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เยีย่มเพ่ือน เยือนมิตร ชวนคิด ต่อยอด 

โดยอ าพล จินดาวฒันะ 

 

บันทกึการเยี่ยมพื้นทีเ่พือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  แสวงหาแนวทางหนุนเสริมและต่อยอดงานพฒันานโยบาย

สาธารณะเพื่อสขุภาพ โดยใช้เครื่องมือตามพ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติ 

 

๑๔. เชียงราย (๒๕กย.๕๕) 

๑๔.๑ เชียงรายร าลึก 

 ผมเคยไปเชยีงรายนับครั้งไม่ถ้วน ทั้งไปท างานและไปเทีย่ว ไปครั้งใดกช็อบทกุครั้ง เพราะ

เชยีงรายมชียัภูมดิ ีธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมงามตา วฒันธรรมประเพณ ีผู้คนน่ารัก ถ้าเมือ่๓๐กว่าปีก่อนได้

ออกไปท างานเป็นแพทย์ใช้ทนุแถวนั้น คงปักหลักไปแล้ว 

 เมือ่ปี๒๕๒๙ สมยัท างานอยู่พษิณุโลก เคยไปท างานวจัิยเรื่องการเปิดโรงพยาบาลสาขาทีน่ั่น และ

เคยไปดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานทีน่ั่นอีกหลายกรรมหลายวาระ  

ปี๒๕๔๕ เคยไปร่วมสงัเกตการณ์การจัด “สมชัชาสขุภาพจังหวัด” เพื่อหาความเห็นต่อการยกร่าง

พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาต ิได้รู้ จักพอ่เลื่อน ธนะเพทย์ อดตีพฒันาการจังหวัดเชยีงราย ท าหน้าทีป่ระธาน

สมชัชาสขุภาพจังหวดัเชยีงรายตั้งแต่สมยันั้น วนันี้ พ่อเลื่อนกย็ังคงเป็นผู้ใหญ่ใจด ีเป็นบารมีให้กบั

เครือข่ายภาคขีบัเคลื่อนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพอย่างไม่รู้ เบื่อ โดยท าหน้าที่เป็น “ที่

ปรึกษาสมัชชาสขุภาพจังหวดัเชยีงราย” 

 พ่อเลื่อน ธนะเพทย์ 
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 อกีคนหนึ่งทีเ่ป็นแกนน าส าคญัในภาคราชการ ที่ขบัเคลื่อนสมัชชาสขุภาพทีจั่งหวดัเชยีงรายมา

ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นปี๒๕๔๕ คอืพีส่าวคนสวย พี่งามนิตย์ ราชกิจ ตั้งแต่เป็นหัวหน้าฝ่ายสขุศึกษาและ

ประชาสมัพนัธ ์จนเป็นรองนายแพทย์สาธารณสขุจังหวดั และเมื่อเกษียณอายุราชการออกไปเป็นคณบดี

คณะสาธารณสขุศาสตร์ วิทยาลัยเชยีงรายแล้ว กย็ังเป็นก าลังส าคญัของการขบัเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ

เชยีงรายอย่างไม่มีจาง โดยม ีคุณอังคนี จ.ผลิต ทมีงานของสสจ.ทีน้่องๆเรียกกนัว่า “พี่อ้อย”เป็นก าลัง

ท างานคนส าคญั 

  

พีง่ามนิตย์ ราชกจิ         

 

พีอ้่อย-องัคนี จ.ผลิต 

 

๑๔.๒ เชียงรายวนัน้ี 

 เชยีงรายอยู่เหนือสุดของประเทศ มี ๑๘ อ าเภอ ๑๒๔ ต าบล ประชากรประมาณ ๑ล้าน๒แสนคน

เศษ อ าเภอเมืองมปีระชากรมากทีส่ดุ รองลงไปคอือ าเภอพาน และแม่จันตามล าดบั มีกลุ่มชาติพนัธุ ์๑๗ 

กลุ่ม มีอบจ.๑แห่ง เทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาลต าบล ๒๖แห่ง อบต. ๑๑๖ แห่ง มีชายแดนติดกบั

ประเทศพม่า ยาวประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร และตดิกบัประเทศลาว ยาวประมาณ ๑๘๐กโิลเมตร 
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 แผนที่จ.เชยีงราย 

 เชยีงรายมทีั้งที่ราบ ที่ราบสงู และภเูขาซึ่ งมีความสงูประมาณ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐เมตรจาก

ระดบัน ้าทะเล มีอทุยานแห่งชาติ วนอุทยาน ป่าสงวน และพื้นที่ทางประวัตศิาสตร์หลายแห่ง มแีหล่ง

ท่องเทีย่วเป็นจ านวนมาก เช่น อ าเภอแม่สาย สามเหลี่ยมทองค า อทุยานประวตัิศาสตร์เชยีงแสน ดอยแม่

สลอง ล าน ้ากก ภชูี้ฟ้า ดอยตงุ ฯลฯ 

 มหีลักฐานทางประวตัศิาสตร์บันทึกไว้ว่า เคยมหีิมะตกที่เชยีงรายเมื่อวนัที่ ๗ มกราคม ๒๔๔๘ด้วย 

เศรษฐกจิของเชยีงรายมาจากหลายแหล่ง ได้แก่ การเกษตร อตุสาหกรรม การท่องเทีย่ว การค้า

ชายแดน และบริการอืน่ๆ ประชาชนมรีายได้เฉลี่ยประมาณ ๔๔,๕๐๐บาทต่อคนต่อปี(พ.ศ.๒๕๕๐) 

จากกระแสโลกาภิวตัน์ทีก่ าลังถาโถมรนุแรงไปทั่วโลก เชยีงรายก็เหมือนกบัจังหวดัอืน่ๆที่ก าลังเกดิ

การเปลี่ยนแปลงมากมายและสลับซับซ้อน เพยีงแต่ว่าที่เชยีงรายอาจรนุแรงและรวดเร็วกว่า เพราะอยู่ ตดิ

ชายแดน จึงมีการเคลื่อนย้ายผู้คนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพือ่นบ้าน มีการค้า การบริการ การ

ขนส่งสนิค้าและบริการต่างๆเชื่อมโยงถงึกนั และจะเชื่อมถึงกนัมากไปกว่านี้อีก เมือ่เส้นทางคมนาคม

ใหม่ๆเชื่อมกบัจีน พม่าและลาวเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเมือ่มกีารเปิดเสรีอาเซียนในอนาคต

อนัใกล้นี้   

เชยีงรายทีเ่คยสงบ ร่มเย็น เคลื่อนมาอย่างช้าๆ จะไม่มวีนัเหมือนเดมิอกีต่อไป 

จังหวดัเชยีงรายมีแผนพฒันาจังหวดั พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ จัดท าโดยคณะกรรมการบริหารจังหวัด

แบบบูรณาการ มีการวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม พร้อมก าหนดวสิยัทศัน์จังหวดัไว้

ว่า “เมืองทองของวฒันธรรมลา้นนา น าการคา้สู่สากล ประชนอยู่เย็นเป็นสุข” มเีป้าประสงคข์องแผน ๕ 

ประการ คือ (๑)ปรับโครงสร้างเศรษฐกจิให้สมดุล ยั่ งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง (๒)

พฒันาคน ชุมชน ให้มคุีณภาพชีวติทีม่ั่นคง ด าเนินชีวติอย่างพอเพยีง และด ารงไว้ซึ่ งวฒันธรรมล้านนา 

(๓) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (๔)ประชาชนมคีวามปลอดภัยในชวีติ
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และทรัพย์สนิ ทั้งในพื้นทีป่กตแิละพื้นที่ชายแดน และ(๕)เน้นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ

การมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

แผนพฒันาจังหวดัเชยีงราย มีตวัอย่างกลยุทธก์ารส่งเสริมการท่องเทีย่วและบริการ เขยีนไว้ว่า “จะ

พฒันาเชียงรายให้เป็นศูนย์กลางการท่องเทีย่วทางบก ทางน า้ ทางอากาศ เชือ่มโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น

อนุภาคลุ่มน า้โขงตอนบน จะพฒันาและส่งเสริมแหล่งท่องเทีย่วทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยรักษาและพฒันา

เชิงนิเวศ ประวติัศาสตร ์ศิลปวฒันธรรม และเชิงสุขภาพ จะพฒันารูปแบบการท่องเทีย่วเฉพาะกลุ่ม ใน

ลกัษณะกลุ่ม long stay กลุ่ม ecotourism กลุ่มท่องเทีย่วเพื่อการศึกษาเรียนรู ้กลุ่มท่องเทีย่วเพื่อสุขภาพ 

