
ต่อยอด  

๓) ระดับผู้จัดการต่อ ได้แก่ เยาวชนในพื้นที่จากโครงการ IT Professional ซึ่งได้มีบทบาทสาน
งานต่อจากอาจารย์อุไร จเรประพาฬในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และกระบวนที่เกี่ยวข้องกับการนําใช้ระบบ
ฐานข้อมูล 

 ๔) ระดับผู้รับผล  ได้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนําใช้ระบบฐานข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย ทุก
คนในชุมชนตําบลปากพูน หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนในตําบลปากพูนตลอดจนอปท.เครือข่ายที่เกิดการ
นําใช้ระบบฐานข้อมูล 
 

@ กระบวนการดําเนินการ 
ระดับชุมชนชุมชน ซึ่งจะมีการปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ๑)สร้างทีมงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 

๔ทีมต้ังแต่ทีมผู้จัดการโครงการ(นายกอบต.),ทีมนักวิชาการ(คนในชุมชน),ทีมปฏิบัติงานในพื้นที่(คนในชุมชน)
และทีมที่ปรึกษาผู้ที่มีศักยภาพในและนอกพื้นที่ ๒) การจัดเก็บข้อมูลซึ่งประกอบด้วยการจัดเก็บมาระดับอัน
ได้แก่ ระดับบุคคล,ระดับครอบครัว,ระดับชุมชน ในการจัดเก็บจะมีอสม.เป็นแกนนําหลักคนในชุมชนเป็นแกน
นําร่วมและผู้นําชุมชนเป็นแกนนําเสริม ๓) การจัดการฐานข้อมูลซึ่งจะมีคนในชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบพัฒนา
ระบบ ๔) การบันทึกข้อมูลจะรับผิดชอบโดยนักจัดการชุมชนต้นกล้าอาชีพ(นักศึกษาว่างงาน)เป็นแกนนําหลัก 
เจ้าหน้าที่อบต.เป็นแกนนําร่วมและเด็กนักเรียนเยาวชนในพื้นที่เป็นแกนนําเสริม  ๕)การวิเคราะห์และ
ตรวจสอบข้อมูลจะรับผิดชอบโดยตัวแทนกลุ่มให้ข้อมูล ตัวแทนกลุ่มเก็บข้อมูล ตัวแทนกลุ่มบันทึกข้อมูล ผู้นํา
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ชุมชน เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ๖) การทําประชาคมดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่อบต. ร่วมกับภาคประชาชน
และองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ๗) การจัดทําแผนได้จากการตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านมาจัดแผน ๘) การดําเนิน
โครงการรับผิดชอบโดยแกนนําภาคประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ๙)การนําเสนอผลงานรับผิดชอบโดยทุกภาค
ส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง 
  ระดับพัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่งมีการปฏิบัติดังต่อไปนี้ ๑) นําปัญหาและความต้องการเพิ่ม
ของพื้นที่มาพัฒนาและออกแบบระบบฐานข้อมูลให้ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ๒) จัดทํา
ฐานข้อมูลให้กับหน่วยองค์กรในพื้นที่ที่มีความต้องการนําใช้ ๓) ดูแลจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพและ
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ระดับอปท.เครือข่ายมีการปฏิบัติดังต่อไปนี้ ๑) ถ่ายทอดกระบวนการนําใช้ข้อมูลผ่าน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตําบลเครือข่าย ๒) หนุนเสริมการดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของอปท.เครือข่าย ๓) 
ติดตามกระบวนการการนําใช้ระบบฐานข้อมูลของอปท.เครือข่าย 
    

ผลผลิตผลลัพธ์ที่เกิดจากการดําเนินงาน 
๑) มีชุดเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน ที่ตอบสนองความต้องการของคนใน

ชุมชนอย่างแท้จริงตลอดจนเป็นเครื่องมือที่ใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนและนโยบายอย่างถึงและเข้าใจ
บริบทชุมชน 

๒) การพัฒนาศักยภาพผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับการใช้ระบบฐานข้อมูล 
แกนนําในชุมชน อาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆเช่น อสม. อสม.น้อย เจ้าหน้าที่/ ผู้นําชุมชน ระดับท้องที่และท้องถิ่น 
องค์กรภายในและภายนอก ตลอดจนกลุ่มมนุษย์ทองคําจากกลุ่มที่ผ่านการแลกเปลี่ยนรู้ระบบฐานข้อมูล  

๓) มีแบบแผนในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายส่วนอย่างเป็นรูปธรรมจากผ่านการนําใช้
กระบวนการ FAP MODEL 

๔) มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
๕) เกิดการบูรณาการงานด้านแผนและนโยบายจากการนําทุนในชุมชนมาแก้ไขปัญหา 

และความต้องการของคนในชุมชนผ่านเวทีประชาคม 
๖)  เกิดการยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเครือข่าย 
๗) เกิดเครือข่ายระบบฐานข้อมูลในพื้นที่ที่มีการนําใช้ระบบฐานข้อมูล 
 
@ ปัญหา อุปสรรค และวิธีการจัดการปัญหา 
ระดับชุมชน 
ปัญหา ๑.ขาดทีมงานสนับสนุนกระบวนการ  ๒.ข้อมูลบางส่วนไม่สมบูรณ์ไม่สามารถออกรายงาน

ได้  โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาคือ ๑.ใช้ช่องทางการสื่อสารทําความเข้าใจกระบวนการ จัดหาทีมเพิ่ม  ๒.นําปัญหา
มาออกแบบแก้ไขโปรแกรมในลําดับต่อไป 
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ระดับการจัดการฐานข้อมูล 
ปัญหา ๑.ผู้พัฒนายังขาดทักษะในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  ๒. ขาดบุคลากรช่วย 

พัฒนาระบบ เนื่องจากต้องใช้ความสามารถเฉพาะทาง  โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาคือ ๑.เชิญผู้ที่มีความรู้และ
เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบ   ๒. นํากระบวนการต่างๆ ค้นหาทุนในชุมชนค้นหาบุคลากร 
เยาวชนในพื้นที่ได้เข้ามาช่วยเหลือ 

ระดับการนําใช้เครือข่าย อปท. 
ปัญหา ๑.อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับผู้ที่อบรม ๒. ขาดบุคลากรช่วยฝึกอบรม  ๓.มี

ปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่ อปท.เครือข่ายนําใช้ระบบฐานข้อมูล โดยใช้วิธีการแก้ปัญหา คือ ๒.กําจัดจํานวนผู้ที่
อบรมให้เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ๓ .นํากระบวนการต่างๆ ค้นหาทุนในชุมชนเพื ่อพัฒนาเป็น
บุคลากรช่วยฝึกอบรม ๔. เปิดช่องทางในการสื่อสารแก้ไขปัญหาให้กับ อปท.เครือข่ายเช่นการจัดทําเว็บ
บอร์ด, FACEBOOK , E - MAIL เพื่อเปิดโอกาสให้ อปท.เครือข่ายได้ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

 
ปัจจัย เงื่อนไขแห่งความสําเร็จ 
๑. มีกลุม่บุคคลท่ีมีจิตสํานึกที่ดี ต้ังแต่ผู้ก่อการ ผู้เริ่มสานและผู้จัดการต่อ ส่งผลให้ระบบ

ฐานข้อมูลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๒. ทิศทางในการพัฒนาเป็นไปอย่างมีแบบแผนและตรงต่อความต้องการของชุมชน 
๓. ได้รับผลเป็นรูปธรรมจากการนําใช้ข้อมูลอย่างแท้จริง 
๔. เกิดมิติของการพัฒนาการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนจากการนําใช้ระบบฐานข้อมูล 
๕. ระบบฐานขอ้มูลเป็นเครื่องมือที่ครอบคลมุการจัดการสขุภาวะและสามารถยืดหยุ่นเข้ากับ

บริบทของแต่ละพื้นที่ได้ 
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คณะทํางานภาคประชน 
กับการขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดและหลักปฏิบัติ  
คณะทํางานภาคประชาชนถือได้ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่สําคัญของคณะ 

ทํางานกลาง และคณะทํางานโครงการฯ  นั่นคือการเสริมความเข้มแข็งให้กับภาค
ประชาชน โดยการพัฒนาศักยภาพของแกนนําในชุมชน  ให้มีความรูค้วามสามรถ 
และทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยูข่องตนเอง  โดยการร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้อ่ืนได้  ทั้งยังเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนการนําองค์
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้มาพัฒนา ปรับปรุงตนเองและชุมชนได้อย่างดี 
 
เป้าหมายการดาํเนนิงาน 

๑) ต้องการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ โดยการ
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผนงาน และการดําเนินงาน 

๒) จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการภาคประชาชน มีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
๓) สร้างความภาคภูมิใจใหกั้บภาคประชาชน และให้รูส้ึกมีคุณค่าใน

ตัวเอง โดยได้รับการยอมรับจากชุมชน  และบุคคลภายนอก 
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บทบาทหนา้ทีข่องผู้ทีเ่ก่ียวขอ้ง คือ 
๑) วิทยากรประจําฐานเรียนรู้ : เป็นแกนนําชุมชนและผู้ร่วมปฏิบัติ มีบทบาทในการร่วมพัฒนา

หลักสูตรแต่ละแหล่งเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ให้กับผูท้ี่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๒) เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ : เป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการดูแลเรื่องที่พักอาศัย ร่วมพัฒนา ร่วม

ถ่ายทอดองค์ความรู้  ทั้งยังเป็นเสมือนญาติสนิทมติรสหายของผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๓) คนขับรถ / เรือ : อํานวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อลงพื้นที่ / ลงฐานเรียนรู้  ร่วมทั้งการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์   
๔) แม่ครัว : ดูแลเรื่องอาหาร / เครื่องดื่ม ในการจัดเลี้ยงอาหาร และอาหารว่างให้เหมาะสมกับ

บริบทของพื้นที่และผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๕) ปราชญ์ชาวบ้าน : เป็นแกนนําชุมชนที่มีความรู้ในเรื่องภูมิปัญญาของท้องถิ่น มีองค์ความรู้

ของท้องถิ่น ได้เข้ามาร่วมในการพัฒนาหลักสูตรฐานเรียนรู้ เพิ่มเติมข้อมูลให้กับฐานเรียนรู้ และบางครั้งเป็นผู้
ถ่ายทอดให้กับผู้ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๖) ผู้นําท้องที่ (กํานัน ,ผู้ใหญ่บ้าน) : เป็นฝ่ายสนับสนุน หนุนเสริม และผลักดันในการพัฒนา
ศักยภาพของคณะทํางานภาคประชาชน 
 
วิธีการดําเนินงาน 

๑) ทุกกลุ่มมีการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเองภายใน และเป็นการทําความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อการดําเนินงานโครงการ 

๒) มีการสะท้อนข้อมูลจากแบบประเมินผลของผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขของทุกภาคส่วน 
 
ผลที่ได้รับ 

๑) คณะทํางานภาคประชาชน มีความรู้ ความสามารถ และเพิ่มพูนประสบการณ์ได้จากการทํางา 
๒) ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม สัมมนาพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะในด้านการพูด 

การเขียน และการคุยในที่ชุมชน เป็นต้น 
๓) ได้พบปะ พูดคุย  ได้เพื่อน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๔) ได้รู้จักการทํางานเป็นทีม  

 
ปัญหาที่พบและวิธีข้ามผ่าน 

 คณะทํางานภาคประชาชนจะมีงานประจําของตนเอง  หรือมีภารกิจที่จะต้องทํา  ส่งผลให้
บางครั้งจะมีเวลาว่างที่ไม่ตรงกัน  วิธีการแก้ไขคือการปรับเปลี่ยนตารางเวลาของกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เหมาะสมกับคณะทํางานทุกท่าน 
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ปัจจัยเงื่อนไขที่สําเร็จ 
๑) ความมีจิตอาสาของทุกคนในชุมชนที่เข้ามาร่วมในกิจกรรม 
๒) คณะทํางานภาคประชาชน ต้ังใจทํางานเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง 
๓) ความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน 
๔) เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง จึงร่วมทํางานเพื่อชุมชน 
 

การบริหารจัดการฐานเรียนรู้ 
  ฐานเรียนรู้ถือเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการขบัเคลื่อนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ซึ่งใน

ที่นี้ร่วมถึงวิทยากรฐานเรียนรู้ด้วย  วิทยากรฐานเรียนรู้ สามารถจัดแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท  ได้แก่ วิทยากร
เด่ียว  และวิทยากรทีม  

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวิทยากรฐานเรียนรู ้
๑) การบรรยาย  เนื้อหาในการบรรยายจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตร 
๒) ระยะเวลาในการบรรยาย  จะต้องมีการจัดสรรเวลาไว้สําหรับการบรรยาย และการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ตามความเหมาะสมและความสนใจของผู้เข้าร่วม 
๓) เนื้อหาในการนําเสนอของวิทยากร  ประกอบด้วย  

๓.๑) แนวคิดทีม่าของแหล่งเรียนรู้  
๓.๒) วิธีการจดัการของแหล่งเรียนรู้ เช่น มีใครร่วมทําหรอืร่วมสนับสนนุ  ทําอะไร ทาํ

อย่างไร  
๓.๓) เกิดประโยชน์ขึ้นกับใครบ้าง ตนเอง คนอื่น และสังคม   
๓.๔) มกีารทํางานเชื่อมโยงกับใคร กลุ่มใดบา้ง   
๓.๕) เชื่อมโยงกับระบบอื่นหรือแหล่งเรียนรูอ่ื้นอย่างไร ๖.)แนวโน้มการทาํงานในอนาคตมี

การต่อยอด หรือพัฒนาอะไรบ้าง 
๔) สื่อที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เช่น  แผ่นพับ ไวนิล วิดิทัศน์ พาวเวอร์พอยท์ ฯลฯ  ทั้งนี้สื่อ

เหล่านี้ต้องมีโลโก้ของ สสส. 
๕) กลยุทธการนําเสนอ มีหลายแบบ เช่น การบรรยายแลว้สาธิต / การสาธิตแล้วบรรยาย / การ

บรรยายควบคู่กับการสาธิต  รวมทั้งการสอดแทรกกิจกรรมสันทนาการ มุกตลก หรือคติแง่คิดต่างๆ ตามความ
ถนัดของวิทยากร 

และสิ่งที่สําคญัในการบริหารจัดการฐานเรียนรู้  คือการพฒันาศักยภาพของฐานเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
เช่น  การศึกษาดูงานพื้นที่อ่ืน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่  การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง  การ
อบรมพัฒนาศักยภาพด้วยตนเอง  การฝึกปฏิบัติเสมือนจริง ฯลฯ  นอกจากนี้การออกแบบตารางแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เป็นส่วนสําคัญในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึง่ต้องคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความเหมาะสมของ
จํานวนผู้ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาพแวดล้อมของฐานเรียนรู้  ช่วงเวลาที่เหมาะสมของการลงฐาน
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เรียนรู้แต่ละฐาน  เช่น ฐานเรยีนรู้บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนคนรกัษ์สุขภาพ จะจัดตารางอยุ่ในช่วงเช้า
เนื่องจากบรรยากาศจะร่มรื่น เย็นสบาย ส่วนช่วงบ่ายแดดจะส่องเข้าในฐานเรียนรู้จึงไม่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  

 
การบริหารจัดการบ้านพักโฮมสเตย ์

บ้านพักโฮมสเตย์  ถือเป็นอีกฐานเรียนรู้หนึง่ของตําบลปากพูน เนื่องจากผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จะมีช่วงเวลาอยู่กับเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์  ซึ่งจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  ดังนั้น
เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์จะต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องราวของพื้นที่ตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าพัก   

