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แนวคิด 
เวที  “สานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย” 
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม  

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 

๑. ความเป็นมา  
๑.๑ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ นับต้ังแต่ปี ๒๕๕๒ รวมแล้วเป็นเวลากว่า ๘ ปี  

ที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓) 
ดําเนินการภายใต้แผนสุขภาวะชุมชน ร่วมกันก่อตัวเป็น “เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอย ู ่” 
ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้องที่ (คณะกรรมการหมู่บ้าน: กํานัน-
ผู้ใหญ่บ้าน) สถาบันวิชาการหรือองค์กรทางวิชาการ องค์กรชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม และ
หน่วยงานภาครัฐ  ในการขับเคลื่อนระบบปฏิบัติการของชุมชนท้องถ่ินภายใต้ ๒ หลักการสําคัญ คือ  
๑) ใช้พ้ืนที่เป็นฐานในการพัฒนา (Area-Based Development-ABD) และ ๒) คํานึงถึงสุขภาพในทุก
นโยบายของชุมชนท้องถ่ิน (Health in All Policies-HiAP) โดยมีเป้าหมาย คือ “ตําบลสุขภาวะ” ชุมชน
สุขภาวะ” “ชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่” “ชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเอง” ครอบคลุมพ้ืนที่กว่า ๒,๐๐๐ ตําบล  

๑.๒ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา โดยเมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดของกรมฯ จะมีการเข้าพบหารือ
ทุกคร้ังเพ่ือหารือถึงแนวทางการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารสูงสุดของกรมฯ ทุกท่าน พร้อมทั้งเมื่อมีการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานของ อปท. และการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจะเป็นผู้ดําเนินการสั่งการและแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นเป้าหมายที่
สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑.๓ บทเรียนการถ่ายโอนของสถานีอนามัย ให้ไปอยู่ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้
การกํากับของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย กรณีขององค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนแก้ว สสส. โดย สํานัก ๓ ได้ร่วมกันยกระดับให้องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว เป็น “ศูนย์
ฝึกอบรมเพ่ือยกระดับขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านสุขภาพ (ใช้ชื่อศูนย์ฝึกอบรม
ว่า “มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข”) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่รับถ่ายโอนสถานีอนามัย ซ่ึง
เป็นการดําเนินการภายใต้ความร่วมมือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกับองค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนแก้ว (มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข) และสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓) สสส.  

๑.๔ สําหรับหลักสูตรการฝึกอบรมดังที่กล่าวมา ได้ถูกพัฒนาโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับมหาวิชชาลัยดอนแก้ว ใช้ชื่อว่า “หลักสูตร
การจัดการสุขภาพชุมชน (Management for Healthy Community : MHC) โดยมีสถานีอนามัยที่
ถ่ายโอนรับการฝึกอบรม จํานวน ๓๕ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๓๕๒ คน ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ อันส่งผลให้
ในกระบวนการฝึกอบรมได้เห็นถึงจุดแข็งของการที่สถานีอนามัยถ่ายโอนได้ดึงศักยภาพทุนทางสังคม
ของชุมชนท้องถ่ินมาเป็นกําลังหลักในการจัดการตนเองด้านสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มอายุและ
ครอบคลุมทุกภาวะคุกคามต่อสุขภาพ ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก คือ บริการสาธารณะด้านสุขภาพ 
ชุมชนจัดการสุขภาพ และการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสร้างสุขภาพชุมชน  

๑.๕ ประสบการณ์และแนวทางการดําเนินงานของสถานีอนามัยถ่ายโอน มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง แม้ว่าจะยังไม่รับการถ่ายโอน เพราะภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องดูแลทุกข์สุขของประชากรในพ้ืนที่ในทุกเร่ืองทุกมิติตามโครงสร้างการ
ปกครองประเทศ (โครงสร้างของระบบการปกครองประเทศ ประกอบด้วย ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
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ส่วนท้องถ่ิน) พร้อมทั้งการที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้มีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (ชื่อ
ใหม่ของสถานีอนามัย) ข้อมูลจากสถานีอนามัย ๓๕ แห่ง ควรจะได้นํามาเผยแพร่และสร้างการเรียนรู้
ถึงผลลัพธ์ผลกระทบจากการถ่ายโอนและสิ่งที่ต้องปรับปรุง เพ่ือให้เกิดความกระจ่างและเข้าใจของ
สังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความพร้อมตามเกณฑ์คณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้กําหนด 