จะพฒันาส่งเสริมการประชาสมัพนัธแ์ละการตลาดการท่องเทีย่ว จะขยายฐานภาคบริการในโครงสรา้งการ

ผลิต โดยเพ่ิมความหลากหลายของธุรกิจบริการ เพ่ิมมลูค่า และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั ฯลฯ” 

แผนพฒันาจังหวดัฉบับนี้  หนาถึง ๑๔๑หน้า เขยีนไว้ครบทกุเรื่อง ใครสนใจลองหาอ่านดู เรียกว่า

อ่านกนัเพลินเลยล่ะ 

๑๔.๓ บทเรียนล ้าค่า 

 กลับมาเรียนรู้ เรื่องการขบัเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพของพีน้่องชาว

เชยีงราย ซึ่งเป็นการเปิดให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมกนัขบัเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดไปในตวั ทีเ่ชยีงรายมี

พฒันาการอย่างน่าสนใจมาตามล าดบั พีน้่องแกนน าเครือข่ายเชยีงรายได้เคยสรปุเป็นบทเรียนรู้ ไว้เมือ่ปี 

๒๕๕๔  (น าเสนอในการประชุมวชิชาการ ๑ ทศวรรษสมัชชาสขุภาพ ทีจั่งหวัดเชยีงใหม่ เมื่อเดือน

กรกฎาคม ๒๕๕๔) ว่า 

“เหลียวหลัง…. แลหนา้ ๑ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย 

 การเปลีย่นแปลงของบริบทโลกและสงัคมไทย ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผูค้น รวมทัง้วิกฤติของ

ระบบสุขภาพ   และไดมี้ความพยายามจากกลุ่มคน หน่วยงาน องค์กรหลายแห่ง ที่ลุกข้ึนมาจัดการกับ

ระบบสุขภาพในความหมายที่กวา้งกว่าเดิมที่เน้นมิติทางการแพทย์ ในเรื ่องของโรค การเจ็บป่วย ยา 

บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพ หากเป็นสุขภาพในมิติใหม่ที่เป็นวิถีชีวิตองค์รวม

หรือระบบสุขภาพทัง้มวล   

           ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) เป็นหน่วยงานหลกัอีกหน่วยงานหนึ่งที่มุ่งเน้นให้

เกิดระบบสุขภาวะในความหมายดงักล่าว  โดยสนับสนุนใหท้กุจงัหวดัก่อตั้งสมัชชาสุขภาพจังหวดัมาตั้งแต่ 

ปีพ.ศ.๒๕๔๔   โดยเน้นกระบวนการเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันให้เกิด

พระราชบัญญติัสุขภาพแห่งชาติ จนส าเรจ็มีผลบังคับใชห้ลงัลงการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัที ่
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๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐  ต่อจากนัน้สมชัชาสุขภาพจงัหวดัเชียงราย ยังคงมีการขับเคลื ่อนสุขภาวะคนเชียงราย

ภายใตธ้รรมนูญสุขภาพมาจนถึงปัจจุบัน     และในระหว่างย่างกา้วหนึ่งทศวรรษสมัชชาสุขภาพจังหวดั

เชียงรายทีผ่่านมานัน้ พบวา่เกิดบทเรียนดีๆทีม่าจากทัง้ความส าเรจ็และความลม้เหลวอยู่หลายประการ  ซึ่ง

สามารถน าไปต่อยอด ปรบัปรุงพฒันาใหส้มชัชาสุขภาพจงัหวดัเชียงรายเติบโตอย่างเขม้แข็ง สามารถเป็น

กลไกและกระบวนการผลกัดนัสุขภาวะที่ดีอย่างยั่ งยืนของคนเชียงรายไดอ้ย่างแทจ้ริง 

         ย่างกา้วของสมชัชาสุขภาพจงัหวดัเชียงราย  แบ่งออกไดเ้ป็น ๒ ยุค ตามลักษณะของการขับเคลื ่อน

งาน ดงัน้ี 

ยุคที่ ๑  ร่วมผลักดันพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔-พ.ศ.๒๕๔๙ 

           บทเรียนทีน่่าสนใจ  

           ๑)  สมัชชาสุขภาพจงัหวัด....จากระบบราชการสู่ภาคประชาสังคม 

          สมัชชาสุขภาพจังหวดัเชียงราย มีจุดเริ่ มต้นมาจากระบบราชการ กล่าวคือในปีพ.ศ.๒๕๔๔ 

ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงราย ไดร้บันโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข จึงมอบหมายให้คุณงามนิตย์ 

ราชกิจ หัวหน้าฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ในสมัยนั ้นเป็นผูร้ับผิดชอบ  ในการขับเคลื ่อนสมัชชา

สุขภาพจ าเป็นตอ้งอาศัยความสมัพนัธเ์ชิงเครือข่ายในแนวราบกับภาคีสุขภาพที่เกี่ยวขอ้ง การก่อรูปกลไก

สมชัชาสุขภาพจึงเริ่ มจากการคน้หา (Mapping) และชกัชวน เชิญชวน ต่อตัว ดว้ยรูปแบบความสัมพันธ์ที่

ไม่เป็นทางการในบุคคล กลุ่มคน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวขอ้งกับสุขภาพซึ่งประกอบดว้ยภาค

ประชาชน  องค์กร ชุมชน  เอกชน(ชมรม องค์กรพัฒนาเอกชน) องค์กรปกครองส่ วนท้องถ่ิน

สถาบันการศึกษา(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) ธุรกิจ(ชมรมผูป้ระกอบการภัตตาคารรา้นอาหาร) 

การเมืองและการปกครอง (สว./สส./ชมรมทนายความ) สื ่อทอ้งถ่ิน (ชมรมสื่อมวลชนจังหวดัเชียงราย)

และหน่วยงานราชการต่างๆ   โดยเนน้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีความพรอ้ม เต็มใจ เสียสละ เป็นที่ยอมรับ

ของบุคคลทั่วไป มีสมาชิกหรือเครือข่ายที่สามารถเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและประสานความร่วมมือดา้น

ต่างๆ    ทัง้น้ีกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีการพบปะพูดคุย ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาประมาณ 1 ปี   

จากนัน้จึงจดัตัง้เป็นคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวดัเชียงราย เมือ่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖   

              การค้นหาบุคคลเพื่อเขา้มาร่วมเป็นแกนน าหลัก โดยเป็นผูที้่ไดร้ับการยอมรับจากคนทั่วไป 

และมีสมาชิกเครือข่าย ภายใตก้ารรวมกลุ่มโดยใชค้วามสัมพันธ์แนวราบ เน้นการเรียนรูร้่วมกันมากกว่า

การสั่งการ เป็นปัจจยัเอ้ือต่อความเขม้แขง็ของกลไกสมชัชาสุขภาพจงัหวดั  ทัง้น้ีการเรียนรูเ้ป็นหัวใจส าคัญ

ของสมชัชาสุขภาพ “อิสระมากเรียนรูไ้ดม้าก ใชอ้ านาจมากเรียนรูไ้ดน้ ้อย ” ถึงแมว้่าสมัชชาสุขภาพจะมา

จากงานนโยบายและหน่วยงานราชการ แต่กส็ามารถขยับไปสู่ภาคประชาสงัคมไดเ้ช่นกัน  
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              ๒)  ปรับวิธีคิด ... สรา้งจติส านึกร่วม  

              สมชัชาสุขภาพเป็นการปรบัวธิีคิด มมุมองดา้นสุขภาพ แบบเดิมที่เป็นการแพทย์แบบชีวกลไล 

มาสู่ความเป็นองค์รวม   การปรบัวธิีคิดจึงเป็นสิ่ งส าคัญโดยเฉพาะวธิีคิดแบบเชื่อมโยงและการมองบทบาท

หน้าที่ดา้นสุขภาพให้เป็นเรื ่องของทุกคน ไม่ใช่เพียงบุคลากรสาธารณสุขเท่านั ้น     ในปี พ.ศ.๒๕๔๖  

สมชัชาสุขภาพจงัหวดัไดเ้ปิดตัวให้พ้ืนที่อ าเภอเขา้มามีส่วนร่วมในการให้ขอ้เสนอแนะประเด็นสุขภาพที่

กวา้งกวา่การเจ็บป่วยโดยเชื่อมโยงกับพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ  จากนั้นน าขอ้มูลมาประมวลสังเคราะห์ 

ก าหนดแนวนโยบายและยุทธศาสตรด์า้นสุขภาพเสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ผูเ้ขา้ร่วมประกอบดว้ย

ภาคีสุขภาพจากทกุภาคส่วน  ส่งผลใหส้มชัชาสุขภาพซึ่งเป็นพ้ืนที่ทางสงัคมมีผูรู้จ้กัมากข้ึน   

 คุณพ่อเสม แสดงปาฐกถาในการประชุมสมชัชาสขุภาพเชยีงราย  

อีกทัง้จุดเด่นของการจดัเวทีสมชัชาสุขภาพจงัหวดัครัง้น้ี คือการไดร้บัความกรุณาจากองค์ปาฐก ศ.

