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การศึกษา ครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) แบบกรณีศึกษา
(Case Study) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา กระบวนการนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ไปปฏิบตั ิ และ ปั ญหา อุปสรรค ข้ อเสนอแนะ จากการนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ไปปฏิบตั ิของชุมชนหลวงพ่อเพชร ตาบลท้ อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยศึกษาจาก
แหล่งข้ อมูล 2 ส่วน ได้ แก่ ข้ อมูล จากเอกสารต่างๆที่เกี่ ยวข้ อง และ ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็ นทางการ กับ ผู้ให้ ข้อมูลคนสาคัญ 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มผู้นาธรรมนูญสุขภาพเทศบาล
ตาบลวัด โบสถ์ ไ ปปฏิ บัติ คือ คณะกรรมการชุม ชนหลวงพ่อ เพชร จ านวน 11 คน ด้ วยวิ ธี ก าร
สัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) และ กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องสนับสนุนการดาเนินงาน จานวน
13 คน ด้ วยวิธีการ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) รวบรวมข้ อมูล ตรวจสอบข้ อมูลแบบ
สามเส้ า 2 แบบ ได้ แก่ การตรวจสามเส้ าด้ านข้ อมูล (Data triangulation) และการตรวจสามเส้ า
ด้ านด้ านวิธีรวบรวมข้ อมูล (Methodological Triangulation แล้ วจึงนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธี
วิเคราะห์แก่นสาร (Thematic Analysis) ได้ ผลการศึกษาพบว่า
กระบวนการนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ไปปฏิบตั ิของชุมชนหลวงพ่อเพชร
ตาบลท้ อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้ วย 7 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. วางแผนในการนาธรรมนูญสุขภาพไปใช้ ในชุมชนหลวงพ่อเพชร โดยคณะกรรมการ
ชุมชนได้ ขอความร่ วมมือจากบุคลากรสุขภาพในพืน้ ที่ เป็ นพี่เลี ้ยงให้ คาปรึ กษาด้ านกระบวนการ
ตลอดการดาเนินงาน
2. ระดมพลั ง ชุ ม ชนในการเข้ าสู่ ก ระบวนการน าธรรมนู ญ สุ ข ภาพไปใช้ ในชุ ม ชน
ประกอบด้ วย สามขัน้ ตอนย่อย ๆ ได้ แก่ การประสานความร่ วมมื อแกนนาชุม ชนหลวงพ่อเพชร

การประชาสัมพันธ์ธรรมนูญสุขภาพแก่ประชาชนและเชิญชวนเข้ าร่วมกระบวนการ และ การสร้ าง
ความเข้ าใจธรรมนูญสุขภาพของคนในชุมชนหลวงพ่อเพชร
3. การตัดสินใจเลือกประเด็นในธรรมนูญสุขภาพไปใช้ ปฏิบตั ิในชุมชนหลวงพ่อเพชร โดย
การ ค้ นหาปั ญหา รวบรวมปั ญหา วิเคราะห์ปัญหา รวมทัง้ ข้ อเสนอในการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพแบบ
มีสว่ นร่วมในชุมชนหลวงพ่อเพชร
4. แปลงธรรมนูญสุขภาพไปปฏิบตั ิ โดยการเปรี ยบเทียบปั ญหากับหมวดของธรรมนูญ
สุขภาพ แล้ วกาหนด เป็ นแผนงาน โครงการ ให้ สอดคล้ องกับหมวดธรรมนูญสุขภาพและบรรจุลงใน
แผนชุมชน
5. สรรหางบประมาณ และ เสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่ วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อใช้ ในการดาเนินการ ตามโครงการที่กาหนดไว้ ในแผนชุมชน
6. ปฏิบตั ิตามแผนงาน โครงการ ตามหมวดของธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ที่กาหนดไว้ ในแผนชุมชน
7. ติดตาม ประเมินผล โครงการ ตามกระบวนการ และ ความพึงพอใจต่อโครงการ แต่ยั ง
ไม่ได้ ประเมินถึงขันผลลั
้
พธ์ตอ่ สุขภาพ
สาหรับ ปั ญหา อุปสรรค การดาเนินการ มี 2 เรื่ อง ได้ แก่ คณะกรรมการชุมชนขาดความรู้
ความเข้ าใจในเนือ้ หา สาระธรรมนูญสุขภาพ และ ขาดความรู้ และทักษะในการวางแผนการนา
ธรรมนูญ สุขภาพไปปฏิ บัติ ส่วนข้ อเสนอแนะของผู้ให้ การสัม ภาษณ์ ต่อการนาสาระธรรมนูญ
สุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ไปใช้ พฒ
ั นาสุขภาพ ในพื ้นที่ มี 3 เรื่ อง ได้ แก่ ธรรมนูญสุขภาพ
เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ควรระบุถึงขันตอนการน
้
าไปปฏิบตั ิให้ ชดั เจน มีการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน และ ศึกษาพื ้นที่ต้นแบบและพื ้นที่ ๆ ดาเนินการนาธรรมนูญสุขภาพไปปฏิบตั ไิ ด้ สาเร็จ
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ABSTRACT

This study was based on qualitative research from case studies. Its objective
was to study the application and practice of health charter in Wat Bot municipality, Luang
Por Petch community, Tor Tae sub-district, Wat Bot district, Phitsanulok province as well
as exploring the difficulties and recommendations.
Sources of the information for the study include related documents and
literature and informal interviews with two groups. First, a group interview was carried out
with 11 members of Luang Por Petch community committee. Second, an in-depth
interview was done with 13 relevant subjects. Data was accumulated and verified by
using two techniques namely data triangulation and methodological triangulation. After
which, the data was analyzed by means of thematic analysis.
The result of this study showed 7 steps of the practice of health charter in Wat
Bot municipality, Luang Por Petch community as follows:
1. Planning for the application and practice of health charter in Wat Bot
municipality, Luang Por Petch community by collaborating with local healthcare
personnel who provided guidance all through the process.
2. Boosting power of the community for the application and practice of health
charter in the neighborhood. This comprised of three steps: 1) collaborating with
community leaders, 2) publicizing the campaign and encouraging local people's

participation and finally creating understanding regarding health charter among locals in
Luang Por Petch community by setting up brainstorming platforms to find out healthrelated problems among locals.
3. The selection of health charter issues to be applied and practised by finding
out the community's health-related concerns and gathering and analyzing data as well
as suggesting solutions.
4. The application of health charter was done by comparing health-related
concerns with health charter categories and setting up a project which correlates to
health statue categories and adding it to the community plan.
5. Fundraising: proposing the project and raising fund from relevant
organizations. This process aims to look for financial sources.
6. Putting the plan into practice based on the community’s health-related
concerns and on health statue categories as designated in the community plan
7. Following up and evaluating the project. This does not involve the evaluation
of health-related outcomes.
Difficulties found during the practice include: 1) the lack of knowledge and
understanding regarding the health charter and, 2) the lack of knowledge and skills in
the application of the health charter. Recommendations from the interviewees are based
on three issues. First, the health charter should specify the actual steps for application.
Second, follow-up process and evaluation is necessary and, third, the study of model
community and the place where the health charter is to be applied is required.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
ในอดีต กรอบความคิดเรื่ องสุขภาพ(Health) วางอยู่บนฐานที่ว่าด้ วยเรื่ องโรค (Disease
Oriented Approach) เพื่อเอาชนะโรคด้ วยองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางชีวการแพทย์เป็ นหลัก
สามารถเอาชนะโรคภัยไข้ เจ็บ ควบคุมป้องกันโรคได้ ใ นระดับหนึ่ง ปั จจุบนั พบว่าโรคภัยไข้ เจ็บและ
ปั ญหาสุขภาพจานวนมากเอาชนะไม่ได้ ด้วยองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางชีวการแพทย์ล้วนๆ ใน
ขณะเดียวกันกรอบความคิด เรื่ องสุขภาพขยับตัวไปวางอยู่บนพื ้นฐานที่ว่าด้ วยเรื่ องสุขภาวะ (well
being)ทัง้ มิ ติ ท างกาย ทางใจ ทางสัง คม และทางปั ญ ญา(จิ ต วิ ญ ญาณ) และทัง้ มิ ติ ข องคน
ครอบครัว ชุม ชน และสังคมมากขึน้ สุขภาพจึงมีความหมายที่กว้ างกว่าเรื่ องของโรคภัยไข้ เจ็ บ
แบบเดิม ๆ และสุขภาพก็ มี ผลกระทบมาจากหลายปั จ จัย ไม่ใช่แค่เชื อ้ โรคเท่านัน้ การเอาชนะ
โรคภัยไข้ เ จ็ บและปั ญ หาที่ กระทบต่อ สุข ภาพ จึง ต้ อ งให้ ความส าคัญ กั บองค์ ความรู้ และมิ ติที่
กว้ างขวางกว่าเรื่ องของการดาเนินงานทางสาธารณสุขและการจัดบริ การสาธารณสุข (อาพน
จินดาวัฒนะ, 2553, หน้ า1-2 ) เนื่องจากสภาพปั ญหาสุขภาพปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไป ทัง้ สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ทาให้ พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเปลี่ยนไป การดูแลสุขภาพ
ตนเองน้ อยลง ส่งผลให้ เ กิดโรคต่างๆตามมามากมาย โดยเฉพาะโรคไร้ เชือ้ และที่ สาคัญ พบว่า
สาเหตุการตายของคนในปั จจุบนั มีหลากหลายสาเหตุ สังเกตได้ จาก ข้ อมูลรายงานของ สานัก
นโยบายและยุท ธศาสตร์ ที่ ไ ด้ รวบรวมและวิ เ คราะห์ จ านวนและอัต ราการตายต่อ ประชากร
100,000คน ในประเทศไทย จาแนกตามสาเหตุการตายที่สาคัญ 10 อันดับ เมื่อ พ.ศ.2552 พบว่า
อันดับแรก คือ มะเร็ งและเนือ้ งอกทุกชนิด อัตรา 88.34 อันดับสอง คือ อุบตั ิเหตุและการเป็ นพิษ
อัตรา 55.63 อันดับสาม คือ โรคหัวใจ อัตรา 28.96 อันดับสี่คือ ความดันเลือดสูงและโรคหลอด
เลือดในสมอง อัตรา 24.66 อันดับห้ า คือ ปอดอักเสบและโรคอื่น ๆของปอด อัตรา 22.92 อันดับหก
คือ โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน อัตรา 13.49 อันดับเจ็ด คือ การบาดเจ็บจากการฆ่าตัวตาย ถูกฆ่า
ตัวตาย และอื่น ๆ อัตรา 10.47 อันดับแปด คือ วัณโรคทุกชนิด อัตรา 7.20 อัตรา อันดับเก้ า คื อ
โรคภูมิค้ มุ กันบกพร่องเนื่องจากไวรัส อัตรา 6.38 และ สาเหตุอื่น ๆ อัตรา 341.93 (สานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ , มกราคม 2554)
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ดังนัน้ ประเทศไทยจึงได้ มีการปฏิรูปครัง้ ใหญ่เกิดขึ ้นในปี พ.ศ.2550 ได้ มีพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ถัดมาในปี พ.ศ. 2552 ได้ เกิด “ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2552” หรื อที่หลายคนเรี ยกสันๆว่
้ า “ธรรมนูญสุขภาพ” เกิดขึ ้นภายใต้ พระราชบัญญัติสขุ ภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งมาตรา 25 ได้ กาหนดให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรื อ คสช. ที่มี
นายกรั ฐ มนตรี เ ป็ นประธาน จัดท าธรรมนูญ ว่า ด้ ว ยระบบสุข ภาพแห่ง ชาติ เพื่ อเป็ นกรอบและ
แนวทางกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดาเนินงานด้ านสุขภาพของประเทศที่ครอบคลุมเรื่ อง
สุขภาพทัง้ ระบบ “สุขภาพ” ในที่ นีม้ ี ความหมายกว้ างกว่า การเจ็ บป่ วยทางกายเท่านัน้ แต่เป็ น
สุขภาพใน 4 มิติ ซึง่ หมายความถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทงทางกาย
ั้
ทางจิต ทางปั ญญา และ
สังคม เชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล และ มีความเป็ นพลวัต สามารถแก้ ปัญหาและพัฒนา
ระบบสุขภาพของประเทศได้ อย่างเหมาะสมสอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (สานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2554)
การขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ นัน้ นับเป็ นขบวนการใหญ่ของการ
เคลื่อนไหวและบริ หารจัดการด้ านสุขภาพ กลยุทธ์ สาคัญประการหนึ่งที่ระบุไว้ ในยุทธศาสตร์ คือ
การเชื่ อมประสานธรรมนูญ สุขภาพสู่การขับเคลื่อนและใช้ ประโยชน์ ในระดับพื น้ ที่ โดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น(อปท.) ซึง่ ใกล้ ชิดประชาชนมากที่สดุ สามารถนาธรรมนูญว่าด้ วยระบบ
สุข ภาพแห่ง ชาติ พ.ศ.2552 ไปใช้ เ ป็ นกรอบและแนวทางในการพัฒ นาระบบสุข ภาพในพื น้ ที่
รับผิดชอบของตนเองได้ อย่างสอดคล้ องกับสภาพปั ญหาและปั จจัยอื่นๆ รวมทังมี
้ ทิศทางที่ถกู ต้ อง
ชัดเจนและมีพลังสามารถบรรลุเป้าหมายแห่งสุขภาพที่ครบทังทางกาย
้
จิตใจ ปั ญญาและสังคม
โดยประชาชนได้ มีส่วนร่ วมอย่างเข้ มแข็ง ซึ่งจะเป็ นการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศให้ เป็ นไป
ตามเจตนารมณ์และพันธะร่วมกันของสังคม
เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ อาเภอวัดโบสถ์ จัง หวัดพิษณุโลก เป็ นองค์ กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นแห่งหนึ่ง ที่ได้ พฒ
ั นาการดาเนินงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอด รวมทังด้
้ านสุขภาพ แต่ยงั
ไม่มีเครื่ องมือที่จะใช้ ในการพัฒนาด้ านสุขภาพที่ชดั เจน จึงแสวงหาวิธีการสร้ างเครื่ องมือดังกล่าว
ประกอบกับ เมื่ อ ต้ น ปี พ.ศ.2553 เทศบาลต าบลวัด โบสถ์ ได้ รั บ การสนับ สนุน วิ ช าการและ
งบประมาณ จากสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ให้ เข้ าร่ วมแลกเปลี่ยนรู้เกี่ยวกับ
การจัดทาธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื ้นที่ หลังจากนัน้ เทศบาลจึงตัดสินใจจัดทาธรรมนูญสุขภาพ
เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือ ในการดาเนินงานด้ านสุขภาพในพื ้นที่ ทัง้ นีไ้ ด้ ร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และกลุ่ม ภาคประชาสัง คมในเขตพื น้ ที่ รับผิดชอบทัง้ 10 ชุม ชน จนกระทั่ง ได้ ธ รรมนูญ สุขภาพ
เทศบาลต าบลวัด โบสถ์ ฉบับ ที่ 1 พ.ศ. 2553 ขึ น้ โดยมี เ นื อ้ หา สาระในธรรมนู ญ สุ ข ภาพ
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ประกอบด้ วย 12 หมวด 52 ข้ อ รวมทังบทเฉพาะกาลอี
้
ก 1 ข้ อ และที่สาคัญ เทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ได้ บนั ทึกความเข้ าใจ ลงนามข้ อตกลงในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพไปสู่การปฏิบตั ิ ร่ วมกับ
หน่วยงานที่ร่วมสร้ างธรรมนูญสุขภาพ ฉบับนี ้ จานวน 50 หน่วยงาน โดยประกาศใช้ ไปแล้ วเมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 นับเป็ นพื ้นที่แรกของจังหวัดพิษณุโลก และ เป็ นลาดับที่ 4 ของประเทศ
ไทย หลัง จากประกาศใช้ ธ รรมนูญสุข ภาพเทศบาลตาบลวัด โบสถ์ ไปแล้ ว นัน้ เทศบาลต าบล
วัดโบสถ์ยงั ไม่ได้ มีการติดตามการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพว่า ภาคีเครื อข่ายต่าง ๆ ที่ร่วมลงนาม
บันทึกข้ อตกลง ได้ นาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ไปปฏิบตั ิเป็ นอย่างไร โดยเฉพาะใน
ชุมชน ที่รับผิดชอบ
ดังนัน้ ผู้ศกึ ษา จึงมุ่งให้ ความสนใจที่ จะศึกษาในเรื่ องดังกล่าวโดยเลือก ชุมชนหลวงพ่อ
เพชร เป็ นกรณีตวั อย่าง เนื่องจาก เป็ นชุมชนที่มีความโดดเด่นในการนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาล
ตาบลวัดโบสถ์ ไปปฏิบตั ิในชุมชน ทังนี
้ ้ เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ มาพัฒนาการขับเคลื่อนธรรมนูญ
สุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
คำถำมกำรศึกษำ
กระบวนการน าธรรมนูญ สุข ภาพเทศบาลต าบลวัด โบสถ์ ไ ปปฏิ บัติ ของชุม ชนหลวง
พ่อเพชร ตาบลท้ อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็ นอย่างไร มี ปัญหาอุปสรรค และ
ข้ อเสนอแนะอะไรบ้ าง
วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. เพื่ อศึกษา กระบวนการนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ไ ปปฏิบัติของ
ชุมชนหลวงพ่อเพชร ตาบลท้ อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อศึกษา ปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ จากการนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาล
ตาบลวัดโบสถ์ไปปฏิบตั ขิ องชุมชนหลวงพ่อเพชร ตาบลท้ อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ขอบเขตกำรศึกษำ
การศึกษานี ้ เป็ นการศึกษาการขับเคลื่อน ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ของ
ชุมชนหลวงพ่อเพชร ตาบลท้ อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีขอบเขต ดังนี ้
1. ขอบเขตด้ านเนื ้อหา
เป็ นการศึกษากระบวนการนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ไปปฏิ บัติ
ภายในชุมชนหลวงพ่อเพชร ตาบลท้ อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
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2. ขอบเขตด้ านพื ้นที่และแหล่งข้ อมูล
ผู้ศึกษาได้ เ ลื อ กทาการศึกษา ชุม ชนหลวงพ่อ เพชร ต าบลท้ อ แท้ อ าเภอวัด โบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็ นหนึ่งในภาคีเครื อข่ายธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ และเป็ น
พื ้นที่ ที่อยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
โดยทาการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ที่เป็ นผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) ได้ แก่