ขั้นตอนการจดัต้ังกลุ่มโฮมสเตย ์
๑) การจัดต้ังคณะกรรมการรบัผิดชอบโฮมสเตย์ 
๒) ศึกษาข้อมูลการจัดต้ังโฮมสเตย์ 
๓.) การกําหนดหลักเกณฑ์  หรือเงื่อนไขของโฮมสเตย์ที่เข้าร่วมโครงการ  เช่น  เจ้าของบ้านต้อง

ผ่านการลงฐานเรียนรู้ในตําบล  การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน  การปลูกพืชผักสวนครวัปลอด
สารพิษ  การคดัแยกขยะ  เปน็ต้น 

๔.) ประชาสัมพันธ์  เพื่อรับสมัครและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
๕.) คัดเลือกหรือตรวจสอบบ้านที่สมัครทุกหลัง  โดยต้องผ่านหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้จึงจะ

สามารถรับผู้เขา้พักได้ 
๖.) บ้านพักโฮมสเตย์ที่ไม่ยังไม่ผ่านหลักเกณฑ์  ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง โดยใช้หลักการ

เพื่อนช่วยเพื่อน 
๗.) จัดผู้เข้าพักให้เหมาะสมกับเจ้าของบ้านพักและบา้นพัก 
๘.) การพัฒนาคุณภาพบ้านพักโฮมสเตย์อย่างต่อเนื่อง  โดยการนําข้อมูลจากแบบประเมินผล

สะท้อนให้เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ได้รับทราบ   
๙.) การพัฒนาให้เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ให้สามารถเล่าเรื่องราวของตําบลตนเองได้ และนําสิ่ง

ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดในชุมชน โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เช่น จัดใหล้งฐาน
เรียนรู้ในตําบล  จัดกิจกรรมเสริมพลังกายพลังใจแฝงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพิ่มเติม  การจัดประชุมร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการทุกภาคส่วน 

 
การบริหารจัดการกลุ่มยานพาหนะในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ (รถ / เรอื) 

 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในตําบลปากพูน  จําเป็นต้องใช้ยานพาหนะซึ่งเป็นรถสองแถว
ในการลงฐานเรียนรู้  เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่มีเนื้อที่กว้าง  และสถานที่ต้ังของฐานเรียนรู้ที่กระจายตัวอยู่ทั่ว
ตําบล  อีกทั้งบางฐานเรียนรู้ไม่สามารถใช้ยานพาหนะขนาดใหญ่เกินไปเดินทางเข้าไปได้  นอกจากนี้ยังมีฐาน
เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม(ป่าชายเลน)  ที่จําเป็นต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดินทางอีกด้วย  ซึ่งกลุ่ม
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ยานพาหนะเหล่านี้นับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มสีว่นสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ดังนั้นจึง
จําเป็นจะต้องมีกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

๑.) ต้องเป็นยานพาหนะของชาวตําบลปากพูนเท่านั้น 
๒.) ต้องเรียนรู้ข้อมูลของตําบล  และสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ได้ 
๓.) การจัดลําดับคิวก่อนหลังของรถที่ให้บริการ และเวียนตามลําดับไปเรื่อยๆ  ส่วนเรือที่

ให้บริการจะมกีารแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  คือกลุ่มที่อยู่บริเวณท่าปากน้ําปากพูน หมู่ที่ ๔  และกลุ่มทีอ่ยู่บริเวณ
ท่าม่วง หมู่ที่ ๒  โดยจะสลับกันหรือเรียกใช้บริการตามสถานที่ลงเรือของแต่ละคณะที่ลงพื้น 

๔.) การให้บรกิารยานพาหนะแต่ละครั้งจะต้องแต่งกายเรียบร้อย  และสวมเสื้อที่เหมือนกันในแต่
ละวันตามที่ได้ตกลงกันในที่ประชุม 

๕.) การสะท้อนข้อมูลจากแบบประเมินยานพาหนะ(รถ / เรือ)  มีความสําคัญมากเนื่องจากเป็น
การปรับปรุงและพฒันายานพาหนะ  นอกจากนี้ทางทีมทาํงานโครงการจะได้รับทราบข้อมูลในการวางแผนงาน
หรือนําไปสู่การกําหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมต่อไป เช่น การควบคุมความเร็วในการขับขี่   

๖.) เจ้าของยานพาหนะยังเป็นกําลังที่หนุนเสริมของวิทยากรประจํากลุ่ม(ไกด์) ในการดแูลอํานวย
ความสะดวก หรือที่ปรึกษาไขปัญหาข้อข้องใจต่างๆ  ของผู้ข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อีกด้วย 

 
การบริหารจัดการด้านอาหาร (กลุ่มแม่ครัว) 
 การบริหารจัดการด้านอาหารถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ที่ส่งผลให้เกิดความประทับใจกับผู้มาเยือน ซึ่งจะได้กล่าวถึงวิธีการสรรหาทีมได้ดังนี้ 
 

การสรรหาทีมประกอบอาหาร   
การสรรหาทีมทําอาหารนั้น  ในระยะแรกเป็นการมอบหมายให้สถานีอนามัยสองแห่งใน

ตําบล คือ สถานีอนามัยบ้านปากพูน และสถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู  เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งใช้กําลังหลักคือ
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เป็นผู้ประกอบอาหาร แต่ต้องประสบกับปัญหาคือ อสม.บางท่านไม่มีความ
ชํานาญในการประกอบอาหาร  ประกอบกับการขาดแคลนอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร  จึงต้องมีการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยการสรรหากลุ่มคนที่มีความสามารถในการประกอบอาหาร และมีความพร้อมในการเข้า
ร่วมกับโครงการตําบลสุขภาวะ  ซึ่งในระยะต่อมามีการเข้าร่วมโครงการของทีมประกอบอาหารดังนี้ ๑.) ทีมแม่
ครัว ที่ทําหน้าที่ประกอบอาหารให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับประทาน  ซึ่งเป็นกลุ่มที่ร่วมตัวกันของ
ชาวบ้านหรือ อสม.ในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน  ๒.)ทีมอาหารว่าง คือกลุ่มทําขนมพื้นบ้านที่กระจายอยู่ในตําบล    
  การจัดสรรงานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

การสั่งอาหารจะเป็นหน้าที่ของคณะทํางานโครงการฯ  ซึ่งจะมีการหมุนเวียนกัน
ตามลําดับของกลุ่มแม่ครัวที่เข้าร่วม  โดยมีความทั่วถึงและเท่าเทียมกัน   เช่น กลุ่มแม่ครัวของตําบลปากพูนที่
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เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ๓ กลุ่ม คือ ๑.)กลุ่มแม่ครัวหมู่ที่๙ บ้านตลาดพฤหัส   ๒.)กลุ่มแม่ครัวหมู่ที่๔ 
บ้านปากพูน   ๓.)กลุ่มแม่ครัวหมู่ที่๘ บ้านนอกไร่  โดยจะมีการหมุนเวียนกันประกอบอาหารตามลําดับที่
กําหนดไว้  นอกจากนี้ในกรณีที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่สามารถสะดวก  กลุ่มอ่ืนๆก็จะจัดทําแทนได้  หรือบางครั้ง
ทางคณะทํางานโครงการฯอาจจะใช้บริการกลุ่มแม่ครัว ตามความสะดวกของตารางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
ออกแบบตามจุดประสงค์ของคณะที่เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

ส่วนการเตรียมอาหารว่าง  ทางกลุ่มทําขนมพื้นบ้านที่มีในตําบล จะนําเสนอขนม
พ้ืนบ้านที่ทางกลุ่มมีความชํานาญและปรุงได้รสชาติดี โดยทางคณะทํางานโครงการฯ จะจัดลําดับคิวการสั่ง
ขนมพื้นบ้านจากกลุ่มต่างๆ  ซึ่งในแต่ละคณะที่เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้จะได้รับประทานอาหารว่าง
หลากหลายชนิดและไม่ซ้ํากัน   โดยทางกลุ่มทําขนมจะนําขนมพื้นบ้านของตนส่งให้กับผู้นําประจํากลุ่มหรือ
ไกด์  ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริการอาหารว่างให้กับผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

เช่นเดียวกันกับอาหารแต่ละมื้อที่ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะได้รับประทานร่วมกัน 
(นอกเหนือจากมื้อที่รับประทานที่บ้านพักโฮมสเตย์)  กลุ่มแม่ครัวจะมีการนําเสนอรายการอาหารที่กลุ่มตนเอง
มีความชํานาญและประกอบอาหารชนิดนั้นๆ ได้ดี  ทางคณะทํางานโครงการฯ จะนํารายการอาหารของทุก
กลุ่มมาจัดเป็นลําดับอีกครั้ง  โดยในแต่ละมื้อผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะได้รับประทานอาหารที่ไม่ซ้ําซ้อน
กัน  โดยรายการอาหารจะถูกส่งกลับไปให้กลุ่มแม่ครัวทุกกลุ่มรับทราบเช่นกัน 
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บทเรียนรู้ที่ ๓ : ปฏิบัติการ ๔ แผนงาน 

บทเรียนรู้จากการขับเคลื่อนงาน 
ตําบลต้นแบบสุขภาวะ 

 
 
 
 
 
 
 

 โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน 
เป็นการขับเคลื่อนตําบลต้นแบบสุขภาวะชุมชนเพื่อขยายผลสู่ตําบลเครือข่าย ภายใต้การขับเคลื่อนงานตาม 
๔ แผนงานหลักที่กําหนดไว้ในข้อเสนอโครงการฯ ได้แก่ แผนงานที่ ๑ การขับเคลื่อนตําบลต้นแบบ  
แผนงานที่ ๒ การขับเคลื่อนตําบลเครือข่าย  แผนงานที่ ๓ การสร้างและจัดการองค์ความรู้ และแผนงานที่ 
๔ การสื่อสารสาธารณะ  ซึ่งในแต่ละแผนงานมีการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังต่อไปนี้  

 

 

แผนงานที่ ๑ 
การขับเคลื่อนตําบลต้นแบบ 

 
การขับเคลื่อนตําบลต้นแบบ ในแผนงานที่ ๑ ของโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน  ซึ่งได้ดําเนินงานมาโดยตลอดนั้น ได้มีกระบวนการบริหารจัดการที่
เป็นรูปธรรมแห่งความสําเร็จ ได้แก่ ๑) การเสริมสมรรถนะคนทํางาน ๒) การพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ทุก
คณะทํางานใช้เพื่อความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนกิจกรรม  ๓) การเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการ
เก็บรวบรวม  วิเคราะห์ทําฐานข้อมูล เวทีประชาคมเพื่อพัฒนาแผนนโยบายสาธารณะจากข้อมูลสุขภาพ และ
ออกแบบและขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะชุมชนของตําบล  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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๑) การเสริมสมรรถนะคนทาํงาน 
การเสริมสมรรถนะคนทํางาน ถือเป็นภารกิจสําคัญของโครงการในการสร้างเสริมและพัฒนา

ศักยภาพของคนในพื้นที่ เพื่อให้คนทํางานให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนเกิดความชํานาญการ เพื่อให้
คนทํางานได้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ผลแก่ตําบลในภาพรวม 

๑.๑) การเตรียมคน สร้างทีมงานเพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
การเตรียมคน สร้างทีมงานเพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการนําใช้แนวคิดของคณะทํางาน

กลางมาใช้ในการดําเนินงาน คือ “พฒันาคนเพื่อสรา้งทีม พัฒนาทีมเพือ่สร้างงาน พฒันางานเพื่อสร้าง
คุณภาพ และพัฒนาคุณภาพเพื่อสรา้งมาตรฐาน” 

การเตรียมคนในการดําเนินงานโครงการฯ ได้ใช้วิธีการบริหารจัดการคน เริ่มต้นต้ังแต่การ
เลือกสรรคนทํางาน การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ เพื่อให้บุคคลากรที่ร่วมดําเนินงานได้มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน มองเห็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเหมือนกัน เพื่อให้ทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมดําเนินงานไปด้วยกันอย่างเข้าใจ 

การเตรียมคนในภาคประชาชน ได้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ําเสมอ 
เช่น การอบรมทักษะการเป็นวิทยากรโดย อบต.ปากพูน   การพาวิทยากรฐานเรียนรู้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
พ้ืนที่ตําบลเครือข่าย การส่งวิทยากรฐานเรียนรู้ไปร่วมงานหรือร่วมจัดนิทรรศการต่างๆ เป็นต้น 

๑.๒) จัดอบรมนักจัดการความรู้และนักถ่ายทอดประสบการณ์  
นักจัดการความรู้และนักถ่ายทอดประสบการณ์ ถือเป็นบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ที่เด่นชัดในการร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการจัดการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง  

- การฝึกเป็นวิทยากรผ่านการปฏิบัติจริง โดยนักถ่ายทอดประสบการณ์ทุกฐานเรียนเรยีนรู้ 
ร่วมหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นวิทยากรและช่วยกันวิพากษ์ เสนอแนะซึ่งกันและกัน โดยเมื่อลงฐาน
เรียนรู้ใด ให้นกัถ่ายทอดประสบการณ์ฐานเรียนรู้นั้นบรรยาย แล้วให้นักถ่ายทอดประสบการณ์ฐานอื่นๆ 
เป็นเสมือนผู้เขา้ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ ที่นั่งรับฟัง สอบถาม และร่วมเสนอแนะ 

- การอบรมทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ โดยผู้บริหาร(นายก อบต.ปากพูน) เป็นผู้ให้
ความรู้และสาธิตการเป็นวิทยากรที่ดี และเปิดโอกาสให้นักถ่ายทอดประสบการณ์ได้มีการฝึกปฏิบัติจริง 
แล้วมีการวิพากษ์ ใหข้้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น 

๑.๓) การจัดอบรม IT Professional และ End user 
การจัดอบรม IT  Professional และ End user เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีส่วน

ร่วมกับโครงการในทุกภาคส่วน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลสุขภาวะชุมชน (โปรแกรม FAP) โดย
จัดกลุ่มเฉพาะตามศักยภาพในการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ดังนี้ 

- การจัดอบรม IT Professional เป็นการจัดอบรมนักจัดการโปรแกรม ที่อาศัยความ
ชํานาญเฉพาะทาง เพื่อให้บุคลากรที่ผ่านการอบรมให้มีความสามารถในการเขียนและออกแบบ
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โปรแกรมได้ กลุ่มผู้เข้าอบรม ได้แก่ คณะทํางานโครงการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ 
เจ้าหน้าที่ อบต.ปากพูน 

- การจัดอบรม End user เป็นการจัดอบรมผู้ใช้งานโปรแกรมระบบฐานข้อมูลสุขภาวะ
ชุมชน (โปรแกรม FAP) เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม เช่น การบันทึกข้อมูลลง
โปรแกรม  การดึงข้อมูล เป็นต้น  โดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดอบรม ได้แก่ คณะทํางานโครงการ 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ อบต.ปากพูน อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) อส
ม.น้อย เด็กนักเรียนโรงเรียนวัยใสหัวใจซุกซน เป็นต้น 

การเสริมสมรรถนะคนทํางานในตําบลปากพูน ได้มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคนรุ่น
ใหม่ให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ตําบลปากพูนเกิดคนที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้ชัดเจนจากฐาน
เรียนรู้ต่างๆ ได้มีการชักชวนหรือนําผู้ที่สนใจในตําบลร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกิจกรรมอื่นอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ฐานเรียนรู้แม่อาสา ได้นํานักเรียน อสม.น้อยเข้าร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชน ให้สามารถเป็นวิทยากรได้ในอนาคต 

 
๒) การพัฒนาหลักสูตร 

การดําเนินโครงการ “การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน” 
ที่ผ่านมานั้น คณะทํางานตําบลปากพูนสรุปบทเรียนที่ได้จากการปฏิบัติจริง โดยอธิบายตามเส้นทางการพัฒนา
หลักสูตรดังภาพที่ ๑ 