นพ.เสม พร้ิงพวงแกว้ อดีตผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ท่านไดใ้ชป้ระวติัศาสตร์

ปลุกจิตส านึกร่วมคนเชียงราย ท่านกล่าวถึงเมือ่ครัง้พ.ศ. ๑๕๕๓ สมยัโยนกนาคนครหรือโยนกนาคพันธสิง

หนวติัล่มสลาย กลายเป็นเวียงหนองหล่ม ชาวบ้านที่เหลือจึงปรึกษากันถึงหลักการปกครองอันจะเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่งบริเวณที่ชาวบ้านหารือติดต่อกันเป็นเวลากว่า ๙๓ ปีนั ้น เรียกว่า “เวียง

ปรึกษา” มีผู ้ไดร้ับเลือกเป็นประธานาธิบดีจ านวน ๑๕  ท่าน ทั ้งน้ี ห้วงเวลามีความใกล ้เคียงกับ

ประวติัศาสตรข์องประเทศอังกฤษ ซึ่งการปกครองแบบประชาธิปไตยก็เริ่ มใน พ.ศ.ใกลเ้คียงกัน   ดังนั ้น 

คนเชียงรายควรภาคภมิูใจที่มีประชาธิปไตยแห่งแรกของประเทศไทย การปรึกษาหารือ คือ “สมัชชา” 

คือการประชุมร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขสูงสุดของประชาชน ซึ่งเปรียบเสมือนสมัชชาสุขภาพจังหวดั

เชียงราย ดงันัน้กระบวนการสมชัชาสุขภาพจงัหวดั จึงเป็นการสรา้งส านึกร่วม ซึ่งเป็นฐานคิดส าคัญของการ

ขบัเคลือ่นสุขภาวะร่วมกนั  และในปีพ.ศ. ๒๕๔๕ ไดก้ าหนดค าขวญัสมัชชาสุขภาพไวว้่า “ สุขภาวะที่ดี มี

คุณธรรม เป็นวัฒนธรรมของคนเจยีงฮาย” สญัลกัษณ ์เป็นรูปชา้งอยู่บนพ้ืนสีม่วงปนคราม  
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               กระบวนการสมชัชาจงัหวดัเชียงรายไดใ้ห้ความส าคัญกับการปรับวิธีคิด โดยเปิดพ้ืนที่ให้ทุก

ภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมและเรียนรูร้่วมกนัจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ จนมองเห็นความเชื่อมโยง และ

ขยายภาคีสุขภาพไปยังหน่วยงานต่างๆ    นอกจากน้ีมีการสรา้งส านึกร่วม ดงัทีพ่่อเสม พริ้งพวงแกว้   ไดใ้ช ้

ประวติัศาสตรม์าขบัเคลือ่นจิตส านึกนัน้ ไดส้่งผลต่อทิศทางการด าเนินงานสมัชชาสุขภาพดว้ยเช่นกัน (คิด

อย่างไร ก็ท าอย่างนั ้น)   ดังนั ้น  การขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัด ควรให้ความส าคัญกับ

ประวัติศาสตร์อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาสั้นๆหรือระยะยาวนาน เพื่อพัฒนาต่อ

ยอดในสิ่งที่ดีๆ โดยไม่ตอ้งนับหนึ่งใหม่ทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลหรือกลไก           

               ๓) กระบวนการสมัชชาสุขภาพ.....การต่อจิ๊กซอว์ 

               กระบวนการสมชัชาสุขภาพเป็นการพฒันาต่อยอด เนื่องจากในพ้ืนทีจ่งัหวดัเชียงรายมีบุคคล  

กลุ่มคน หน่วยงาน องค์กรทีข่บัเคลือ่นเกีย่วกบัสุขภาพอยู่หลากหลายประเด็นและจ านวนมาก    สมัชชา

สุขภาพจังหวดัไดท้ าบทบาทหน้าที่รวบรวม ชักชวน ผูที้่เกี่ยวขอ้งมาร่วมขบวนขับเคลื ่อนที่มีเป้ าหมาย

เดียวกนั แต่ขณะเดียวกนัยังคงมีอิสระรกัษาความเป็นตัวตนของตนเองไว ้  ดังเช่นการขับเคลื ่อนประเด็น

“เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดพิษ ชีวติปลอดภัย” ทีเ่ป็นปัญหาร่วมของคนเชียงรายนั้นไดมี้บุคคล กลุ่ม 

ชมรม หน่วยงาน ทัง้ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขา้ร่วมหลากหลาย ท าให้เกิดการขับ

เคลือ่นทีมี่เป้าหมายชัดเจนและมีพลังมากข้ึนเกิดกิจกรรมต่างๆ  เช่น การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ   

การบริโภคปลอดภัยในโรงเรียน  ครวัสะอาดในชมรมภัตตาคารรา้นอาหาร  กลุ่มเกษตรปลอดสาร เป็นตน้  

                กระบวนการสมชัชาสุขภาพจึงเสมือนการต่อจ๊ิกซอว ์ท าให้เห็นภาพของระบบสุขภาวะทัง้มวล  

และสิ่ งท าให้เกิดขบวนการขับเคลื ่อนได้นั ้นพบว่าต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการเคารพในทุนเดิม ความ

ไวว้างใจ ความรูส้ึกทีป่ลอดภัย เป็นอิสระ และเป็นการต่อยอดการพัฒนาร่วมกันเพื่อให้เกิดพลัง  ( ไม่ใช่

เป็นการเดด็ยอด)  

ยุคที่ ๒  ผลักดันนโยบายสาธารณะ  สู่วาระคนเชียงราย  ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-พ.ศ.๒๕๕๔ 
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              ๔)  บันทึกความเข้าใจ (MOU-Memorandum Of Understanding)  ร่วมมืออย่างเป็น

ทางการ 

                การประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวนัที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ ส่งผลให้

สมชัชาสุขภาพจงัหวดัเชียงราย ปรบัเปลีย่นบทบาทจากการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยง

กับร่าง พรบ. สุขภาพแห่งชาติ ยกระดับเป็นการก าหนดนโยบายสาธารณะดา้นสุขภาพของพ้ืนที่ เพื่อ

น าไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื ่อนสุขภาวะคนเชียงรายของทุกภาคส่วน   โดยมีการลงนาม

บันทึกความเขา้ใจกนัใน “งานมหกรรมหมอเมืองลา้นนา” วนัที่๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวง ระหวา่ง 9  องค์กรเครือข่าย เพื่อร่วมผลักดันนโยบายสาธารณะดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ สภาหมอ

เมืองลา้นนาเจียงฮาย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัเชียงราย  

ส านักงานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวดัเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง มหาวทิยาลยัราชภัฎเชียงราย วทิยาลยัเชียงราย และกองทุนนายแพทย์ธาราอ่อน

ชมจนัทร ์   

ลงนามความร่วมมอื๑๗สค.๕๑  

 

             จากการลงนามบันทึกความเขา้ใจครัง้แรก นับว่าเป็นจุดเริ่ มต้นของการร่วมมือและพันธสัญญา

ในระดับหน่วยงาน/องค์กร  ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๓ สมัชชาสุขภาพจังหวดัจึงไดข้ยายประเด็นในการ

ขบัเคลือ่นออกไปเป็น ๗ ประเดน็ ไดแ้ก่  (๑) การลดและควบคุมแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุจราจร   (๒) 

ภูมิปัญญาสุขภาพพ้ืนบา้น/หมอเมือง (๓) ลุ่มน า้ (๔) อปท.กบัการจดัขยะอันตราย (๕) ผูสู้งอายุ (๖) สุข

ใจ-ไม่คิดสัน้  และ(๗) เดก็และเยาวชน  และมีการขยายต่อยอดการลงนามบันทึกความเขา้ใจเพ่ิมข้ึนอีก

๑๕องค์กร รวมเป็นทัง้หมด ๒๔ องค์กร   
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ลงนามความร่วมมอืเพิ่มเติม ๓๐ธค.๕๓  

 