จากที่กล่าวมาข้างต้น เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ โดย มหาวิชชาชัยดอนแก้ว ศูนย์วิจัย
และพัฒนาระบบสุขภาะชุมชน (ศวช.) สํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓) และทุกกลไกของการ
บริหารจัดการแผนสุขภาวะชุมชน ได้ใช้โอกาสดังที่กล่าวมาแล้ว โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน จัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุข ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น  
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือสนับสนุนการสรุปบทเรียนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ และการปฏิรูปแนวทางการ
จัดการภารกิจการบริการสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๓.๒ สร้างเวทีการเรียนรู้แนวคิดหลักการ เทคนิคและวิธีการในการบริหารจัดการพ้ืนที่ การพัฒนา
นวัตกรรม การพัฒนาเครือข่ายและนโยบายสาธารณะด้านการดูแลสุขภาพประชาชน รวมถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นในการดําเนินงาน  

๓.๓ เพ่ือสานพลังเครือข่ายให้ขับเคลื่อนการจัดการภารกิจด้านการดูแลสุขภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาวะของประชากรในชุมชน  
 
๔. องค์ประกอบของกิจกรรม   

๔.๑ เวทีกลาง โดยการปาฐกถาพิเศษในประเด็น “ท้องถ่ินสร้างฐานพัฒนาสุขภาพยั่งยืน” การ
เสวนานโยบายและทิศทางการถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่ท้องถ่ิน  

๔.๒ เวทีสร้างการเรียนรู้ แนวคิดหลักการ เทคนิคและวิธีการในการบริหารจัดการพ้ืนที่ การ
พัฒนานวัตกรรม การพัฒนาเครือข่ายและนโยบายสาธารณะด้านการดูแลสุขภาพประชาชน ปัญหาที่
เกิดขึ้นในการดําเนินงาน รวมทั้งผลกระทบต่อการต่อยอดพัฒนาเป็นระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนและ
ประโยชน์ต่อประชาชน ผ่านรูปธรรมการทํางาน ใน ๗ ประเด็นตัวอย่าง ได้แก่ ๑) การดูแลเด็กปฐมวัย 
๒) การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ๓) การดูแลผู้สูงอายุ ๔) การดูแลคนพิการ ๕) การดูแลผู้ป่วยโรค
เร้ือรัง ๖) การดูแลผู้ป่วยจิตเวช และ ๗) การจัดการโรคระบาด  

๔.๓ มอบปัญญาบัตร สําหรับผู้สําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชน สําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่รับถ่ายโอนสถานีอนามัย จากมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข ทั้งหมด
จํานวน ๓๗๗ คน  

๔.๔ การเสริมพลังนโยบายสาธารณะด้านการจัดการสุขภาพ และการมอบนโยบายการหนุนเสริม
ภารกิจด้านสุขภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๔.๕ การประกาศปฎิญญา สานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย ร่วมกับเครือข่ายสถานีอนามัยถ่ายโอน
และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ิน  
 
๕. กลุ่มเป้าหมาย จํานวนไม่เกิน ๒,๐๐๐ คน จาก ๗ กลุ่มเป้าหมาย   

๕.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ถ่ายโอนสถานีอนามัย จํานวน  ๕๐ แห่ง 
๕.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ จํานวนไม่

น้อยกว่า ๙๐๐ ตําบล  
๕.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวนไม่น้อยกว่า ๙๐๐ แห่ง 
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๕.๔ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
(๑) คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
(๒) คณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓  
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกระจายอํานาจ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๕.๕ นักวิชาการจากสถาบันวิชาการที่สนใจ  
๕.๖ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
๕.๗ สื่อมวลชน  

 