 
ภาพที่ ๑  แสดงเส้นทางการพัฒนากลักสูตรการอบรมตําบลปากพูน 
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จากภาพที่ ๑ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาหลักสูตรของตําบลปากพูนมีฐานะเป็น ๒ มิติ คือ ๑) การ
พัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการ ประกอบด้วย ๑๒ ขั้นตอน  และ ๒) การพัฒนาหลักสูตรเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาโครงการทั้งหมดที่จัดทําขึ้น 
ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้ 

 
๑) การพัฒนาหลักสูตรในฐานะเป็นกระบวนการ ประกอบด้วย ๑๒ ขั้นตอน  ได้แก่ ๑.๑) การ

แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการหลักสูตร  ๑.๒) ศึกษา/ทบทวนเป้าหมายการจัดการอบรม  ๑.๓) ระบุ
กิจกรรมการจัดการสุขภาวะชุมชนในตําบล  ๑.๔) ศึกษาเพื่อถอดบทเรียนระบบการจัดการสุขภาวะชุมชน  
๑.๕) พัฒนาศักยภาพทีมงานให้พร้อมสําหรับการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ๑.๖) ร่างหลักสูตรการจัดการ
สุขภาวะโดยชุมชนตําบลปากพูน  ๑.๗)การพิจารณาหลักสูตร  ๑.๘) ปรับปรุงหลักสูตร  ๑.๙)ทดลองใช้
หลักสูตร  ๑.๑๐) จัดทําหลักสูตรฉบับสมบูรณ์และสร้างแนวทางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ๑.๑๑)
จัดการอบรมจริงตามหลักสูตร  ๑.๑๒) ปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ยืดหยุ่น  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑.๑.แต่งตั้งกรรมการจัดการหลักสูตร 
ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการฯ นั้นจะต้องมีผู้ที่รับผิดชอบทํางานให้

แล้วเสร็จตลอดกระบวนการ ดังนั้นการระบุคนที่เข้ามาทํางานให้ชัดเจนจึงมีความสําคัญเป็นอันดับ
แรกเพื่อมอบหมายหน้าที่ และรับมอบอํานาจในการทํางานเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบอย่างสมดุล 
ทั้งนี้พบว่าควรมีการแต่งต้ังกรรมการที่เป็นคณะทํางานออกเป็นสามฝ่าย ได้แก่ คณะอํานวยการ
จัดการอบรม เพื่อเป็นริเริ่ม ผู้ติดตามการทํางานของคณะทํางานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กําหนดไว้  โดยที่ปากพูนกําหนดให้นายกฯ เป็นประธาน และแต่งต้ังกรรมการจากหัวหน้า
ส่วนต่างๆในคณะดังกล่าวเพื่อให้ได้ใช้อํานาจหน้าที่ในการติดตามดําเนินงานให้แล้วเสร็จ 

๑) ทีมวิชาการที่ปรึกษาทางวิชาการเพื่อชี้นําวิธีปฏิบัติ การเลือกแนวคิด ทฤษฎีที่
เหมาะสมมาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ นอกจากนี้ควรมีนักวิชาการประจําโครงการที่คอย
ดําเนินงานทางวิชาการแบบเต็มเวลาเพื่อคอยรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อสะท้อนให้กับผู้
ดําเนินงานและผู้บริหารใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดการอบรมที่เมาะสมตาม
สถานการณ์ 

๒) ทีมดําเนินงาน หรือที่ปากพูนใช้คําว่านักจัดกระบวนการอบรม ทําหน้าที่นํา
นโยบายของคณะอํานวยการและข้อมูลที่ได้จากการสะท้อนจากนักวิชาการมาปฏิบัติเพื่อให้การ
จัดอบรมแล้วเสร็จ 
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๑.๒ ศึกษา/ทบทวนเป้าหมายการจัดการอบรม 
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากเพราะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทีมงานทั้งสามทีมได้ร่วมคิด คิด

ร่วมในการเริ่มดําเนินกิจกรรมการอบรมไปด้วยกันต้ังแต่ต้นการจัดกิจกรรมอันจะนําไปสู่การทํางานที่มี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นทํางานที่รู้สึกภาคภูมิใจในตนเองตั้งแต่ต้น โดยเริ่มจากการนําโครงการ 
“การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโยชุมชน” มาทําความเข้าใจร่วมกัน 
นําตัวช้ีวัดมาพิจารณาเพื่อแนวทางปฏิบัติร่วมกันต้ังแต่ต้นว่าภายใต้โครงการดังกล่าวนั้นต้องการให้
เกิดอะไรขึ้นบ้าง  ซึ่งโครงการที่กล่าวมานั้นต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง อปต.
ปากพูน กับ อปท.เครือข่ายที่เข้ามาร่วมเรียนรู้เพื่อให้สามารถนําสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาพื้นที่ของตน เพื่อให้เกิดการขยายเครือข่ายการจัดการสุขภาวะชุมชนให้กว้างขวางขึ้นใน
สามเครือข่าย คือ เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายนักวิชาการ เครือข่ายประชาชนที่
ดําเนินกิจกรรมสุขภาวะเฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็นดังภาพที่ ๒   (เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัด
โครงการแนบไว้ในภาคผนวก) 

 

 
ภาพที่ ๒ แสดงเป้าหมายการจัดการอบรมของตําบลปากพูน 
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จากการทบทวนข้อมูลดังกล่าวทําให้คณะทํางานพบว่าทุกคนจะต้องมีความเข้าใจ
เหมือนกันในเรื่องการพัฒนาตําบลปากพูนให้มีแหล่งเรียนรู้ มีครูที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้
ตําบลเครือข่ายจนเกิดแรงบันดาลใจอยากไปพัฒนาพื้นที่ของตนต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดอบรมแต่
ละครั้งจะต้องมีมนุษย์ทองคําจากเครือข่ายอย่างน้อยสามสิบคนเข้ามาร่วมเรียนรู้  แล้วทําอย่างไรให้
ตําบลเครือข่ายสามารถนําใช้กระบวนการนําใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมเพื่อ
สุขภาวะในพื้นที่ของตนและสามารถพัฒนาตําบลให้เป็นต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ขยายผลให้กับตําบล
อ่ืนต่อไป  จากการที่ตําบลปากพูนต้องเป็นแหล่งเรียนรู้นั้นแล้วจะเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง เรียนที่
ไหน ใครเป็นผู้สอน สอนอย่างไร เหล่านี้คือจุดต้ังต้นให้คณะทํางานช่วยกันคิดว่าจะต้องทําอย่างไร ซึ่งได้
มีมติร่วมกันว่าจะต้องเริ่มต้นด้วยการค้นหาทุนทางสังคมที่มีอยู่ในตําบลปากพูนก่อนว่ามีกิจกรรม
อะไรบ้างที่สามารถบอกเล่าได้ว่าเป็นรูปธรรมแห่งความสําเร็จที่บอกว่าเป็นกิจกรรมที่ทําให้คนในตําบล
เป็นสุข ให้นักวิชาการค้นหาความหมายของคําว่าสุขภาวะ แล้วตกลงร่วมกันว่าคําว่าตําบลสุขภาวะคือ
ภาวะที่ทําให้คนมีความสุขในสี่ มิติ คือ ๑) สุขทางกาย ๒) สุขทางจิตใจ  ๓) สุขทางสังคม และ ๔) สุข
ทางจิวิญญาณ  ซึ่งใช้แนวคิดคิดของนายแพทย์ประเวศ  วะสีที่กล่าวไว้ว่า ชุมชนจะเข้มแข็งนั้นจะต้องมี
กิจกรรมดังนี้ ๑)  ๑.สร้างจิตสํานึกใหม่  ๒.สร้างสังคมเข้มแข็ง ๓.สร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นที่
เข้มแข็ง  ๔.สร้างระบบสวัสดิการสังคม  ๕.มีการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ๖.พัฒนาโครงสร้างทางกายภาพและพลังงาน ๗.ความปลอดภัย ความยุติธรรม 
และสันติภาพ  ๘.ระบบการสื่อสาร  ๙.ระบบสุขภาพชุมชน  และ ๑๐. ระบบการศึกษา   

 
๑.๓. ระบุกิจกรรมการจัดการสุขภาวะชุมชนในตําบล 
จากขั้นตอนที่สองที่ทุกคนทําความเข้าใจตรงกันแล้วจึงช่วยกันระบุว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง

ที่ตําบลปากพูนทําอยู่แล้วที่สอดคล้องกับลักษณะชุมชนเข้มแข็งโดยในขั้นตอนนี้เป็นการร่วมกันหาข้อมูล
ว่ากิจกรรมที่ระบุนั้นใครทําบ้าง ทําอย่างไร ทําที่ไหน  ใครเป็นผู้ประสาน ซึ่งพบว่าที่ตําบลปากพูนมี
ทั้งหมด ๒๖ กิจกรรม ในปี่ที่ ๑ และเพิ่มจํานวนเพิ่มขึ้นในปีที่ สอง และปีที่สาม  การระบุกิจกรรม
เหล่านี้เป็นเรื่องของการค้นหาทุนทางสังคมในตําบล หรือเป็นการค้นหาสมรรถนะของตําบลที่จะใช้
สําหรับเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ซึ่งวิธีการระบุกิจกรรมให้ได้รวดเร็วและครอบคลุมคือการจัด
ประชุมกลุ่มในตําบลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อชี้ ระบุ ให้เห็นถึง กลุ่ม คน องค์กรที่เข้มแข็งใน
ตําบล 

 
๑.๔.ศึกษาเพื่อถอดบทเรียนระบบการจัดการสุขภาวะชุมชน 
จากข้ันตอนที่สามเมื่อได้ข้อมูลกิจกรรมที่มีอยู่ในตําบลแล้ว นักวิชาการทําหน้าที่ในการ

ถอดบทเรียนต่อไปเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกใน ๕ ประเด็น และได้เป็นชุดความรู้เรื่องการจัดการสุขภาวะ
โดยชุมชนตําบลปากพูน โดยการสนทนกลุ่ม สัมภาษณ์เชิงลึก เฝ้าสังเกตกิจกรรมที่แหล่งเรียนรู้ได้ทํา 



ตําหรา...วิชชาปากพูน | ๗๗ 

 

โดยการตอบคําถาม คือ  ๑) ทําเรื่องอะไร(ช่ือระบบ)   ๒) ทําไมจึงได้ทํา (เส้นทางการพัฒนาของระบบ
ภายใต้  สถานการณ์ที่เกิด กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์ที่ได้  ๓) ใครเป็นคนทํา   (คนต้นคิด  คน
ปฏิบัติ  คนที่รับผลประโยชน์  คนสนับสนุน)  ๔)ทําอย่างไร (กิจกรรมที่ทํามีอะไรบ้าง) ๔)ผลที่ได้จาก
การทํา(รูปธรรมแห่งความสําเร็จ) ๕)แล้วทําต่อไปอย่างไร(ทิศทางการพัฒนาระบบ ) 

การศึกษาเพื่อถอดบทเรียนนี้ทีมทํางานโครงการฝ่ายวิชาการจะต้องทํางานในตําบลโดย
การเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของแหล่งเรียนรู้ตลอด และนําข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงมาสะท้อนคิดให้กับ
คณะทํางานเพื่อการพัฒนาต่อยอด โดยการตอบคําถามว่า มีการเปลี่ยนแปลงในด้าน สถานการณ์ที่เกิด 
กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์ที่ได้  ผู้ปฏิบัติ และกิจกรรมที่ทําอย่างไรบ้าง และผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
บ้าง ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาอะไรบ้างเพิ่มเติม และสรุปผลเป็นชุดความรู้ในละละปี 

 
๑.๕.พัฒนาศักยภาพทีมงานให้พร้อมสําหรับการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในปีแรกเมื่อเริ่มดําเนินโครงการ จากการปรึกษาร่วมกันมีความเห็นตรงกันว่าควรได้นํา

คณะทํางานตั้งแต่ คณะอํานวยการ นักวิชาการ นักจัดกระบวนการ ศึกษาดูงานจากพื้นที่ต่างๆใน
ประเทศที่มีได้ดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นศูนย์เรียนรู้มาก่อนเพื่อนําประสบการณ์จากที่ต่างๆ
มาปรับใช้กับตําบลปากพูน โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีประเด็นการทํางานร่วมกันอยู่ดังนี้ 

๑.ก่อนเดินทางวิทยากรทุกคนตรวจสอบและทําความเข้าใจเนื้อหาที่ได้จากการ
ถอดบทเรียนทั้งที่เป็นของตนเอง ของเพื่อนวิทยากรฐานอื่น และภาพรวมทั้งหมดของตําบล  

๒.จัดกิจกรรมการทดลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในรถตอนเช้าของทุกวันก่อน
การศึกษาดูงาน ผู้ที่นําเสนอจะได้รับคําติชม ข้อเสนอแนะจากทีมงานเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการ
แลกเปลี่ยนให้ง่ายและสนุกตามหลักคิดของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กําหนดไว้ 

๓.จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นหลังการศึกษาดูงานแต่ละพื้นที่จะมีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนในรถ หรือสถานที่พักตอนเย็น หรือตอนค่ําของทุกวันเพื่อระดมความคิดเห็นว่าแต่ละ
แหล่งเรียนรู้นั้นมีวิธีการจัดการการแหล่งเรียนรู้อย่างไร ผ่านแนวคําถามที่ทุกคนได้รับไว้ต้ังแต่
ก่อนออกเดินทางดังนี้ 

- แหล่งเรียนรู้ทํากิจกรรมเกี่ยวกับอะไร ใครเป็นคนทํา  ทําอะไรบ้าง แล้วทํา
อย่างไร  ใครได้รับผลประโยชน์  มีวิธีการสอน หรือแลกเปลี่ยนอย่างไร ใช้สื่อในการสอน
อะไรบ้าง มีวิธีการประเมินผลอย่างไร มีวิธีการสนับสนุนผู้ที่ทํางานอย่างไร 

 - แล้วประสบการณ์ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้นํามาประยุกต์ใช้กับการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตําบลได้อย่างไร 

๔.ทีมวิชาการสรุปบทเรียนที่ได้จากทั้งหมดเพื่อเตรียมประชุมร่างหลักสูตรของ
ตําบล 
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หลังจากนั้นในปีที่สอง และปีที่สาม ได้มีการนําคณะทํางานทั้งสามคณะศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาและต่อยอดด้านทักษะและความรู้ทุกปี  

นอกจากนี้จะต้องพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาโดย
การใช้แบบประเมินด้านการจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ตําบลเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
ประเมิน และทีมวิชาการนําข้อมูลมาประมวลผล นําผลเข้าที่ประชุมเพื่อดําเนินการแก้ปัญหา และ
พัฒนาต่อยอดทุกครั้ง 

 
๑.๖.ร่างหลักสูตรการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนตําบลปากพูน 
ในการร่างหลักสูตรครั้งนี้ เป็นการจัดทําเอกสารเบื้องต้นเพื่อใช้ในการพิจารณาร่วมกันในที่

ประชุม โดยทีมวิชาการรับผิดชอบในการทํา วิธีการร่างหลักสูตรนั้นจะต้องดําเนินการประชุม
คณะทํางานทั้งหมดเพื่อระดมสมองเพื่อตอบคําถามต่อไปนี้ให้ได้ว่า  

๑) ต้องการให้คนในตําบลปากพูนและผู้เข้ามาเรียนรู้ได้อะไร และกลับไปทําอะไรได้บ้าง  
ซึ่งสิ่งที่ทีมงานต้องการคือ  