               จากการลงนามบันทึกความเขา้ใจระหว่างหน่วยงานต่างๆนั้น ได ้กลายเป็นช่องทางขยายการ

รบัรู ้การมีส่วนร่วมกระบวนการสมชัชาสุขภาพจงัหวดัไปสู่ภาคีอ่ืนๆมากข้ึน   ทัง้น้ีการลงนามบันทึกความ

เขา้ใจขององค์กรต่างๆ ไดบ้ังเกิดผล ร่วมกนัขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะดา้นสุขภาพของจังหวดัเชียงราย

ใหเ้ป็น “วาระคนเชียงราย” ทีป่ระชาชนส่วนใหญ่ในระดับชุมชนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วม ซึ่งเป็นประเด็น

ทา้ทายทีต่อ้งหาแนวทางการด าเนินงานต่อไป 

 

              ๕) ปฏญิญาสุขภาพจงัหวัดเชียงราย …   พฒันาสู่ธรรมนูญสุขภาพ 

              กระบวนการสมชัชาสุขภาพจงัหวดั ผลผลิตทีไ่ดอี้กประการหนึ่ง คือ มติขอ้ก าหนดที่จะน าเสนอ

ต่อสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ รวมทัง้การน ามติขอ้ก าหนดไปเป็นแนวทางขับเคลื ่อนในพ้ืนที่จังหวดั   โดยปี

พ.ศ.๒๕๕๒  ไดก้ าหนดปฏิญญาเชียงราย วา่ดว้ย “ การสรา้งสุขภาวะ ใหอ้ยู่เย็นเป็นสุข อย่างมีส่วนร่วม ” 

ปีพ.ศ. ๒๕๕๓   ก าหนดปฏิญญาสุขภาพจงัหวดัเชียงราย ว่าดว้ย “การขับเคลื ่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อ

สุขภาพแบบมีส่วนร่วม ”   และไดข้ยายเครือข่ายไปสู่กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบนหรือที่เรียกชื่อว่า 

“สมัชชาสุขภาพลา้นนา”  

             ในปีพ.ศ.๒๕๕๔  สมัชชาสุขภาพจังหวดัเชียงราย ไดก้ าหนดนโยบายขับเคลื ่อนการจัดท า

ธรรมนูญสุขภาพในระดบัอ าเภอและต าบล  เพือ่หารูปแบบในการพฒันายกระดบัใหเ้กิดธรรมนูญสุขภาพที่

เป็นร่มใหญ่ดา้นสุขภาพของประชาชนในระดบัพ้ืนที ่   

            อย่างไรกต็ามในการจัดท าขอ้เสนอในประเด็นต่างๆเพื่อพัฒนาให้เป็นนโยบายสาธารณะดา้น

สุขภาพนัน้มาจากตัวแทนของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียในประเดน็นัน้ๆ     ทัง้น้ี การมีส่วนร่วมของประชาชนส่วน

ใหญ่ จะเป็นปัจจยัส าคัญต่อการน านโยบายสาธารณะไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ทัง้น้ีรวมถึงธรรมนูญสุขภาพ

ดว้ย ซึ่งในประเด็นน้ีดังกล่าว สมัชชาสุขภาพจังหวดัเชียงรายจะได้มีการพัฒนาหารูปแบบแนวทางที่

เหมาะสมต่อไป 

 

           โดยสรุป บทเรียน   เหลียวหลัง แลหน้า ๑ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพจังหวดัเชียงราย   ครัง้น้ีเกิด

จากประสบการณ ์ซึ่งไม่ใช่ผลส าเรจ็ทีส่มบูรณ ์  สมชัชาสุขภาพจังหวดัเชียงรายยังคงเรียนรูไ้ปตามพลวตัร 
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สุขภาวะด ีมีคุณธรรม
เป็นวฒันธรรมของคนเชียงราย

สมัชชาสุขภาพ จังห
วดัเชี

ยงรา
ยพ.ศ.๒๕๔๕

ทัง้น้ีจะไดมี้การน าบทเรียนดงักล่าวมาพัฒนาต่อยอดการขับเคลื ่อนสุขภาวะของคนเชียงรายจากรุ่นสู่รุ่น

ต่อไป”   

 ทีเ่ชยีงราย มกีารแต่งตั้งกลไก “คณะกรรมการสมชัชาสขุภาพจังหวดั” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น

ผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง มาตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๕ โดยช่วงแรกมีคุณพ่อเลื่อนเป็นประธาน และตั้งแต่   ปี

พ.ศ.๒๕๕๒ มพีล.ต.ต.รักชาติ ราชกิจ อดตีผู้บังคบัการต ารวจภูธร จังหวัดพะเยา เป็นประธานมาจนถึง

ปัจจุบัน 

 พล.ต.ต.รักชาต ิราชกจิ 

 

 

    ศนูยป์ระสานงานสมชัชาสขุภาพจงัหวดัเชยีงราย(ศปส.ชร.) 

    ๔๒๔ ม. ๕  บ.หนองยาว ต.ทา่สาย อ.เมอืง จ.เชยีงราย  ๕๗๐๐๐ 

หัวกระดาษจดหมายของศูนย์ประสานงานสมัชชาสุขภาพเชียงราย 

 

เมือ่ปี๒๕๕๒ มกีารใช้ “สมชัชาสขุภาพ” เป็นกระบวนการพฒันาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

เพือ่สขุภาพ ๔ประเด็นคือ (๑)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาวะ(๒)การควบคุมการ

บริโภคเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ (๓)ภมูปัิญญาท้องถิ่นด้านสขุภาพ และ(๔) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  

ปี๒๕๕๓ ขยายเป็น ๗ ประเดน็คอื (๑)การควบคุมอุบัติเหตุทางถนนและการควบคุมเครื่องดื่ม

แกลกอฮอล์ (๒) ภมูปัิญญาท้องถิ่นกบัการจัดการทรัพยากรสมนุไพร (๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ

การจัดการขยะอนัตรายจากชุมชนอย่างมสี่วนร่วม(๔)การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและลุ่มน ้า(๕)สุขภาพ

ผู้สงูอายุ(๖)สขุภาพเดก็ เยาวชนและครอบครัว และ(๗)การลดปัญหาการฆ่าตวัตาย(สขุใจ ไม่คดิสั้น) 

ปี๒๕๕๔ สมชัชาสขุภาพจังหวดัเชยีงรายได้ขับเคลื่อนประเด็นการฆ่าตัวตาย(สุขใจ...ไม่คิดสั้น) 

และประเดน็ลุ่มน ้าผ่านสมชัชาสขุภาพล้านนาเข้าสู่การพจิารณาและการลงมติในการประชุมสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาตคิรั้งที ่ ๔  
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ปี๒๕๕๕ ขบัเคลื่อน ๗ ประเดน็เดมิและประเด็นใหม่ คือ (๑)การแก้ปัญหาวัยรุ่นกับการท้องไม่

พร้อม (๒)การควบคุมอบุัตเิหตทุางถนนและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (๓)ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ

สมนุไพร (๔)สขุใจไม่คดิสั้น (๕)ธรรมนูญสุขภาพต าบลและอ าเภอ (๖)ผู้สูงอายุ  (๗) ขยะ (๘)  การ

จัดการทรัพยากรลุ่มน ้า  และ ขบัเคลื่อนสมชัชาสขุภาพเชยีงรายเชือ่มกบัการจัดงานมหกรรมสุขภาพ “สาน

พลัง สรา้งสุข ๗๕๐ปี เมืองเชียงราย” เมือ่เดอืนสงิหาคม ๒๕๕๕ 

 จากสมชัชาสขุภาพ ได้เกดิการน าแนวคดิการพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพด้วยการด้วยการ

จัดท า “ธรรมนูญสขุภาพพื้นที”่ จึงมกีารชวนเครือข่ายองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายคนท างาน

ในระดบัต าบลเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จนกระทั่งเกดิ “ธรรมนูญสขุภาพ” ขึ้นที่ต าบลม่วงค า อ าเภอพาน

ต าบลหัวง้ม อ าเภอพาน และต าบลโป่งงาม อ าเภอแม่สาย พอมาถงึปี๒๕๕๕ มีการขยายผลเพิ่มที่ต าบลไม้

ยา อ าเภอพญาเม็งราย และต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง นอกจากนี้ ยังมีความพยายามขยายผลให้มี

ธรรมนูญสุขภาพทุกต าบลในอ าเภอแม่สาย โดยการน าของอบต.โป่งงาม ซึ่ งผมได้เคยมีโอกาสไปร่วม