กลุ่มผู้นานโยบายไปปฏิบตั ิ คือ คณะกรรมการชุมชนหลวงพ่อเพชร และ กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง
ได้ แก่ ผู้ใหญ่บ้าน แกนนาออกกาลังกายราวงย้ อนยุค แกนนาอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมประเพณี แกนนา
เกษตรปลอดสารพิษ ในชุมชนหลวงพ่อเพชร นายกเทศมนตรี ตาบลวัดโบสถ์ ผู้อานวยการกอง
สาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อมเทศบาลต าบลวั ด โบสถ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลวัด โบสถ์
ที่รับผิดชอบชุมชนหลวงพ่อเพชร และ ประชาชนทั่วไปในชุมชนหลวงพ่อเพชร รวมไปถึงเอกสาร
ที่เ กี่ ยวข้ องกับการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ในชุม ชนหลวงพ่อเพชร
ตาบลท้ อแท้ อาเภอ วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
นิยำมศัพท์ เฉพำะ
ธรรมนูญสุขภำพเทศบำลตำบลวัดโบสถ์ หมายถึง ปรัชญา แนวคิด แนวทาง ในการ
จัดระบบสุขภาพให้ เ กิ ด สุขภาวะของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ อาเภอวัดโบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก ทังการควบคุ
้
ม ป้องกัน ปั จจัยที่คกุ คามสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริ โภค การเผยแพร่
ความรู้ การติดตาม ประเมิ นผล สนับสนุน ภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ น วัฒ นธรรม ประเพณี เศรษฐกิ จ
พอเพียง รวมทัง้ การพัฒนาบุคลากรด้ านสาธารณสุข
กำรขับเคลื่อนธรรมนู ญสุขภำพเทศบำลตำบลวัดโบสถ์ หมายถึง กระบวนการนา
ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ชุมชนหลวงพ่ อเพชร หมายถึง ชุมชนที่อยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบล
วัดโบสถ์ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ที่ร่วมลงนามบันทึกข้ อตกลงขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ
เทศบาลตาบลวัดโบสถ์เพื่อนาไปปฏิบตั ิ
ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ
ทาให้ ทราบถึง กระบวนการนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ไปปฏิบตั ิ ของ
ชุมชนหลวงพ่อเพชร ตาบลท้ อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวั ดพิษณุโลก ตามสภาพความเป็ นจริ ง เพื่อ
นาข้ อมูลที่ได้ มาพัฒนา การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ให้ มีประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผล และ เป็ นข้ อมูลสารสนเทศสาหรับการเรี ยนรู้แก่ชมุ ชนอื่น ๆที่นานโยบายสาธารณะ
หรื อ ธรรมนูญสุขภาพไปสูก่ ารปฏิบตั ิในพื ้นที่

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ของชุมชนหลวงพ่อเพชร ตาบล
ท้ อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผู้ศกึ ษาได้ ศกึ ษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ดังนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
2. ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมของประชาชน
4. แนวคิดและอานาจหน้ าที่ของเทศบาลตาบลและคณะกรรมการชุมชน
5. ทฤษฎีการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดเกี่ยวกับธรรมนูญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ
1. ความหมายของธรรมนูญสุขภาพ
ธรรมนูญ สุขภาพ คือ กฎหมายแม่บทที่ ทุกฝ่ ายใช้ อ้างอิง เพื่ อขับเคลื่ อนไปสู่ระบบ
สุขภาพที่พึงประสงค์ กาหนดทิศทาง ปรัชญา หลักการ เครื่ องมื อ กลไก มาตรการและเงื่ อนไข
สาคัญของระบบสุขภาพการยกร่างต้ องเคลื่อนเข้ าสูก่ ารสร้ างสุขภาวะ โดยมีกระบวนการต้ องถักทอ
สังคมร่วมกัน และเน้ นการมีส่วนร่วมอย่างกว้ างขวาง(พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550,
2553)
อาพล จินดาวัฒนะ ให้ ความหมายธรรมนูญสุขภาพว่า คือ เครื่ องมือทางกฎหมายที่
จะมาผลักดัน ให้ คนไทยมุง่ สูก่ ารมีสขุ ภาพดีในอนาคต (2552, หน้ า 5-6)
กล่าวโดยสรุป ธรรมนูญสุขภาพ คือ เครื่ องมือทางสังคม ที่ใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการ
กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การดาเนินงานด้ านสุขภาพของประเทศ เพื่อให้ ประชาชนมีสขุ ภาวะ
หรื อสุขภาพอย่างสมบูรณ์ทงทางกาย
ั้
ทางจิต ทางปั ญญา และทางสังคมที่เชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวม
2. ความเป็ นมาของธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2551 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)ได้ แต่งตังคณะกรรมการ
้
จัดทาธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ที่มี นพ.บรรลุ ศิริพานิช เป็ นประธาน เป็ นกลไกหลัก
ในการจัดกระบวนการจัดทาธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยยึดหลักการสาคัญ คือใช้
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องค์ความรู้ในการยกร่างสาระ และใช้ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีกรรมการจากหน่วยงานรัฐ
องค์กรท้ องถิ่น สถาบันวิชาชีพ ภาคเอกชนและประชาสังคมกว่า 100 คน และเปิ ดช่องทางรับฟั ง
ความคิดเห็นต่อร่างธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพกว่า 100 เวทีทวั่ ประเทศ มีผ้ รู ่วมให้ ความเห็นกว่า
20,000 คน ในปลายปี 2551 ร่ างธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพได้ เข้ าสู่การพิจารณาของสมัชชา
สุข ภาพแห่ ง ชาติ ค รั ง้ ที่ 1 แล้ ว ผ่ า นความเห็ น ชอบของ คสช. คณะรั ฐ มนตรี และได้ เ สนอให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบแล้ ว ปั จจุบนั ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2552 ซึ่ง กาหนดภาพรวมของระบบสุข ภาพที่ ม องยาวไปถึ ง ปี 2563 ได้ ป ระกาศใช้ อย่า ง
สมบูรณ์ ในราชกิจจานุเบกษา (เล่ม 126 ตอนพิเศษ 175 ง) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552 วันที่ 2
ธันวาคม 2552 ประเทศไทยได้ มีการประกาศใช้ ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
อย่างเป็ นทางการในราชกิจจานุเบกษา นับเป็ นประเทศแรกของโลกที่มีการจัดทาธรรมนูญว่าด้ วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 46-48 ขณะที่ประเทศอื่นๆที่มีการจัดทาแนวนโยบาย
และยุทธศาสตร์ เพื่อการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในลักษณะที่เทียบเคียงได้ กบั ธรรมนูญว่าด้ วยระบบ
สุขภาพของประเทศไทย มีเพียง 3 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริ กา อังกฤษ และบราซิล ทังนี
้ ้ เพื่อกาหนด
อนาคตของระบบสุขภาพที่มองไกลไปถึงปี 2563 ธรรมนูญสุขภาพถือเป็ นการเปิ ดมิติใหม่ในการ
สร้ างสุขภาวะของคนในประเทศ เปรี ยบเสมือนเครื่ องฉายภาพของระบบสุขภาพในอนาคตที่คนไทย
ต้ องการ และตกลงพร้ อมใจกันเขียน วาดเป้าหมายและเส้ นทางเดิน ตลอดจนพร้ อมใจกันใช้ เป็ น
แผนที่นาทางไปในทิศทางเดียวกัน ( สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2552)
กล่าวโดยสรุ ป ธรรมนูญว่าด้ ว ยระบบสุข ภาพแห่ง ชาติ พ.ศ.2552 เกิ ดขึน้ ภายใต้
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งมาตรา 25 ได้ กาหนดให้ คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ หรื อ คสช. ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน จัดทาธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
เพื่ อเป็ นกรอบและแนวทางกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการด าเนินงานด้ า นสุขภาพของ
ประเทศที่ครอบคลุมเรื่ องของสุขภาพทังระบบ
้
“สุขภาพ” ในที่นี ้มีความหมายกว้ างกว่าการเจ็บป่ วย
ทางกาย แต่เป็ นสุขภาพใน 4 มิติ ซึ่งหมายความถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทงทางกาย
ั้
ทางจิต
ทางปั ญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล
3. สาระสาคัญในธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
สาระส าคัญ ในธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยระบบสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เป็ น เสมื อ นร่ า งกายที่
ประกอบด้ วยส่วนต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้ อมในการบริ หารจัดการระบบสุขภาพของคนไทยโดย
แบ่งสาระออกเป็ น 12 หมวด
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หมวดที่1 ปรัชญาและแนวคิดของระบบสุขภาพ
สุขภาพเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของประชาชน ระบบสุขภาพเป็ นส่วนหนึ่งของระบบสังคม
เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบความมัน่ คงของประเทศ ระบบสุขภาพจะต้ องให้ ความสาคัญสูงกับการสร้ าง
เสริ มสุขภาพอันจะนาสู่สขุ ภาวะที่ยงั่ ยืนและการพึ่งตนเองของประชาชน และทุกภาคส่วน มีหน้ าที่
ร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศจากแนวทางบริ โภคนิยมไปสู่แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
หมวดที่ 2 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์และเป้าหมายของระบบสุขภาพ
ระบบสุขภาพจะต้ องอยูบ่ นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ความรู้ และ
ปั ญญา
หมวดที่ 3 การจัดให้ มีหลักประกันและความคุ้มครองให้ เกิดสุขภาพ
จะต้ องครอบคลุมประชาชนทุกคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยและครอบคลุมการจัดการ
ปั จจัยทังหมดที
้
่กระทบสุขภาพ ไม่จากัดเฉพาะหลักประกันการเข้ าถึงบริการสาธารณสุขเท่านัน้
หมวดที่ 4 การสร้ างเสริมสุขภาพ
เป็ นไปเพื่อให้ เกิดสุขภาวะอย่างเป็ นองค์รวมทัว่ ทังสั
้ งคม มุ่งไปสู่การลดการเจ็บป่ วย
การพิการ และการตายที่ ไ ม่ส มควร และการลดค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพ ตามแนวทาง การสร้ าง
สุขภาพ นาการซ่อมสุขภาพ โดยมีเป้าหมายมุ่งพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื ้อต่อสุขภาพอย่างมี
ส่วนร่ วมเป็ นรูปธรรม และส่งเสริ มให้ ชมุ ชนท้ องถิ่นที่มีความเข้ มแข็งด้ านสุขภาพครอบคลุมร้ อยละ
80 ของตาบลทัว่ ประเทศ
หมวดที่ 5 การป้องกันและควบคุมโรคและปั จจัยที่คกุ คามสุขภาพ
มุ่งสร้ างเอกภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการป้องกันและควบคุมโรคและปั จจัยที่
คุกคามสุขภาพ การพัฒนาระบบ การเฝ้าระวัง การนามาตรการทางภาษี มาใช้ โดยสนับสนุนให้
ชุมชน มีความเข้ มแข็งและเข้ ามามีส่วนร่ วมในการป้องกันควบคุมโรคและปั จจัยที่คกุ คามสุขภาพ
สนับสนุนการกระจายอานาจและเสริ มสร้ างขีดความสามารถของท้ องถิ่นในการดาเนินงาน เช่น
บทบาทในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
หมวดที่ 6 การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ
สนับสนุนให้ ระบบการบริ การสาธารณสุข ปฐมภูมิได้ รับการยอมรั บมี ศกั ดิ์ศรี ได้ รับ
ความไว้ ว างใจและเป็ นที่ พึ่ง หลัก ของประชาชน โดยมี แพทย์ หรื อ บุค ลากรสาธารณสุข ประจ า
ครอบครัว และสนับสนุนระบบบริการสาธารณสุขที่มีหวั ใจความเป็ นมนุษย์อย่างเป็ นรูปธรรมโดยไม่
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พึงสนับสนุนหรื อให้ สิทธิพิเศษทางภาษี และการลงทุนกับบริ การสาธารณสุขที่ม่งุ เน้ นผลประโยชน์
เชิงธุรกิจ
หมวดที่ 7 การส่ง เสริ ม สนับ สนุน การใช้ แ ละการพัฒ นาภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า น
สุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื ้นบ้ าน และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ
สนับสนุนให้ ประชาชนมีสิทธิเลือกใช้ และเข้ าถึงการแพทย์ระบบต่างๆอย่างเท่าเทียม
มีเป้าหมายให้ มีรายการยาไทยและยาที่พัฒนาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างน้ อย
ร้ อยละ 10 มีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้ นแบบ อย่างน้ อยภาคละ 1 แห่ง และให้ มีการจัดระบบ
กลไก และงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาเรื่ องภูมิปัญญาท้ องถิ่นอย่างพอเพียง
หมวดที่ 8 การคุ้มครองผู้บริโภค
เป็ นไปเพื่ อให้ ผ้ ูบริ โภคได้ รับการปกป้องและคุ้ม ครองสิ ทธิ ตามที่ กฎหมายบัญญัติ
ได้ รับการพัฒนาศักยภาพให้ สามารถปกป้องตนเองและสังคม โดยเร่งรัดการจัดตังองค์
้ การเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริ โภคที่เป็ นอิสระตามรัฐธรรมนูญฯจัดให้ มีกลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสินค้ า
และบริการ และสนับสนุนให้ ผ้ บู ริโภคมีส่วนร่วมเพื่อให้ ได้ รับสินค้ าที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย
และเป็ นธรรม ตลอดจนมีระบบการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมซึ่งรวมถึงการคุ้มครอง
ผู้บริ โภคจากผลกระทบของการจัดทาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องตาม
รัฐธรรมนูญฯ
หมวดที่ 9 การสร้ างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ
ความรู้เป็ นปั จจัยพื ้นฐานสาคัญของการพัฒนาระบบสุขภาพ และนโยบายสาธารณะ
จะต้ องพัฒนาจากฐานความรู้ที่รอบด้ าน เพียงพอ เชื่อถือได้ เปิ ดเผยที่มาของแหล่งความรู้ได้ ดังนัน้
รัฐและภาคส่วนต่างๆต้ องมีการลงทุนและมีบทบาทในการสร้ าง จัดการ สื่อสาร และเผยแพร่ความรู้
ด้ านสุขภาพ
หมวดที่ 10 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพ
ต้ อ งมี ค วามเป็ นกลาง เป็ นธรรม และรอบด้ า น ผ่า นช่อ งทางที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให้
ประชาชนสามารถนาไปใช้ ประกอบการตัดสินใจปรับพฤติกรรมสุขภาพ อันจะนาไปสู่สขุ ภาวะ โดย
ประชาชนต้ องได้ รับการคุ้มครอง เพื่อให้ ได้ รับข่าวสารด้ านสุขภาพที่ถกู ต้ องและเพียงพอ
หมวดที่ 11 การสร้ างและพัฒนาบุคลากรด้ านสาธารณสุข
รั ฐ มี ห น้ า ที่ ก าหนดนโยบาย การวางแผน การผลิ ต การพัฒ นา และการกระจาย
บุคลากรสาธารณสุขอย่างเป็ นธรรม เพื่อตอบสนองความต้ องการของประเทศ โดยบุคลากรด้ าน
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สาธารณสุขมีคณ
ุ ภาพ จริ ยธรรม มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม และมีปริ มาณเพียงพอ บริ การประชาชน
ร่วมกันกับกาลังคนด้ านสุขภาพอื่นๆแบบ สหวิชาชีพ
หมวดที่ 12 การเงินการคลังด้ านสุขภาพ
ต้ องเป็ นไปเพื่อความยั่ง ยื นของระบบสุขภาพที่ พึง ประสงค์ ต้ องไม่ดาเนินการเพื่ อ
มุ่งเน้ นผลประโยชน์ เชิงธุรกิจ โดยมุ่งสร้ างความเป็ นธรรมในการได้ รับประโยชน์จากการบริ การ
สาธารณสุขที่รัฐสนับสนุน มุง่ ลดสัดส่วนรายจ่ายเพื่อการบริ การสาธารณสุขของประเทศ ลดจานวน
ครัวเรื อน ที่ประสบปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจจากการจ่ายค่าบริ การทางการแพทย์ รวมถึงเพิ่มการ
จัดเก็บภาษี จากการบริ การสาธารณสุขที่ม่งุ เน้ นผลประโยชน์เชิงธุรกิจและสินค้ าที่ทาลายสุขภาพ
สนับสนุนการจัดตังกองทุ
้
นสุขภาพชุมชน (สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2552)
กล่าวโดยสรุป สาระของธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพให้ ความสาคัญสูงกับการสร้ าง
เสริ มสุขภาพอันจะนาสู่สขุ ภาวะที่ยงั่ ยืนและการพึ่งตนเองของประชาชน และทุกภาคส่วน มีหน้ าที่
ร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศจากแนวทางบริ โภคนิยมไปสู่แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ชุมชนท้ องถิ่นที่มีความแข็งด้ านสุขภาพ มุ่งพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอือ้ ต่อสุขภาพ
อย่างมีส่วนร่ วม อย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่ง ชุมชนหลวงพ่อเพชรก็เป็ นอีกชุมชนหนึ่งที่ได้ ใช้ ธรรมนูญ
สุขภาพ เป็ นกรอบแนวทางในการดาเนินการ พัฒนาธรรมนูญสุขภาพของชุมชน ด้ วย
4. การนาธรรมนูญสุขภาพไปใช้ ประโยชน์ในชุมชน
ชุม ชนสามารถนาธรรมนูญสุขภาพเป็ นกรอบและแนวทางในการดาเนินงานด้ าน
สุขภาพร่ วมกับภาคส่วนอื่นๆ ได้ แก่ หน่วยงานของรัฐ องค์กรต่างๆ ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นและสามารถใช้ เป็ นช่องทางในการสานพลังการขับเคลื่อนและสานพลังยุทธศาสตร์ กบั ภาค
ส่วนต่างๆ ทังในและนอกพื
้
้นที่ตามมาตรการรายหมวดตามธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2552 ที่เกี่ยวข้ องกับชุมชนได้ ตาม หมวด 4 การสร้ างเสริ มสุขภาพ หมวด 5 การป้องกันและ
ควบคุมโรคและปั จจัยที่คกุ คามสุขภาพ หมวด 6 การบริ หารสาธารณะและการควบคุมคุณภาพ
หมวด 7 การส่งเสริม สนับสนุนการใช้ และการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านสุขภาพ การแพทย์แผน
ไทยการแพทย์พื ้นบ้ านและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ หมวด 8 การคุ้มครองผู้บริ โภค หมวด 9 การ
สร้ างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ หมวด 10 การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพ
หมวด 11 การสร้ างและพัฒนาบุคลากรด้ านสาธารณสุข และ หมวด 12 การเงินและการคลังด้ าน
สุขภาพ (สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2553)
กล่าวโดยสรุ ป การขับเคลื่ อนธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่ง ชาตินนั ้ เกี่ ยวข้ อง
ทังหน่
้ วยงานของรัฐ องค์กรต่างๆ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ดังนี ้
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1. ภาครัฐและการเมือง ให้ มีนโยบายและแผนรองรับการพัฒนานโยบายสาธารณะที่