๑.๑) ตําบลเครือข่ายได้เรียนรู้วิธีคิดที่นําไปสู่การปฏิบัติของตําบลปากพูนเพื่อนําไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทของแต่ละพื้นที่ที่มีความไม่เหมือนกัน 

๑.๒) คนตําบลปากพูนได้เรียนรู้จากการเล่า แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้มา
เยี่ยมเพื่อปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในตําบลตนเอง 

๒) กิจกรรมที่จัดควรเป็นอย่างไร  ซึ่งทีมงานได้นําชุดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน 
และข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดจากการศึกษาดูงานมาประมวลเพื่อจัดเป็นตารางการจัดอบรม
เพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นโดยมีวิธีการดังนี้ 

๒.๑)จัดเรียงลําดับเนื้อหาการแลกเปลี่ยนก่อนหลังเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาพรวม
ทั้งหมดและรายละเอียดกิจกรรมดังนั้นจึงเริ่ม เรียงเนื้อหาการสอนจากแนวคิดลงสู่การปฏิบัติโดย
เริ่มต้นให้เห็นวิธีคิดของคนปากพูนทั้งที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการและผู้ปฏิบัติก่อน แล้วจึงให้ดู
กิจกรรมแห่งความสําเร็จที่มีอยู่ในตําบล  

๒.๒) วิธีการแลกเปลี่ยนควรเป็นแบบไหนที่ทําให้ทุกคนเข้าใจง่ายที่สุด ในแต่ละ
แหล่งเรียนรู้  ซึ่งเป็นการกําหนดวิธีการสอน สื่อที่ใช้ในการสอน  

๒.๓) รู้ได้อย่างไรว่าผู้ที่เข้าอบรมเข้าใจและนํากลับไปประยุกต์ใช้ได้จริงซึ่งเป็น
วิธีการเลือกใช้การประเมินผลการอบรมว่าควรใช้วิธีการอย่างไร 

การจัดทําตารางการจัดการอบรมซึ่งหลักการในการจัดคือ (ตารางการจัดอบรมแนบใน
ภาคผนวก) 

๑) จัดลําดับเนื้อหาที่ใช้ในการจัดอบรมให้ทุกคนเข้าใจในภาพรวมทั้งหมดก่อนแล้ว
จึงให้เห็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมแห่งความสําเร็จที่เกิดขึ้น  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเนื้อหาที่เริ่มต้นใน
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วันแรกจึงเป็นระบบการจัดการองค์กรชุมชนตําบลปากพูนก่อน แล้วตามด้วยการนําใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจทํางานโดยการนําใช้กระบวนการ FAP MODEL เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ให้กับภาคประชาชน หลังจากนั้นจึงเป็นการลงไปศึกษากิจกรรมที่เกิดขึ้นในตําบลซึ่งอาจไม่ต้อง
เรียงเนื้อหารายวิชาตามลําดับก็ได้ แต่จะจัดเรียงตามความสะดวกในการการเดินทางของผู้เข้า
อบรม และร่นระยะเวลาในการเดินทางจากฐานต่างๆให้น้อยที่สุดเพื่อให้มีเวลาแลกเปลี่ยนในแต่
ละฐานให้มากขึ้น 

๒) การจัดเวลาให้กับแต่ละเนื้อหานั้นพิจารณาจากสิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องนําไป
ประยุกต์ใช้และขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เวลาที่ต้อง
ใช้ในการคิดรวบยอดเพื่อไปประยุกต์ใช้ในภาพรวมเช่น เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดระเบียบองค์กร
ชุมชนอย่างไรเพื่อให้เกิดตําบลสุขภาวะนั้น จะต้องจัดให้ทุกคนเข้าใจเหมือนกัน  พร้อมๆกัน จึง
จัดตารางให้มีการบรรยายในตอนเช้าของวันแรก และตามด้วยการบรรยาย สาธิต ปฏิบัติเรื่อง 
FAP MODEL ในตอนบ่ายวันเดียวกันเพื่อให้ทุกคนเข้าใจภาพรวมในเนื้อหาเหมือนๆกัน  ส่วน
รูปธรรมที่เป็นความสําเร็จแต่ละฐานเรียนรู้นั้นจัดเวลาให้เท่ากัน  ยกเว้นการฝึกปฏิบัติการนําใช้ 
FAP MODEL ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่ตําบลเครือข่ายจะต้องนําไปใช้ขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรม
สร้างสรรค์ให้ได้ต่อไปนั้นจะมีเวลาในการแลกเปลี่ยนมากว่ากิจกรรมอื่นๆ  

๓) จัดกิจกรรมการประเมินผลเพื่อให้ทราบว่าตําบลเครือข่ายสามารถกลับไป
ขับเคลื่อนงานตัวช้ีวัดได้หรือไม่ จึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับ
เพื่อให้ทุกคนจากพื้นที่เดียวกันร่วมคิดว่าในตําบลของตนนั้นมีต้นทุนที่เกี่ยวกับสุขภาวะอะไรอยู่
แล้วบ้าง แล้วจะนําสิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนที่ตําบลปากพูนไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร  ใครเป็น
คนเริ่ม ใครเป็นคนทําบ้าง เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันให้เกิดขึ้นระหว่างตําบลปากพูนกับตําบล
เครือข่ายได้มีข้อตกลงร่วม คิดร่วมก่อนเดินทางกลับ 

 
๑.๗ การพิจารณาหลักสูตร 
เป็นขั้นตอนที่นําหลักสูตรฉบับร่างเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่าเป็นไปได้หรือไม่ในการนํา

ใช้ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร อย่างไรบ้างโดยมีการพิจารณาดังนี้ 
๑) การพิจารณาจากคณะอํานวยการ ทีมวิทยากร และนักจัดกระบวนการ แล้วนําข้อมูล

ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 
๒) พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งได้รับการพิจารณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.

ขนิษฐา นันทบุตร จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 
ผู้อํานวยการสํานัก ๓ จากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
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๑.๘ ปรับปรุงหลักสูตร 
เป็นขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะโดยการจัดประชุมทีมงาน วิทยากร

เพื่อปรับเนื้อหาสังเขปที่ใช้แลกเปลี่ยน วิธีการสอน จัดทําเอกสารประกอบการจัดอบรม 
การปรับปรุงหลักสูตรของตําบลปากพูนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมโดยการวิเคราะห์จาก

ผลการประเมินผู้เข้าอบรม ดังนั้น การปรับปรุงวิธีการแลกเปลี่ยนจึงมีทุกครั้ง แต่จะมีการปรับปรุงครั้ง
ใหญ่ปีละครั้งเมื่อสิ้นการอบรมให้กับเครือข่ายในแต่ละปี โดยทีมวิชาการได้นําผลการประเมินทั้งหมดมา
วิเคราะห์ ถอดบทเรียนรู้จากทีมทํางานทั้งหมดแล้วปรับปรุงตัวหลักสูตรให้ยืดหยุ่นทุกปี 

 
๑.๙ ทดลองใช้หลักสูตร 
เป็นขั้นตอนการทดลองจัดอบรมจริงๆ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในวิธีการต่างๆ เพื่อ

ปรับปรุงให้ เหมาะกับสถานการณ์อีกครั้ง ซึ่งการทดลองใช้หลักสูตรจริงเป็นการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยเรียนเรียนรู้เสมือนจริงขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ทดลองเป็นวิทยากร และทีมทํางานที่เหลือเป็นผู้
วิพากษ์ เพื่อการพัฒนา โดยทุกคนจะต้องวิพากษ์ต้ังแต่ วิทยากรฐานเรียนรู้ว่ามีทักษะการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพียงพอแล้วหรือไม่ ต้องปรับปรุงอะไร เนื้อหาสาระเป็นอย่างไร เวลาที่ใช้เหมาะสมหรือไม่ มีการ
ประเมินและสะท้อนกลับถึงวิธีการนําไปประยุกต์ใช้กับผู้ที่มาจากตําบลเครือข่ายหรือไม่เป็นต้น 

 
๑.๑๐ จัดทําหลักสูตรฉบับสมบูรณ์และสร้างแนวทางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เป็นขั้นตอนการนําปัญหา อุปสรรคที่พบจากการทดลองจัดอบรม เช่น ระยะเวลาที่ใช้

ข้อเสนอแนะการทดมาปรับปรุงหลักสูตรให้สมบูรณ์พร้อมแก่การนําใช้  แต่ตัวหลักสูตรที่พัฒนามาอย่าง
สมบูรณ์นั้นมีความยากต่อการทําความเข้าใจสําหรับวิทยากรและบุคคลทั่วไป  คณะทีมงานจึงได้สร้าง
แนวทางจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นเพื่อใช้สื่อในการทํางานด้วยกันทั้งภายในและนอกตําบล 

 
๑.๑๑ จัดการอบรมจริงตามหลักสูตร 
ในการจัดอบรมจริงตามหลักสูตรนั้นจะต้องมีการประเมินผลการจัดทุกรุ่น ต้ังแต่

กระบวนการจัดอบรมและผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดเพื่อนําข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาใช้ปรับแนวทางการ
จัดการอบรมให้เหมาะสมต่อไป  

๑.๑๒ ปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ยืดหยุ่น 
จากการพบว่าแต่ละรุ่นที่อบรมนั้นมีบริบทของผู้มาเรียนไม่เหมือนกันทําให้คณะทํางานได้

เรียนรู้ว่าควรปรับปรุงอะไรบ้าง สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ  
๑) จัดส่งข้อมูลผู้เข้าอบรมให้ทีมงานทุกคนทราบก่อนว่า มีใครบ้าง  จากตําบลอะไร 

ทุนทางสังคมของพื้นที่นั้นมีอะไรบ้าง ผู้เข้าอบรมมีตําแหน่งเป็นอะไร ต้องพิจารณาก่อนว่าแต่ละ
ตําบลน้ันมนุษย์ทองคําที่มาร่วมแลกเปลี่ยนนั้นเป็นใครบ้าง เพื่อทีมวิทยากรได้ปรับเปลี่ยนวิธีการ
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แลกเปลี่ยน เทคนิคที่ใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลเหล่านั้น ทําให้วิธีการแลกเปลี่ยนอาจไม่แข็งและ
ตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับบริบทผู้ที่เข้ามาอบรมในแต่ละครั้งนั้นๆไป 

๒) นักจัดกระบวนการต้องนําข้อมูลจากการประเมินเข้าที่ประชุมเพื่อแจ้งให้กับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทราบและปรับปรุงในครั้งต่อๆไป 

 
๒) การพัฒนาหลักสูตร เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาโครงการทั้งหมดที่จัดทําขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด

การดําเนินการดังนี้ 
๒.๑) การแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการหลักสูตร ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ คณะทํางานที่

รับผิดชอบในการจัดทํา กํากับ ติดตาม ประเมินผลการนําใชห้ลักสูตร 
๒.๒) ศึกษา/ทบทวนเป้าหมายการจัดการอบรม  ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ การเข้าใจที่ตรงกันของ

คณะทํางานเพื่อร่างหลักคิด และกิจกรรม การประเมินผลหลักสูตร 
๒.๓) ระบุกิจกรรมการจัดการสุขภาวะชุมชนในตําบล ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ ข้อมูลทุนทางสังคม

ในตําบลท่ีพร้อมจะเป็นแหล่งเรียนรู้ว่ามีที่ใหนบ้างเพื่อใช้ในการศึกษาเชิงลึก และถอดบทเรียนต่อไป 
๒.๔) ศึกษาเพื่อถอดบทเรียนระบบการจัดการสุขภาวะชุมชน ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ ชุดความรู้

เรื่องการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนตําบลปากพูน 
๒.๕) พัฒนาศักยภาพทีมงานให้พร้อมสําหรับการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลลัพธ์ที่

ต้องการคือ คณะทํางานโครงการทุกฝ่ายมีความรู้ เข้าใจ มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเอ้ออํานวย
ให้คณะทํางานภาคประชาชนได้มีทักษะ ความรู้ เข้าใจ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๖) ร่างหลักสูตรการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนตําบลปากพูน ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ เพื่อใช้เป็น
ตุ๊กตาให้คณะทํางานทุกฝ่ายได้พิจารณา ปรับปรุง เพื่อเตรียมเข้าสู่การพิจารณาโดยคณะกรรมการที่แต่งต้ังขึ้น 

๒.๗) การพิจารณาหลักสูตร ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
๒.๘) ปรับปรุงหลักสูตร  ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ เพื่อให้หลักสูตรมีความครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมใช้

งานได้จริง 
๒.๙) ทดลองใช้หลักสูตร  ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจร่วมกันในเรื่องการจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบทบาทหน้าที่ของตน มองเห็นภาพรวม สามารถเชื่อมโยงงานได้ทั้งระบบ 
๒.๑๐) จัดทําหลักสูตรฉบับสมบูรณ์และสร้างแนวทางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผลลัพธ์

ที่ต้องการคือ เพื่อใช้เป็นเอกสาร คู่มือที่ทุกคนใช้ในการทําความเข้าใจร่วมกันเพื่อดําเนินการโครงการที่มี
ประสิทธิภาพ 

๒.๑๑) จัดการอบรมจริงตามหลักสูตร ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมจากตําบล
เครือข่ายมีแรงบันดาลใจที่จะกลับไปสร้างสุขภาวะโดยชุมชนให้กับตําบลของตน   
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๒.๑๒) ปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ยืดหยุ่น ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ ผู้เข้า
อบรมมีความพึงพอใจขั้นสูงสุด และบรรลุตามเป้าหมาย ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ 
 
๓) การเสริมการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 

ตําบลปากพูนได้ให้ความสําคัญกับการเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการนําใช้
ระบบฐานข้อมูลเพื่อสุขภาวะชุมชน ที่มีการดําเนินกระบวนการ FAP Model ๙ ขั้นตอนในทุกๆ ปี เพื่อเป็น
การปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อนําสู่การนําใช้ข้อมูลในการวางแผนการดําเนินนโยบาย
ของ อบต.  โดยผู้บริหารของ อบต. ได้ใช้ข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมมาใช้ในการทําเวทีประชาคม มีการนําข้อมูล
ที่ได้ในแต่ละปีนําเข้าสู่เวทีประชาคมในแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
ทุกคน เพื่อใช้ข้อมูลที่ดีรับในการนําเสนอโครงการหรือกิจกรรมสู่ อบต. เพื่อร่วมกําหนดแผนและนโยบายใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จนเกิดเป็นนโยบายสาธารณะของ
ชุมชน 
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แผนงานที่ ๒  
การขับเคลื่อนตําบลเครือข่าย 

 
การขับเคลื่อนตําบลเครือข่ายเพื่อให้เกิดการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนนั้น ในแผนการดําเนินงาน

การพัฒนาศักยภาพของตําบลเครือข่ายนั้น ตําบลศูนย์เรียนรู้ต้นแบบอย่างตําบลปากพูนก็มีแนวทางการ
ดําเนินงานที่ผ่านมาอย่างเป็นระบบ และภาพความสําเร็จของการขยายงานเครือข่ายก็เป็นไปอย่างเห็นได้ชัด  
ซึ่งกระบวนการก็เริ่มต้ังแต่การสรรหาตําบลที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน  และ
หลังจากนั้นก็นําเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตําบลต้นแบบและตําบลเครือข่าย  โดยนํา
ตัวแทนแกนนําแต่ละตําบล เข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนที่ยึดหลักการผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  รู้สึก
สนุก และประทับใจ โดยผ่านการปฏิบัติจริง    และการเรียนรู้ร่วมกันนี้  ทําให้ตําบลเครือข่ายได้นําแนวคิดนี้   
ไปประยุกต์ใช้กับบริบทของตนอย่างมีแรงบันดาลใจ และหวังผลสําเร็จที่เกิดขึ้น   ต่อจากนั้นตําบลต้น
แบบอย่างตําบลปากพูนก็สร้างกระบวนการหนุนเสริมให้เกิดแรงกระเพื่อมในการขับเคลื่อนตําบลเครือข่ายที่
จะนําตําบลตนเองเข้าสู่การจัดการสุขภาวะโดยชุมชนอย่างเต็มรูปแบบต่อไป  ซึ่งขั้นตอนในแต่ละกระบวนการ
นั้นขออธิบายรายละเอียดจากการปฏิบัติจริงได้ดังนี้ 