เรียนรู้กบัเขาด้วย  ๑๔ มถินุายน ๒๕๕๕ ทีผ่่านมา   

“การจดัท าธรรมนูญต าบลโป่งงาม เนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกหมู่บ้าน  เพื่อให้เกิดการ

ตระหนักในเรื ่องสุขภาพและการอยู่ร่วมกัน เพราะเรื ่องสุขภาพเป็นเรื ่องของทุกคนที่ จะต้องช่วยกันท า 

ช่วยกนัดูแล ผมก าลังชวนอบต.ทุกแห่งในอ าเภอแม่สายเรียนรูเ้รื ่องน้ี เพื่อทดลองท ากันทัง้อ าเภอ เรา

อาจจะมีธรรมนูญสุขภาพเต็มพ้ืนทีใ่นไม่ชา้น้ี” นายกแดนชัย บุลมาก บอกผมเมื่อวันไปร่วมเรียนรู้ ที่โป่ง

งาม 

 

  

๑๔.๔ แลหนา้ สู่อนาคต 
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 วนัที ่๒๕ กนัยายน ๒๕๕๕ ผมและคุณหมออุกฤษฎ ์มิลินทางกูร รองเลขาธกิารทีไ่ด้รับมอบหมาย

ให้ดูแลงานในพื้นทีภ่าคเหนือ และคณะอีก ๓-๔คน มนีัดไปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรึกษาหารือ

การขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพแบบมสี่วนร่วม กบัพีน้่องเครือข่ายภาคเีชยีงราย ทีห้่องประชุม

ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชยีงราย มอีาจารย์วรสฤษฎ ์  ปิงเมือง  รองอธกิารบด ีในฐานะเจ้าบ้านให้การ

ต้อนรับอย่างอบอุ่น 

 

 อาจารย์วรสฤษฎ์  ปิงเมือง 

 

  มคุีณหมอช านาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสขุจังหวดัเชยีงราย รุ่นน้องของผม ๒ รุ่น 

ทีคุ้่นเคยกนัมาตั้งแต่เป็นแพทย์ชนบทร่วมสมยันานกว่า ๓๐ ปีมาแล้ว มาร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ

ของจังหวดัและร่วมพดูคุยอยู่ด้วย 

 ทีผ่่านมา ๑๐ ปี ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ

เชยีงรายอย่างเต็มที่มาโดยตลอด ทั้งการเอื้อเฟ้ือสถานที่ท างาน  ยานพาหนะ และให้ทีมงานเข้ามาช่วย

ท างานอย่างใกล้ชดิ 

คุณหมอช านาญ 
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   ผู้การรักชาติกบัคุณหมออุกฤษฎ์ รองเลขาฯคสช.ทีดู่แลภาคเหนือ 

  

ประธานในทีป่ระชุมวนันั้นคอืท่านผูก้ารรักชาติ  บรรยากาศการประชุมเป็นกนัเองดีมาก เราได้

แลกเปลี่ยนบทเรียนและความคดิเห็น และชวนกนัมองต่อยอดงานเดมิให้ก้าวไกลไปในอนาคต ทีย่่างเข้าสู่

ทศวรรษที่๒ของสมชัชาสขุภาพ 

บรรยากาศวนัประชุม 

คุณชญาดา(นุชชี)่และคุณสวุิมล(เก)๋ ทีมงาน สช. 

คุณสุวิมล   มีแสง(เก)๋ ทีมงานของผม ได้เขยีนเรื่องเล่าให้ทีมงาน สช.รับทราบทนัที่ทีก่ารประชุม

สิ้นสดุลง ผมจึงขอประหยัดแรง น าบางส่วนมาเผยแพร่ต่อ เธอเขยีนไว้ว่า  

 “เยี่ยมเพือ่น เยือนมิตร…ต่อยอดสมชัชาสุขภาพจงัหวดัเชียงรายและจังหวดัพะเยา ทางคณะ สช .

น าทีมเดินทางมาก่อนในเย็นวนัที ่๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ โดยคุณหมออุกฤษฏ์ พี่สุทธิพงษ์ น้องนุชชี่ น้อง

โตง้ พีเ่ป้ิล(ฝ่ายสือ่) และเก๋ พรอ้มสมัผสับรรยากาศฤดูกาลในยามน้ี โดยคณุหมออ าพลตามมาในเชา้วนัน้ี  

 

วนัอังคารที ่๒๕ กนัยายน ๒๕๕๕ ณ มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงราย โดยมีผูเ้ขา้ร่วมมาจากผูแ้ทนทัง้ 

๓ ภาคส่วน ภาคประชาสงัคม ภาครฐั ภาควชิาการ ประมาณ ๖๐ คน นอกจากคณะท างานสมัชชาสุขภาพ

จงัหวดัเชียงรายประกอบดว้ยผูแ้ทนหน่วยงานเครือข่าย ดังน้ี สภาผูสู้งอายุ สภากาชาด อบจ . อบต. สสจ.
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เชียงราย  สภาหอการคา้สือ่มวลชน(ทอ้งถ่ิน) ประชาสัมพันธ์จังหวดั พมจ .เชียงราย กศน .เชียงราย  สภา

องค์กรชุมชน แรงงานนอกระบบ สวสัดิการชุมชน ผูห้ญิงลา้นนา  สภาพัฒนาการเมือง มหาวิทยาลัยราช

ภัฎเชียงราย มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง วทิยาลยัเชียงราย สภาวฒันธรรม ธนาคารความดี ชุมนุมเก๊าผญ๋า 

การประชุมครัง้น้ี ผูเ้ขา้ร่วมค่อนขา้งมีสดัส่วนทีค่รบองค์ประกอบ ๓ ภาคส่วน 

 

นพ.ช านาญ  หาญสุทธิเวชกุล กล่าวตอ้นรบั พรอ้มกบัเล่าถึงสถานการณ์สุขภาพของคนเชียงราย 

นอกจากสถานการณก์ารเจบ็ป่วยและอัตราการตายของประชาชนในจังหวดัเชียงราย ยังพบสถานการณ์ที่

ส าคัญ เรือ่งยาเสพติด มีจ านวนผูเ้ขา้รบัการบ าบัด เป็นอันดับ ๕ ของประเทศ มีการจับกุมเป็นอันดับ ๑ 

ของประเทศ และการฆ่าตัวตาย  ปี ๒๕๕๒ อัตราการฆ่าตัวตาย ๑๗.๖๐ ต่อแสนประชากร เป็นอันดับ ๑ 

ของประเทศ และเป็นอันดบั ๒ ในปี ๒๕๕๓, ปี ๒๕๕๔ เป็นอันดับ ๕  และในปี ๒๕๕๕ อัตราการฆ่าตัว

ตายเป็น ๗.๓๔ ต่อแสนประชากร คิดเป็นอันดบั ๖ ของประเทศ ซึ่งสถานการณ์การฆ่าตัวตายน้ีมีแนวโน้ม

ลดลง  

คณุหมอกล่าวถึงโอกาสของจงัหวดัเชียงราย ในการเตรียมความพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  ดา้น

การแพทย์และสาธารณสุข ทีต่อ้งเนน้ระบบการพัฒนาแรงงานฝีมือพรอ้มกับการเป็นศูนย์กลางผลิต การ

บริการ ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาต้นแบบการเขา้ถึงบริการสุขภาพด้วย

หลกัประกนัสุขภาพ และพฒันาบริการสุขภาพที่มากกว่าหนึ่งทางเลือก โดยศึกษาขอ้จ ากัดทางกฎหมาย

ระหวา่งประเทศดา้นสุขภาพ พัฒนามาตรการ และกฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภค และพัฒนากระบวนการ

จดัการความรูว้ชิาการ วจิยั และพฒันาดา้นสุขภาพ 

พล.ต.ต.รักชาติ  ราชกิจ ประธานคณะกรรมการสมชัชาสุขภาพจังหวดัเชียงราย และอาจารย์งาม

นิตย์  ราชกิจ คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เล่าถึงการด าเนินงานและพัฒนาการ

ก่อรูปกระบวนสมชัชาสุขภาพจงัหวดัเชียงรายตัง้แต่ปี ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน ภายใตก้ารสรา้ง “สุขภาวะดี มี

คณุธรรม เป็นวฒันธรรมของคนเชียงราย” โดยมีการประกาศปฏิญญาเชียงราย การลงนามทึกขอ้ตกลง

ความร่วมมือจ านวน ๙ หน่วยงานด าเนินงาน ในการขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับพ้ืนที ่

และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นจ านวน ๗ ประเด็นดังน้ี ๑. การควบคุมอุบัติเหตุทางถนนและการ

ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์๒. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัการจดัการสมนุไพร ๓. อปท.กับการจัดการสุขภาวะ

วา่ดว้ยเรือ่งการจดัการขยะเป็นพิษ ๔. การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและลุ่มน า้ ๕. ผูสู้งอายุ ๖. เด็กเยาวชน 

และครอบครวั และ๗. สุขภาพจิต “สุขใจไม่คิดสัน้” ตามดว้ยการน าเสนอวีดีทัศน์เพื่อให้เห็นภาพรวมการ

ขบัเคลือ่นสมชัชาสุขภาพจงัหวดัเชียงราย พรอ้มกับทิศทางการขับเคลื ่อนในอีก ๑๐ ปีขา้งหน้า (๒๕๕๕-

๒๕๖๔) “สมัชชาสุขภาพจังหวดัเชียงรายทศวรรษหน้า” ดังน้ี ๑.พัฒนากลไกการท างานระดับอ าเภอ/

ต าบล ๒. เผยแพร่ความรูก้ารใชเ้ครือ่งมือ พรบ .สุขภาพแห่งชาติ ๓. การสรา้งกลไกคนรุ่นใหม่ คน ๓ วยั

สานพลงัสรา้งสุขภาพ ๔. การสือ่สารสาธารณะเพือ่เคลื ่อนไหวทางสังคม ๕ . เชื่อมโยงเครือข่ายระดับพ้ืนที่
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ในการจดัท าธรรมนูญสุขภาพระดบัจงัหวดั อ าเภอ ต าบลและภูมินิเวศ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ๖. การสรา้ง

จิตอาสากบัสถาบันการศึกษา สภาเดก็เยาวชน เนน้คณุธรรม สืบสานวฒันธรรมครอบครัวอบอุ่น  และ ๗. 

ขยายภาคีเครือข่ายรอ้ยพลงัทัง้ระดบัจงัหวดั ลา้นนาและระดบัประเทศ  

 ก่อนจะน าไปสู่กระบวนการเรียนรูร้่วมกันผ่านกรณีศึกษาการขับเคลื ่อน

“สุขใจไม่คิดสัน้” น าเสนอโดย คุณพจนารถ กรึงไกร นักวิชาการดา้นสุขภาพจิต 

สาธารณสุขจงัหวดัเชียงราย และการจดัการลุ่มน า้ น าเสนอโดย คุณนิรันดร์  แปง

ค า แกนน าภาคประชาสงัคมอีกคนหนึ่ง 

หลงัจากนัน้ พีสุ่ทธิพงษ์  วสุโสภาพล ผูช่้วยเลขาธิการ คสช. รบัหน้าที่ด าเนินการ

ประชุมเพือ่ปรึกษาหารือแลกเปลีย่นเรียนรูก้นัและกนั 

นพ.อ าพล  จนิดาวัฒนะ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ก่อนจะสู่เน้ือหาการ

พูดคยุ  เริ่ มตน้ดว้ยการทกัทายพรอ้มกบัการเอ่ยนามใหเ้กียรติผูค้นเขา้ร่วมประชุมหลายท่าน พรอ้มบอกว่า

ทีเ่ชียงรายมีความงามที่เกิดข้ึนมากมายโดย “ความงดงามเหล่าน้ี สั่งให้เกิดไม่ไดด้ว้ยอ านาจ” แต่เป็น

ความงามทีเ่กิดข้ึนจากผูค้นร่วมวฒันธรรมอย่างหลากหลายทีม่าจากหลายภาคส่วน เรียนดว้ยความสุข ตาม

ดว้ยเกรด็เรือ่งเล่าเหมือนทกุครัง้ทีส่รา้งเสียงหัวเราะในที่ประชุม แลว้ก็เขา้สู่การเกริ่ นน าถึงหลักคิด หลัก

ปฏิบัติส าคัญต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง และการใช้

เครือ่งมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ทีท่างคณะแกนน าจังหวดัเชียงรายไดเ้ล่าจนเห็นภาพกระบวนการ

ขับเคลื ่อนในพ้ืนที่ ตลอดจนการเชื่อมโยงประเด็น เช่น สุขใจไม่คิดสัน้ ที่ผลักดันเขา้สู่สมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ  

สิ่ งส าคัญ คณุหมออ าพลสามารถเชื่อมโยงสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะการเป็นเมือง

ชายแดน การคา้ แรงงานต่างดา้ว การเปิดประชาคมอาเซียน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เหล่าน้ีลว้น

เป็นปัจจยัส าคัญทีส่่งผลกระทบดา้นสุขภาพหรือสุขภาวะของคนเชียงรายโดยตรง และเนน้ย ้าถึงหัวใจส าคัญ

ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ว่าเป็นเครื ่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เป็นทิศทางพัฒนา

ระบบสุขภาพแบบ “สร้างน าซ่อม” ที่ท าให้เกิดการเคลื ่อนไหวทางสังคมไปพรอ้มๆกัน ซึ่งที่จังหว ัด

เชียงรายมีการเคลือ่นตัวไปแยะ และมีความพรอ้มอย่างมากในการต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวดัให้กา้ว

ไกลไปไดอี้กมาก เพียงแต่เปิดพ้ืนที่ให้กวา้งขวางมากย่ิงข้ึน ให้ผูค้นจากทุกภาคส่วนไดเ้ขา้มารูจ้ ัก เป็น

เจา้ของ และใชก้ระบวนการน้ีเพือ่การพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพของคนเชียงรายร่วมกัน จนเกิด

เป็นวงจรการพฒันาและขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่เป็นระบบ ต่อเนื่อง และ

ขยายวงผูมี้ส่วนร่วมมากข้ึนจนกลายเป็นวฒันธรรมใหม่อย่างหนึ่งของสังคมไปในทีสุ่ด 

 

ข้อเสนอในที่ประชุมไดแ้ก่ 
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“การต่อยอดสมชัชาสุขภาพจงัหวดั เป็นการท างานบนฐานทุนเดิม เพียงพัฒนาให้เกิดระบบการ

เชือ่มโยงและการท างานบูรณาการโดยใชพ้ื้นทีเ่ป็นฐาน เช่น สมัชชาสุขภาพ สมัชชาปฏิรูป ชุมนุมเก๊าผญ๋า 

สภาคนฮักเจียงฮาย  ตลอดจนการพัฒนาขอ้เสนอน าไปสู่การขับเคลื ่อนทางปฏิบัติการ” (พ่อเลื่อน ธน

เพทย์) 

“ต้องท าให้สมัชชาสุขภาพตอบโจทย์การสร ้างสุขภาวะร่วมกัน คือท าให้กระบวนการน้ีเป็น

เครือ่งมือทีใ่หเ้กิดการสรา้งพ้ืนทีก่ลาง สานพลังร่วม ขบวนผูค้นเครือข่ายต่างๆในเชียงรายเขา้มาท างาน

ร่วมกนั” (คุณวิรัตน์ พรมสอน จากขบวนองค์กรชุมชน) 

“กระบวนการสมัชชาสุขภาพน่าจะเป็นเครื ่องมือส าคัญต่อการพัฒนาที่สร ้างนว ัตกรรมการ

ขบัเคลือ่นทางสงัคม ซึ่งเป็นเรือ่งองค์รวมมากกวา่การสรา้งสุขภาวะ ใหค้นเชียงรายพึ่งตนเองให้ได ้ ความ

มีว ัฒนธรรมชุมชนทอ้งถ่ิน เคารพยอมรับความแตกต่าง” (คุณพิรุณ ค าพิโล จากสภาหอการค้า

เชียงราย) 

“การพฒันากระบวนการสมชัชาสุขภาพตอ้งมีรูปแบบ ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ เปิดโอกาส

ใหผู้แ้ทนองค์กร เครือข่าย หน่วยงาน ไดเ้ขา้ร่วมมามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่

และประเดน็ ใหส้ิ่ งทีจ่ะท าร่วมกนัได ้เกิดการตกผลึกร่วมกนั และขบัเคลื ่อนร่วมกัน”(คุณสุวิชาญ พชรศุภ

สัณห์ จากเครือข่ายองค์กรงดเหลา้)  

“กระบวนการวจิยั การจดัการความรู ้น่าจะเป็นสิ่ งส าคัญต่อการขับเคลื ่อนและร่วมกันในการจัด

สมชัชาสุขภาพจงัหวดั สามารถประกอบส่วนการขบัเคลือ่นร่วมกนัในระดับพ้ืนที่ ซึ่งปัจจุบันมีกระบวนการ