เอื ้อต่อสุขภาพของประชาชน โดยใช้ ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาตินาไปเป็ นฐานอ้ างอิง ใน
การกาหนดทิศทางและเป้าหมายของระบบสุขภาพในอนาคตของพื ้นที่จากการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ทังนี
้ ้ หน่วยงานระดับพื ้นที่สามารถจัดทาธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพเฉพาะพื ้นที่ของ
ตน โดยไม่ขัดหรื อแย้ งกับธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ และดาเนินงานให้ เป็ นรู ปธรรม
อย่างต่อเนื่อง
2. ภาควิชาการและวิช าชีพ ร่ วมมือเป็ นภาคี กับท้ องถิ่ น ชุม ชน ประชาชน และ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเชื่ อ มต่อ กับ ระบบบริ ก ารสาธารณสุข ระดับ ต่า งๆ พัฒ นาระบบบริ ก าร
สนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพและการทางานเชิงรุกในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาสุขภาวะของ
ประชาชน
3. ภาคประชาสังคมและประชาชน ร่ วมมือเป็ นภาคี กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองท้ องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เข้ ามามีสว่ นร่วมทุกขันตอน
้
ตังแต่
้ การค้ นหาปั ญหา การ
วิเคราะห์ ปัญ หา การวางแผน การพิจ ารณาตัดสินใจแก้ ไขปั ญหา การร่ วมปฏิบัติ ติดตาม และ
ประเมินผล ตามนโยบายที่ได้ กาหนดร่วมกันใน หมวดต่างๆของธรรมนูญสุขภาพ เฉพาะพื ้นที่
ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
1. ความเป็ นมาของธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัด
พิษณุโลก
การจัด ท า “ธรรมนู ญ สุ ข ภาพเทศบาลต าบลวั ด โบสถ์ อ าเภอวัด โบสถ์ จัง หวั ด
พิษณุโลก” มีเทศบาลตาบลวัดโบสถ์เป็ นเจ้ าภาพหลัก โดยร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื ้นที่ทงั ้
โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุข ภาพ หน่ ว ยงานต่า งๆ ในเขต รวมทัง้ แกนน าภาค
ประชาชนในพื ้นที่ ซึ่งนับเป็ นก้ าวสาคัญของเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น ที่เข้ ามามีบทบาทในการนาสาหรับการขับเคลื่อนเพื่อการสร้ างสุขภาวะให้ แก่ประชาชนใน
พืน้ ที่ ซึ่ง เป็ นการดาเนินงานต่อเนื่ องมาจากงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และนโยบายสาธารณะ
ภายใต้ การสนับสนุนของสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดยมีศนู ย์ฝึกอบรมและ
พัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ เป็ นพี่เลี ้ยงและหน่วยงานประสาน
แนวคิดส าคัญ ที่ถูกนามาถ่ายทอดให้ กับที ม งานและปรั บใช้ ในการขับเคลื่ อนสร้ าง
ธรรมนูญสุขภาพในพื ้นที่ คือ แนวคิดสามประการที่อยู่เบื ้องหลังการจัดทาธรรมนูญสุขภาพ ของ
นายแพทย์อาพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งก็คือ หนึ่ง มองเรื่ องสุขภาพ
อย่างกว้ างครอบคลุมถึงเรื่ องสุขภาวะของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม สอง มองว่าการที่คนและสังคม
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จะมีสขุ ภาวะได้ เป็ นหน้ าที่ของทุกคน ทุกภาคส่วนจะต้ องช่วยกัน และ สาม ต้ องมุ่งเน้ นที่ “การสร้ าง
นาหน้ าการซ่อม” นอกจากนัน้ ที ม งานยัง ได้ เรี ยนรู้ เนื อ้ หาใน “ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ” ซึง่ ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยใช้ เป็ นกรอบและแนวทาง รวมทังเป็
้ นฐานอ้ างอิง
การดาเนินงานจัดทาธรรมนูญของพื ้นที่อีกด้ วย
เป้าหมายการจัดทาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ คือ ต้ องการให้ เกิด สังคม
สุขภาวะโดยใช้ ธรรมนูญสุขภาพเป็ นเครื่ องมือ ทาให้ ธรรมนูญสุขภาพมีชีวิต สามารถใช้ งานได้ จริ งๆ
จนประชาชนในชุมชนยอมรับและถือปฏิบตั ิ ซึ่ง ทีมงานได้ ปรึ กษาหารื อกันหลายครัง้ เพื่อวางแผน
ขับเคลื่อนดาเนินการ ซึ่งได้ ข้อสรุปสาคัญ ๆ คือการคัดเลือกคนเข้ าร่วมเวที ต้ องการให้ ผ้ เู ข้ าร่วมนัน้
เป็ นตัวแทนของประชาชนหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่ มคน ทังนี
้ ้ทีมงานได้ ช่วยกันกาหนดกลุ่มคน
ที่จะเชิญตัวแทนมาเข้ าร่วม ซึง่ ได้ มากกว่า 50 กลุม่ การจัดเวที ทีมงานได้ ตกลงร่วมกันว่าการพูดคุย
จะดาเนินงานในลักษณะไม่เป็ นวิชาการ มิใช่เวทีการอบรมให้ ความรู้ แต่จะเป็ นการพูดคุยกันใน
บรรยากาศสบาย ๆ เนื ้อหา ต่าง ๆ เป็ นเรื่ องราวของคนในพื ้นที่ ทีมวิทยากรคอยทาหน้ าที่อานวย
ความสะดวกในการพูดคุย และรวบรวมประเด็นการพูดคุยเหล่านันไว้
้ ไม่ให้ ตกหล่น
กระบวนการสร้ างธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ เกิ ดจากพลัง 3 ส่วน
ประกอบด้ ว ย พลัง ภาคประชาชนและสัง คม พลัง ทางวิช าการ พลัง ภาครั ฐ และการเมื อง ตาม
แนวคิด สามเหลี่ยมเขยื ้อนภูเขา ของนายแพทย์ประเวศ วสี มีตวั แทนที่ครอบคลุมทุกกลุ่มคนใน
เขตเทศบาล กว่า 50 หน่วยงาน ได้ แก่ สถานีตารวจภูธรวัดโบสถ์ เกษตรอาเภอวัดโบสถ์ ปศุสตั ว์
อาเภอวัดโบสถ์ พัฒนาการอาเภอวัดโบสถ์ วัฒนธรรมอาเภอวัดโบสถ์ โรงเรี ยนวัดโบสถ์ศึกษา
โรงเรี ยนบ้ านวัดโบสถ์ (บารุ งวุฒิวิทยา) โรงเรี ยนวัดโบสถ์ โรงเรี ยนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์ )
โรงเรี ยนชุมชนบ้ านท่างาม โรงเรี ยนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม เจ้ าคณะตาบลวัดโบสถ์ ชุมชน
วัดท่างามพัฒนา ชุมชนท่างามรักถิ่นพัฒนา ชุมชนวัดปากสระพัฒนา ชุมชนเจ้ าพ่อดาบเพชร
พัฒนา ชุมชนหลวงพ่อโตสามัคคี ชุมชนวังกร่างสามัคคี ชุมชนหลวงพ่อเพชร ชุมชนเทพา
รุ่งเรื อง ชุมชนบ้ านท่างาม ชุมชนบ้ านวังเจ๊ ก กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ชมรมผู้สงู อายุ ปราชญ์ ชมุ ชน ชมรมญาติระอา ชมรมร้ านอาหาร ชมรมผู้ประกอบการตลาดสด
เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ชมรมจักรยานสร้ างเสริ มสุขภาพอาเภอวัดโบสถ์ ชมรมวิทยุสมัครเล่นซีบี
๒๔๕๕ ตลาดวัดโบสถ์ ชมรมแอโรบิกเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ชมรมรักษ์ สขุ ภาพตาบลท้ อแท้ สภา
เด็กและเยาวชน ชมรมข้ าราชการบานาญ ภาคีมลู นิธิประสาทบุญสถาน สถานีวิทยุชมุ ชนเบส
เรดิโอ โดยมีขนตอนการด
ั้
าเนินงานหลัก 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
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1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ คณะทางาน เพื่อ ปรึ กษาหารื อแนวทางการทางาน
แต่ ง ตัง้ คณะท างาน คณะอ านวยการ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ แบ่ ง บทบาทหน้ าที่ ก ารท างาน พัฒ นา
กระบวนการ ขัน้ ตอนกิ จ กรรม การสื่ อสารประชาสัม พันธ์ สรุ ปบทเรี ยน เวที แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
คณะทางาน
2. จัด เวที ป ระชาพิ จ ารณ์ เพื่ อ ระดมความคิด ยกร่ า งธรรมนูญ สุข ภาพ จากภาคี
เครื อข่ายทุกภาคส่วน หลายครัง้ จนได้ เนื ้อหาสาระ ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ฉบับ
ที่ 1 พ.ศ. 2553
3. จัดเวทีประชาพิจารณ์ระดับชุมชน เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ จากประชาชน
ทัง้ 10 ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ซึง่ มีชาวบ้ านมาร่วมเวทีไม่ต่าว่า 100 คนในแต่ละแห่ง
4. จัดพิธีลงนาม ประกาศใช้ ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ เมื่อ วันที่ 15
พฤศจิกายน 2553 ณ หอประชุมเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ โดย เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ได้ ทาบันทึก
ความเข้ าใจ ร่ วมกับ ภาคีเครื อข่าย ที่ร่วมกระบวนการจัดทาธรรมนูญสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนต่อไป
ของแต่ละหน่วยงาน กลุม่ องค์กร ต่างๆกว่า 50 หน่วยงาน
5. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ธรรมนูญสุขภาพ เพื่อ ให้ ชาวบ้ านรับทราบโดยทัว่ กัน ผ่าน
ทางเสี ย งไร้ สายเทศบาลฯ วิทยุชุม ชน หอกระจายข่าว รวมทัง้ มอบ เอกสารธรรมนูญสุขภาพ
เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ให้ กบั ทุกบ้ าน ในเขตเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
2. สาระธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553
ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ เป็ นการสร้ างความร่ วมมือในการกาหนด
กฎ กติกา ข้ อตกลง ในการดารงอยูร่ ่วมกันของภาคีเครื อข่ายทุกภาคส่วนในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
เพื่อให้ คนมีสขุ ภาวะดีถ้วนหน้ า และสร้ างสังคมสุขภาวะที่พวกเราต้ องการด้ วยความรัก ความเข้ าใจ
ความสามัคคี ให้ เกิดผลกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ด้ วยการพัฒนาสังคมสุขภาวะคน
เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ให้ มี ค วามสุข 9 ขา คือเป็ นเมื อ งที่ น่าอยู่ คู่แหล่ง วัฒ นธรรมประเพณี
มี ภูมิทศั น์สวยงาม เศรษฐกิจพอเพียง ก้ าวไกลการศึกษา สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้ อมไม่เป็ น
มลพิษ ส่งเสริ ม ภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่น ชุม ชนเข้ ม แข็ง โดยการจัดกระบวนการให้ ทุกภาคส่วนทัง้
ภาครัฐ ภาคประชาชน ตัวแทนของกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ปราชญ์ ชาวบ้ านแขนงต่าง ๆ
รวมทัง้ บุคคลสาคัญที่เกี่ ยวข้ องอีกมากมายเข้ าร่ วมระดมความคิดหลายครัง้ กลัน่ กรองเพื่อให้ ได้
ธรรมนูญสุขภาพ ที่ใช้ เป็ นกรอบแนวทางการปฏิบตั ิและสร้ างสุขภาวะของคนในชุมชนให้ สมบูรณ์
พร้ อม ทุกด้ าน ทังร่้ างกาย จิตใจ สังคม และปั ญญา เกิดเป็ นสังคมสุขภาวะที่มีความสุข สืบทอดสู่
รุ่นลูกหลานนาไปใช้ ปฏิบตั ิในชุมชนได้ อย่างยัง่ ยืน รวมถึงให้ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานองค์กร
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ปกครองส่วนท้ องถิ่น ใช้ ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ เป็ นกรอบและแนวทางในการ
กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดาเนินงานด้ านสุขภาพของชาวเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ประกอบด้ วย 12 หมวด รวม 52 ข้ อ ดังต่อไปนี ้
ข้ อที่ 1 ธรรมนูญนี ้เรี ยกว่า “ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ฉบับที่ 1 พ.ศ.
2553”
ข้ อที่ 2 การประกาศใช้ ธ รรมนูญสุขภาพเทศบาลต าบลวัด โบสถ์ ให้ มี ผลบัง คับใช้
ภายใน 30 วัน หลังจากคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์มีมติเห็นชอบ
ข้ อที่ 3 ในธรรมนูญนี ้
ธรรมนูญ หมายความว่า ข้ อปฏิบตั ิที่เป็ นข้ อตกลงร่ วมกันของประชาชนในเทศบาล
ตาบลวัดโบสถ์ เพื่อให้ เกิดการมีสขุ ภาวะดีถ้วนหน้ า
“สุขภาวะ หรื อ สุขภาพ” หมายความว่า ความสุขสมบูรณ์พร้ อม ทังร่
้ างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของประชาชนในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ภายใต้ สภาพสิ่งแวดล้ อมที่
ดีในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
“สถานบริการของรัฐ” หมายความว่า สานักงานเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ โรงพยาบาล
วัดโบสถ์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอวัดโบสถ์ สถานีอนามัยตาบลท้ อแท้ สถานี อนามัยบ้ านน ้า
คบ ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลกเขต 3 โรงเรี ย นวั ด โบสถ์ ศึ ก ษา
ศูน ย์ บ ริ ก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย อ าเภอวัด โบสถ์ โรงเรี ย นวัด โบสถ์
โรงเรี ยนบ้ าน วัดโบสถ์ (บารุงวุฒิวิทยา) โรงเรี ยนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์ ) โรงเรี ยนชุมชน
บ้ านท่างาม สถานีตารวจภูธรวัดโบสถ์ สานักงานเกษตรอาเภอวัดโบสถ์ สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอวัดโบสถ์ สานักงานปศุสัตว์อาเภอวัดโบสถ์ ที่ว่าการอาเภอวัดโบสถ์ สานักงานประมง
อาเภอวัดโบสถ์ ส านักงานวัฒ นธรรมอาเภอวัดโบสถ์ ส านักงานท้ องถิ่ นอาเภอวัดโบสถ์ และ
หน่วยงานราชการที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
“ชุมชน” หมายถึง ชุมชนในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
“องค์กร กลุ่ม ชุม ชน” หมายถึง ชุม ชนในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ หรื อกลุ่ม ของ
ประชาชนในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ที่รวมตัวกันโดยมีการจัดตังจากรั
้
ฐ หรื อตามพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวข้ อง หรื อก่อตังกั
้ นเองภายในพื ้นที่ และเป็ นที่ยอมรับของประชาชนทัว่ ไป โดยมีกิจกรรมที่
เป็ นประโยชน์ตอ่ ประชาชน ชุมชน หมูบ่ ้ าน และสาธารณะ
“คุณธรรม” หมายความว่า คุณงามความดี ที่ประชาชนพึงสานึกในจิตใจตนในเรื่ อง
ความจริง ความดีงาม และใช้ เป็ นหลักดาเนินชีวิต
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“จริยธรรม” หมายความว่า แนวทางแห่งความประพฤติที่ยดึ หลักคุณธรรม
“ประเพณี ” หมายความว่า กิจกรรมทางวัฒนธรรมอันดีงามที่ดาเนินอยู่อย่าง
สม่าเสมอ
“วัฒนธรรม” หมายความว่า วิถีชีวิตแห่งความดีงามและประพฤติปฏิบตั ิสืบต่อกันมา
บนพื ้นฐานแห่งการรับรู้ ร่วมกันในการดาเนินชีวิตประจาวัน โดยสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมและ
ธรรมชาติในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
“เศรษฐกิจพอเพียง” หมายความว่า การดารงชีวิตและปฏิบตั ิตนของประชาชนใน
เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ในทุกระดับตังแต่
้ ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ในทางสาย
กลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีความรอบคอบ ระมัดระวังมีส ติและปั ญญา มาใช้ ในการ
วางแผนและการดาเนินการทุกขัน้ ตอน เพื่อให้ สมดุลและพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
และกว้ างขวาง ทังด้
้ านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้ อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ เป็ นอย่างดี
“การมีส่วนร่ วม” หมายความว่า การที่ ประชาชนมีส่วนร่ วมในกิจ กรรมใด ๆ ใน
ลักษณะของการร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินการ ร่วม
รับประโยชน์ ร่วมติดตามประเมินผลและการตรวจสอบ
“จิตสานึกสาธารณะ” หมายความว่า จิตใจที่คานึงถึงประโยชน์ของผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง โดยยึดความสาคัญต่อผลประโยชน์ส่ วนรวมเป็ นที่ตงั ้ เพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบ
และความเสียหายต่อส่วนรวม
“การสร้ างเสริ ม สุขภาพ” หมายความว่า การส่ง เสริ ม สนับสนุนให้ ประชาชนใน
เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ภายใต้ การจัดสิ่งแวดล้ อมที่เหมาะสมปลอดภัย เพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
“พาหะนาโรค” หมายความว่า ตัวการที่นาโรคมาติดต่อสูผ่ ้ อู ื่น
“โรคติดต่อ” หมายความว่า โรคที่สามารถถ่ายทอด หรื อติดต่อจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยัง
อีกสิ่งมีชีวิตหนึง่ ได้ โดยไม่จากัดว่าสิ่งมีชีวิตนันจะเป็
้
นมนุษย์หรื อไม่ก็ตาม
“โรคไม่ติดต่อ” หมายความว่า โรคที่เกิดจากความผิดปกติหรื อความเสื่อมโทรมของ
ร่างกายและจิตใจ ไม่สามารถที่จะติดต่อไปหาบุคคลอื่นได้ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ ง
โรคประสาท โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมองตีบ และโรคหลอดเลือดอื่น ๆ
“ภาคีเครื อข่าย” หมายความว่า หน่วยงานทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่
มีความสนใจและสมัครใจร่วมดาเนินกิจกรรมสร้ างเสริมสุขภาพของชาวเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
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“จิตอาสา” หมายความว่า ผู้ที่มีจิตใจอันเสียสละพร้ อมช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวัง
รางวัลหรื อสิ่งตอบแทนอื่นใด
“สมัชชาสุขภาพ” หมายความว่า การจัดให้ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ปรึกษา พูดคุย
เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ
“การแพทย์แผนไทย” หมายความว่า การดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรู้ หรื อตารา
การแพทย์ แ บบไทยที่ ไ ด้ สั่ง สม ถ่ า ยทอด และพัฒ นาสื บ ต่อ กั น มา หรื อ ตามการศึก ษา จาก
สถานศึก ษาที่ รั บ รองโดยกฎหมายว่า ด้ ว ยการประกอบโรคศิล ปะ ทัง้ นี ้ ให้ ค รอบคลุม การใช้
เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ การแพทย์บางอย่างประกอบการวินิจฉัย และการบาบัดโรคตามที่กฎหมาย
กาหนด
“การแพทย์พืน้ บ้ าน” หมายความว่า การดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรู้ หรื อตารา
การแพทย์พื ้นบ้ านที่ได้ สงั่ สม ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา ซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะที่สอดคล้ องกับ
วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และทรัพยากรของวัดโบสถ์
“การแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ” หมายความว่า การดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรู้ ทาง
การแพทย์ที่นอกเหนือจากการแพทย์แผนปั จจุบนั การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื ้นบ้ าน