๑) การสรรหาและชักชวนเข้าร่วมเป็นตําบลเครือข่ายฯ 
การสรรหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาเข้าร่วมเครือข่ายในโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน นั้นมีวิธีการสรรหา และการชักชวนเข้าร่วมโครงการ
โดยมีขั้นตอนการ ดังต่อไปนี้ 

วิธีการสรรหาเครือข่ายฯ 
ก) การสรรหาจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นด้วยกัน 
ความสัมพันธ์ของผู้บริหารท้องถิ่นด้วยกันเกิดขึ้นจาก เช่น ความสัมพันธ์จากภารกิจงานที่ต้องทํา

ร่วมกัน  เวทีการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ  และจากอยู่ร่วมสมาคมเดียวกันเป็นต้น ส่งผลให้เกิดความสนิทสนมและ
เห็นศักยภาพซึ่งกันและกัน  ทําให้เกิดความเชื่อมั่น  เชื่อใจที่จะร่วมทีมทํางานด้วยกัน  

ข) การสรรหาจากความโดดเด่นของทุนทางสังคมในแต่ละพื้นที่ การค้นหาความโดดเด่น จาก
กิจกรรมเด่น หรือนวัตกรรมเด่นที่เป็นทุนของแต่ละพื้นที่ เนื่องจากแนวความคิดที่ว่า หากพื้นที่ที่มีกิจกรรมเด่น  
ชุมชนเข้มแข็งอยู่แล้วถือว่าเป็นทุนที่ดีของการทําตําบล สุขภาวะ  และจะพยายามให้กระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัด  
เพื่อที่จะให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเห็นผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ชัดขึ้น เช่น การที่พ้ืนที่
ไกลๆ อย่างภาคอีสาน หรือภาคเหนือ ก็จะกระตือรือร้น และตั้งใจที่จะเรียนรู้อย่างเต็มที่เนื่องจากความเป็นอยู่  
วัฒนธรรมที่ต่าง และสถานที่ที่แปลกแตกต่างทําให้เกิดความต่ืนเต้น และเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนได้
เป็นอย่างดี 
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ค) การสรรหาจากข้อมูลข่าวสาร  การสรรหาข้อมูลจากการบอกกล่าวของคณะทํางานกลาง ไม่
ว่าจะเป็นจากหัวหน้าส่วนต่าง ๆของ อบต.หรือเจ้าหน้าที่ที่มีข้อมูล   หรือจากการค้นหาจากอินเตอร์เน็ท  
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของท้องถิ่นต่าง ๆ และข้อมูลจากสํานักงานท้องถิ่นจังหวัด เป็นต้น 

วิธีการชักชวนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ 
เมื่อได้ข้อมูลและรายชื่อของท้องถิ่นตําบลต่าง ๆ จากการสรรหามาแล้ว ผู้ประสานก็คือผู้จัดการ

โครงการ ฯ จะทําหน้าที่ประสานงานเป็นหลัก โดยมีขั้นตอนของการชักชวนเข้าร่วมเครือข่าย คือ  
ขั้นตอนที่ ๑) การบอกถึงวัตถุประสงค์ของการชักชวนเข้าร่วมโครงการฯ วิธีการดําเนินงานที่

จะต้องไปขับเคลื่อนต่อ และผลประโยชน์ที่ตําบลจะได้รับจากการเป็นเครือข่ายฯ  
ขั้นตอนที่ ๒) ส่งรายละเอียดที่เป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาฝึกอบรม  และรายละเอียดที่เป็น

ภารกิจที่พ้ืนที่เครือข่ายฯจะต้องทํา 
ขั้นตอนที่ ๓) ประสานขอคําตอบการเข้าร่วมอีกครั้ง  พร้อมกับขอรายชื่อผู้ที่จะต้องมาลงนามทํา

บันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
ขั้นตอนที่ ๔) หลังจากนั้นมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่ําเสมอสร้างความคุ้นเคยและ

สัมพันธภาพที่ดี  และคอยแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระหันของตําบลเครือข่ายฯในการเข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายตําบลสุขภาวะ  อย่างเช่น บางพื้นที่ที่ตกปากรับคําแล้วเกิดเปลี่ยนใจไม่มาเนื่องจากติดขัดบาง
ประการ ถ้าหากทีมงานไม่ประสานอย่างต่อเนื่องจะทําให้แก้ไขสถานการณ์ไม่ทัน อาจเกิดความเสียหายได้ 
 

๒) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตําบลต้นแบบและตําบลเครือข่าย 
กระบวนการถัดไปหลังจากที่โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการ

สุขภาวะโดยชุมชน ได้สรรหาเครือข่ายครบตามจํานวน และมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดแล้ว ก็จะนําเครือข่ายเข้า
สู่กระบวนการถัดไป ก็คือการเปิดเวทีให้ตําบลต้นแบบอย่างตําบลปากพูนกับตําบลเครือข่ายได้มาพบเจอกัน  
ร่วมสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน  รับทราบบทบาทและหน้าที่ของการเป็นเครือข่ายฯ  การเปิดเวทีเพื่อเจอกัน ปี
ละ ๓ ครั้ง  จะขอกล่าวรายละเอียดดังนี้ 

เวทีครั้งที่ ๑  การค้นหาทุนในพื้นที่  มีวัตถุประสงค์เพื่อ   เป็นเวทีที่เปิดให้ตําบลต้นแบบ ได้
ช้ีแจงรายละเอียด สร้างความเข้าใจ   ส่งผลให้ตําบลเครือข่ายได้รับทราบบทบาทของตนเอง   รับทราบภาระ
งานในการเป็นเครือข่ายตําบลสุขภาวะ  เมื่อรับทราบก็จะเข้าสู่พิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ  ร่วมกันทุก
พ้ืนที่  เพื่อเป็นพันธสัญญาในการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน   และร่วมกันทํากิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดค้น
หาศักยภาพทุนของตนเองในเบื้องต้น  หลังจากนั้นก็กําหนดวันที่จะส่งตัวแทนแกนนําที่ละ ๓๐ ท่านเข้ามา
ฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในตําบลปากพูนเป็นรุ่นๆ ดังตารางที่ ๑ แสดงไว้ในภาคผนวก 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเปิดเวทีครั้งที่ ๑ นี้ทําให้เกิดการพบเจอกันของเครือข่ายตําบลสุขภาวะ  และ
ที่สําคัญคือตําบลต้นแบบได้สร้างความเข้าใจร่วม เพื่อให้เกิดกิจกรรมขับเคลื่อนต่อไป โดยการที่เครือข่ายส่งทุน
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คน คือ ส่งแกนนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบต่อไป  ตามตารางการจัดฝึกอบรม  ในหลักสูตรการ
จัดการสุขภาวะโดยชุมชนตําบลปากพูน    ที่ได้กําหนดไว้ เป็นเวลา ๕ วัน  ซึ่งจะได้อธิบายได้ดังนี้ 

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ตามตารางการจัดฝึกอบรม ของโครงการพัฒนาเครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน   เป็นเวลา ๕ วัน   ตําบลเครือข่ายฯ จํานวน 
๑๐ รุ่น   รุ่นละ ๒ พ้ืนที่  พ้ืนที่ละ ๓๐ คน  (รวมจํานวน ๖๐ คน ต่อหนึ่งรุ่น) ดังตารางที่ ๒ แสดงไว้ใน
ภาคผนวก 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ส่งผลให้แกนนําของตําบลเครือข่าย ได้
รับรู้ว่าการขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะนั้นเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่เห็นมานั้นที่ผ่านการ
สังเกตและผ่านการปฏิบัติจริงมาแล้วนั้นมาทบทวนกิจกรรมในพื้นที่ของตนเอง  แล้วส่งผลให้เกิดแนวความคิด
ที่อยากจะกลับไปทําที่พ้ืนที่ของตนเองบ้าง  จนทําให้เกิดการสร้างกิจกรรมสร้างสรรในพื้นที่ต่อไป    

เวทีครั้งที่ ๒  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้   มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของตําบล
เครือข่ายในการพัฒนาพื้นที่ของตน  หลังจากผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากตําบลต้นแบบไปแล้วได้นําแนวคิด 
หรือหลักปฏิบัติจากตําบลต้นแบบไปปรับใช้ในพื้นที่ให้เหมาะสมกับบริบทของตน  เมื่อถึงช่วงระยะเวลาที่
เครือข่ายได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครบทุกรุ่นแล้ว  หน้าที่ของตําบลต้นแบบจะต้องเปิดเวทีครั้งที่สอง  เพื่อ
จะให้ตําบลเครือข่ายได้มาแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนที่ตนได้ไปปรับใช้ และแต่ละพื้นที่เกิด
กิจกรรมสร้างสรรค์อะไรขึ้นบ้าง  มีปัญหาอุปสรรค อะไรที่เจอ หาวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อข้ามผ่านอย่างไร  ก็จะได้
บทสรุปการพัฒนา  และกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งผลให้เกิดแหล่งเรียนรู้โดยชุมชน 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเปิดเวทีครั้งที่ ๒ คือพื้นที่ตําบลเครือข่ายที่ได้กลับไปพัฒนาสร้างกิจกรรมที่
สร้างสรรค์เกิดขึ้นในพื้นที่ก็จะนําประสบการณ์ที่ตนเองไปกระทํา มาเล่าสู่กันฟัง และตําบลต้นแบบก็จะได้รับรู้
ถึงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงาน  และสามารถวางแผนงานต่อไปที่จะรุกขยายแผนการดําเนินงานต่อ
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป 

เวทีครั้งที่ ๓  การจัดการสุขภาวะโดยชุมชน  วัตถุประสงค์ในการเปิดเวทีครั้งนี้เพื่อหาข้อสรุป
ร่วมกันในการกระบวนการพัฒนาตําบลสุขภาวะและแสดงศักยภาพทุนทางสังคมเฉพาะประเด็นของแต่ละพื้นที่
โดยที่มีชุมชนเป็นแกนหลักในการจัดการ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตําบลต้นแบบอย่างปากพูนกับตําบลเครือข่ายฯ นั้นการออกแบบ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ สามารถปรับได้ตลอดเวลาเพื่อรองกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง   ได้
ตลอดเวลา  เพื่อเป้าหมายสูงสุดที่หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วเครือข่ายเข้าใจ  สนุก ประทับใจและเกิด
แรงบันดาลใจที่อยากกับไปพัฒนาพื้นที่ตนอย่างมีความหวัง และเห็นร่วมตรงกันทุกฝ่าย  

ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดเวทีครั้งที่ ๓ เป็นการเจอกันเพื่อแสดงพลังของภาคประชาชนที่ขับเคลื่อน
ให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และภาคประชาชนที่เป็นแกนหลักของชุมชนท้องถิ่นได้เจอกัน
แลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กัน   ทําให้เกิดเครือข่ายของคนที่ทําเรื่องดีเพื่อบ้านตนเองมากขึ้น 
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๓) การหนุนเสริมตําบลเครือข่ายฯให้ขับเคลื่อนสู่ตําบลสุขภาวะ 
การหนุนเสริมตําบลเครือข่ายฯให้ขับเคลื่อนสู่ตําบลสุขภาวะนั้น เป็นกระบวนการที่ตําบลต้นแบบ

จะต้องออกแบบเพื่อให้เกิดการเช่ือมประสานระหว่างท้องถิ่นในลักษณะของการเป็น “พี่เลี้ยงให้น้อง”       
กระบวนการหนุนเสริมจะเกิดขึ้นหลังจากที่พ้ืนที่เป้าหมายได้ตกลงใจเข้าร่วมเป็นตําบลเครือข่ายกับโครงการ
พัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน    แนวทางและวิธีการหนุนเสริม
ของตําบลต้นแบบ ที่เกิดขึ้นแบ่งได้เป็น ๓ ระยะ คือ ระยะก่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ระยะระหว่างการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระยะหลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๓.๑)ระยะก่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การหนุนเสริมให้กับตําบลเครือข่ายฯในช่วงก่อนเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นทําได้ใน

ลักษณะของการให้คําแนะนํา เช่น  ๑) การออกแบบเอกสารให้การแนะนําในเรื่องการค้นหาคุณสมบัติของ
ผู้เข้าร่วมที่เป็นแกนนํา  จํานวน ๓๐ คน   เอกสารทําความเข้าใจโครงการฯ   บทบาทและหน้าที่ของตําบล
เครือข่ายฯ  ที่จะต้องเข้ามาสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลักสูตรตําบลสุขภาวะ  ๒) การสร้างข้อตกลง
ในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากเครือข่ายฯในการอบรม   ๓) การนําใช้เครื่องมือปฏิบัติการค้นหา
ทุนทางสังคมของพื้นที่เครือข่ายในเบื้องต้น   ๔) ประสานงานสร้างความเข้าใจ  สร้างสายสัมพันธ์ และ
ตรวจสอบข้อมูลความพร้อมเป็นระยะๆ    ๕) สรุปผลของทุนจากการนําใช้เครื่องมือฯในแต่ละพื้นที่เพื่อเป็น
ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งแรก(เวทีค้นหาทุนในพื้นที่)  

ผลลัพธ์ที่ได้จากการหนุนเสริมตําบลเครือข่ายฯในระยะก่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น ทําให้เกิด
การเตรียมความพร้อมและรู้ทิศทางของการเตรียมทุนคนที่มีศักยภาพตรงตามคุณสมบัติที่จะส่งมาแลกเปลี่ยน
กับตําบลต้นแบบ 

๓.๒) ระยะระหว่างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หลังจากการเปิดเวทีในครั้งแรก(เวทีค้นหาทุนในพื้นที่) ตําบลเครือข่ายมีหน้าที่คัดเลือกแกนนํา  

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ตําบลปากพูนจํานวน ๓๐ คน เป็นเวลา ๕ วัน ในระยะเวลาระหว่างการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้   ตําบลต้นแบบมีหน้าที่ดังนี้ 

๑) สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ในรูปแบบของ ๔ MAT (ของแมคคาร์ธี: 
๑๙๘๐) ที่ตําบลต้นแบบจะเป็นผู้สร้างกระบวนการให้เกิดการสร้างความรู้มากกว่าการถ่ายทอดความรู้
จากวิทยากรเพียงอย่างเดียว  ทําให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้ถ่ายทอด โดยผู้เรียนผ่านการ
รับรู้ / รู้สึก   ผ่านการสังเกต  แล้วส่งผลให้เกิดแนวความคิด  และก่อให้เกิดการกระทําตามมา   
โดยแนวทางการเรียนรู้ได้ยึดหลักผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  รู้สึกสนุก มีความประทับใจ  โดยผ่าน
การปฏิบัติจริง และนําประสบการณ์ที่เกิดขึ้นไปปรับใช้กับพ้ืนที่ต่อไป   โดยกระบวนการวันสุดท้ายของ
หลักสูตร จะเป็นสื่อที่บ่งบอกถึงพันธะสัญญาและภารกิจที่ตําบลเครือข่ายจะต้องกลับไปดําเนินการใน
พ้ืนที่ เช่น วันสุดท้ายจะมีกิจกรรมของการระดมสมองใน ๓ ประเด็น คือ ๑.) ทุนทางสังคมในพื้นที่ของ
ท่านมีอะไรบ้าง  เช่น     ช่ือกลุ่มอะไร   อยู่ในระบบใด  แกนนํามีใครบ้าง  สถานที่อยู่หมู่ไหน   ๒.)  
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จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงในพื้นที่ตําบลปากพูน  ท่านเห็นอะไร  และสิ่งใดที่จะ
สามารถนําไปพัฒนาหรือต่อยอดใช้ได้ในพื้นที่ของท่านได้    มีวิธีการพัฒนาอย่างไร  ๓.) จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงในพื้นที่ตําบลปากพูนท่านเห็นว่า  พ้ืนที่ปากพูนควรปรับปรุงและ
แก้ไขในด้านใดบ้าง  ซึ่งผลของการจัดกิจกรรมในวันสุดท้ายนี้จะเป็นแนวทางให้เกิดกระบวนการติดตาม
ให้กําลังใจอย่างมีทิศทาง 