สรา้งนักวจิยัปฏิบัติการ เช่น การวจิยัเรือ่งวฒันธรรมชุมชน(กลุ่มไต) การจัดการลุ่มน ้า หรือการผลักดันให้

เกิดการสร ้างศูนย์เรียนรู ้ ตลอดจนการผลักดันหลักสูตรทอ้งถ่ิน  เป็นต้น” (อ .ศรีวรรณ ไชยสุข 

มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงราย) 

“ควรมีการทบทวนกลไกการท างานที่ผ่านมา เพื่อน ามาสู่การปรับทิศทางการออกแบบการ

ขับเคลื ่อนต่อในอนาคต เนื่องจากในระดับพ้ืนที่มีคณะท างานเกิดข้ึนมากมาย แต่ยังไม่สามารถน าไป

แกปั้ญหาได ้ ตลอดจนการวเิคราะห์เชิงพ้ืนทีก่ับสถานการณ์ระบบโครงสรา้งอ านาจที่มีผลกระทบต่อการ

ขบัเคลือ่น” (นายสันติพงษ์  ชา้งเผือก จากกองทุนนายแพทย์ธารา อ่อนชมจนัทร์)” 
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 ถ่ายภาพหมู่หลังจบ

การประชุม (จะสังเกตเห็นว่า เครือข่ายขบัเคลื่อนงาน “สขุใจ ไม่คดิสั้น” ของเชยีงราย ใช้ทกุโอกาสใน

สือ่สารงานของพวกเขา 555) 

กล่าวได้ว่า การขบัเคลื่อนสมชัชาสขุภาพของคนเชยีงรายที่ผ่านมานั้น “งดงามมาก” มีการท างาน

ร่วมกนัของผู้คนจากหลากหลายภาคส่วน ประธานสมชัชาสขุภาพจังหวัดคนแรก คือคุณพ่อเลื่อน ธนะ

เพทย์ เป็นอดีตข้าราชการพฒันาสงัคม ประธานปัจจุบันเป็นอดตีนายต ารวจใหญ่ ซึ่ งเป็นการยืนยันได้ว่า 

เรื่องสุขภาพจึงไม่ไช่เรื่องของหมอของพยาบาลเท่านั้นอกีต่อไป หลายๆฝ่ายเข้ามาช่วยกนัขบัเคลื่อนอย่าง

เอาการเอางาน มีการท างานอย่างเกาะตดิ ต่อเนื่อง และขยายผลกว้างออกไปเรื่อยๆ นักวิชาการจากทาง

สถาบันการศึกษาก็มาร่วม ข้าราชการก็มาร่วม ภาคประชาสงัคมก็มาร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกเ็ข้า

ร่วมหนาตาขึ้นเรื่อยๆ ภาคธุรกจิกเ็ข้าร่วม เป็นบรรยากาศทีน่่าชืน่ใจ 

ในการถักทอการท างานพฒันาและขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพนี้  นับว่าเป็นกระแส

ใหม่ของสงัคมไทย มบีุคคลทั้งระดบัอาวโุสหลายท่านเป็นตวับารม ีมคีนท างานหลายเรื่อง หลายคน เชือ่ม

การท างานเป็นแบบเครือข่ายแนวราบ มีคนรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาเสริมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นการประกนัว่างาน

สาธารณะเช่นนี้  มโีอกาสขยายผลไปข้างหน้าตลอดเวลา ไม่ผูกขาดตัดตอนอยู่แต่ในกลุ่มคนเดมิๆ  

จากปีนี้ เป็นต้นไป สช.ปรับแนวทางการท างานทีมุ่่งให้ความส าคญักบัการสนับสนุนจังหวดั ให้มี

การจัดกระบวนการ “สมชัชาสุขภาพจงัหวดั” โดยเน้นการท าให้เป็นกระบวนการพฒันาและขบัเคลื่อน

นโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพของจังหวดั อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องตลอดทั้งปี และต่อเนื่องไปทุกปี 

ส่วนว่าจังหวัดจะใช้เพือ่พฒันาและขบัเคลื่อนประเดน็ใด เป็นเรื่องของคนในจังหวดัพจิารณาร่วมกนั โดยมี



18 
 

กลไกการจัดการทีเ่หมาะสม และมีช่องทางเปิดกลุ่มคน ภาคเีครือข่ายต่างๆได้เข้ามามสี่วนร่วมและเป็น

เจ้าของสมัชชาสขุภาพให้กว้างมากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได้  

จะเห็นได้ว่าการ “ต่อยอด” สมัชชาสุขภาพจังหวดัทีเ่ชยีงราย แทบไม่มอีะไรยากเย็น เพราะมี

ทนุเดิมและงานเดมิทีเ่ข้มแขง็อยู่แล้ว เพยีงแต่ปรับกลไกแกนน าพหุภาคีและหน่วยเลขานุการกจิ จัดระบบ

รองรับการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม ๓ ภาคส่วน เสริมคนรุ่นใหม่ๆเข้ามารับช่วงการท างาน และ

บริหารจัดการให้เกดิกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวดัอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องไปเรื่ อยๆ  

ผมเช่ือว่า ๒๔ องคก์รภาคีเครือข่ายท่ีไดล้งนามความเขา้ใจร่วมกนัไว ้สามารถเป็นทุนอนั

มหาศาลในการต่อยอดงานน้ีไดโ้ดยพลนั 

 คุณสมยั  รัตนจันทร์ อดีตนายกอบต.ท่าสาย แกนน าอกีคนหนึ่ง 

พีส่นั่น เนตรสวุรรณ อดตีสาธารณสขุอ าเภอ แกนน าคนส าคญั ประธานประเดน็ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นด้านสขุภาพ 

  น้องกสุุมา  ยอดสวุรรณ เลขานุการประเดน็ภมูปัิญญาท้องถิ่นด้านสขุภาพ 
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พีท่องประกาย   เผ่าวัฒนา รองประธานประเดน็ผู้สูงอายุ 

อาจารย์ศรีวรรณ  ไชยสขุ คุณนิรันดร์ แปงค า   

พีอ่ดุมศรี ศิริบุญมา ผู้อาวโุสใจดีอกีท่านหนึ่ง จาก ประธานสมาคมแม่ดีเด่นฯ 

 คุณศนัสนีย์   อนิสาร   มหาวิชชาลัยพทุธเศรษฐศาสตร์ 
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คุณศักดา ธานินทร์ สาธารณสุขอ าเภอพาน คุณวริัตน์ พรมสอน  

คุณหลุยส ์  ทศิสกลุ   จากพุทธสมาคม 

คุณค า ไพศาลสทิธิกานต ์จากสือ่สาธารณะ(สวท.ชร.)  

 อ.วริณุ   ค าภิโล  จากชุมนุมเกา๊พญา 

 

๑๔.๕ สวรรคบ์นดินท่ีหวังม้ 
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 ภาคบ่ายคณะของเราพอมเีวลา จึงขอไปศกึษาดูงานของ อบต.หัวง้ม ทีอ่ าเภอพาน ซึ่งเราได้ยิน

ชือ่เสยีงมานานว่าท าอะไรดีๆ มากมาย คุณสุวิมลเขยีนรายงานเรื่องเล่าไว้ว่า  

 “ช่วงบ่ายลงพ้ืนทีเ่รียนรู ้ต าบลหัวงม้  อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย……เดินทางถึง อบต.หัวงม้ บ่าย

สามโมงคณุคนางลาวัลย์ ค าแสนยศ ปลดัอบต.หัวงม้ กล่าวตอ้นรบัคณะ พรอ้มกบัแนะน าสถานที่และการ

ด าเนินงานผ่านการน าเสนอดว้ยวดีีทศัน์ 

ปลัดลาวลัย์ ค าแสนยศ 

มารูจ้กัเรียนรู ้ “หนองฮ่างถ่ินอุดม งามสมวฒันธรรมแห่แค่ แหล่งแพร่พนัธุป์ลานิล ถ่ินขา้ว

คณุภาพดี” 

ต าบลหัวงม้ นับเป็นต าบลทีเ่ก่าแก่ต าบลหนึ่งของอ าเภอพาน มีพ้ืนที่ ๖๑.๒ ตารางกิโลเมตร เริ่ ม

ก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ โดยมี พระยาใจ เช้ือเมืองพาน เป็นผูตั้ง้ชือ่ต าบล โดยใชด้อยหัวงม้ หรือดอยดว้น 

เป็นสญัลกัษณ์ของการตั้งชื่อต าบล แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๓ หมู่บา้น มีประชากรทัง้สิ้น ๑.๘๘๕ 