“เกษตรอินทรี ย์ปลอดสารพิษ” หมายความว่า การผลิตทางการเกษตรที่หลีกเลี่ยงการ
ใช้ ป๋ ยเคมี
ุ สงั เคราะห์ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช และฮอร์ โมนที่กระตุ้นการเจริ ญเติบโตของพืชและสัตว์
อาศัยการปลูกพืชหมุนเวียนจากเศษพืช มูลสัตว์ พืชตระกูลถั่ว ปุ๋ยพืชสด เศษซากพืชซากเหลือทิ ้ง
ต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้ หลักการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวภาพ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
สาหรับเป็ นแหล่งธาตุอาหารของพืช รวมทังการควบคุ
้
มศัตรูพืชต่าง ๆ เช่น แมลง โรคพืช และวัชพืช
“ละเมิด” หมายความว่า การกระทาใด ๆ อันเป็ นการฝ่ าฝื นข้ อตกลงของชุมชน
ที่กระทาโดยเจตนาหรื อโดยประมาทเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ อู ื่นหรื อส่วนรวม
“มาตรการทางสังคม” หมายความว่า ข้ อตกลงทางสังคมที่รับทราบเป็ นวงกว้ างใน
ชุมชน อันเกิดจากความตกลงของชุมชน มีความมุง่ หมายให้ มีการปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงนัน้
“คณะกรรมการธรรมนูญสุข ภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ” หมายถึง บุคคลที่เป็ น
ตัวแทนจาก หน่วยงานรัฐ องค์กรท้ องถิ่น ภาควิชาการ/วิชาชีพ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม
ในเครื อข่าย เทศบาลตาบลวัด โบสถ์ ร่ วมคิด ร่ ว มท า ร่ ว มสร้ าง และร่ ว มรั บผิ ดชอบการจัดท า
ธรรมนูญสุขภาพในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ข้ อที่ 4 ธรรมนูญฉบับนี ้ ใช้ เป็ นกรอบและแนวทางการดารงชีวิต การดาเนินงานของ
ชาวเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ หน่วยงานรัฐ องค์กรท้ องถิ่น ภาควิชาการ/วิชาชีพ ภาคเอกชน และ
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ภาคประชาสังคม ในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก รวมถึงบุคคล
หน่วยงาน องค์กรชุม ชนอื่น ๆ ที่ เข้ ามาดาเนินกิจ กรรมร่ วมกันในพื น้ ที่ เทศบาลตาบลวัดโบสถ์
อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
หมวดที่ 1 ปรัชญาแนวคิดของระบบสุขภาพคนเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ข้ อที่ 5 ชาวเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ร่ วมสร้ างสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน จาก
ความเข้ าใจ รู้รักสามัคคี พัฒนาให้ เป็ นเมืองน่าอยู่ คูแ่ หล่งวัฒนธรรมประเพณี มีภูมิทศั น์สวยงาม
เศรษฐกิจพอเพียง ก้ าวไกลการศึกษา สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้ อมไม่เป็ นมลพิษ ส่งเสริ มภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น ชุมชนเข้ มแข็ง เพื่อให้ เกิดสังคม สุขภาวะดีถ้วนหน้ า ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวดที่ 2 การสร้ างคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ตอ่ สุขภาวะคนเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ข้ อที่ 6 คนในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมประจาใจ โดยการรักษาศีล
มีจิตสานึกสาธารณะ ยิ ้มแย้ มแจ่มใส และ มีสขุ ภาวะดี
ข้ อที่ 7 คนในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ดารงรักษาเอกลักษณ์ของคนวัดโบสถ์ อนุรักษ์
ภาษาท้ องถิ่น รักถิ่นฐาน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย
ข้ อที่ 8 คนในเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ มีบ้านและชุมชนที่น่าอยู่ ปลอดภัย ปลอดโรค
และจัดสภาพแวดล้ อมที่ดีตอ่ สุขภาพ
หมวดที่ 3 การจัดระบบสุขภาพที่พงึ ประสงค์ตอ่ สุขภาวะชาวเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ข้ อที่ 9 จัดสถานบริการของรัฐที่มีมาตรฐานการบริการและเอื ้อต่อสุขภาพ
ข้ อ ที่ 10 ระบบส่ง ต่อ ที่ มี ม าตรฐาน ประชาชนเข้ า ถึ ง บริ ก ารได้ ทุก กลุ่ม ตามความ
ประสงค์
ข้ อที่ 11 ส่งเสริมสนับสนุนการออกกาลังกายที่เหมาะสมตามวัย
ข้ อที่ 12 ให้ กองทุนสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ใช้ ธรรมนูญสุขภาพฉบับนี ้เป็ นแผน
แม่บทในการดาเนินงาน
หมวดที่ 4 การควบคุม ป้องกันปั จจัยที่คกุ คามต่อสุขภาพ สุขภาวะชาวเทศบาลตาบล
วัดโบสถ์
ข้ อที่ 13 ควบคุมขยะ สิ่งปฏิกลู กลิ่น การเผา ควัน ความเร็วรถ เสียง ฝุ่ นละออง ให้ อยู่
ในระดับที่เหมาะสมตามกฎหมายและเกณฑ์ที่กาหนดร่วมกัน
ข้ อที่ 14 ควบคุมป้องกันภัยจาก คน แมลง และสัตว์ ที่นาและเป็ นพาหะนาโรคมาสู่
ชุมชน
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ข้ อที่ 15 ป้ องกั น ภั ย จากการประกอบอาชี พ และการด ารงชี วิ ต การบริ โ ภคใน
ชีวิตประจาวัน
ข้ อที่ 16 ควบคุมและป้องกันอุบตั ภิ ยั และภัยธรรมชาติในพื ้นที่เทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ข้ อ ที่ 17 ควบคุม สิ่ ง เสพติด ที่ เ ป็ นอัน ตรายต่ อ สุข ภาพทุก ประเภทให้ อ ยู่ใ นระดับ
ที่เหมาะสมและลดลงอย่างต่อเนื่อง
ข้ อที่ 18 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมกับครั วเรื อนในการเฝ้าระวังป้องกัน ภัยพิบัติและ
โรคติดต่อในชุมชน
หมวดที่ 5 การควบคุมคุณภาพด้ านสุขภาพและการติดตาม ประเมินผล
ข้ อที่ 19 พัฒนาบริการสาธารณสุขเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
ข้ อที่ 20 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีคณ
ุ ภาพ น่าเชื่อถือ สร้ างความประทับใจ
และมีมาตรฐานการให้ บริการอย่างเสมอภาค
ข้ อที่ 21 สนับสนุนให้ มีการติดตามประเมินผล และนาผลสรุปมาปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
ข้ อที่ 22 มี ระบบการคืนข้ อมูลให้ แ ก่ ชุม ชนที่ เหมาะสม และชุม ชนนาไปใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ ได้ จริง
หมวดที่ 6 การสร้ างและพัฒนาบุคลากรด้ านสาธารณสุข
ข้ อ ที่ 23 ส่ง เสริ ม สนับ สนุนให้ มี การพัฒ นาศักยภาพ องค์ค วามรู้ แก่อ าสาสมัค ร
สาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ าน อย่างต่อเนื่อง
ข้ อ ที่ 24 สร้ างอาสาสมัค รชุม ชนในการดูแ ล เด็ก คนพิ ก าร คนชรา ผู้ด้ อยโอกาส
ให้ เหมาะสมเข้ าถึงบริการด้ านสุขภาพ
ข้ อที่ 25 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ เกิดอาสาสมัครชุมชน เช่น อสม.น้ อย ผู้ดแู ลกลุ่มผู้ป่วย
เรื อ้ รัง หรื อผู้ที่มีจิตอาสาในรูปแบบต่าง ๆ
ข้ อที่ 26 ส่งเสริ ม สนับสนุน กลุ่มเยาวชน ให้ มีส่วนร่ วมในงานสุขภาพ และการสร้ าง
สุขภาวะ
ข้ อที่ 27 สร้ างภาคีเ ครื อข่ายด้ านสุขภาพ สุขภาวะ กับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทัง้
ภาครัฐ เอกชน
ข้ อ ที่ 28 สนับ สนุน ให้ ภ าคประชาชนร่ ว มเป็ นภาคี เ ครื อ ข่ า ยในการสร้ างสุข ภาพ
การป้องกัน ควบคุมโรค และการออกกาลังกาย
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หมวดที่ 7 การคุ้มครองสิทธิ ของผู้บริโภค
ข้ อที่ 29 จัดให้ มี คณะกรรมการคุ้ม ครองสิทธิ ผ้ ูบริ โภค โดยคณะกรรมการ ฯ ต้ อ ง
ประกอบด้ วยภาคประชาชนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๕๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้ อที่ 30 ให้ คณะกรรมการมีหน้ าที่ ตรวจผลิตภัณฑ์สินค้ า อาหารและการบริ การ และ
รายงานผลเสี ยที่ กระทบต่อผู้บริ โภคและชุม ชนต่อหน่วยงานของรั ฐ ที่ เกี่ ยวข้ อง และชุม ชนต้ อง
ให้ ความร่วมมือทุกขันตอน
้
หมวดที่ 8 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ และบริการข้ อมูล
ข้ อที่ 31 จัดให้ มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพและสุข
ภาวะ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้ วยช่องทางที่หลากหลาย อย่างต่อเนื่อง
ข้ อที่ 32 จัดให้ มีศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาและสร้ างสุขภาวะชาวเทศบาลตาบล
วัดโบสถ์ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้ อที่ 33 ให้ ศนู ย์เรี ยนรู้ กลาง มีหน้ าที่ในการสารวจ นาเข้ าข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
และนาเสนอหรื อส่งมอบข้ อมูลต่อหน่วยงานองค์กรชุมชนที่ต้องการเป็ นระยะ
ข้ อที่ 34 ส่งเสริ ม สนับสนุนให้ หน่วยงาน องค์กร กลุ่มชุมชน เกิดการเรี ยนรู้ และสร้ าง
กระบวนการจัดการความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
ข้ อที่ 35 หน่วยงาน องค์กร กลุม่ ชน ต้ องร่วมกันจัดให้ มีสมัชชาสุขภาพอย่ างน้ อยปี ละ
1 ครัง้
หมวดที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง
ข้ อที่ 36 สนับสนุนและส่งเสริ มความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริ มบุคคล
หรื อกลุ่มตัวอย่างด้ านการผลิตเอง ใช้ เอง กินเอง อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยเน้ นการใช้ เกษตรอินทรี ย์
ปลอดสารพิษ
ข้ อที่ 37 สนับสนุนการตลาด ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของชุมชน และร่ วมกันบริ โภค
ผลผลิตที่เป็ นของชาวเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ข้ อที่ 38 ร่วมกันส่งเสริมให้ เกิดสัมมาชีพและการพึง่ ตนเองให้ ครอบคลุมทัว่ พื ้นที่
หมวดที่ 10 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา
ข้ อที่ 39 พัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่น การแพทย์แผนไทย เพื่อสร้ างสุขภาวะ
ข้ อที่ 40 สถานบริ การสาธารณสุขทุกระดับในเขตเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ สนับสนุน
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่อง
ข้ อที่ 41 ชุมชนมีการดาเนินงานครอบครัวอบอุน่

20
ข้ อที่ 42 ให้ มี การสื บค้ นข้ อมูล การฟื ้นฟู การถ่ายทอด การอนุรักษ์ พัฒ นา ศิลปะ
วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของวัดโบสถ์
ข้ อที่ 43 สร้ างจิตสานึกสาธารณะ มีนา้ ใจ เสี ยสละ สามัคคี โดยยึดหลักธรรมของ
ศาสนาและวัฒนธรรม เป็ นที่ตงั ้
ข้ อที่ 44 ให้ มีการจัดตังศู
้ นย์พฒ
ั นาคุณธรรม ให้ มีหน้ าที่ส่งเสริ มศีลธรรมแก่ชุ มชน
สนับสนุน และปกป้องคนดีให้ ได้ ทาความดีเพื่อประโยชน์แก่สงั คมชาวเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
หมวดที่ 11 การระดมทรั พ ยากรและสนับ สนุน งบประมาณการด าเนิ น งานด้ า น
สุขภาพ
ข้ อที่ 45 เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ จัดสรรและสรรหา งบประมาณ ด้ านการส่งเสริ ม
สุขภาพ การออกกาลังกาย การป้องกันควบคุมโรค การฟื น้ ฟูสภาพ รวมถึงการสร้ างแกนนาสุขภาพ
ให้ แก่ชมุ ชน
ข้ อที่ 46 เทศบาลตาบลวัดโบสถ์จดั ให้ มีสถานที่ออกกาลังกายที่เหมาะสมตามวัย
ข้ อที่ 47 เครื อข่ายสุขภาพสนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรในการส่งเสริ มสุขภาพ
การออกกาลังกาย การป้องกันควบคุมโรค การฟื น้ ฟูสภาพ รวมถึงการสร้ างแกนนาสุขภาพให้ แก่
ชุมชน
ข้ อ ที่ 48 เทศบาลต าบลวัด โบสถ์ ประสานงานกับหน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้ อง ด้ า นการ
ส่งเสริมสุขภาพ
หมวดที่ 12 สานักธรรมนูญสุขภาพ
ข้ อที่ 49 ให้ สานักธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ซึ่งเป็ นองค์กรชุมชน กากับ
ดูแลและขับเคลื่ อนให้ เ ป็ นไปตามธรรมนูญสุขภาพ เป็ นเจ้ าภาพหลัก ในการจัดตัง้ องค์ กรและ
คณะกรรมการอิสระตามธรรมนูญสุขภาพและจัดทาตัวชี ้วัดสุขภาพครัวเรื อน เกณฑ์การประเมินสุข
ภาวะ โดยใช้ กระบวนการมีสว่ นร่วมจากชุมชน
ข้ อที่ 50 การบริ หารจัดการสานักธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ให้ เป็ นไป
ตามระเบียบ ข้ อบังคับของสานักธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ข้ อ ที่ 51 กรณี ที่ มี ก ารละเมิ ด ธรรมนูญ สุข ภาพฉบับ นี ้ ให้ ส านัก ธรรมนูญ สุข ภาพ
เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ นาประเด็นดังกล่าวเข้ าปรึ กษาหารื อในสมัชชาสุขภาพธรรมนูญสุขภาพ
เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ประจาปี และเสนอให้ ใช้ มาตรการทางสังคมดาเนินการตามความเหมาะสม
ต่อไป
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บทเฉพาะการ
ข้ อที่ 52 การแก้ ไขเพิ่มเติมธรรมนูญสุขภาพฉบับนี ้ ให้ กระทาโดยขันตอนเดี
้
ยวกันกับ
การจัดทา หรื อผ่านสมัชชาสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ การเสนอต้ องดาเนินการโดยยึดหลักการ
และเหตุผลประกอบที่ชดั เจน และผ่านการปรึ กษาหารื อกับคณะกรรมการสานักธรรมนูญสุขภาพ
เทศบาลตาบลวัดโบสถ์อย่างน้ อย 1 ครัง้ และแจ้ งวาระดังกล่าวแก่สาธารณชนให้ ทราบ ก่อนการจัด
สมัชชา ไม่น้อยกว่า 30 วัน มติแก้ ไขเพิ่มเติมต้ องมีผ้ เู ห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของผู้เข้ าร่ วม
สมัชชาเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ (ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัด
พิษณุโลก ฉบับที่ 1 พ.ศ.2553, 2553)
กล่าวโดยสรุ ป ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ เป็ นนโยบายสาธารณะอย่าง
หนึ่งที่ใช้ เป็ นเครื่ องมือ กาหนดกรอบแนวทางในการดาเนินการด้ านสุขภาวะของประชาชน โดย
กาหนดสาระ ตามบริ บทของสังคมและชุมชนในพื ้นที่ โดยไม่ขดั หรื อแย้ งกับธรรมนูญว่าด้ วยระบบ
สุขภาพแห่ง ชาติ ทัง้ นี ้ เกิ ดขึน้ จากการมี ส่วนร่ วมของ หน่วยงาน กลุ่ม องค์กร ต่างๆ รวมไปถึง
ประชาชนในเขต ที่มีบทบาทในการร่ วมกาหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อให้ ประชาชนในเขตเกิดสุข
ภาวะ
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้ องกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วม
อคิน รพีพฒ
ั น์ (อ้ างอิงใน ยุพาพร รู ปงาม, 2545, หน้ า 7-9)ได้ สรุ ปไว้ ว่า ทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมมี 5 ทฤษฎี ดังนี ้
1.1 ทฤษฎีการเกลี ้ยกล่อมมวลชน (Mass Persuation)
Maslow ได้ กล่าวไว้ วา่ การเกลี ้ยกล่อม หมายถึง การใช้ คาพูดหรื อการเขียน เพื่อ
มุ่งให้ เ กิดความเชื่ อถื อและการกระทา ซึ่ง การ เกลี ย้ กล่อมมี ประโยชน์ในการแก้ ไ ขปั ญหาความ
ขัดแย้ งในการปฏิบตั ิงานและถ้ าจะให้ เกิดผลดีผ้ เู กลี ้ยกล่อมจะต้ องมีศิลปะในการสร้ างความสนใจ
ในเรื่ องที่ จะเกลีย้ กล่อม โดยเฉพาะในเรื่ อง ความต้ องการของคนตามหลักทฤษฎี ของ Maslow
ที่เรี ยกว่าสาดับขัน้ ความต้ องการ (hierarchy of needs) คือ ความต้ องการของคนจะเป็ นไปตาม
ลาดับจาก น้ อยไปมาก มีทงหมด
ั้
5 ระดับ ดังนี ้
1.1.1 ความต้ องการทางด้ านสรี ระวิทยา (physiological needs) เป็ นความ
ต้ อ งการ ขัน้ พื น้ ฐานของมนุษย์ (survival needร) ได้ แก่ ความต้ อ งการทางต้ า นอาหาร ยา
เครื่ องนุง่ ห่ม ที่อยูอ่ าศัย ยารักษาโรค และความต้ องการทางเพศ
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1.1.2 ความต้ องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (safety and security
needs) ได้ แก่ ความต้ องการที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยจากการถูกทาร้ ายร่างกาย หรื อถูก
ขโมยทรัพย์สิน หรื อความมัน่ คงในการทางานและการมีชีวิตอยูอ่ ย่างมัน่ คงในสังคม
1.1.3 ความต้ องการทางด้ านสังคม (social needs) ไต้ แก่ ความต้ องการความ
รัก ความต้ องการที่จะให้ สงั คมยอมรับว่าตนเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม
1.1.4 ความต้ องการที่จะมีเกี ยรติยศชื่อเสียง (self-esteem needs) ได้ แก่
ความภาคภูมิ ใจ ความต้ องการดีเด่นในเรื่ องหนึ่ง ที่ จ ะให้ ไ ต้ รับการยกย่องจากบุคคลอื่ น ความ
ต้ องการ ต้ านนี เ้ ป็ นความต้ องการระดับ สู ง ที่ เ กี่ ย วกั บ ความมั่ น ใจในตัว เองในเรื่ อ งความ
ความสามารถ และความสาคัญของบุคคล
1.1.5 ความต้ องการความสาเร็ จแห่งตน (self-actualization needs) เป็ นความ
ต้ องการในระบบสูงสุด ที่อยากจะให้ เกิดความสาเร็ จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิด ของตนเอง
เพื่อจะพัฒนาตนเองให้ ดีที่สดุ เท่าที่จะทาได้ ความต้ องการนี ้จึงเป็ นความต้ องการ พิเศษของบุคคลที่
จะพยายามผลักดันชีวิตของตนเองให้ เป็ นแนวทางที่ดีที่สดุ
1.2 ทฤษฎีการระดมสร้ างขวัญของคนในชาติ (National Morale)
คนเรามีความต้ องการทางกายและใจถ้ าคนมีขวัญดีพอ ผลของการทางานจะสูง
ตามไปด้ วย แด่ถ้าขวัญไม่ดีผลงานก็ต่าไปด้ วย ทังนี
้ ้เนื่องจากว่าขวัญเป็ นสถานการณ์ทาง จิตใจที่
แสดงออกในรู ปพฤติกรรมด่าง ๆ นัน่ เอง การจะสร้ างขวัญให้ ดีต้ องพยายามสร้ าง ทัศนคติที่ดีต่อ
ผู้ร่วมงาน เช่น การไม่เอารัดเอาเปรี ยบ การให้ ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับงาน การเปิ ดโอกาสให้ แสดงความ
คิดเห็น เป็ นต้ น และเมื่อใดก็ตามถ้ าคนทางานมีขวัญดีจะ เกิดสานึกในความรับผิดชอบ อันจะเกิด
ผลดีแก่หน่วยงานทังในส่
้ วนที่เป็ นขวัญส่วนบุคคล และขวัญของกลุ่ม ดังนัน้ จะเป็ นไปได้ ว่าขวัญ
ของคนเราโดยเฉพาะคนมีขวัญที่ดีย่อมเป็ นปั จจัยหนึ่งที่จะนาไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ได้ เช่นกัน
1.3 ทฤษฎีสร้ างความรู้สกึ ชาตินิยม (Nationalism)
ปั จ จัย ประการหนึ่ง ที่ นาสู่การมี ส่ว นร่ วมคือ การสร้ างความรู้ สึก ชาตินิ ยมให้
เกิดขึ ้น หมายถึง ความรู้ สึกเป็ นตัวของตัวเองที่จะอุทิศหรื อ เน้ นค่านิยมเรื่ องผลประโยชน์ ส่วนรวม