 ๒) การบริการและอํานวยความสะดวกเพื่อสร้างความประทับใจ ทั้งในเรื่องอาหาร ที่พัก
(โฮมสเตย์)  การบริการรับ-ส่ง ของเจ้าของบ้านพัก   เช่น ตําบลต้นแบบจะเป็นผู้ที่ต้องให้การบริการ 
อย่างเต็มที่โดยยึดความพอใจของแขกที่มาพักเป็นอันดับแรก  อย่างเช่นเรื่องการบริการรับส่งของ
เจ้าของบ้านพัก ถ้าหากแขกต้องการออกไปไหนก็จะมีหน้าที่รับส่งให้  หรือเรื่องของการบริการอาหาร 
แขกต้องการรับประทานอะไรเป็นพิเศษเจ้าของบ้านพักก็จะจัดสรรมาให้ (โดยยึดหลักที่ว่า ฉิบหายไม่ว่า 
เอาหน้าไว้ก่อน )  

ผลลัพธ์ที่ได้จากการหนุนเสริมตําบลเครือข่ายฯในระยะระหว่างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
นั้น เกิดองค์ความรู้ใหม่ทั้งผู้ให้และผู้รับจากการได้เกิดการเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  มีการเรียนรู้
กระบวนการสร้างตําบลสุขภาวะ  และตําบลเครือข่ายมีแรงบันดาลใจกลับไปขับเคลื่อนงานอย่างบูรณาการ
มากขึ้น 

 
๓.๓) ระยะหลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ตําบลต้นแบบ จะเสร็จสิ้นในระยะเวลา  ๕  วัน  หลังจาก

นั้น แนวทางการหนุนเสริมของตําบลต้นแบบจะทําได้โดยผ่านกิจกรรมตามลําดับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้    
๑) การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งที่ ๒(การพัฒนาแหล่งเรียนรู้) 
หลังจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ตําบลต้นแบบไปแล้ว การสนับสนุนของตําบลต้นแบบที่

จะต้องดําเนินการต่อ คือการจัดส่งเอกสารที่เกิดจากการระดมสมองของทีมในวันสุดท้ายของการ
แลกเปลี่ยน เพื่อเป็นแนวทางและเห็นข้อมูลของตนเอง เพื่อไปดําเนินการขับเคลื่อนต่อไปในพื้นที่  และ
หลังจากนั้นการประสานงานจะต้องทําอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและกระตุ้นอย่างเป็นระยะ โดยทีม
วิชาการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนในครั้งที่ ๒ ต่อไป 

๒) การลงพื้นที่ติดตามให้กําลังใจตําบลเครือข่ายฯ 
การลงพื้นที่เพื่อติดตามให้กําลังใจกับเครือข่ายฯ เกิดขึ้นหลังจากเปิดช่วงเวลาให้กับตําบล

เครือข่ายฯได้จัดกระบวนการเพื่อนําสิ่งที่เรียนรู้จากตําบลต้นแบบไปปรับใช้กับพ้ืนที่  เป็นช่วงเวลาที่
พ้ืนที่กําลังเกิดแรงกระเพื่อมชุมชนกําลังร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ประโยชน์ของการติดตามให้
กําลังใจเป็นการสร้างแรงกระตุ้นอีกระลอกให้กับเครือข่ายฯเพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่ในการต้อนรับพ่ี
เลี้ยง  ประโยชน์ในด้านงานวิชาการ คือการได้เห็นศักยภาพทุนในพื้นที่จริง เพื่อเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน
การตัดสินใจสนับสนุนการสร้างทีมวิชาการของพื้นที่ให้มีศักยภาพรองรับการจัดการค้นหาทุนทางสังคม
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ในพื้นที่ของตนเอง อย่างกรณีเช่น การลงติดตามให้กําลังใจในพื้นที่อบต.วังน้ําคู้ อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก   และได้เห็นทุนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้มแข็งเช่นชมรมผู้สูงอายุ  ศูนย์เรียนรวม  หรือป่าชุมชน 
เป็นต้น ทีมงานคิดว่าน่าจะเป็นตําบลศูนย์ฝึกได้  จึงได้วางแนวทางของการสร้างทีมวิชาการเครือข่ายฯ
ให้เข้มแข็งต่อไป 

๓) การเปิดเวทีครั้งที่ ๓(การจัดการสุขภาวะโดยชุมชน) 
การเปิดเวทีครั้งที่ ๓ (การจัดการสุขภาวะโดยชุมชน)  เกิดขึ้นหลังจากที่ตําบลต้นแบบได้

ลงพื้นที่ติดตามให้กําลังใจตําบลเครือข่ายแล้ว ได้นําข้อมูลมารวบรวมดูความก้าวหน้าของตําบล
เครือข่ายเพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์ในการออกแบบกิจกรรม ในการเปิดเวทีครั้งที่ ๓ ที่สะท้อนการ
จัดการสุขภาวะโดยชุมชน เป็นแกนหลักในการแสดงพลัง 

๔) การสร้างทีมและหนุนเสริมศักยภาพเครือข่ายวิชาการ 
การสนับสนุนเครือข่ายฯ อีกประการที่ตําบลต้นแบบอย่างตําบลปากพูนได้กระทําไว้ คือ การ

สร้างเครือข่ายงานวิชาการให้เกิดขึ้นในทุกพ้ืนที่ที่เป็นตําบลเครือข่าย  เหตุผลของการสร้างทีม
เครือข่ายวิชาการนั้นเนื่องมาจาก   หลายๆพ้ืนที่พบอุปสรรคในการขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะ คือการ
ขาดนักวิชาการในชุมชนท้องถิ่น   ดังนั้นตําบลปากพูนจึงได้วางแนวทางในการข้ามผ่านปัญหานี้โดย
การสร้างแนวทาง ในการสร้างทีมวิชาการเครือข่ายขึ้นมารองรับการขยายตัวของตําบลศูนย์ฝึก วิธีการ
สร้างทีม และการหนุนเสริมศักยภาพ มีลําดับดังต่อไปนี้   

๔.๑) มองหาเครือข่ายที่มีศักยภาพของทุนทางสังคมมีความพร้อม    
๔.๒) ศึกษาผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และเห็นชอบในแนวทางการจัดการสุขภาวะโดย

ชุมชน  ๔.๓) ขอความร่วมมือผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดการหานักวิชาการพื้นที่ส่งเข้าร่วมฝึก
กระบวนการ Recap 

๔.๔) จัดส่งเอกสารคู่มือปฏิบัติการค้นหาทุนให้ศึกษาและทดลองนําใช้ในพื้นที่ก่อน    
๔.๕) สร้างเวทีให้เกิดกระบวนการฝึกนําใช้เครื่องมือ คือการนําทีมวิชาการลงฝึก

การทํา Recap ในพื้นที่เครือข่ายด้วยกัน 
๔.๖) ฝึกความเช่ียวชาญและสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันด้วยการหมุนเวียนการค้น

ทุนสลับกันไป เช่น ทีมวิชาการของ อบต.ดงมูลเหล็ก  และอบต.ไกรนอก ไปช่วยถอดองค์ความรู้
ให้กับอบต.วังน้ําคู้  เพราะฉะนั้น อบต.วังน้ําคู้จะต้องไปช่วยถอดองค์ความให้กับทั้งอบต.ไกรนอก 
และอบต.ดงมูลเหล็ก เช่นกัน 

๔.๗) การสร้างความสําคัญในตัวบุคคล และยกย่องขึ้นมาเป็นแกนนําของทีม   เช่น 
เมื่อนักวิชาการท่านใด มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น   ก็จะถูกแต่งต้ังขึ้นมาเป็นแกนหลักของทีม 

๔.๘) เป็นที่ปรึกษาและอํานวยความสะดวกในทุกๆด้านของการจัดการสุขภาวะ
โดยชุมชน 
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 กระบวนการหนุนเสริมตําบลเครือข่าย จะสําเร็จได้นั้นต้องอาศัยสายสัมพันธ์ที่ดีองการเป็นที่ปรึกษา
ให้กับเครือข่ายได้ในทุกๆด้าน ต้องมีการติดต่อประสานงานในทุกระยะ  และที่สําคัญผู้บริหารจะต้องเอาใจใส่  
และเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะอย่างเป็นระบบ  พร้อมกับการไว้วางใจทีมคณะทํางาน ให้
ทํางานอย่างเต็มที่  

ผลลัพธ์ที่ได้จากการหนุนเสริมตําบลเครือข่ายฯในระยะหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ก่อให้เกิดกระบวนการติดตามผลอย่างใกล้ชิดเป็นแรงส่งเกิดการกระเพื่อมของกระแสการสร้างตําบลสุขภาวะ  
และยังส่งผลให้ตําบลเครือข่ายเกิดการสร้างทีมงานรองรับงานที่จะดําเนินการต่อไป อย่างเช่นการสร้างทีม
วิชาการในพื้นที่เป็นต้น 
 
 

 

แผนงานที่ ๓ 
การสร้างและจัดการองค์ความรู้ 

 
การสร้างองค์ดวามรู้และการจัดการความรู้นั้น ตําบลปากพูนได้มีการดําเนินการ ๒ ส่วน คือ ๑) 

การจัดการความรู้ และ ๒) การสร้างองค์ความรู้ผ่านการศกึษาวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  
๑. การจัดการความรู้ มีการดําเนินงานผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑.๑) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตําบลต้นแบบและตําบลเครือข่าย  
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

๑) เพื่อค้นหาทุนทางสังคมและศักยภาพที่มีของ อปท.เครือข่าย 
๒) เพื่อให้ อปท.เครือข่าย ได้มีวิธีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของตนเอง 
๓) เพื่อให้ อปท.เครือข่าย ได้เข้าใจกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                                            
๔) เพื่อให้อปท.เครือข่ายได้รู้วิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
การจัดกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตําบลต้นแบบและตําบลเครือข่าย เป็น

เวทีที่เปิดให้ตําบลต้นแบบ ได้ช้ีแจงรายละเอียดและสร้างความเข้าใจกับตําบลเครือข่าย  ทําให้ตําบล
เครือข่ายได้เข้าใจบทบาทของตนเอง  รับทราบภาระงานในการเป็นเครือข่ายตําบลสุขภาวะ  หลังจาก
นั้นก็จะเข้าสู่พิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือของทุกพ้ืนที่  เพื่อเป็นพันธสัญญาในการขับเคลื่อนให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และร่วมกันทํากิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดค้นหาศักยภาพทุนของตนเองใน
เบื้องต้น  กําหนดวันที่จะส่งตัวแทน/แกนนําอปท.ละ ๓๐ ท่านเข้ามาฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ตําบลปากพูน เพื่อให้เกิดแกนนําที่เข้าใจกระบวนการ/วิธีการทํางาน สามารถนําความรู้ที่ได้กลับไปใช้ใน
พ้ืนที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง ผลจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สิ่งแรกที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนคือความ
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กระตือรือร้นในการค้นคว้าหาข้อมูลที่มีอยู่ของตําบลตนเองเพื่อให้เห็นถึงศักยภาพที่มีอยู่และพร้อมที่จะ
พัฒนาพื้นที่ให้เป็นตําบลต้นแบบเหมือนกับองค์การบริหารส่วนตําบลปากพูน 

๑.๒) จัดกิจกรรม "การศึกษาดูงานเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง" ให้กับ อปท. เครือข่าย 
การจัดกิจกรรม "การศึกษาดูงานเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง" ให้กับ อปท.เครือข่าย เป็น

การดําเนินกิจกรรมเพื่อให้อปท.เครือข่าย ได้เข้าร่วมเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการทํางานโดยการลงพื้นที่
ปฏิบัติจริงตามตาราง ๕ วันที่ตําบลต้นแบบเป็นผู้กําหนดให้  ซึ่งในขั้นตอนแรกจะมีการประสานงานกับ
อปท.เครือข่ายที่จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตําบลต้นแบบว่าจะมีผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนเท่าใด ดู
รายละเอียดของผู้ที่มาว่านับถือศาสนาอะไร เป็นใครบ้าง เพื่อที่จะจัดบ้านพักโฮมสเตย์ให้กับผู้ที่มาได้
ตรงตามความต้องการ หลังจากนั้นก็จะเตรียมการต้อนรับ มีการเช็คเวลาที่แขกมาถึงเพื่อจะจัดคนไปรับ
ได้ถูก การจัดเตรียมอาหารไว้ต้อนรับแขก เตรียมสถานที่ในการเลี้ยงต้อนรับ เตรียมรถในการลงพื้นที่
ฐานเรียนรู้ เตรียมอาหารว่าง เตรียมวิทยากรประจํากลุ่ม(ไกด์) ในการแนะนําเส้นทางและให้ความรู้กับ
แขกในระหว่างการเดินทาง สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดขององค์การ
บริหารส่วนตําบลปากพูนที่เริ่มต้นขึ้นมาจากการเรียนรู้ค่อยคิดค่อยทําของนายกอบต.ผนวกกับการมี
ส่วนร่วมของคนในตําบลดังคํากล่าวที่ว่า “ทําอะไรทําด้วยช่วยกัน” จึงทําให้ตําบลปากพูนได้ขึ้นเป็น
ตําบลนําร่องในการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนในที่สุด 

๑.๓) การจัดประชุมนักวิชาการเครือข่ายเพื่อสรุปการศึกษาวิจัย 
โครงการการพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโดย

ชุมชน มีทิศทางการดําเนินงานภายใต้กรอบการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสรุปบทเรียน และถอดองค์
ความรู้ที่ได้เพื่อนําใช้ในการขับเคลื่อนงานให้เกิดเป็นตําบลสุขภาวะ งานวิชาการจึงมีความสําคัญในทุก
ขั้นตอนการดําเนินโครงการ ดังนั้นในแผนงานที่สามในเรื่องการสร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้  
จึงได้กําหนดให้มีการจัดประชุมนักวิชาการเครือข่ายปีละ ๒ ครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันให้เกิดแก่
นักวิชาการพื้นที่และนักวิชาการเครือข่ายในการทํางานร่วมกัน ทําให้เกิดการประสานงานที่ดีมีความ
เชื่อมโยง ตัวนักวิชาการได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดเป็นการทํางานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆเพื่อนํามาปรับใช้ในงานที่ทําให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

 
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการสร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้นั้น ส่งผลให้เกิดกระบวนการที่

เชื่อมต่อองค์ความรู้ที่ได้นําไปพัฒนาในส่วนของคน ที่ประกอบไปด้วยเช่น การเกิดการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ผ่านการค้นหาข้อมูลทุนของตนที่มีอยู่  โดยผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติจริงอย่างเช่น  การทํา RECAP หรือ การ
ใช้เครื่องมือ FAP MODEL และ ยังได้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพ้ืนที่ต้นแบบ  ส่งผล
ให้เกิดการจัดการความรู้และพัฒนางานที่ทําอย่างเป็นกระบวนการ เช่น  การวางโครงสร้างของทีมงานวิชาการ
เพื่อรองรับงานค้นหาทุนในพื้นที่เป็นต้น  หรือการฝึกคนที่มีใจรักงานท้องถิ่น ให้มาเข้าร่วมงานกระบวนการ
ต่างๆ ของตําบลสุขภาวะ  
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๒. การสร้างองค์ความรู้ผ่านการศึกษาวิจัย 