ครวัเรือน จ านวน ๕,๙๑๔ คน เป็นชาย ๒,๙๒๔ คน หญิง ๒,๙๙๐ คน 

การด าเนินงานของ อบต.หัวง ้ม มีวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านน่าอยู่  เคียงคู่

วัฒนธรรม” ในการด าเนินงานกบัชุมชน ซึ่งพบว่ายุทธศาสตร์ส าคัญในการด าเนินงานมุ่งเน้นพัฒนาคน 

ส่งเสริมใหท้กุภาคส่วนของชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา ให้มีความรู  ้มีคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี 

เอ้ืออาทร บนพ้ืนฐานวฒันธรรมชุมชนทอ้งถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวงม้ จึงไดร้่วมกับคณะสงฆ์

ต าบลหัวงม้ ผูน้ าชุมชน ส่วนราชการ และกลุ่มองค์กรชุมชนต่าง ๆ ร่วมกันด าเนินงานตามโครงการต่างๆ 

ซึ่งเป็นการส่งเสริมใหค้นท าความดีโดยยึดหลกัศีลธรรม จริยธรรม อันดีงามตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา 

ด าเนินการตามโครงการต่างๆ โดยใช ้“ธนาคารความดี” เป็นเครื ่องมือส าคัญ ซึ่งเป็นการใชคุ้ณธรรมน า

ความรูป้ระกอบกับการสรา้งภูมิคุ้มกันและเสริมสร ้างให้กับผู ้คนในชุมชน  และมีกิจกรรมต่างๆเช่น  

โครงการ "กลุ่มสัมพันธ์ ผูสู้งอายุ" , โครงการ "รอ้ยคน รอ้ยดวงใจ รอ้ยความห่วงใย แด่ผูสู้งวยัที่ขาด

แคลน", โครงการ "๑ วนั ๑ บาท เพื่อเติมโอกาสให้แก่ผูย้ากไร"้, โครงการ "ลดการบริโภคเครื ่องดื่ม 

แอลกอฮอลต์ าบลหัวงม้", โครงการ "มรรคนายกน้อย", โครงการ "ก๋วยสลาก เพื่อการศึกษา"ม โครงการ 

"ปลูกตน้ไม ้แด่ผูว้ายชนม"์,โครงการดงักล่าวขา้งตน้ ไดด้ าเนินการในปี ๒๕๕๐ ซึ่งทุกโครงการลว้นแต่เป็น

การส่งเสริมใหค้นท าความดี บนพ้ืนฐานคณุธรรม จริยธรรม 

เพื่อชุมชนอยู่ ร่วมกันอย่างสันติสุขบนพ้ืนฐานของความ

พอเพียง 

ก า ร จัด ตั้ ง  "ธ น า ค า ร ค ว า ม ดี "  "  เ ป็ น

กระบวนการพัฒนาที่น าแนวความคิดน ารูปแบบของ"
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ธนาคาร" มาเป็นตน้แบบในการด าเนินงาน โดยใหผู้ที้ท่ าความดีสามารถน าความดีของตนมาฝากธนาคาร

ได ้สามารถสะสมความดีได  ้ ผูฝ้ากความดี ซึ่งหากผูฝ้ากสามารถถอนความดีแลกสิ่ งของเหล่าน้ีได ้ ซึ่ง

สิ่ งของต่าง ๆ กจ็ะมาจากการบริจาคจากผูมี้จิตศรทัธาทั่วไป คณะสงฆ์ และจากกองทุน ๑ วนั ๑ บาท เพื่อ

เติมโอกาสใหก้บัผูย้ากไร  ้แต่การน าความดีมาแลกสิ่ งของ มิไดเ้ป็นค าตอบของการท าความดี เป็นเพียง

ทางเลือกหนึ่งของคนที่ขาดแคลนเท่านั ้น  เพราะหลักการของธนาคารความดีคือ "ท าความดี สร้างค่า

ความเป็นคน ยามขัดสน เราให้แลกเป็นสิ่ งของ" และจากการด าเนินงานของธนาคารความดี โดยมี

สมาชิกประมาณ ๒,๘๐๐ คน เริ่ มแรกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูสู้งอายุ และเกิดการขยายไปสู่กับกลุ่มเด็กและ

เยาวชน  

ขณะเดียวกนั เกิดการยกระดบัการท างานจากธนาคารความดีสู่ “ธรรมนูญสุขภาพต าบลหัวงม้”  

                  

 

ทีอ่บต.หัวง้ม ภายใต้การน าของนายกวินัย เคร่ืองไชย มกีารพฒันาการท างานเชงินวัตกรรม

มากมาย ไว้ว่าจะเป็นงานบริการประชาชนแบบเข้าถงึง่าย บริการด้วยหัวใจ  โครงการธนาคารความดี ที่

เชือ่มโยงการท าความดีเข้ากบัการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน ท าความดแีล้วฝากธนาคารได้ ถอนเป็น

ข้าวของใช้เมือ่ยามจ าเป็น 

 

   นายก วนิัย เครื่องไชย 

 

 หมอสมพงษ์ ช าหา จาก รพ.สต.หัวง้ม แกนน าชุมชนคนส าคญั 

 

“ละเวน้การฆ่าสตัว ์ได๓้ความดีต่อวนั เวน้การเสพสิ่ งมึนเมาได๕้ความดีต่อวนั เสียสละแรงกาย

ท างานสาธารณะได๑้๕ความดีต่อวนั รักษาระดบัความดนัโลหิตใหเ้ป็นปกติต่อเนื่อง๖เดือนกน็ับเป็น

คะแนนความดีได ้ลดพุงก็เป็นคะแนนความดีได ้เป็นตน้” 
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เรียนรู้ เรื่องราวดีๆ ของธนาคารความดี 

นอกจากนี้ยังมีโครงการพฒันาคุณภาพชวีิตประชาชนอกีมากมาย เช่น โครงการ ๑ วนั ๑บาทเพือ่

ผู้ยากไร้ โครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โครงการมรรคนายกน้อย โครงการกว๋ยสลากเพือ่

การศึกษา โครงการจิตอาสา โครงการส่งเวสริมโรงเรียนคุณธรรม โครงการเมนูความด ีโครงการพฒันา

ศนูย์เดก็เล้กคุณภาพ โครงการโรงเรียนผู้สงูอายุ โครงการศนูย์วฒันธรรม พิพธิภัณฑ์พื้นบ้าน โครงการ

ศนูย์ปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร์ โครงการพัฒนาสวนสขุภาพ โครงการพฒันาศนูย์เรียนรู้ ชุมชน โครงการ

พฒันาบริการของอบต.ด้วยธรรมาภิบาล โครงการจ าท าธรรมนูญสุขภาพต าบลและอืน่ๆอกีมากมาย จนท า

ให้อบต.หัวง้มได้รับการยอมรับจากทั้งคนในและนอกชุมชน จนได้รางวัลยกย่องต่างๆมากมาย แทบจะนับ

ไม่ถ้วนกนัเลยทเีดยีว 

ศนูย์บริการประชาชนของอบต.หัวง้มสะอาด เป็นระเบียบ เป็นมติร  

 

ตู้เกบ็รางวลัของอบต.หัวง้ม ซึ่ งต่อไปคงต้องท าเป็นห้องเกบ็ 

 

ผมจับความได้ว่า ยุทธศลิป์ของอบต.หัวง้มที่ใช้ส าหรับการท างานจนประสบความส าเร็จมากมาย

คอื การดงึทุกภาคส่วนเข้าร่วมกนัท างานเพื่อพฒันาชุมชน โดยไม่แยกเขา แยกเรา ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายท้องที่ 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายราชการ สถานีอนามยั โรงเรียน หน่วยงานต่างๆดงึเข้ามาร่วมงานทั้งหมด ภาค

ประชาชนทุกกลุ่มกด็งึเข้าร่วม องคก์รภายนอกที่ต้องการสนับสนุนการพฒันาของชุมชนกเ็ปิดรับอย่างใจ

กว้าง ให้ความส าคญักบัมติิด้านจิตใจ ความดีงาม คุณธรรม และวฒันธรรมควบคู่ไปกบัมติด้ิานอืน่ๆ โดย

มเีป้าหมาย คือ พัฒนางานเพื่อสขุภาวะของประชาชนในพื้นที่เป็นส าคญั  

งานและเร่ืองราวดีๆจึงเกิดข้ึนมากมายท่ีหวังม้ นบัเป็น “สวรรค์บนดิน” อีกแห่งหน่ึงของ

เมืองไทย ท่ีเราควรร่วมภาคภูมิใจ 

 

................................(final๒๒ตค๕๕) 
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