ของชาติ มีความพอใจในชาติของตัวเอง พอใจเกี ยรติภูมิ จงรักภักดี ผูกพันต่อ ท้ องถิ่น (ยุพาพร
รูปงาม, 2545, หน้ า 8)
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1.4 ทฤษฎีการสร้ างผู้นา (Leadership)
การสร้ างผู้ น าจะช่ว ยจูง ใจให้ ป ระชาชนท างานด้ ว ยความเต็ ม ใจเพื่ อ บรรลุ
เป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ร่วมกัน ทังนี
้ ้เพราะผู้นาเป็ นปั จจัยสาคัญของการร่วมกลุ่มคน จูงใจไปยัง
เป้าประสงค์โดยทัว่ ไปแล้ วผู้นาอาจจะมีทงผู
ั ้ ้ นาที่ดีเรี ยกว่ า ผู้นาปฎิฐาน (positive leader) ผู้นา
พลวัต คือ เคลื่ อนไหวทางานอยู่เสมอ (dynamic leader) และผู้นาไม่มีกิจ ไม่มีผลงานสร้ างสรรค์
ที่เรี ยกว่า ผู้นานิเสธ (negative leader) ผลของการให้ ทฤษฎีการสร้ างผู้นา จึงทาให้ เกิดการระดม
ความร่ วมมือปฏิบตั ิงานอย่างมีขวัญกาลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และร่ วม
รับผิดชอบ ตังนัน้ การสร้ างผู้นาที่ดี ยอมจะนาไปสู่ การมีสว่ นร่วมใน กิจกรรมต่าง ๆ ด้ วยดีนนั่ เอง
1.5 ทฤษฎีการใช้ วิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method)
การใช้ ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็ นวิธีหนึ่งที่ง่ายเพราะใช้ กฎหมาย
ระเบียบ แบบแผน เป็ นเครื่ องมือในการดาเนินการ แต่อย่างใดก็ตามผลของ ความร่ วมมือยังไม่มี
ระบบใดดีที่สุดในเรื่ องการใช้ บริ หาร เพราะธรรมชาติของคน ถ้ าทางานตามความสมัครใจอย่ าง
ตังใจไม่
้
มีใครบังคับก็จะทางานด้ วยความรัก แต่ถ้าไม่ ควบคุมเลยก็ไม่เป็ นไปตามนโยบายและ
ความจาเป็ นของรัฐ เพราะการใช้ ระบบบริ หาร เป็ นการให้ ปฏิบตั ติ ามนโยบายเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
เพิ่มความคาดหวังผลประโยชน์
2. แนวคิดเรื่ องการมีสว่ นร่วม
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527,หน้ า 183)ได้ สรุ ปความหมายของการมีส่วนร่ วมว่า การมี
ส่วนร่ วม หมายถึง การเกี่ยวข้ องทางด้ านจิตใจและอารมณ์ ของ บุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่ง
ผลของการเกี่ยวข้ องดังกล่าวเป็ นเหตุเร้ าใจให้ กระทาการให้ บรรลุ จุดมุ่งหมายของกลุ่มนัน้ กับทังท
้ า
ให้ เกิดความส่วนร่วมรับผิดชอบกับกลุม่ ดังกล่าวด้ วย
นรินทร์ ชยั พัฒนพงศา (2546, หน้ า 4)ได้ สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมี
ส่วนร่ วม คือ การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดที่ไม่เคยได้ เข้ าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรื อเข้ า ร่วม การตัดสินใจ
หรื อเคยมาเข้ าร่ วมด้ วยเล็กน้ อยได้ เข้ าร่ วมด้ วยมากขึ ้น เป็ นไปอย่างมี อิสรภาพ เสมอภาค มิใช่มี
ส่วนร่ วมอย่างผิวเผินแต่เข้ าร่ วมด้ วยอย่างแท้ จริ งยิ่งขึน้ และ การเข้ าร่ วมนันต้
้ องเริ่ มตังแต่
้ ขนแรก
ั้
จนถึงขันสุ
้ ดท้ ายของโครงการ
ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร (2532, หน้ า 350) ได้ ระบุว่า การมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในการพัฒนาชนบท หมายถึง การที่ประชาชนทังในเมื
้
องและชนบทได้ เข้ ามีส่วนร่วมหรื อ
เข้ ามีส่วนเกี่ยวข้ องในการดาเนินงานพัฒนาชนบทขันตอนใดขั
้
นตอน
้
หนึ่งหรื อทุกขันตอนแล้
้
วแต่
เหตุการณ์จะเอื ้ออานวย
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วันรั กษ์ มิ่ ง มณี นาคิน (2531, หน้ า 10) ได้ สรุ ป ว่า การมี ส่วนร่ วมของประชาชน
หมายถึง การเข้ าร่ วมอย่างแข็งขันและอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้ เสียในทุก ขันตอนของ
้
โครงการหรื องานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี ส่วนร่วมในอานาจ การตัดสินใจและหน้ าที่
ความรับผิดชอบ การมีส่วนเข้ าร่วมจะเป็ นเครื่ องประกันว่าสิ่งที่ ผู้มีส่วนได้ เสียต้ องการที่สดุ นัน้ จัก
ได้ รับการตอบสนองและทาให้ มีความเป็ นไปได้ มาก ขึ ้นว่าสิ่งที่ทาไปนันจะตรงกั
้
บความต้ องการที่
แท้ จริง และมัน่ ใจมากขึ ้นว่าผู้เข้ าร่วม ทุกคนจะได้ รับประโยชน์เสมอหน้ ากัน
โกวิทย์ พวงงาม (2545, หน้ า 8) ได้ สรุปถึงการมีสว่ นร่วมที่แท้ จริงของประชาชน ใน
การพัฒนา ควรจะมี 4 ขันตอน
้
คือ
1. การมีสว่ นร่วมในการค้ นหาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาของแต่ละท้ องถิ่น กล่าวคือ
ถ้ าหากชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปั ญหาและเข้ าใจถึงสาเหตุของปั ญหา ในท้ องถิ่นของตน
เป็ นอย่างดีแล้ ว การดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อแก้ ปัญหาของท้ องถิ่นย่อม ไร้ ประโยชน์ เพราะชาวชนบท
จะไม่เข้ าใจและมองไม่เห็นถึงความสาคัญของการ ดาเนินงานเหล่านัน้
2. การมีส่วนร่ วมในการวางแผนดาเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนดาเนินงาน เป็ น
ขัน้ ตอนที่จะช่วยให้ ชาวชนบทรู้ จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้ จักการ นาเอาปั จจัย
ข่าวสารข้ อมูลต่าง ๆ มาใช้ ในการวางแผน
3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบตั ิงาน แม้ ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมี ฐานะ
ยากจน แต่ก็มีแรงงานของตนที่สามารถใช้ เข้ าร่ วมได้ การร่ วมลงทุนและปฏิบตั ิงาน จะทาให้ ชาว
ชนบทสามารถคิดต้ นทุนดาเนินงานได้ ด้วยตนเอง ทาให้ ได้ เรี ยนรู้การดาเนิน กิจกรรมอย่างใกล้ ชิด
4. การมี ส่วนร่ วมในการติดตามและประเมิ นผลงาน ถ้ าหากการติดตามงานและ
ประเมินผลงานขาดการมีสว่ นร่วมแล้ วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้ วยตนเองว่างานที่ทา ไปนันได้
้ รับ
ผลดี ได้ รับประโยชน์หรื อไม่อย่างใด การดาเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันใน โอกาสต่อไป จึงอาจจะ
ประสบความยากสาบาก
อนุภาพ ถิรลาภ (2528, หน้ า 21-22) กล่าวถึงเงื่อนไขพื ้นฐานที่จะทาให้ ประชาชนเข้ า
มามีสว่ นร่วมในการพัฒนา มี 2 ประการ คือ
1. สภาพทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกายภาพ ที่เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามี
ส่วนร่วม
2. การกระจายอานาจในการตัดสินใจให้ ประชาชนในการกาหนดกิจกรรมพัฒนา
นอกจากนี ้ ยัง มี องค์ประกอบที่ สนับสนุนประชาชนให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในกิจ กรรม
พัฒนาชุมชน คือ เงื่อนไขโครงการพัฒนา และตัวนักพัฒนา
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ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ การศึก ษาของ ฉลาดชาย รมิ ต านนท์ ( 2537, หน้ า 136-140)
ได้ ศกึ ษาสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมของสังคมหมู่บ้านชนบทกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน : วิเคราะห์กรณีหมู่บ้านภาคเหนือ พบว่า ถ้ านักพัฒนาให้ ความเชื่อมั่ นต่อประชาชน
ในการแก้ ไขปั ญหา โดยการสนับสนุนการรวมกลุ่ม การสนับสนุนด้ านวิชาการและเทคโนโลยี จะ
เป็ นเงื่อนไขสาคัญที่ทาให้ เกิดความสาเร็ จในการดาเนินกิจกรรมการพัฒนา และเมื่อพิจารณาใน
ส่วนของผู้นา ซึ่งเป็ นผู้ที่ประชาชนเลือก และไว้ วางใจให้ เป็ นตัวแทนในการทากิจกรรม ฉลาดชาย
รมิตานนท์ ที่ได้ ศกึ ษาในเรื่ องเดียวกันกับข้ างต้ น ได้ กล่าวว่า ผู้นาเป็ นเงื่อนไขสาคัญในการผลักดัน
ให้ กิจกรรมพัฒนาชุมชนประสบผลสาเร็จ โดยผู้นาจะต้ อง
2.4 มีความสนใจ และความห่วงกังวลร่วมกัน
2.5 มีความเดือดร้ อน และความไม่พงึ พอใจร่วมกัน
2.6 มี ก ารตกลงใจร่ ว มกั น ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงกลุ่ม หรื อ ชุ ม ชนไปในทิ ศ ทางที่ พึ ง
ปรารถนา
กล่า วโดยสรุ ป จากทฤษฎี แ ละความหมายดัง กล่ า วข้ า งต้ น การมี ส่ว นร่ ว มของ
ประชาชน หมายถึง การเข้ าไปมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมีเงื่อนไขที่จงู ใจให้ เข้ าร่ วม ตังแต่
้ การ
วิเคราะห์ การวางแผน การดาเนินการ และการปฏิบตั ิ เพื่อไปสูเ่ ป้าหมายที่กาหนดไว้
แนวคิดและอานาจหน้ าที่ของเทศบาลตาบลและคณะกรรมการชุมชน
1. ความหมายเทศบาลตาบล (อ้ างอิงใน มนัญชยา เพชรลานน์, 2553, หน้ า 9-14)
เทศบาลตาบล คือเขตท้ องถิ่นชุมชนที่มีประชากรรวมกัน 5,000 คนขึ ้นไป ทังมี
้ รายได้
อันสมควรในการปฏิ บตั ิหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล หรื อ เป็ นสุขาภิบาลเดิมมาก่อนการ
ยกฐานะสุขาภิบาลเป็ นเทศบาลตาบล และแม้ ว่า "เทศบาลตาบล" จะมีชื่อเรี ยกคล้ ายกันหรื อชื่อ
เดียวกันกับ "ตาบล" แต่เทศบาลตาบลไม่จาเป็ นจะต้ องครอบคลุมตาบลเพียงตาบลเดียว หรื อไม่
จาเป็ นต้ องครอบคลุมตาบลตามชื่อเทศบาลนัน้ เช่น เทศบาลตาบลแม่สาย ครอบคลุมบริ เวณเมือง
ต่อเนื่องระหว่างตาบลเวียงพางคา และตาบลแม่สาย พื ้นที่นอกเหนือท้ องที่เทศบาลนี ้ มีฐานะเป็ น
ท้ องที่ตาบล ซึง่ ต่อมาก็ยกขึ ้นเป็ นเทศบาลภายหลัง
ท้ อ งที่ ต าบลโดยทั่ว ไปคื อ ส่ ว นท้ อ งที่ ช นบท หรื อ กึ่ ง เมื อ ง ที่ มี ก ารกระจายตัว ของ
ประชากรอย่างหลวมๆ แต่อาจจะมี เขตชุม ชนที่ มีประชากรหนาแน่นกว่าจุดอื่นๆ ในท้ องที่ ด้วย
ในทางปฏิบตั ิ ท้ องที่ตาบลคือท้ องที่ส่วนที่เหลือจากท้ องที่เทศบาล โดยจะมีอาณาเขตครอบคลุม
ท้ องที่ตาบล ตามอย่างการปกครองส่วนภูมิภาคเป็ นหลัก แต่หากพื ้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดที่อยู่ในเขต
ท้ องที่ เทศบาลแล้ ว ก็จะอยู่นอกเหนือจากเขตพื น้ ที่ของท้ องที่ตาบล กล่าวคือ หากมีตัวเมื องอยู่
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ระหว่างกลางของเขตตาบล (ส่วนภูมิภาค) ในสองตาบล ซึ่งเขตตัวเมืองนันได้
้ รับการยกฐานะเป็ น
ท้ องที่เทศบาลแล้ ว พื ้นที่ส่วนที่เหลือที่ไม่เต็มตาบลคือท้ องที่ตาบล ซึ่งจะอยู่ภายใต้ การบริ หารของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ชื่อว่า องค์การบริ หารส่วนตาบล โดยต้ องมีสภาองค์การบริ หารส่วน
ตาบล และมีนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล เป็ นผู้บริ หาร ทัง้ นี ้ องค์การบริ หารส่วนตาบล อาจ
ไม่ได้ ดแู ลท้ องที่ตาบลเดียว ในทางทฤษฎีอาจจะดูแลสองตาบลหรื อมากกว่าก็ ได้ ทังนี
้ ้ กฎหมาย
องค์การบริ หารส่วนตาบล ได้ ระบุจานวนประชากร ในการจัดตังท้
้ องที่บริ หารขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลไว้
2. อานาจหน้ าที่ของเทศบาลตาบล
ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 กาหนดไว้ แจ้ งชัด
ซึ่ง อาจจ าแนกที่ ม าของอานาจหน้ าที่ดัง กล่าวได้ คือ อานาจหน้ าที่ ตามกฎหมายจัดตัง้ เทศบาล
กาหนด สามารถแบ่งแยกประเภทอานาจหน้ าที่ของเทศบาลไว้ เป็ น 2 ส่วน คือ หน้ าที่บงั คับหรื อ
หน้ าที่ที่ต้องปฏิบัติ และอานาจหน้ าที่ ที่เลือกปฏิบตั ิ ทัง้ ยังได้ กาหนดอานาจหน้ าที่ของเทศบาล
ตาบล ดังนี ้
ส่วนที่1 หน้ าที่บงั คับหรื อหน้ าที่ที่จะต้ องปฏิบตั ิ มาตรา 50 ภายใต้ บงั คับแห่งกฎหมาย
เทศบาลตาบล มีหน้ าที่ต้องทาให้ เขตเทศบาล ดังต่อไปนี ้
1.1 รักษาความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชน
1.2 ให้ มีและบารุงทางบกและทางน ้า
1.3 รักษาความสะอาดของถนน หรื อทางเดินและที่สาธารณะ รวมทัง้ การกาจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู
1.4 ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
1.5 ให้ มีเครื่ องใช้ ในการดับเพลิง
1.6 ให้ ราษฎรได้ รับการศึกษาอบรม
1.7 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงู อายุ และผู้พิการ
1.8 บารุงศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิ่น
1.9 หน้ าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัตใิ ห้ เป็ นหน้ าที่ของเทศบาล
ส่วนที่2 มาตรา 51 ภายใต้ บงั คับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลอาจจัดทากิจกรรมใด ๆ
ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี ้
2.1 ให้ มีน ้าสะอาดหรื อการประปา
2.2 ให้ มีโรงฆ่าสัตว์
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2.3 ให้ มีตลาด ท่าเทียบเรื อและท่าข้ าม
2.4 ให้ มีสสุ านและฌาปนสถาน
2.5 บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
2.6 ให้ มีและบารุงสถานที่ทาการพิทกั ษ์รักษาคนเจ็บไข้
2.7 ให้ มีและบารุงการไฟฟ้าหรื อแสงสว่างโดยวิธีอื่น
2.8 ให้ มีและบารุงทางระบายน ้า
2.9 เทศพาณิชย์ (พระราชบัญญัตเิ ทศบาล, 2496)
3. อานาจหน้ าที่เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ที่เกี่ยวข้ องกับคณะกรรมการชุมชน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 50 (9) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และแก้ ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบกับมาตรา 16 (16) แห่ง พระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขันตอนการกระจายอ
้
านาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อให้
การจัดตังองค์
้ กรในชุมชนให้ มีส่วนรับผิดชอบ ในการพัฒนาชุมชนของตนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน ส่ง เสริ ม การพัฒ นาคุณภาพชี วิต ของชุม ชน เป็ นการฝึ กให้ ป ระชาชน ได้ ร้ ู จัก การ
ปกครองช่วยเหลือตนเอง หรื อสามารถเข้ ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือส่วนรวมได้ ตามหลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข และเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิและการดาเนินการของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ จึงได้ ปรับปรุ ง
แก้ ไขเพิ่มเติม ระเบียบเกี่ยวกับ คณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ พ.ศ. 2548 โดย
ที่เป็ นการสมควรปรับปรุ ง แก้ ไข ระเบียบเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ว่าด้ วย"คณะกรรมการชุมชน
พ.ศ. 2544 เสียใหม่เพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั ดังนี ้
ชุมชน หมายความว่า ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ที่ประชาชนอาศัยอยู่
รวมกัน โดยเทศบาลกาหนดขอบเขต อาคารบ้ านเรื อน และเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ได้ ประกาศ
จัดตังเป็
้ น ชุมชน
ประธานคณะกรรมการชุมชน หมายความว่า ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนนัน้ และมีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้ านในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ มาแล้ วเป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวัน
เลื อ กตัง้ และได้ รั บ การเลื อ กตัง้ จากผู้ ที่ อ าศัย อยู่ ใ นชุ ม ชนนัน้ ๆ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประธาน
คณะกรรมการชุมชน
กรรมการชุมชน หมายความว่า ผู้ที่อยูอ่ าศัยในชุมชนนันและมี
้
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ าน
ในชุมชนที่ตนอาศัยอยูม่ าแล้ วเป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเลือกตัง้ และได้ รับ
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เลือกจากประธานคณะกรรมการชุมชนหรื อได้ รับเลือกตัง้ จากผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนนัน้ ๆ แล้ วแต่
กรณี ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการชุมชน
คณะกรรมการชุมชน หมายความว่า ประธานคณะกรรมการชุมชน รองประธาน
คณะกรรมการชุมชน และกรรมการชุมชน รวมทังสิ
้ ้น 11 ตาแหน่ง ดังนี ้
1. ประธานคณะกรรมการชุมชน
2. รองประธานคณะกรรมการชุมชน
3. กรรมการฝ่ ายเลขานุการ
4. กรรมการฝ่ ายเหรัญญิก
5. กรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์
6. กรรมการฝ่ ายพัฒนาด้ านกายภาพ
7. กรรมการฝ่ ายสาธารณสุข
8. กรรมการฝ่ ายส่งเสริมอาชีพและรายได้
9. กรรมการฝ่ ายสวัสดิการสังคม
10. กรรมการฝ่ ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา
11. กรรมการฝ่ ายป้องกันและรักษาความสงบเรี ยบร้ อย
4. การดาเนินงานของคณะกรรมการชุมชน มีดงั นี ้
4.1 เป็ นผู้เสริมสร้ าง และปลูกจิตสานึก ความสามัคคี การมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาของประชาชนในชุมชน
4.2 เป็ นผู้นา ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆในชุมชน เช่น กิจกรรมประเพณี ท้องถิ่น
กิจกรรมสาธารณสุข กิจกรรมพัฒนาอาชีพ และการปรับปรุงชุมชน และอื่นๆ
4.3 เป็ นสื่อกลาง ในการรับฟั ง รวบรวมความคิดเห็นและปั ญหาของชุมชน เสนอแนะ
แนวทางแก้ ไข ร่ วมกันคิดค้ นหาเหตุของปั ญหา ร่ วมมือกันแก้ ไขปั ญหา ร่ วมกันรับผิดชอบ รวมทัง้
นาเสนอปั ญหาที่ชมุ ชนไม่สามารถแก้ ไขได้ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
4.4 เป็ นหน่วยงาน ในการประสานโครงการกิจกรรมต่างๆ ระหว่างกลุ่มทังหลายใน
้
ชุมชน และระหว่างผู้อาศัยในชุมชนและองค์กรหน่วยงานต่างๆ ภายนอก ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
รวมทังชุ
้ มชนอื่นๆ ด้ วย
4.5 ส่งเสริมและบารุงรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
4.6 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้ อมในชุมชน
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5. บทบาทหน้ าที่ ของสมาชิก คณะกรรมการชุมชน มีดงั นี ้
5.1 ประธานคณะกรรมการชุมชน มีอานาจหน้ าที่ เป็ นประธานในที่ประชุม
เป็ นผู้ประสานงานการดาเนินงานของคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ เป็ นผู้ชี ้ขาดใน
กรณีการลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน และ เป็ นผู้ประสานงานการดาเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ
หรื อนโยบายจากเทศบาล และจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
5.2 รองประธานคณะกรรมการชุ ม ชน มี อ านาจหน้ าที่ ช่ ว ยเหลื อ ประธาน
คณะกรรมการชุมชน ในกิจกรรมทั่วไปและตามที่ประธานมอบหมาย ทาหน้ าที่รักษาการแทน
ประธานคณะกรรมการชุมชน ในกรณีที่ประธานไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้
5.3 ฝ่ ายเลขานุการ มีอานาจหน้ าที่ นัดประชุมคณะกรรมการชุมชน รับผิดชอบงาน
สารบรรณของคณะกรรมการชุมชน จัดทาทะเบียนผู้อยูอ่ าศัยในชุมชนให้ เป็ นปั จจุบนั ทุกๆ 3 เดือน
ประกอบด้ วยชื่อ ชื่อสกุล อายุ ที่อยู่อาศัย และอื่นๆ ควบคุมการนับคะแนนเสียงในการประชุม ทา
รายงานการประชุมของคณะกรรมการชุมชน แจ้ งมติของที่ประชุมไปยังผู้ที่เกี่ยวข้ อง ดูแลรักษา
เอกสาร หลักฐานต่างๆ ของชุมชน ประสานงานระหว่างผู้อยูอ่ าศัยในชุมชนกับคณะกรรมการชุมชน
ดูแล ประสานการปฏิบตั งิ าน ระหว่างคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆให้ เป็ นไปตามนโยบายของชุมชนและ
เทศบาล และ หน้ าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ประธานมอบหมาย
5.4 ฝ่ ายเหรัญญิก มีอานาจหน้ าที่ ทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย และบัญชีทรัพย์สิน
ต่างๆของชุมชนตลอดจน วัสดุ-ครุ ภัณฑ์ของชุมชน รวมทัง้ การชี ้แจงรายรับ – รายจ่าย ให้
คณะกรรมการและผู้อยู่อาศัยในชุมชนทราบ ในการประชุมประจาเดือนของชุมชนนันๆ
้ และทา
บัญชีตา่ งๆ ให้ เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ เก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน ซึง่ วิธีการเก็บรักษาเงินนันให้
้ เป็ นไป
ตามมติของคณะกรรมการชุมชน การเบิกจ่ายเงิน ให้ เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการชุมชน
หน้ าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ประธานมอบหมาย
5.5 ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ มีอานาจหน้ าที่ เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน เผยแพร่ขา่ วสารให้ หน่วยงานภายนอกชุมชนและชุมชนอื่นๆทราบ และ หน้ าที่
ความรับผิดชอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ประธานมอบหมาย
5.6 ฝ่ ายพัฒนาด้ านกายภาพ มีอานาจหน้ าที่ วางโครงการและแผนการดาเนินงาน
พัฒนา ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ องค์การ หรื อเอกชนต่างๆ แก้ ไขปั ญหาอุปสรรค
ข้ อขัดข้ องในการพัฒนาชุมชน และ หน้ าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ประธาน
มอบหมาย
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5.7 ฝ่ ายสาธารณสุข มีอานาจหน้ าที่ การรักษาพยาบาลเบื ้องต้ น ส่งเสริ มสุขภาพ
อนามัย ป้องกันโรค วางแผนครอบครัว ดูแลด้ านสุขาภิบาล รักษาภาวะแวดล้ อมของชุมชนและ
ป้องกันอันตราย อันเกิดจากภาวะแวดล้ อม ดูแลการปฏิบตั หิ น้ าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขต
เมือง (อสม.) และ หน้ าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ประธานมอบหมาย
5.8 ฝ่ ายส่ง เสริ ม อาชี พ และรายได้ มี อานาจหน้ าที่ ดูแล / ส่ง เสริ ม หาลู่ท างและ
สนับสนุนการประกอบอาชีพให้ มีรายได้ ให้ มีความมัน่ คงมากยิ่งขึ ้น และหาแหล่งเงินทุนและตลาด
เพื่อจาหน่ายผลผลิต
5.9 ฝ่ ายสวัส ดิการสัง คม มี อานาจหน้ าที่ ดูแลสวัสดิการของผู้อาศัยอยู่ในชุม ชน
สงเคราะห์ผ้ ยู ากไร้ ที่ไม่สามารถช่วยเหลื อตนเองได้ สงเคราะห์ผ้ ปู ระสบภัยธรรมชาติตามความ
จาเป็ น และ หน้ าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ประธานมอบหมาย
5.10 ฝ่ ายส่งเสริ มการศึกษาและการกีฬา มีอานาจหน้ าที่ ตรวจสอบให้ เด็กในชุมชน
เข้ าโรงเรี ยนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ส่งเสริ มกิ จการลูกเสือ ส่ง เสริ มกิจ กรรมเยาวชน
ส่งเสริ มกิจกรรมด้ านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ส่งเสริ มกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา
และ หน้ าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ประธานมอบหมาย
5.11 ฝ่ ายป้องกันและรักษาความสงบเรี ยบร้ อย มีอานาจหน้ าที่ ดูแลรักษาความสงบ
เรี ยบร้ อยในชุมชน ช่วยเหลือดูแลและระมัดระวังในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
หน้ าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ประธานมอบหมาย
ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการชุมชนจัดการประชุมอย่างน้ อยเดือนละหนึ่งครัง้ แต่ถ้ามี
ความจาเป็ น อาจเรี ยกประชุมเป็ นกรณี พิเศษ ได้ มากกว่าหนึ่งครัง้ และให้ ฝ่ายเลขานุการหรื อผู้ที่
ประธานมอบหมายเป็ นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม และสาเนาแจ้ งเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ทราบทุกครัง้ การนัดประชุม ต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ คณะกรรมการชุมชนทราบล่วงหน้ า ไม่น้อย
กว่า 3 วัน พร้ อมทัง้ จัดส่ง วาระการประชุม ให้ คณะกรรมการทราบ เว้ นแต่กรณี เร่ ง ด่วนให้ นัด
ประชุมได้ โดยทันที การประชุมแต่ละครัง้ ต้ องมีคณะกรรมการเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนคณะกรรมการทังหมด
้
จึงถือว่าครบองค์ประชุม กรณีไม่ครบองค์ประชุมตามข้ อ 37
ให้ ประธานในที่ ประชุม มีอานาจเลื่อนเวลาออกไป หรื อเลื่อนกาหนดการประชุมออกไปได้ ตาม
ความเหมาะสม
ให้ ประธานคณะกรรมการชุม ชนเป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม หากประธาน
คณะกรรมการชุมชนไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ รองประธานคณะกรรมการชุมชนทาหน้ าที่
แทน หาก รองประธานคณะกรรมการชุม ชนไม่อ ยู่ห รื อ ไม่อ าจปฏิ บัติห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ ที่ ป ระชุม
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คณะกรรมการชุมชนเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งที่มีอายุสูงสุดทาหน้ าที่แทน มติที่ประชุมให้ ถือ
คะแนนเสียงข้ างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็ นเสียงชีข้ าด กรรมการที่ไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ ส่งผู้แทนเข้ าประชุมแทนและไม่ถือว่า
กรรมการผู้นนขาดประชุ
ั้
ม และผู้ประชุมแทนมีสิทธิออกเสียงลงมติในการประชุม การจัดตัง้ การ
เปลี่ยนแปลง การขยายเขต และยุบเลิกชุมชน เป็ นอานาจนายกเทศมนตรี ตาบลวัดโบสถ์ การ
ตีความและวินิจฉัยปั ญหา ซึ่งอาจเกิดขึ ้นเนื่องจากใช้ ระเบี ยบนี ้ ถ้ าเป็ นกรณีที่มิได้ กาหนดไว้ ใน
ระเบียบนี ้ ให้ ตีความและวินิจฉัยตามจารี ตประเพณีท้องถิ่นหรื อตามเจตนารมณ์ในการจัดตังชุ
้ มชน
หรื อตามความเหมาะสม
กล่าวโดยสรุ ป คณะกรรมการชุม ชน มีบทบาทส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชี วิตของ
ประชาชนในชุมชน ที่ได้ รับความไว้ วางใจจากประชาชนในพื ้นที่เลือกขึ ้นมาเป็ นตัวแทนของคนใน
ชุมชน เพื่อทาหน้ าที่ เป็ นผู้นา ผู้ประสานงาน ส่งเสริ ม สนับสนุน พัฒนารูปแบบ วิธีการดาเนินงาน
รวมไปถึง การเป็ นผู้นาจัดทาแผนชุมชน ผ่านเวทีการมีส่วนร่ วมของประชาชนในพื ้นที่และร่ วมมือ
กับประชาชนขับเคลื่อนไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้ บรรลุผล ทังนี
้ ้ เพื่อผลประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมของชุมชน
ทฤษฎีการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
1. ความหมายของนโยบายสาธารณะ
ความหมายของนโยบายสาธารณะนัน้ มีนกั วิชาการหลายท่านได้ ให้ ความหมายไว้
หลายความหมายด้ วยกัน ดังต่อไปนี ้
เจมส์ อีแอนเดอสัน กล่าวไว้ ว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิ จ กรรมที่ รัฐ กระท า
เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง โดยเจตนาเพื่อแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในสังคม เช่น ความยากจน การผูกขาด
เป็ นต้ น(Anderson, 1975, p. 3 อ้ างอิงใน ปี ยะนุช เงินคล้ าย, ม.ป.ป., หน้ า 5)
โทมัส อาร์ ดาย ได้ ให้ ความหมายนโยบายสาธารณะว่า หมายถึ ง สิ่ง ใดก็ ต าม ที่
รัฐบาลเลือกที่จะกระทาหรื อไม่กระทา(Dye, 1984, p. 1 อ้ างอิงใน ปี ยะนุช เงินคล้ าย ม.ป.ป., หน้ า
4)
กวี รั ก ษ์ ช น (2541,หน้ า 3) กล่ า วว่ า นโยบายมี ค วามหมาย 2 ลั ก ษณะที่ มี
ความสัมพันธ์ กัน ลักษณะที่หนึ่งมีความหมายถึงกิจกรรม (activities) ส่วนอีกลักษณะ หนึ่งจะมี
ความหมายในฐานะที่ เ ป็ นศาสตร์ (science) ซึ่ง 2 ลักษณะจะมี ดวามสัม พันธ์ กัน กล่าวคือ
นโยบายสาธารณะในฐานะที่เป็ นศาสตร์ จะทาการศึกษาจากนโยบายสาธารณะที่เป็ นกิจกรรมแล้ ว
นามาสะสมกันเป็ นความรู้ หรื อเป็ นวิชา (subject) เพื่อประโยชน์ในการศึกษาที่จะได้ ทาให้ การ
กาหนดนโยบายในฐานะที่เป็ นกิจกรรม บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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กุล ธน ธนาพงศธร ได้ แ สดงทัศนะของนโยบายว่า ไม่ว่าจะเป็ นการ พิจ ารณาให้
ความหมายในแง่มมุ ใดก็ตาม นโยบายของรัฐก็คือ แนวทางกว้ าง ๆ ที่รัฐบาล ของประเทศหนึ่ง ๆ ได้
กาหนดขึ ้นเป็ นโครงการ แผนการ หรื อหมายกาหนดการเอาไว้ ล่วงหน้ า เพึ่อเป็ นหนทางชี ้นาให้ การ
ปฏิบตั ิตา่ ง ๆ ตามมา ทังนี
้ ้เพื่อให้ บรรลุถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ได้ วางไว้ ดลอดจนเพื่อธารง
รักษาหรื อเพื่อให้ ได้ มาซึ่งผลประโยชน์ ของชาตินนั ้ ๆ(ม.ป.ป., หน้ า 59) ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์
กล่าวว่า นโยบายสาธารณะเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของรัฐบาล มีวตั ถุประสงค์แน่นอนอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรื อหลายอย่างแก้ ปัญหาในปั จจุบนั ป้องกันปั ญหาในอนาคตก่อให้ เกิดผลที่พึงปรารถนา
(2536, หน้ า 2)
ทินพันธ์ นาคะตะ (ม.ป.ป., หน้ า 45 อ้ างถึงใน วรเดช จันทรศร และณัฐฐา วินิจนัย
ภาค, 2539, หน้ า 152) ได้ กล่าวไว้ ว่า นโยบายของรัฐ หมายถึง สิ่งสาคัญสองประการ ประการแรก
คือ แนวทางในการปฏิบตั ิของรัฐบาล ประการที่สอง คือ โครงการที่สาคัญ ๆ ซึ่งรัฐบาล จะต้ องจัด
ให้ มีขึ ้น ด้ วยการกาหนดเป้าหมายและวิธีปฏิบตั เิ พื่อให้ บรรลุสิ่งดังกล่าวนัน้
ลินตัน คอลด์เ วลล์ กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ ได้ แก่ บรรดาการตั ดสินใจอย่าง
สัมฤทธิ์ผลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการต่าง ๆ ที่สงั คมจะดาเนินการ ยินยอม หรื อห้ ามกระทานัน้
(Caldwell, 1970, p. 2 อ้ างอิงใน สุรสิทธิ์ วชิรขจร, 2549, หน้ า 8)
เดวิด อิสตัน กล่าวว่านโยบายสาธารณะ หมายถึง การแจกแจงสิ่งที่มีคุณค่าต่าง ๆ
อย่างถูกต้ องตามกฎหมายสาหรับสังคมส่วนรวม (Easton, 1953, pp. 19-20 อ้ างอิงใน สุรสิทธิ์
วชิรขจร, 2549, หน้ า 9)
ตามทัศ นะของ เจมส์ แอนเดอร์ สัน มี ค วามเห็ น ว่ า นโยบายสาธารณะ หมายถึ ง
แนวทางที่รัฐบาลหรื อองค์กรของรัฐบาลได้ กาหนดขึน้ เพื่อใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้
(Anderson, 1970, p. 1 อ้ างอิงใน พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติข์ จร, 2552, หน้ า 75)
อมร รักษาสัตย์ (2520, หน้ า 2) ให้ ความหมายของนโยบายสาธารณะว่า หมายถึง
ความคิดของรัฐบาลที่จ ะกระทาอะไรหรื อไม่ อย่างใด เพียงใด เมื่อใด โดยมีองค์ประกอบ 3
ประการ คือการกาหนดเป้าหมาย หลักการและกลวิธีที่ปฏิบตั ิให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ และการ
เตรี ยมการสนับสนุนต่าง ๆ
จากความหมายของนโยบายสาธารณะที่กล่าวมานี ้ จะพบว่านักวิชาการแต่ละท่านมี
แนวความคิดที่แตกต่างกันออกไป อาทิ อมร รักษาสัตย์ และ ลินตัน คอลด์เวลล์ จะเน้ นประเด็น
แนวคิด และการตัด สินใจในการที่จะดาเนินการแก้ ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ขณะที่ ศุภชัย ยาวะ
ประภาษ กุลธน ธนาพงศธร และ เจมส์ แอนเดอร์ สนั จะมองนโยบายสาธารณะในแง่ของกิจกรรม
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ที่รัฐเลือกที่จะกระทา เป็ นต้ น ซึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ ้นนี ้เป็ นผลมาจากประเด็นความสนใจของ
นักวิชาการแต่ละท่านในการศึกษานโยบายสาธารณะ
กล่าวโดยสรุป นโยบายสาธารณะ หมายถึง ทิศทางหรื อแนวทางที่สงั คมโดยรวมเห็นว่า
หรื อเชื่อว่า ควรจะดาเนินการไปในทิศทางนัน้
2. ความหมายการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ
วรเดช จันทรศร (2539, หน้ า 68)ได้ ให้ ความหมายว่า การนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ
หมายถึง เป็ นเรื่ องการศึกษาว่าองค์การที่รับผิดชอบสามารถนาและกระตุ้นให้ ทรัพยากรทางการ
บริ หารตลอดจนกลไกที่ ส าคัญ ทัง้ มวลปฏิ บตั ิง านให้ บรรลุตามนโยบายที่ ระบุไ ว้ หรื อไม่ แค่ไ หน
เพี ย งใด หรื อ กล่ า วอี ก นัย หนึ่ ง การน านโยบายไปปฏิ บัติ ใ ห้ ความสนใจ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งของ
ความสามารถที่จะผลักดันให้ การทางานของกลไกทังหมด
้
สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมาย
เอาไว้
อุทยั วรรณ บัวครื น้ (2544, หน้ า 57-58) ได้ ให้ ความหมายว่า การนานโยบายไปสู่การ
ปฏิบตั ิ หมายถึง การดาเนินการของบุคคล กลุ่มบุคคลหรื อองค์การทังภาครั
้
ฐและเอกชน โดยมุ่งที่
จะให้ วตั ถุประสงค์ และเป้าหมายตามอาณัติของนโยบายบรรลุผลสาเร็ จโดยตรง ทังนี
้ ้ลักษณะการ
ดาเนินการดังกล่าวจะต้ องสังเกตและตรวจสอบได้ จากปรากฏการณ์ที่เป็ นจริง
มยุรี อนุมานราชธน (2547, หน้ า 208) ได้ ให้ ความหมายว่า การนานโยบายไปสู่การ
ปฏิบตั ิ หมายถึง การแปลงวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ในนโยบาย ซึ่งอาจเป็ นกฎหมายหรื อคาสัง่ ของ
รั ฐ บาลหรื อ คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ เป็ นแนวทาง แผนงาน หรื อ โครงการ กิ จ กรรมที่ เ ป็ นรู ป ธรรม
ประกอบด้ วย การจัดหาทรั พ ยากรต่างๆ เพื่ อดาเนิ นการให้ ส าเร็ จ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ การ
วางแผนโครงการเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่กาหนด การออกแบบองค์การและการดาเนินงานให้
เป็ นไปตามแนวทางการดาเนินงาน โครงการที่กาหนดไว้
Waster กล่าวว่า กริ ยาที่เรี ยกว่า “แปลงไปสู่การปฏิบตั ิ” (Implement) มีความหมาย
อยู่ 2 ประการ คือ การจัดหาหรื อตระเตรี ยมวิธีทงหลายทั
ั้
งปวงที
้
่จะทาให้ การดาเนินการสาเร็ จลุล่วง
ให้ พรักพร้ อม และ ประการ ที่ สอง คือ การดาเนินการให้ สาเร็ จลุล่วง การแปลงไปสู่ภาคปฏิบตั ิใน
หน่วยงานหนึ่งสามารถเกี่ ยวข้ องกับความหมายทังสองประการในขณะเดี
้
ยวกันนัน่ คือ หมายถึง
การพยายามอย่า งต่อ เนื่ อ งตลอดช่ว งระยะเวลาหนึ่ง ๆในอัน ที่ จ ะยกระดับ ความสามารถของ
หน่วยงานนัน้ หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง เพื่อที่จะนานโยบายไปปฏิบตั ิให้ สาเร็ จลุล่วง และยัง
หมายความรวมถึง ความพยายาม ณ ช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อพลักดันให้ นโยบายของหน่วยงานสาเร็ จ
ลุลว่ ง (Waster, 1982, อ้ างอิงใน ธนกฤต ศรี ทอง, 2554, หน้ า 30)
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Sasbatier and Mazmanian ได้ ให้ ความหมายของคาว่า “(To Implement ) ตาม
ความหมายใน Webster-Dictionary ซึ่งหมายถึงการจัดหาวิธีในการดาเนินการ(Provide Tremens
for Carrying Out) หรื อทาให้ เกิดผลในการปฏิบตั ิ(To Give Practical Effect) ซึ่งทังสองได้
้
สรุ ป
ความหมายถึงการนานโยบายไปปฏิบตั ิ หมายถึง กระบวนการในการนานโยบาย พื ้นฐานทัว่ ไปมา
ดาเนินการให้ ลุล่วงไป นโยบายพืน้ ฐานอาจอยู่ในรู ปกฎหมายคาพิพากษาของศาล คาสัง่ รัฐบาล
มติคณะรัฐมนตรี หรื อกฤษฎีกา มาจากสถาบันทางกฎหมาย (Sasbatier and Mazmanian ,1983,
อ้ างอิงใน ธนกฤต ศรี ทอง, 2554, หน้ า 30)
กล่าวโดยสรุ ป การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ หมายถึง การนากรอบแนวทางที่
สังคมโดยรวมเห็นว่าหรื อเชื่อว่า ควรจะดาเนินการไปในทิศทางนัน้ แปลงไปสู่การปฏิบตั ิ ด้ วยวิธีการ
ต่างๆ ภายในองค์กร บุคคล หรื อ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้ องสามารถนา ทรัพยากรทางการบริ หารทัง้
มวลปฏิบตั งิ านให้ บรรลุตามนโยบายที่กาหนด
3. กระบวนการ ขันตอนของการน
้
านโยบายไปปฏิบตั ิ
วรเดช จันทรศร กล่าวว่า กระบวนการของการนานโยบายไปปฏิบตั ิเป็ นการศึกษาถึง
ปฏิ สัม พันธ์ ความเชื่อมโยง การพึ่ง พา ตลอดจนความเป็ นอิสระขององค์การและบุคคล (Paul
Berman, 1978, pp. 157-184 อ้ างอิงใน วรเดช จันทรศร, 2552, หน้ า 32) ได้ ทาการศึกษาถึง
กระบวนการของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ โดยแบ่งแยกออกเป็ น 2 ขันตอนหลั
้
ก คือ ขันตอนใน
้
ระดับมหภาค (macro) และขันตอนในระดั
้
บจุลภาค (micro)
การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิเป็ นเรื่ องยากเนื่องจากการปฏิบตั ิงานเป็ นหน้ าที่
ของหน่วยงานที่ให้ บริการระดับล่าง ซึง่ มีความสัมพันธ์ทางอ้ อมกับหน่วยงานระดับสูงของรัฐและอยู่