การสร้างองค์ความรู้ผ่านการศึกษาวิจัยในโครงการฯ คณะทํางานโครงการได้ประสานกับคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อจัดทําข้อเสนอแผนการศึกษาวิจัย และเสนอแผนการศึกษาวิจัย
ให้กับคณะทํางานในโครงการทั้งสามคณะ แล้วดําเนินการศึกษาวิจัยภายใต้ แผนงานวิจัย ช่ือ “การศึกษาการ
จัดการสุขภาวะโดยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งแผนงานวิจัยดังกล่าวประกอบด้วยแผน
งานวิจัยย่อย ๔ แผน คือ  ๑) การศึกษารูปแบบการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนทองถิ่น  
๒๑  กรณีศึกษา  ๒) การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่อง  “รูปแบบการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”  ๓) วิจัยประเมินผลโครงการ  “การพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อการ
จัดการสุขภาวะโดยชุมชน”  ๒๑   กรณีศึกษา  ๔)  การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่อง  “รูปแบบการพัฒนาระบบ
จัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย คือ  ๑)   เพื่อ ศึกษารูปแบบการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๑ กรณีศึกษา ๒) เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องรูปแบบการจัดการสุขภาวะ
โดยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓) เพื่อประเมินผลการดําเนินการโครงการ  “การพัฒนาเครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนในเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล 
(Effectiveness) ตลอดจนผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของโครงการ  
และ ๔) เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่อง  “รูปแบบการพัฒนาระบบจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

ซึ่งการศึกษาทั้ง ๔ แผนงานได้ดําเนินการศึกษาเกือบแล้วเสร็จ และอยู่ในช่วงการสังเคราะห์
ข้อมูล เพื่อเตรียมนําเสนอผลการวิจัยต่อไป 
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แผนงานที่ ๔ 
การสื่อสารสาธารณะ 

 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลปากพูน โดยกองทุนสร้างเสริมสุขภาวะตําบลปากพูน ได้ดําเนิน

โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน ภายใต้การสนับ
สนับสนุนของสํานักงานการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. นั้น  ผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ ๔ 
แผนงานสื่อสารสาธารณะนั้น  คณะทํางานได้ดําเนินการตามแผนงาน โดยแบ่งเป็นสื่อต่างๆ ดังนี้ 

๑.) สื่อวิทยุชุมชน 
การสื่อสารชุมชนผ่านสื่อวิทยุชุมชน คณะทํางานได้มีการผลิตสปอตวิทยุ จํานวน ๒ ตัว ผ่านทาง

สถานีวิทยุชุมชนตําบลปากพูน ความถี่ ๑๐๔ เมกกะเฮิร์ต เพื่อรณรงค์ เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ ข่าวสารให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการ ตลอดถึงเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมของ
โครงการฯ โดยมีรายละเอียดเนื้อหาของสปอต แต่ละตัว ดังนี้  

สปอตวิทยุตัวที่ ๑  “องค์การบริหารส่วนตําบลปากพูนขอเชิญชาวตําบลปากพูน  ร่วมสร้างสุข
ภาวะชุมชนเพื่อคนปากพูน  โดยทุกคนร่วมสร้างสุขภาวะทางกาย กายเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อม
ดี   สุขภาวะทางจิต ใจเป็นสุข ไม่เครียด เมตตากรุณา มีสติ มีสมาธิ  สุขภาวะทางสังคม อยู่ร่วมกันด้วยความ
สามัคคีทั้งครอบครัว ชุมชนเอื้ออาทรต่อกัน  สุขภาวะจิตวิญญาณคือความสุขประเสริฐ จิตใจสูงลดความเห็น
แก่ตัว เพื่อช่วยเหลือสังคม  เพื่อบรรลุเป้าหมายรวมกันกับองค์การบริหารส่วนตําบลปากพูน  ภายใต้วิสัยทัศน์ 
พลเมืองมีความรู้ อยู่อย่างไม่ยากจน สุขภาพคนแข็งแรง   จึงเชิญชวนชาวตําบลปากพูน  โปรดให้ความร่วมมือ
กับคณะทํางานโครงการสุขภาวะชุมชน  ในการทําประชาคม  เก็บข้อมูล  และอื่นๆ  สนับสนุนโดย  สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลปากพูน  โดยนายธนาวุฒิ  
ถาวรพราหมณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากพูน”  

สปอตวิทยุตัวที่ ๒  “ขอเชิญลูกๆหลานๆและพี่น้องประชาชนชาวตําบลปากพูน  ร่วมกิจกรรม
นันทนาการ สันทนาการ  ที่โรงสีสุขภาวะ  สี่แยกตลาดพฤหัส  หมู่ ๙  ตําบลปากพูน  ร่วมกิจกรรมต่างๆ  
ส่งเสริมความรู้และทักษะทั่วไป  ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย  ส่งเสริมสุขภาพจิตใจ  ในมุมต่างๆมีกิจกรรมให้เลือก  
เช่น กิจกรรมเรียน เล่น ดนตรีสากลและดนตรีไทย จากผู้ชํานาญมีประสบการณ์เรื่องดนตรี  มีอินเตอร์เนตไร้
สายให้ท่องโลกไซเบอร์  หรือจะเลือกดูหนัง ฟังเพลง กิจกรรมร้องเพลงคาราโอเกะ  มีลานกีฬาให้ร่วมออก
กําลังกาย ลานเปตอง ลานเต้นแอโรบิค  ยังมีบริการอาหารและเครื่องดื่มเน้นสุขภาพในราคาถูก  เปิดบริการ
ทุกวัน   สนับสนุนโดย  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.  ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปากพูน  โดยนายธนาวุฒิ  ถาวรพราหมณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากพูน” 
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๒.) สื่อสิ่งพิมพ์  
การสื่อสารชุมชนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ คณะทํางานได้มีการดําเนินงาน เพื่อรณรงค์ เชิญชวนและ

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการ ตลอดถึงเชิญชวน
ให้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ผ่านทางหนังสือพิมพ์ปากพูน  

 
ตัวอย่างการเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ปากพูน ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

 

๓.) สื่อประชาสัมพันธผ์่านเวบไซท์ 
คณะทํางานได้มีการดําเนินงาน เพื่อรณรงค์ เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ ข่าวสารให้ประชาชน

ทั่วไปได้รับทราบการดําเนินงานของโครงการ ผ่านทางเวบไซท์ http://www.fappakpoon.com   และมีการ
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เปิดเวบไซท์ http://www.healthy.pakpoon.com  เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต โดยใช้แขวนไว้บนเวบ
ไซท์หลกัของ อบต.ปากพูน  

ปัจจุบันได้มีการอัพเดทข้อมูลต่างๆ มีการปรับแต่งหัวเวบไซท์เป็นไฟล์แอนนิเมชั่น (FLASH)  
ปรับแต่งไอคอนและแก้ไขเนือ้หาบางส่วนในเวบไซท์  และได้มีการเพิ่มพ้ืนที่เวบไซท์ เพื่อให้สามารถลงรูปภาพ
กิจกรรมได้มากขึ้น รวมถึงการต่อสัญญาอายุเช่าโดเมนด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพตัวอย่างหน้าเวบไซท์ 

 
๔.) สื่อนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PowerPoint) 
สื่อนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PowerPoint) ที่มีการผลิตเพื่อใช้ในกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในพื้นที่ตําบลปากพูน ซึ่งเพิ่มเติมจากที่ผ่านมา จํานวน ๔ เรื่อง ได้แก่ PowerPoint ระบบสื่อสารชุมชน
PowerPoint การบริหารจัดการความสัมพันธ์   PowerPoint การบริหารจัดการศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
PowerPoint การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
 
 
 
 
 



ตําหรา...วิชชาปากพูน | ๙๕ 

 

ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารสาธารณะ 
๑ ปัญหาและอุปสรรค ของสื่อวิทยุชุมชน 

๑.๑) การสื่อสารผ่านทางสถานีวิทยุชุมชนตําบลปากพูน ความถี่ ๑๐๔ เมกกะเฮิร์ต มีปัญหา
คือ ไม่สามารถกระจายข่าวสารได้ไกลมากนัก  เนื่องด้วยข้อจํากัดในการส่งสัญญาณได้ไม่ไกลนักเพราะ
เป็นวิทยุชุมชน   

๑.๒) ขาดงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ทางวิทยุชุมชน เนื่องจากการส่งข่าวสาร
เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังสถานีวิทยุต่างๆ ต้องมีค่าใช้จ่าย แต่ในโครงการไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ 

 
๒ ปัญหาและอุปสรรค ของสื่อสิ่งพิมพ์ 
 ทางคณะทํางานส่งข่าวสารไปยังสํานักข่าวต่างๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งข่าวสารไปยัง

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  การได้ลงข่าวหรือไม่นั้น เป็นการตัดสินใจของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการของ
หนังสือพิมพ์  
 

๓ ปัญหาและอุปสรรค ของสื่อเวบไซท์ 
ทางคณะทํางานเปิดเวบไซท์  http://www.fappakpoon.com เพื่อเป็นแหล่งข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการ  แต่ด้วยเจ้าหน้าที่โครงการที่รับผิดชอบ คือ นักจัดกระบวนการโครงการ ต้องทําหน้าที่ในการจัด
กระบวนการเมื่อมีคณะมาศึกษาดูงานในพื้นที่ตําบลปากพูน  ซึ่งที่ผ่านมามีคณะมาศึกษาดูงานจํานวนมาก  จึง
ทําให้ไม่สามารถดูแลเวบไซท์ให้ดีเท่าที่ควร  รวมถึงในการอัพเดทข้อมูลต่างๆ การตกแต่งรูปภาพและตก
แต่งหน้าเวบไซท์ให้น่าสนใจ จําเป็นต้องใช้เวลา  และการอัพโหลดรูปภาพลงในเวบไซท์จํานวนมาก แต่พ้ืนที่
ของเวบไซท์มีน้อย 

การแก้ปัญหา  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ใช้เวลานอกเหนือจากเวลาทํางานปกติในการ อัพเดทข้อมูล 
และตกแต่งเวบไซท์  มีการเพิ่มพ้ืนที่เวบไซท์  รวมถึงประสานฝ่ายวิชาการเพื่อขอข้อมูล  บทความทางวิชาการ 
ที่เชื่อถือได้ เพื่อนํามาลงในเวบไซท์เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป   
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บทสรุป : รูปธรรมแห่งความสําเร็จ 

การขับเคลื่อนงานตําบลสุขภาวะ 
 
 
 
 
 
 
 

จากการดําเนินงานโครงการสุขภาวะ ได้เกิดรูปธรรมในด้านต่างๆ ที่เห็นเด่นชัดเป็น ๒ ส่วน คือ 
๑) รูปธรรมที่เกิดขึ้นในตําบลปากพูน  และ ๒) รูปธรรมในตําบลเครือข่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) รูปธรรมความสําเร็จที่เกิดขึ้นในตําบลปากพูน ได้แก่ 
๑.๑) คนในตําบลมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ที่เป็นคนปากพูน ซึ่งได้จากการเก็บ

รวบรวมข้อมูลพบว่า กลุ่มวิทยากรในฐานเรียนรู้ คณะทํางานโครงการ ผู้บริหาร และประชาชนในพื้นที่
บอก เหมือนกันว่ารู้สึกภาคภูมิในในความเป็นปากพูนที่ได้รับการยอมรับจากคนภายนอกและเป็นที่
ศึกษาดูงาน เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทําให้คนในตําบลได้มีความเข้าใจในเรื่องตําบลสุขภาวะ
มากขึ้นจากการพัฒนาระบบการสื่อสารสาธารณะส่งผลให้คนมีความรักท้องถิ่น และพร้อมจะทํางานเพื่อ
ตําบล โดยการเข้าร่วมกิจกรรม มีการพัฒนาตนเองในทุกด้าน โดยดูได้จากจํานวนแกนนําในด้านต่างๆ 
เพิ่มขึ้น จากก่อนดําเนินโครงการมีอยู่ ๒๔๐ คน เพิ่มเป็น ๘๗๑ คน 

๑.๒) จากการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ ช่วยสร้างให้สังคมเข้มแข็งเพราะกิจกรรม
เหล่านั้น ทําให้มีการรวมคนในท้องถิ่นทุกเพศ ทุกวัยมาร่วมคิด ร่วมทําเรื่องต่างๆ อย่างหลากหลาย เป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดี เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน จนสามารถสร้างกติกา ข้อตกลง 
นโยบายสาธารณะในตําบลขึ้น 

๑.๓) ช่วยสง่เสริมระบบเศรษฐกิจของตําบล ดังนี้ 
- ผู้ว่างงานในตําบลได้มีงานทําจากการดําเนินโครงการ ๓๔ คน ส่งผลให้บุคคล 

และครอบครัวมีอาชีพ/รายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของตําบลในภาพรวมเพิ่มขึ้น 
-ประชาชนได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากการเป็นวิทยากร  การเป็นแม่ครัวทําอาหาร  

การเป็นสมาชิกบ้านพักโฮมสเตย์  การคมนาคมขนส่ง เช่น คนขับรถ คนขับเรือ และการได้ขาย
ของที่ระลึกและสินค้าท้องถิ่น ตลอดจนการใช้จ่ายในด้านสินค้าอุปโภค บริโภคเมื่อตําบล
เครือข่ายเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในตําบล 
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 ๑.๔) มีการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมแบบก้าวกระโดด ซึ่งเดิมมีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ตก
ทุกข์ได้ยาก ถูกทอดทิ้ง เช่น คนแก่ คนจน คนเจ็บ คนพิการ เด็กกําพร้า โดยเชื่อมโยงระบบสวัสดิการท่ี
มีอยู่ผ่านการทํากิจกรรมเรื่อง ธนาคารความดี ธนาคารเวลาเข้ากับระบบอาสาสมัครที่เพิ่มขยายไปสู่คน
ทุกวัย ต้ังแต่เด็ก เช่น กลุ่มเด็กวัยใส กลุ่ม อสม.น้อย  กลุ่มหอยทาก กลุ่มคนทํางาน กลุ่มผู้สูงอายุ เช่น 
กลุ่มบานไม่รู้โรย กลุ่มรําไม้พลอง กลุ่มดนตรีพ้ืนบ้าน เป็นต้น และมีการเชื่อมโยงกับแหล่งความรู้เพื่อ
การดูแลได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ส่งผลให้มีสมาชิกในกองทุนสวัสดิการเพิ่มขึ้น 

๑.๕) มีการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติใน
ลักษณะที่เชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ และก้าวกระโดด เช่นการพัฒนากิจกรรมป่าชายเลน มีการปลูกป่าชาย
เลนเพิ่มขึ้น การรักษาต้นน้ําลําธาร อนุรักษ์พันธ์ุพืช พันธ์ปลา พันธ์ุสัตว์ ไม่ใช้สารพิษในเขตพื้นที่ เช่น 
กิจกรรมนักสืบสายน้ําของเด็กวัยใส มีการจัดการขยะที่เป็นรูปธรรมและเกิดโดยประชาชนเป็นคนต้นคิด 
ดําเนินกิจกรรมเอง เช่น การสํารวจแหล่งขยะ การจัดเก็บขยะของเด็กกลุ่มหอยทากที่เกิดจากการริเริ่ม
ของกลุ่มผูกผ้าที่ต้องการให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงชวนกันทํากิจกรรมเก็บขยะจาก หมู่ที่ ๒ 
ขยายผลไปทุกหมู่บ้านผ่านการทํางานของกลุ่มหอยทาก ขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กวัยใส และ อสม.น้อย 