นอกเหนือจากการควบคุมของรัฐ หน่วยงานระดับล่างของรัฐจึงมีอิสระในการดาเนินงานของตนเอง
มากพอสมควร ดังนัน้ การนานโยบายระดับชาติไปปฏิบตั จิ งึ ต้ องอาศัย
1. หน่วยงานระดับสูง ทาหน้ าที่กาหนดนโยบายและต้ องทาให้ ห น่วยงานระดับล่างนา
นโยบายดังกล่าวไปปฏิบตั โิ ดยใช้ วิธีที่เหมาะสม เรี ยกว่า การนานโยบายไปปฏิบตั ใิ นระดับมหภาค
2. หน่วยงานระดับล่างเมื่อได้ รับการถ่ายทอดนโยบายจากหน่วยงานระดับบนแล้ ว ก็
จะต้ อ งก าหนดนโยบายภายในของตนเอง ให้ ส อดคล้ องกับ นโยบายของชาติ เรี ยกว่า การน า
นโยบายไปปฏิบตั ใิ นระดับจุลภาค
3.1 การนานโยบายไปปฏิบตั ใิ นระดับมหภาค (Macro Implementation)
การนานโยบายไปปฏิบตั ใิ นระดับมหภาคมีขอบเขตกว้ างครอบคลุมไปจนถึงการ
นานโยบายไปปฏิ บัติในระดับจุล ภาคด้ วย สิ่ง ที่ ทาให้ เกิดปั ญหาตามมามากมายและปั ญหาที่
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ส าคัญ คื อ การที่ ห น่ ว ยงานในระดั บ สูง ไม่ ส ามารถท าให้ ห น่ว ยงานระดับ ล่า งหรื อ หน่ว ยงานที่
ให้ บริการของรัฐนานโยบายไปปฏิบตั ิได้ อย่างตรงตามเจตจานงของนโยบาย (policy intent) ทาให้
เกิ ด ความล้ ม เหลวหรื อ ความล่า ช้ า ในการน านโยบายไปปฏิ บัติ ปั จ จัย ที่ ส าคัญ ที่ ท าให้ ก ารน า
นโยบายระดับมหภาคไปปฏิบตั เิ กิดความไม่แน่นอนหรื อความล้ มเหลวนัน้ เบอร์ แมนและแมคลาฟ
ลิน (Berman and Mclaughlin, 1977, อ้ างอิงใน วรเดช จันทรศร, 2552, หน้ า 33) สรุปไว้ ทงสิ
ั ้ ้น
4 ปั จจัย ได้ แก่ ความขัดแย้ งของเป้าหมาย (goal discrepancies) การให้ ความสนับสนุนหรื อให้
อานาจในการปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน (Bounce and authority differentials) การขาดแคลน
ทรัพยากร (resource deficiencies) และอุปสรรคด้ านการสื่อสารระหว่างหน่วยงานหรื อองค์การ
(communication difficulties among organizations)
นอกจากปั จจัยเหล่านี ้แล้ ว การนานโยบายไปปฏิบตั ิยงั ขึ ้นอยู่กบั เหตุการณ์หรื อ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเองด้ วย หากเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเองด้ วย หากเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานก็จะเกิดความต่อเนื่อง(Continuation)ในการนาไปปฏิบตั ิ นโยบาย
ระดับมหภาคส่วนใหญ่จะต้ องอาศัยการนานโยบายไปปฏิบตั ิโดยหน่วยงานหลากหลายแห่ง ดังนัน้
หน่วยงานจึงต้ องทาหน้ าที่เป็ นผู้ส่งผ่านนโยบาย(Passages)ด้ วย เบอร์ แมนพบว่ายิ่งมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องในการส่งผ่านนโยบายมากเท่าใด ก็จะยิ่งมีปัญหามากขึ ้นเท่านัน้
การนานโยบายไปปฏิบตั ิในระดับมหภาคสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ขันตอนหลั
้
ก
ขันตอนแรก
้
ได้ แก่ ขันตอนของการแปลงนโยบายออกเป็
้
นแนวทางปฏิบตั ิหรื อออกมาในรู ปของ
แผนงานหรื อโครงการ และขัน้ ตอนที่ สองเป็ นขัน้ ตอนในการทาให้ หน่วยงานในระดับระดับล่าง
ยอมรับ (adopt) แนวทางของแผนงานหรื อโครงการนันไปปฏิ
้
บตั ติ อ่
ขันตอนของการแปลงนโยบาย
้
ขันตอนของการแปลงนโยบายนี
้
เ้ ป็ นขัน้ ตอนที่มีความสาคัญมาก เพราะหาก
เมื่อใดที่มี การแปลงนโยบายที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์แล้ ว ก็อาจกล่าวได้ ว่าความล้ ม เหลวของ
นโยบายนัน้ ย่อ มเกิ ด ขึน้ เสี ย ตัง้ แต่แ รกแล้ ว มี ปั จ จัย หลายปั จ จัย ที่ ส่ง ผลท าให้ น โยบายต้ อ งถูก
แปรเปลี่ยนไปจากวัตถุประสงค์เดิม ได้ แก่
1. ความคลุมเครื อหรื อการขาดความเฉพาะเจาะจงของนโยบายเอง
2. ความหลากหลายในเป้าหมายของนโยบาย
3. ระดับความเข้ าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบายที่หน่วยงานรับผิดชอบมี
4. ระดับ ความร่ ว มมื อ และความจริ ง ใจในการน านโยบายนัน้ ไปปฏิ บัติข อง
หน่วยงานรับผิดชอบ
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ความสาเร็ จของการนานโยบายไปปฏิบตั ิในเบื ้องต้ นจึงขึน้ อยู่กับความชัด เจน
ของเป้าหมายและการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการแปลงนโยบายมีความเข้ าใจในวัตถุประสงค์
ของนโยบาย ตลอดจนให้ ความร่ วมมือกับฝ่ ายการเมืองและมีความจริ งใจที่จานานโยบายนัน้ ไป
ปฏิบตั เิ พียงใด
ขันตอนของการยอมรั
้
บ
ขัน้ ตอนต่อ ไปของการน านโยบายไปปฏิ บัติ ใ นระดับ มหภาคคื อ การท าให้
หน่วยงานในระดับล่างยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการ หรื อผลของการแปลงนโยบายนันไป
้
ปฏิบตั ิต่อไป ในการทางานให้ หน่วยงานระดับล่างยอมรับแนวทางดังกล่าวขึ ้นอยู่กับปั จจัยหลาย
อย่าง เช่น ลักษณะของหน่วยงานท้ องถิ่น สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของ
ท้ องถิ่นนัน้ ตลอดจนประโยชน์ที่รัฐควรจะให้ กบั หน่วยงานระดับล่าง ปั จจัยเหล่านี ้จะเป็ นเงื่อนไขที่
สาคัญในอันที่จะสร้ างความเต็มใจให้ หน่วยงานระดับล่างรับนโยบายไปปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม การ
ยอมรั บ โครงการของหน่ ว ยงานระดับ ล่ า งยัง ไม่ ส ามารถประกัน ได้ ว่ า นโยบายนัน้ จะประสบ
ความส าเร็ จ หรื อ ไม่ การยอมรั บ อย่า งเดี ย วอาจจะไม่ เ พี ย งพอ ถ้ า หากหน่ว ยงานระดับ ล่า ง
ขาดความร่ วมมื อร่ วมใจ ถึง แม้ ส่วนกลางจะมี อานาจในการควบคุม และตรวจสอบแต่อานาจ
ดังกล่าวถือได้ ว่ามีอิทธิพลโดยอ้ อมเท่านัน้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง อานาจที่แท้ จริ งในการนานโยบายไป
ปฏิบตั ิย่อมอยู่ที่หน่วยงานและ ผู้ปฏิบตั ิซึ่งได้ แก่ข้าราชการระดับล่าง (Street-level bureaucrats)
เป็ นสาคัญ (Lipsky, 1980, อ้ างใน อ้ างอิงใน วรเดช จันทรศร, 2552, หน้ า 37) เพราะฉะนัน้
การสร้ างความสาเร็จให้ เกิดขึ ้นในการนานโยบายไปปฏิบตั จิ งึ จาเป็ นจะต้ องมีความเข้ าใจถึงขันตอน
้
ของการนานโยบายไปปฏิบตั ใิ นระดับจุลภาคด้ วย
3.2 การนานโยบายในไปปฏิบตั ริ ะดับจุลภาค (Micro Implementation)
การนานโยบายไปปฏิบตั ิในระดับจุลภาคเริ่ มต้ นจากการที่หน่วยงานระดับล่าง
รับนโยบาย แผนงาน หรื อโครงการมาจากเบื ้องบน แล้ วนานโยบาย แผนงานหรื อโครงการนันมา
้
ปรั บ เปลี่ ย นให้ เ ป็ นแนวทางการปฏิ บัติ ง าน โดยจะต้ อ งอาศัย พื น้ ฐานของการเปลี่ ย นแปลง
กระบวนการทางานในแต่ละหน่วยงานเดิมก่อน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาได้ ยาก เพราะใน
ความเป็ นจริ งแล้ ว เมื่อหน่วยงานได้ รับนโยบายใดๆ มาแล้ วก็จะทาให้ เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การดาเนิน งานโดยอัตโนมัติ ซึ่ง สิ่ ง นี เ้ ป็ นปั ญ หาที่ ส าคัญ ในการนานโยบายไปปฏิ บัติใ นระดับ
จุลภาค นอกจากนี ้การนานโยบายหรื อโครงการดังกล่าวมาปฏิบตั ิให้ บรรลุนนจะต้
ั้
องอาศัยการมี
ปฏิ สัม พันธ์ และการเปลี่ ยนแปลงเพื่ อน าไปสู่การประสานประโยชน์ ระหว่างหน่วยงานเจ้ าของ
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โครงการนันกั
้ บองค์การระดับล่างที่ทาหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน ซึ่งเบอร์ แมน เรี ยกว่า “การปรับตัวเข้ าหา
กันและกัน” (mutual adaptation) (Berman, 1977, อ้ างอิงใน วรเดช จันทรศร, 2552, หน้ า 37)
สิ่งที่สาคัญอีกประการในขันตอนการน
้
านโยบายไปปฏิบตั ิในระดับจุลภาคนัน้
ได้ แก่ กระบวนการปรับตัวนัน้ จะต้ องอาศัยการตัดสินใจของผู้ปฏิบตั ิงานระดับล่างเช่นกัน ลาดับ
ขันตอนของการตั
้
ดสินใจดังกล่าวจะเรี ยกว่า Path of Micro - Implementation ซึ่งเราสมมติว่า
ปั จจัยนาเข้ าของระบบการปฏิบตั ิในระดับล่างนัน้ จะถูกแปลงให้ เป็ นขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานโดย
อาศัยการตัดสินใจที่ตอ่ เนื่องมาเป็ นลาดับ
การนานโยบายไปปฏิบตั ิในระดับจุลภาค จะประกอบไปด้ วย 3 ขันตอน
้
ได้ แก่
ขันตอนของการระดมพลั
้
ง (mobilization) ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ (deliverer implementation) และ
ขัน้ ตอนในการสร้ างความเป็ นปึ กแผ่น (institutionalization) หรื อความต่อเนื่อง (continuation)
ในองค์กร
ขันการระดมพลั
้
ง
ในขันตอนนี
้
้ หน่วยงานในระดับล่างจะต้ องดาเนินการใน 2 กิจกรรม คือ การ
พิจารณารับนโยบาย และการแสวงหาความสนับสนุน ในกิจกรรมแรก หน่วยงานในระดับล่างจะ
พิจารณาว่านโยบายจากส่วนกลางมีความเหมาะสม มีความสาคัญเร่งด่วน ตรงตามเป้าหมายของ
หน่ว ยงานและสามารถตอบสนองตอบความต้ องการของกลุ่ม เป้ าหมายหรื อ ไม่เ พี ย งใด การ
ตัดสินใจดังกล่าวถื อว่าเป็ นจุดสาคัญในการชีช้ ะตาหรื ออนาคตของนโยบาย หากหน่วยงานใน
ระดับล่างเห็นว่านโยบายดังกล่าวไม่มีความสาคัญไม่เกี่ยวกับหน้ าที่หลักของหน่วยงานความผูกพัน
ของหน่วยงานในระดับล่างที่มีตอ่ นโยบายนันก็
้ จะไม่มี
อย่ า งไรก็ ต าม ถึ ง แม้ ห น่ ว ยงานในระดับ ล่ า งจะให้ การยอมรั บ ในนโยบาย
เนื่ องจากเห็นว่าเป็ นความส าคัญ เร่ ง ด่วนและตรงกับเป้าหมายของหน่วยงาน แต่ก็ไ ม่เป็ นการ
ประกันต่อความสาเร็ จของนโยบายนันในระยะยาว
้
ดังนัน้ ในขันการระดมพลั
้
งนี ้ กิจกรรมที่สองซึ่ง
เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการแสวงหาความสนับสนุนส่วนตัวจากสมาชิกในหน่วยงาน ตลอดจนบุคคล
สาคัญหรื อองค์กรอื่นๆ จึงเป็ นเรื่ องสาคัญ การสร้ างการมีส่วนร่วมให้ เกิดขึ ้นอย่างกว้ างขวาง โดยให้
ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายในท้ องถิ่นเข้ ามาร่วมกันออกแบบหรื อกาหนดโครงการของท้ องถิ่ นที่จะจัดทาเสีย
ตังแต่
้ เบื ้องแรก มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการสร้ างความสาเร็ จและความต่อเนื่องให้ เกิดขึ ้นในการ
นานโยบายไปปฏิบตั ิ
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ขันการปฏิ
้
บตั ิ
ขันตอนนี
้
้ครอบคลุมถึงกระบวนการปรับเปลี่ยนนโยบายหรื อโครงการที่ได้ มีการ
ยอมรับแล้ วออกมาในรูปของการปฏิบตั จิ ริง ในขันนี
้ ้จึงเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับผู้ปฏิบตั ิโดยตรง ซึ่งในบาง
กรณี ผู้ปฏิ บัติอาจทาการตัด สิ นใจ หรื อกาหนดแนวทางการปฏิ บัติง านประจ าขึน้ หรื ออาจน า
เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่เห็นว่าเหมาะสมเข้ ามาใช้ เพื่อทาให้ เกิดการปฏิบตั ิงานภายใต้ แรงกดดันของ
การทางานหรื อความไม่แน่นอนที่ เกิ ดขึ น้ (Lipsy, 1980) พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติใน
ระดับล่างจึงขึ ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของผู้ปฏิบตั แิ ต่ละบุคคล ลักษณะการปฏิบตั ิหรื อการให้ บริ การจึงไม่มี
ทางที่จะทาให้ เป็ นแบบฉบับเดียวกันได้ โดยเฉพาะในนโยบายด้ านการบริ การสังคมผู้ปฏิบตั ิจะต้ อง
ปฏิสมั พันธ์ กับผู้รับบริ การโดยตรงด้ วยแล้ ว ผู้ปฏิบตั ิย่อมจะมีดลุ พินิจในการบริ หารอย่างมากจน
ผู้บงั คับบัญชาไม่สามารถทาการควบคุมได้ ดังนัน้ การสร้ างความสาเร็ จของการปฏิบตั ิให้ เกิดขึ ้น
จริ งขึ ้นอยู่กบั การแสวงหาแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้รับบริ การ
หรื อสภาพแวดล้ อมของแต่ละพื ้นที่ ในแต่ละช่วงเวลา อีกทัง้ หน่วยงานระดับล่างยังต้ องแสวงหา
วิธีการที่จะปรับพฤติกรรมของผู้ปฏิบตั ริ ะดับล่างให้ เข้ ากับนโยบายอีกด้ วย
ขันการสร้
้
างความเป็ นปึ กแผ่นหรื อความต่อเนื่อง
ความสาเร็ จหรื อผลลัพธ์ ในระยะยาวของนโยบายใดก็ตามจะเกิดขึ ้นไม่ได้ หาก
นโยบายนัน้ ไม่ถูกนาไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง (continuation) โดยผู้ปฏิบตั ิ ถึงแม้ ว่าระยะเวลา
นโยบายนันได้
้ สิ ้นสุดแล้ ว แต่ก็ยงั มีการนานโยบายไปปฏิบตั ิตอ่ ไป การที่จะให้ มีการปฏิบตั ิอย่าง
ต่อ เนื่ อ งนี ห้ มายความว่า นโยบายนัน้ จะต้ อ งถูก ปรั บ เปลี่ ย นและได้ รั บ การยอมรั บเป็ นหน้ า ที่
ประจ าวัน (reutilization) ของผู้ป ฏิ บัติด้ ว ย ขัน้ ตอนนี จ้ ึง เป็ นขัน้ ตอนที่ มี ค วามส าคัญ มากอี ก
ขัน้ ตอนหนึ่ ง เนื่ อ งจากมี น โยบายจากเป็ นจ านวนมากที่ ห น่ ว ยปฏิ บัติ ใ นระดับ ล่ า งที่ มี ค วาม
กระตือรื อร้ นที่จะปฏิบตั แิ ต่ในช่วงระยะเวลาอันสัน้ ในเวลาต่อมาเมื่อรัฐบาลเลิกให้ ความสนใจหรื อ
เลิ ก ให้ ง บประมาณหน่วยงานระดับ ล่า งก็ มัก จะเลิก ปฏิ บัติตามนโยบายนัน้ ฉะนัน้ การสร้ าง
ความส าเร็ จ ให้ เกิ ดขึน้ ในการนานโยบายไปปฏิ บตั ิ ผู้เกี่ ยวข้ องต้ องหาทางทาให้ การปฏิ บตั ิตาม
ขั น้ ตอนที่ ส องสื บ ทอดมาสู่ ขั น้ ตอนที่ ส ามคื อ การสร้ างความเป็ นปึ กแผ่ น เชิ ง สถาบั น
(institutionalization) หรื อความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิให้ เกิดขึ ้นกับนโยบายนันให้
้ ได้ ยกตัวอย่างเช่น
โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรี ยน ในช่วงแรกๆ ได้ มี การเชิ ญพ่อแม่ และผู้ปกครองมา
ช่วยกันทาอาหารกลางวันให้ เด็กทาน ซึ่งโครงการนี ้ได้ มีการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องมามาน ต่อมา
โรงเรี ยนจึงจัดตังแผนกโภชนาการอาหารขึ
้
้นมาในโรงเรี ยน ถือว่าเป็ นการสร้ างความเป็ นปึ กแผ่นเชิง
สถาบันขึ ้น
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นั ก วิ ช าการบางท่ า นได้ น าแนวความคิ ด ทางด้ านการพั ฒ นาองค์ ก าร
(Organization Development) เข้ ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้ างการจูงใจ การมี ส่วนร่ วม และการ
ทางานเป็ นทีมให้ เกิดขึ ้นกับผู้ปฏิบตั ิ เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิมีความผูกพันและยอมรับโครงการอันจะส่งผล
ทาให้ เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบตั อิ ย่างยัง่ ยืน (sustainability)
3.3 ผู้เกี่ยวข้ องในกระบวนการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
นโยบายส่วนใหญ่จะต้ องอาศัยองค์การ หน่วยงาน หรื อบุคคลในระดับต่างๆ
ในการทาหน้ าที่ดาเนินนโยบายเพื่อให้ นโยบายนันสามารถบรรลุ
้
เป้าหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้ องในการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิเหล่านี ้มีความคาดหวังและมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไป จาเป็ นที่จะต้ องเข้ ามา
ปฏิบตั งิ านร่วมกันหรื อมีปฏิสมั พันธ์ซงึ่ กันและการในระดับใดระดับหนึ่ง องค์การและผู้เกี่ยวข้ อ งต่าง
ก็มีบทบาทและอิทธิพลต่อผลของการนานโยบายไปปฏิบตั ิมากหรื อน้ อยต่างกันไป แต่ไม่มีใครที่จะ
สามารถควบคุมผลหรื อทิศทางของการนานโยบายไปปฏิบตั ิได้ ด้วยตัวเองทัง้ หมด บทบาทของ
องค์การและผู้เ กี่ ยวข้ องมี ผ ลต่อการผลักดันให้ นโยบายนัน้ ประสบความส าเร็ จ หรื อล้ ม เหลวได้
องค์การและผู้เกี่ยวข้ องในการนานโยบายของรัฐไปปฏิบตั ิสามารถแบ่งออกเป็ นหลายฝ่ าย ได้ แก่
ฝ่ ายการเมือง ระบบราชการ ข้ าราชการ ผู้รับบริการหรื อ ผู้ได้ รับประโยชน์จากนโยบาย
ฝ่ ายการเมือง
ฝ่ ายการเมือง ครอบคลุมถึงรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เป็ นผู้มีความสาคัญใน
การนานโยบายไปปฏิ บตั ิของระบบราชการ การกาหนดขอบเขตอาจทาได้ โดยการออกกฎหมาย
หรื อกาหนดขึ ้นเป็ นมติคณะรัฐมนตรี การออกกฎกระทรวง ตลอดจนการวางระเบียนข้ อบังคับต่างๆ
เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องถือเป็ นแนวทางไปปฏิบตั ิ ในอีกนัยหนึง่ สองสถาบันนี ้ถือได้ ว่าเป็ นฝ่ าย
ที่ ริ เ ริ่ ม ก าหนดหรื อ เสนอนโยบาย จัด สรรงบประมาณ หรื อ รั บ ข้ อ เรี ย กร้ องปั ญ หาจากกลุ่ม
ผลประโยชน์ กลุ่มการเมือง หรื อประชาชนโดยทัว่ ไป มาแปลงเป็ นนโยบายเพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ิ
โดยปกติทงสองสถาบั
ั้
นนี ้มักจะไม่ให้ ความสนใจหรื อเข้ าไปมีส่วนในการกาหนดรายละเอียดของ
กระบวนการในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ แต่จะเข้ าไปพิจารณาเลือกหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
นานโยบายไปปฏิบตั ิ ฝ่ ายการเมืองมีส่วนสาคัญในการนานโยบายไปปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดความสาเร็ จ
โดยหากนโยบายใดได้ รับการสนับสนุนอย่างดีจากฝ่ ายการเมืองแล้ ว มักมีแนวโน้ มที่จะประสบ
ความสาเร็จมากกว่านโยบายที่ไม่ได้ รับการสนับสนุน ทังนี
้ ้ จะต้ องพิจารณาปั จจัยประกอบอื่นๆ ที่
มีผลต่อความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบตั ดิ ้ วย
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หน่วยงานต่างๆ ของรัฐในระบบราชการ
ในขันการน
้
านโยบายไปปฏิบตั ิ หน่วยงานของรัฐในระบบราชการมีความสาคัญ
มากเพราะมี คุณ สมบัติอย่างหนึ่ง เมื่ อเปรี ยบเทียบกับภาคเอกชนก็คือการปราศจากคู่แข่ง ขันที่
หลากหลาย และปั ญหาการขาดทุนไม่ได้ เป็ นปั ญหาที่จะนาไปสู่ความสิ ้นสุดหรื อจุดจบของหน่วย
ราชการเหมือนกับหน่วยงานธุรกิจ การเป็ นผู้รับผิดชอบในการนานโยบายไปปฏิบตั ิจึงเป็ นภารกิจ
หลักของหน่วยงานของรั ฐ นอกเหนื อจากอานาจของหน่วยงานของรั ฐที่ ยากจะควบคุมได้ และ
แนวโน้ นของหน่วยงานของรัฐที่ จะเลือกนานโยบายของรัฐไปปฏิบตั ิแต่เฉพาะนโยบายที่จะเป็ น
ประโยชน์องค์การของตนเองแล้ ว ความสัมพันธ์หรื อความเกี่ยวข้ องของหน่วยงานราชการด้ วยกัน
เองก็เป็ นปั ญหาอย่างมากในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ นโยบายใดที่ต้องอาศัยความร่ วมมือหรื อ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานหลายหน่วยนโยบายนันมั
้ กจะมีแนวโน้ นที่จะล้ มเหลวในนาไป