๑.๖) พัฒนาโครงสร้างทางกายภาพและพลังงานชุมชน  โดยครอบครัวมีที่พักอาศัย
จัดระบบการตั้งบ้านเรือนที่น่าอยู่ ปลอดภัย งดงาม มีทางสัญจรไปมาที่เข้ากับชีวิตและธรรมชาติ มีการ
ผลิตพลังงานเพื่อใช้ในชุมชนเอง  พัฒนาระบบพลังงานทดแทนโดยใช้มูลวัวและมูลม้ามาทําแก๊สชีวภาพ
ที่ผลิตเองในฟาร์มสาธิต เชื่อมต่อระบบให้ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงได้ใช้ฟรี และมีขยายผลการทําและ
ใช้น้ํามันไบโอดีเซล 

๑.๗) มีการจัดทําข้อมูลเรื่องระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น  
ทําข้อมูลกลุ่มเสี่ยง สถานที่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ มีทีมช่วยเหลือเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คือการมีอาสาสมัครเข้าร่วมเพิ่มขึ้น  ทั้งมีกระบวนการปฏิบัติงานดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยเกิดขึ้นภายใต้ภารกิจตรวจเยี่ยมบ้านพักโฮมสเตย์ในยามค่ําคืนเมื่อมีคณะพักโฮมสเตย์
ในพื้นที่ โดยระหว่างการลงพื้นที่การตรวจเยี่ยมบ้านพักโฮมสเตย์ จะมีการตรวจตราความสงบเรียบร้อย
ทั่วทั้งตําบลด้วย 

๑.๘) การพัฒนาการระบบการสื่อสารโดยการเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ ส่งผลให้ประชาชน
ในตําบลได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว และครบทุกประเภท เช่น เสียงตามสาย สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ
ชุมชน โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ตลอดจนคนในตําบลเป็นผู้สื่อสารข้อมูลของชุมชนผ่านวิทยุชุมชนเอง
เพิ่มขึ้น 

๑.๙) การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยเพิ่มแหล่งปฏิบัติการ เช่น วารีบําบัด อาชาบําบัด 
การบําบัดด้วยกวาซา เพื่อให้ประชาชนในตําบลมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพ และเพิ่มกิจกรรมของแต่
ละกลุ่ม เช่น ศูนย์ ศสมช.ที่เพิ่มกิจกรรม เช่น สีบัตรแสดงทางด่วนการดูแล การเพิ่มขยายฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่นําพืชสมุนไพรมาเพิ่ม และ พัฒนาสูตรยาสมุนไพรเพิ่ม ในขณะที่ประชาชนหันมาดูแล



ตําหรา...วิชชาปากพูน | ๙๕ 

 

สุขสุขภาพด้วยตนเองมากขึ้นจากการรับรู้ข้อมูลผ่านกระบวนการ FAP MODEL จนพบข้อมูลจากการ
สํารวจว่าประชาชนมีการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น 

๑.๑๐) ระบบการศึกษามีการขับเคลื่อนแบบเชื่อมโยงระบบการศึกษาผ่านการทํางาน
โรงเรียนวัยใสหัวใจซุกซน และ มหาวิทยาลัยชีวิต ที่เน้นการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย 
จัดระบบการศึกษาที่เอื้อต่อคนทุกกลุ่ม ทุกวัย มีระบบการเรียนการสอน เนื้อหาที่เหมาะสมกับบริบท
ของท้องถิ่นอย่างชัดเจน เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพราะมีคนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น
การสอนการทําสมุนไพรให้เด็กวัยใสโดยวิทยากรจากกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มผูกผ้าสอนการผูกผ้า 
การบายศรีให้กับศูนย์สามวัย  โดยสิ่งเหล่านี้มีการพัฒนามาจนสามารถยกระดับมาสู่การเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านได้ในปัจจุบัน และการพัฒนาในศูนย์เด็กเล็กที่ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กได้
เรียนรู้วิถีของทองถิ่นอย่างชัดเจน นอกจากนี้การที่ตําบลปากพูนเป็นแหล่งเรียนรู้ มีคนเข้ามาศึกษาใน
พ้ืนที่ทําให้คนในชุมชนได้รับความรู้ใหม่ๆ จากการที่มีเครือข่ายเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนํามา
พัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคมได้เป็นอย่างดีในหลายด้าน เช่น การทําข้าวกล้องงอกของกลุ่มชุมชนคน
รักษ์สุขภาพ แม่อาสาได้นําความรู้เรื่องอาหารเพิ่มน้ํานมโดยการทานไพลเพิ่มจากการกินปลีกล้วยซึ่งเป็น
ความรู้เดิมของปากพูน เป็นต้น 
 

๒) รูปธรรมความสําเร็จที่เกิดขึ้นในตําบลเครือข่ายฯ   
การดําเนินโครงการเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน ได้

ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมอย่างหลากหลายขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายฯ ได้แก่ 
๒.๑) เกิดการพัฒนาระบบการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน  ซึ่ง อปท.ที่เป็นเครือข่าย อบต.ปากพูน 

ได้มีการพัฒนาระบบการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนในหลากหลายรูปแบบ เช่น มีการนําใช้ระบบฐานข้อมูลสุข
ภาวะชุมชน  มีนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะชุมชน เป็นต้น 

๒.๒) มีการพัฒนาศักยภาพของผู้นํา/แกนนําชุมชน โดย อปท.เครือข่าย ได้มีการส่งผู้นํา/แกนนํา
ชุมชนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ตําบลปากพูน ส่งผลให้ผู้นํา/แกนนําชุมชน มีการพัฒนาทั้งด้านแนวคิดและ
ศักยภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น 

๒.๓) พัฒนาตําบลเครือข่ายสู่ตําบลต้นแบบ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย อบต.ปากพูน 
หลายพื้นที่ หลังผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ตําบลปากพูนแล้ว ได้มีการกลับไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถ
ยกระดับขึ้นเป็นตําบลต้นแบบสุขภาวะชุมชนได้ เช่น เทศบาลตําบลปริก จ.สงขลา  เทศบาลตําบลหนองแวง จ.
บุรีรัมย์  องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไผ่ จ.สิงห์บุรี เป็นต้น 

๒.๔) เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ดังจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้รับความ
ร่วมมือจากเครือข่ายด้วยดีทุกครั้ง เช่น การร่วมเวทีสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย เป็นต้น  ทั้งยังเกิดเป็นเครือข่าย
เฉพาะด้าน เช่น เครือข่ายนักวิชาการ ที่มีการทํางานร่วมกันเป็นทีมเพื่อช่วยเหลือกันและกัน เป็นต้น 
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๒.๕) เกิดกิจกรรม-นวัตกรรมใหม่ๆ ในพื้นที่  ตําบลเครือข่ายได้มีพัฒนาการในการสร้างเสริมสุข
ภาวะในพื้นที่ โดยมีการนําแนวคิดที่ได้จากตําบลปากพูน ไปบูรณาการกับบริบทของพื้นที่ของตนเองจนเกิดเป็น
นวัตกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบลไกรนอก จ.สุโขทัย ได้นําใช้ระบบฐานข้อมูลสุข
ภาวะชุมชน จนเกิดนวัตกรรมปูนแดงกําจัดลุกน้ํายุงลาย เป็นต้น 

๒.๖) สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาตําบล ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก อปท.
เครือข่าย ได้เกิดแรงบันดาลใจในการทํางานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน จึงได้มีการถ่ายทอดแนวคิดสู่สมาชิก
ในพื้นที่และเกิดการมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อชุมชนร่วมกัน 

๒.๗) มีการจัดระบบแหล่งเรียนรู้ที่เข้มแข็งในตําบล  จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ตําบล
ปากพูน ส่งผลให้ อปท.เครือข่าย ซึ่งแต่เดิมมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนอยู่แล้ว มีการจัดการเรื่องฐานเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบเกิดขึ้น โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ตําบลปากพูนได้เป็นแบบอย่างการจัดการระบบฐานเรียนรู้
ให้กับ อปท.เครือข่าย 

๒.๘) ชุมชนมีความต่ืนตัวในการร่วมสร้างสุขภาวะชุมชน  จากการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ตําบลปากพูน ทําให้ผู้นํา/แกนนําชุมชนเกิดแรงบันดาลใจในการร่วมสร้างสุขภาวะ
ชุมชน และถ่ายทอดสู่ชุมชนจนเกิดความต่ืนตัวมากขึ้น 
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ภาคผนวก 
 

ตารางที่ ๑ กําหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รุ่นที่ ๑ – ๑๐ ของ อปท.เครอืข่ายในปีที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๔) 
โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เพือ่การจัดการสขุภาวะโดยชุมชน 

ณ องค์การบรหิารส่วนตําบลปากพูน  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 

 

รุ่นที ่ วัน/ เดือน/ปทีี่ฝึกอบรม รายชื่อ อปท.เครือข่าย ในปทีี่ ๓ 

๑. วันที่ ๑๔–๑๘  มีนาคม ๒๕๕๔ 
เทศบาลตําบลครึ่ง  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย 

อบต.โพนทอง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 

๒. วันที่ ๒๕-๒๙  เมษายน ๒๕๕๔ 
ทต.กันตรวจระมวล  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ 

ทต.วังขนาย   อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี 

๓. วันที่ ๙-๑๓  พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
อบต.หน่อม  อ.อาจสามารถ  จ.ร้อยเอ็ด 

ทต.ปอภาร   อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด 

๔. วันที่  ๒๓-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
ทต.ลําน้ําพอง  อ.น้ําพอง  จ.ขอนแก่น 

ทต.หันคา  อ.หันคา  จ.ชัยนาท 

๕. 
วันที่  ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๔- 
   วันที่  ๓   มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

อบต.อ่าวน้อย  เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

อบต.พระแก้ว  อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 

๖. วันที่  ๑๓-๑๗ มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
อบต.วัดพริก  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 

ทม.สีคิ้ว  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา 

๗. วันที่  ๒๐-๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
อบต.นาแขม  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี 

อบต.บ้านแลง  อ.เมือง จ.ลําปาง 

๘. 
วันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๔- 
   วันที่  ๑  กรกฏาคม  ๒๕๕๔ 

อบต.เสนางคนิคม  อ.เสนางคนิคม  จ.อํานาจเจริญ 

อบต.ทุ่งแต้   อ.เมือง  จ.ยโสธร 

๙. วันที่ ๔-๘ กรกฏาคม  ๒๕๕๔ 
ทต.บ้านสิงห์  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 

อบต.หนองปลาไหล   อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 

๑๐. วันที่ ๑๘-๒๒  กรกฏาคม  ๒๕๕๔ 
อบต.ปทุมวาปี  อ.ส่องดาว  จ.สกลนคร 

ทน.ปากเกร็ด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 

*** กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม 
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ตารางที่ ๒  ตารางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เพือ่การจัดการสขุภาวะโดยชุมชน  
              ณ องค์การบรหิารส่วนตําบลปากพูน  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 

วันที่ เนื้อหาการจัดการอบรม ณ ห้องประชุมป่าชายเลน อบต.ปากพูน 

จันทร์ 
13 มิ.ย. 54 

08.00 - 09.00 น.  09.00 - 10.30 น. ทานอาหารว่าง 

10.45 - 12.00 น. 

อาหารเที่ยง อบต.. 

13.00 - 14.00 น. 14.00 – 15.00 น. ทานอาหารว่าง 

15.15 – 16.40น. 18.30 - 22.00 น. 

ลงทะเบียน การบรรยายสรุปการ
จัดการสุขภาวะโดยชุมชน 
โดยนายก อบต.ปากพูน 

การดําเนินงานแต่ละส่วน
งาน ของ อบต. 

โดยหัวหน้าส่วนทุกฝ่าย 

สวัสดิการชุมชน 
*อบต.ปากพูน 

การบรรยายสรุปการนําใช้
กระบวนการ  

FAP Model_7 

การบรรยายสรุปการนํา
ใช้กระบวนการ  
FAP Model_7 

กิจกรรมรอบกองไฟ 

อังคาร 
14 มิ.ย. 54 

08.30 - 09.40 น. 09.50 - 11.00 น. 11.10 - 12.00 น. 

12.00 -13.00 น. ทานอาหารกลางวนัที่โรงส ี

13.00 - 13.50 น. 14.00 - 14.50 น. 15.00 - 18.00 น. 

อพมก. และ จิตเวช 
*ร.ร.วัดวิสุทธิยาราม 

แม่อาสา 
*รพต.ปากพูน  

(บ้านศาลาบางปู) 

การบูรณาการการสื่อสาร 
*ห้องประชุมป่าชายเลน 

ระบบบริการในศูนย์ ศสมช. และระบบ
อาสาพัฒนาสุขภาพ ต.ปากพูน 

*บ้านคุณราตรี 

การส่งเสริมอาชีพฯ 
การผูกผ้าและจัดดอกไม้(กลุ่มเกลียวทอง) 

*บ้านคุณชวนพิศ 

ชุ่มฉ่ําธรรมชาติเมืองนครฯ 
(นําเที่ยวน้ําตก หรือ 

ทะเล)  

พุธ 
15 มิ.ย. 54 

08.30 - 09.20 น. 09.20 - 10.00 น. 10.10 - 11.00 น. 11.10 – 12.00 น. 13.00 - 13.40 น. 13.40 - 14.20 น. 14.20 – 15.00 15.00 - 15.50 น. 16.00 - 18.00น. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
*ศพด.ม.9 

โรงเรียนวัยใส 
หัวใจซุกซน 
*ศพด.ม.9 

 

การบูรณาการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ศูนย์สมุนไพร 

*บ้านคุณบญุร่วม 

วิสาหกิจการแกะ
หนังตะลุง 

 *บ้านคุณทว ี

การส่งเสริมอาชีพฯ 
*ฟาร์มโคนมสาธิต 

 

อาชาบําบัด 
*คอกม้าปากพูน 

พลังงานทดแทน 
*โรงกลั่น
น้ํามันไบโอ 

ดีเซล 

ศูนย์สามวัยสาน
สายใยรัก/ 

พิพิธภัณฑ์ตําบล/  
*วัดมะม่วงทอง 

การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ 
(ลงพื้นที่ป่าชายเลน)  

พฤหัสบดี 
16 มิ.ย. 54 

08.30 - 09.40 น. 09.50 - 10.50 น. 11.00 - 12.00 น. 13.00 - 13.50 น. 14.00 - 14.50 น. 15.00 – 17.00 น. 

การบริการสาธารณสุขขั้น
พื้นฐาน  

*รพต.ปากพูน  
(บ้านตลาดพฤหัส) 

การบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ชุมชนคนรักษ์สุขภาพ 
*บ้านคุณปราณ ี

การบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ร้านน้ําชาเพื่อสุขภาพ 
หมู่ที่ 12 

อสม.น้อย  และ อผส. 
*บ้านคุณกระจาย 

วิสาหกิจชุมชน 
*บ้านคุณธนวัฒน ์

สุขภาวะทางจิตใจ 
(วัดพระมหาธาตุฯ) 

 18.30  - 22.30 น. 

กิจกรรมงานเลี้ยง ที่โรงส ี

ศุกร์ 
17 มิ.ย. 54 

09.00 - 12.00 น. อาหารเที่ยง 

 
เดินทางกลับภูมิลําเนาโดยสวัสดิภาพ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพิธีปิด 

ณ ห้องประชุมป่าชายเลน  อบต.ปากพูน 
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