ปฏิ บตั ิ เพราะถึง แม้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องจะมีความเห็นพ้ องต้ องกันในเป้าหมายของนโยบาย
เพี ย งใดแต่ แ นวโน้ นที่ จ ะเกิ ด ความขัด แย้ งในวิ ธี บ รรลุ เ ป้ าหมายก็ มี ม ากเนื่ อ งจากทัศ นภาพ
ผลประโยชน์ และวัตถุประสงค์หลักของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกัน
ข้ าราชการหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
ในด้ านการนานโยบายไปปฏิบตั ิอาจกล่าวได้ ว่าผู้บริ หารระดับสูงของหน่วยงาน
จะมีความสาคัญอย่างมากในด้ านการสนับสนุนนโยบายนันๆ
้ ผู้บริ หารระดับสูงของหน่วยงานถึง
ถือว่ามีส่วนสาคัญในการทาให้ การนานโยบายไปปฏิบตั ิประสบอุปสรรคหรื อความราบรื่ นเพียงใด
ในระดับหนึง่ ผู้บริหารโครงการเป็ น ผู้แปลงการสนับสนุนหรื อเจตนารมณ์ของผู้บริ หารระดับสูงให้
ผู้นาของข้ าราชการที่มีหน้ าที่ปฏิบตั งิ านดาเนินงานตามโครงการ ซึง่ ถือว่าเป็ นผู้ปฏิบตั ิในภาพที่เป็ น
จริง ข้ าราชการในระดับล่างที่เป็ นผู้ให้ บริการหรื อดาเนินงานถือ ได้ วา่ มีบทบาทสาคัญอย่างมากใน
กระบวนการของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ เพราะข้ าราชการดังกล่าวเหล่านี ้จะมีอิสระในการใช้
วิจารณญาณ (discretion) ในการตัดสินใจอย่างมาก โดยที่ผ้ ูบงั คับบัญชาไม่อาจจะควบคุมได้
ข้ าราชการเหล่านี ้จะเป็ นผู้แปลหรื อตีความ (interpret) นโยบายมาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานด้ วย
ตนเอง หากนโยบายขาดความชัดเจนก็จะเกิดปั ญหาในการนาไปปฏิบตั ิตามมา หรื อในกรณี ที่
นโยบายหรื อโครงการนันๆ
้ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ประจาวันของข้ าราชการเหล่านี ้ อาจ
ทาให้ ข้ าราชการไม่ยอมรั บหรื อหาทางหลี กเลี่ ยง เพิกเฉย ผู้ไ ด้ ประโยชน์จ ากนโยบาย (วรเดช
จันทรศร 2543) หรื อตีความนโยบายนันเสี
้ ยใหม่ก็ได้ กล่าวโดยสรุ ปแล้ ว ข้ าราชการในระดับล่าง
เหล่า นี เ้ ป็ นผู้ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ผลของการน านโยบายไปปฏิ บัติเ ป็ นอย่า งมาก การศึก ษาการน า
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นโยบายไปปฏิบตั ใิ นระยะหลังจึงได้ หนั มาเพิ่มความสนใจที่พฤติกรรมของข้ าราชการระดับล่างและ
ปฏิสมั พันธ์ของข้ าราชการดังกล่าวมากขึ ้น
ผู้ได้ รับผลจากนโยบาย
ผู้ ได้ รั บ ผลจากนโยบาย ได้ แ ก่ ผู้ รั บ บริ ก าร (clients) ผู้ ได้ รั บ ประโยชน์
(beneficiaries) หรื อ ผู้ เสี ย ประโยชน์ ในที่ นี ห้ มายรวมทั ง้ แง่ ข องบุค คล (individuals) กลุ่ ม
(groups) หน่วยงานภาคเอกชน (private sector) และภาคหน่วยงานที่มิได้ ม่งุ หากาไร (nonprofit sector) ในกระบวนการของการนานโยบายไปปฏิบตั ิผ้ รู ับบริ การหรื อผู้ได้ รับประโยชน์ใน
ฐานะที่เป็ นบุคคล (หมายถึงประชาชนทัว่ ไปมิใช่ผ้ มู ีอิทธิพลหรื อบุคคลสาคัญ) จะเป็ นผู้ที่ติดต่อกับ
ข้ าราชการในระดับล่างโดยตรง หากบุคคลดังกล่าวขาดการรวมตัวกันเป็ นกลุ่ม บทบาทที่จะมี
อิทธิพลในกระบวนการของการนานโยบายไปปฏิบตั ิจะมีค่อนข้ างน้ อย และยากที่จะได้ รับความ
สนใจจากฝ่ ายการเมืองหรื อระบบราชการ อย่างไรก็ตาม หากผู้รับบริ การหรื อผู้รับประโยชน์มีการ
รวมตัวกันเป็ นกลุ่มก้ อนในลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์ บทบาทของกลุ่มที่จะส่งผลต่อการนา
นโยบายไปปฏิบตั จิ ะมีมากขึ ้น
กล่าวโดยสรุ ป กระบวนการขันตอนของการน
้
านโยบายไปปฏิบตั ิ มี 2 ขันตอน
้
หลัก คือ ขัน้ ตอนในระดับมหภาค และขั น้ ตอนในระดับจุลภาค ในระดับมหภาคมีขอบเขตกว้ าง
ครอบคลุม ไปจนถึ ง ระดับจุล ภาคด้ ว ย แบ่ง ออกเป็ น 2 ขัน้ ตอนย่อ ย ได้ แ ก่ การแปลงนโยบาย
ออกเป็ นแนวทางปฏิบตั ิหรื อออกมาในรู ปแผนงาน โครงการ และ การทาให้ หน่วยงานระดับล่าง
ยอมรับแนวทางของแผนงานหรื อโครงการนันไปปฏิ
้
บตั ติ อ่ สาหรับ ในระดับจุลภาคเริ่ มต้ นจากการที่
หน่วยงานระดับล่างยอมรับนโยบาย และแปลงนโยบายให้ เป็ นขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานโดยอาศัยการ
ตัดสินใจที่ตอ่ เนื่องเป็ นลาดับ ซึง่ มีขนตอน
ั้
3 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันระดมพลั
้
ง ขันการปฏิ
้
บตั ิ และขันการ
้
สร้ างความเป็ นปึ กแผ่น โดยมีผ้ ูเกี่ ยวข้ องในกระบวนการนานโยบายไปปฏิบตั ิ 3 ฝ่ าย ได้ แก่ ฝ่ าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ และ ผู้ได้ รับผลประโยชน์ตา่ งๆ เช่น ผู้รับบริการ ประชาชน เป็ นต้ น
3.4 ตัวแบบการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ
การนานโยบายไปปฏิบตั โิ ดยใช้ ทฤษฎีนิรนัย (Deductive Theory)
1. ตัวแบบและ แนวความคิดของ Van Meter and Van Horn (1975, pp. 200217) ได้ ร่วมกันเขียนบทความเมื่อปี ค.ศ. 1975 เรื่ อง "The Policy Implementation Process: A
Conceptual Framework" โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกระบวนการของการนา นโยบายไป
ปฏิบตั พิ ร้ อมทังเสนอตั
้
วแบบในการวิเคราะห์การนานโยบายไปปฏิ บตั ิ ซึ่งแวนมิเตอร์ และแวนฮอร์ น
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ได้ ตงั ้ ชื่อตัวแบบนี ้ว่า "A Model of the Policy Implementation Process" ประกอบไปด้ วยตัวแปร
หลัก 6 ตัว คือ
1.1 วัตถุประสงค์หรื อมาตรฐานของนโยบาย เป็ นสิ่งที่สาคัญที่จะต้ องแยก
ให้ ชดั เจนว่าวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ในนโยบายนัน้ มีอะไรบ้ าง ซึ่งวัตถุประสงค์จะเป็ นส่วนขยาย
เป้าหมายรวมของนโยบายให้ ชัดเจนขึน้ และง่ ายต่อการเข้ าใจ ทัง้ นีว้ ัตถุประสงค์ เปรี ยบเสมือน
เกณฑ์ที่ใช้ ประเมินความสาเร็จหรื อความล้ มเหลวของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
1.2 ทรัพยากรจะด้ องมีการระบุทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการนานโยบาย
ไปปฏิบตั ิ ซึ่งทรัพยากรในที่นี ้หมายถึง ทรัพยากรบุคคล วัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ และงบประมาณ ซึ่งใน
งบประมาณนี ้จะต้ องมีระบบการเบิกจ่ายเงินที่คล่องตัวด้ วย
1.3 การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
การสื่อสารระหว่างผู้กาหนดนโยบายหรื อหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
ระหว่างองค์การหรื อภายในหน่วยงานเดียวกันนันมี
้ ความสาคัญมากผู้รับผิดชอบ ในหน่วยต่าง ๆ ที่
เกี่ ยวข้ องจะต้ องมีข้อมูลข่าวสารที่ ตรงกันในเรื่ องวัตถุประสงค์ของนโยบาย ต้ องมี การสื่ อสารที่
ถูกต้ องรวดเร็วและต่อเนื่อง ตลอดจนไม่มีการปิ ดบังข่าวสารระหว่างกัน
1.4 ลักษณะของหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบตั ิ ซึ่งมีปัจจัยหลายประการ
ที่มีผลต่อความสาเร็ จหรื อความล้ มเหลวของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ได้ แก่ (1) จานวนบุคลากร
และความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ (2) ระดับของการควบคุมตามลาดับชัน้
บังคับบัญชา หน่วยงานย่อยต่าง ๆ ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ(3) ทรัพยากรทางการเมืองของ
หน่ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ เช่ น ความสนับ สนุน ที่ ไ ด้ รั บ จากฝ่ ายบริ ห าร และฝ่ ายนิ ติ บัญ ญั ติ (4)
ความสาคัญของหน่วยงานที่รับผิดชอบ (5) ระดับของการสื่อสารแบบเปิ ดให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ได้ มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างเสรี ระหว่างบุคลากรระดับเดียวกันและต่างระดับ (6) สายสัมพันธ์ทงั ้
ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบมีกบั ผู้กาหนดนโยบายในระดับต่าง ๆ
1.5 สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ควรพิจารณาถึงสิ่งที่จะมีผลต่อ
ความสาเร็ จหรื อความล้ ม เหลวของนโยบาย คือ (1) ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในพืน้ ที่ที่นา
นโยบายไปปฏิบตั ินนเพี
ั ้ ยงพอหรื อไม่ที่จะช่วยผลักดันให้ การนานโยบายไปปฏิบตั ิบรรลุผล (2) การ
นานโยบายไปปฏิบตั จิ ะส่งผลกระทบอะไรบ้ างต่อสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่สาคัญ ๆ ในเขตพื ้นที่
ดาเนินการนัน้ (3) ประชาชนในเขตพื ้นที่ดาเนินการมีความเห็นอย่างไรบ้ างต่อการนานโยบายไป
ปฏิบตั ิและความเห็นดัง กล่าวจริ งจัง แค่ไ หน(4) ผู้นาต่าง ๆ ในเขตพื น้ ที่ดาเนินการเห็นด้ วยหรื อ
คัดค้ านต่อการน่านใยบายไปปฏิบตั ิ (5) ประชาชนในเขตพื ้นที่ดาเนินการส่วนใหญ่ชมชอบพรรค
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การเมืองใดและพรรคการเมืองนัน้ มีความเห็นอย่างไรต่อเรื่ องนี ้ (6) กลุ่มผลประโยชน์ตา่ งๆ มีการ
เคลื่อนไหว เพื่อสนับสนุนหรื อคัดค้ านนโยบายนี ้หรื อไม่
1.6 ความร่ วมมือร่ วมใจของผู้ปฏิบตั ิ หากได้ รับความร่ วมมือร่ วมใจจากผู้
ปฏิบตั ิ ความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบตั กิ ็ยอ่ มจะมีสงู ตามไปด้ วย
2. ตัวแบบและแนวความคิดของ Sabatier and Mazmanian (1980) การศึกษา
ของ Sabatier and Mazmanian เป็ นการศึกษานโยบายแบบ top-down กล่าวคือ เป็ นการเน้ นการ
กาหนดนโยบาย และควบคุมนโยบายจากผู้กาหนดนโยบาย โดยพวกเขาเห็นว่า นโยบายจะประสบ
ความสาเร็ จหรื อล้ มเหลวนัน้ จะต้ องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ความสามารถของนโยบายใน
การแก้ ไขปั ญหาปั จจัยโครงสร้ างตัวบทของนโยบายและ ปั จจัยที่ไม่ใช่เงื่อนไขของนโยบาย ส่วนการ
นาเอานโยบายไปปฏิบตั ิจะประสบความสาเร็ จหรื อล้ มเหลวจะดูจากตัวแปรต่าง ๆ 5 ตัวแปร คือ
ผลผลิตของนโยบาย การยอมรั บปฏิบัติตามนโยบาย ผลกระทบของนโยบายที่เกิดขึน้ จริ ง การ
รับทราบถึงผลกระทบของนโยบาย และการทบทวนเปลี่ยนแปลงในตัวบทนโยบาย โดยปั จจัยต่าง ๆ
มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน
ตัวแบบและแนวความคิดของ Edwards (1980) ในปี ค.ศ.1980 George C.
Edward ได้ เขียนหนังสือชื่อ "Implementing Public Policy" สรุปได้ ว่า การนานโยบายไปปฏิบตั ิ มี
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ 4 ประการ ได้ แก่
1. การติดต่อสื่อสาร ได้ แก่ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้กาหนดนโยบายกับฝ่ าย
ต่าง ๆ การสื่อข้ อความมีความถูกต้ องชัดเจนและตรงกับความเข้ าใจของผู้ที่เกี่ยวข้ อง
2. ทรัพยากร ประกอบด้ วย จานวนเจ้ าหน้ าที่ ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของผู้ที่จะ
ปฏิบตั ติ ามนโยบาย หรื ออานาจ ในการบังคับ ข้ อมูลข่าวสาร เครื่ องมือและวัสดุอปุ กรณ์ ที่ใช้ ในการ
นานโยบายไปปฏิบตั ิตลอดจนเครื่ องมือสนับสนุนอื่นๆ รวมทังเจ้
้ าหน้ าที่ ที่มีความชานาญงานใน
เรื่ องที่จะต้ องปฏิบตั ิ
3. ทัศนคติของนักปฏิบตั ิ ได้ แก่ การยอมรับต่อนโยบายของนักปฏิบตั ิหรื อผู้ไป
ปฏิบตั ิ
4. โครงสร้ างขององค์การที่นานโยบายไปปฏิบตั ิ ได้ แก่ขนาดและความสลับซับ
ช้ อนของโครงสร้ างองค์การ มาตรฐานและขันตอนในการปฏิ
้
บตั ิงาน รวมทังจ
้ านวน องค์การที่เข้ า
มารับผิดชอบในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
ตัวแบบและแนวความคิดของ Lipsky (1980) และ Elmore (1980) ได้ ศกึ ษาการ
นานโยบายไปปฏิบัติ โดยได้ ให้ ความสาคัญกับผู้ปฏิ บตั ิง านระดับล่าง หรื อที่เขาเรี ยกว่า Street
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level bureaucrats จึงเป็ นผู้ที่ศกึ ษาการนานโยบายไปปฏิบตั ิแบบ Bottom-up โดยเขาพบว่า ปั จจัย
ที่มีอิทธิผลต่อการนานโยบายไปปฏิบตั ิ คือ การตัดสินใจ การปฏิบตั ิหน้ าที่ ประจาของข้ าราชการแต่
ละคน และเครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์ในการทางาน ซึ่งข้ าราชการ ระดับล่างหรื อระดับปฏิบตั ิงานจะ
เผชิญกับปั ญหา ความไม่พร้ อมของทรัพยากร เวลา ที่มีอยู่อย่างจากัด และการถูกกดดันเพิ่ มเติม
จากการควบคุมของผู้บริ หารระดับสูง การนานโยบายไปปฏิบตั ิจะประสบความสาเร็ จหรื อไม่ จึง
ขึน้ อยู่กับการตัดสิ นใจของข้ า ราชการระดับ ล่างที่ จ ะเลื อกใช้ ทรั พ ยากรต่าง ๆ ภายใต้ ข้อจ ากัด
ดังกล่าวนี ้ด้ วยสอดคล้ อง กับที่ Elmore (1980) ได้ เสนอแนวทางที่เป็ นกระบวนการนานโยบายไป
ปฏิบตั ิ ออกเป็ นสองลักษณะ ลักษณะแรก เรี ยกว่า Forward Mapping ซึ่งเน้ นกระบวนการกาหนด
นโยบาย จากระดับเหนือโดยให้ ความสาคัญต่อระเบียบกฎเกณฑ์ที่กาหนด ลักษณะที่สองเรี ยกว่า
Backward Mapping ที่เน้ นการกระจายอานาจควบคุมให้ กบั หน่วยงานในระดับพื ้นที่ โดย Elmore
เห็ นว่า ผู้ นานโยบายไปปฏิ บัติ ใ นระดับล่า ง ถึง แม้ น จะยัง คงยึดมุม มองของผู้กาหนดนโยบาย
ระดับ บน แต่เ นื่ อ งจากพฤติก รรม ทรั พ ยากร กระบวนการขององค์ก าร ความซับซ้ อนของการ
ปฏิบตั งิ าน การเป็ นผู้อยูใ่ กล้ ชิดกับปั ญหา และต้ องสนองตอบต่อความต้ องการของผู้รับบริ การ จึงมี
โอกาสที่จะใช้ ดลุ พินิ จตัดสินใจด้ วยตัวเองของผู้ปฏิบตั ิ ระดับล่าง มีการปรับเปลี่ยน ให้ เป้าหมาย
นโยบายมี ค วามยื ด หยุ่น ไปจากเดิ ม หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นเกณฑ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกับ สถานการณ์ ไ ด้
นอกจากนี ้ยังมีการรวมกลุม่ ต่อรองในระดับล่าง การเปิ ดโอกาสให้ มีความยืดหยุ่นในการดาเนินงาน
ย่อมช่วยทาให้ การนานโยบาย ไปปฏิบตั ิประสบความสาเร็ จ และต้ องอาศัยเทคนิคการวาดภาพ
ย้ อนกลับเพื่อเชื่อมโยง การตัดสินใจระหว่างจุดปฏิบตั กิ บั ระดับบนที่เป็ นผู้กาหนดนโยบาย
ตัวแบบและแนวความคิดของ Nakamura and Smallwood (1980) ได้ เสนอ
แนว ทางศึกษาการนานโยบายไปปฏิบตั ิที่เป็ นภาพรวมทังหมด
้
โดยชี ใ้ ห้ เห็นว่า ในช่วงการปฏิบตั ิ
นันเป็
้ นเพียงขันตอนหนึ
้
่งของกระบวนการนโยบาย ซึ่งองค์ประกอบในแต่ละขันตอนนั
้
นจะมี
้
ความ
ต่อเนื่องสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน ได้ แก่ ขัน้ ตอนการกาหนดเป็ นนโยบาย ขันตอนการน
้
านโยบายไป
ปฏิ บัติ และขัน้ ตอนการประเมิ น นโยบาย ภายใต้ ขัน้ ตอนดัง กล่า วมี เ งื่ อนไขส าคัญ ที่ ส่ง ผลต่อ
ความส าเร็ จ ของการนานโยบายไปปฏิ บัติคือ ความชัด เจนในเป้าหมายของนโยบาย วิ ธี การที่
ก าหนดเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย ผู้ ก าหนดนโยบาย ผู้ ที่ น านโยบายไปปฏิ บั ติ ป ระชาชน
กลุม่ เป้าหมายนโยบาย กลุม่ ผลประโยชน์ อื่น ๆ โครงสร้ างและระเบียบขององค์การ
ตัวแบบและแนวความคิดของ Sorg (1983) ได้ ศึกษาแบบของพฤติกรรมของ
ข้ าราชการระดับล่าง (street level bureaucrats) ในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ในปี ค.ศ. 1983 โดย
พัฒนาแนวคิดของ บาแดช แวน มีเตอร์ แวน ฮอร์ น และบังเกอร์ (Bunker) มาศึกษาเพึ่ออธิบาย
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ลักษณะขององค์การหรื อสถาบัน และข้ าราชการที่นานโยบายไปปฏิบตั ิ พบว่า สามารถจาแนกแบบ
ของพฤติกรรมข้ าราชการจากการสังเกตว่ามี 4 แบบ คือ (1) แบบ ตังใจท
้ าและทาตามได้ สาเร็ จ คือ
มีพฤติกรรมที่ตงใจปฏิ
ั้
บตั ติ ามนโยบาย โดยจะพยายามตีความเป้าหมาย และวิธีการนานโยบายไป
ปฏิ บัติ ออกมาเป็ นพฤติ ก รรมแล้ ว น าไปปฏิ บัติจ นส าเร็ จ (2) แบบตัง้ ใจท าแต่ไ ม่ ส าเร็ จ เป็ น
พฤติกรรมที่ตงใจจะปฏิ
ั้
บตั ิตามนโยบาย แต่ปฏิบตั ิล้มเหลว อาจเป็ นเพราะไม่เข้ าใจนโยบาย หรื อ
เพราะทางานบกพร่อง (3) แบบ ตังใจจะไม่
้
ทาตามและไม่ทาตามได้ สาเร็ จเป็ นพฤติกรรมที่ตงใจจะ
ั้
ไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบาย แล้ วเขาก็สามารถหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ไิ ด้ สาเร็ จ ซึ่งอาจเป็ นเพราะเขาไม่ชอบ
หรื อไม่เห็นด้ วยกับนโยบายนัน้ (4) แบบตังใจจะไม่
้
ทาตาม แต่ไม่ทาตามไม่สาเร็ จ เป็ นพฤติกรรมที่
ตังใจจะไม่
้
ปฏิบตั ิตามนโยบาย แต่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิได้ สาเร็ จ ซึ่งอาจเป็ นเพราะ
สิ่งแวดล้ อมไม่เอื ้ออานวย
ตัวแบบและแนวความคิดของ Sabatier (1986) ได้ ทาการปรับปรุงตัวแบบการ
นานโยบายไปปฏิบตั ิใหม่ โดยการผสมผสานกัน ทังแบบ
้
Top-down และ Bottom-up เขาเห็นว่า
ปั จจัยที่สง่ ผลกระทบต่อผู้ปฏิบตั งิ าน และทรัพยากรที่ใช้ นนั ้ คือ ปั จจัยจากภายนอก ซึ่งมี 2 ประเภท
คือ ประเภทแรกเป็ นปั จ จัย ที่ คงที่ และปั จ จัย ที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหว ปั จ จัย ทัง้ สองเป็ นปั จ จัย ที่ ต้อ ง
วิเคราะห์เพื่อกาหนดนโยบาย เป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยแบบ Top-down แต่ซาบาเตียร์ เห็นว่า ยังมี
ระบบย่อยของนโยบายที่เป็ นการวิเคราะห์แบบลักษณะ Bottom-up คือ การได้ รับความร่วมมือจาก
ผู้ปฏิบตั ิจากหลาย ๆ ฝ่ าย เช่ น นักการเมือง ข้ าราชการ กลุ่มผลประโยชน์ตา่ ง ๆ และหากมีความ
ขัดแย้ ง จากการปฏิบตั ิงานก็จะถูกตัดสินโดย กลุ่มบุคคลที่สามที่เรี ยกว่า "Policy Brokers" ทาให้
ความขัดแย้ งเบาบางลง ทาให้ นโยบายถูกนาไปปฏิบตั ิ
ตัวแบบและแนวความคิดของ Goggin, Bowman, Lester, and O'Toole, Jr.
(1987) นักวิชาการกลุ่มนี ้มองว่า การนานโยบายของรัฐไปปฏิบตั ิ เป็ นภาระหน้ าที่และ เงื่ อนไขที่
กาหนดให้ แก่ผ้ นู านโยบายไปปฏิบตั ิ ซึ่งเกิดจากรัฐบาลกลาง มลรัฐ หรื อท้ องถิ่น และยังขึ ้นอยู่กับ
แนวโน้ มที่จะดาเนินการของรัฐและความสามารถของรัฐอีกด้ วย อย่างไร ก็ตาม การตัดสินใจของรัฐ
อาจไม่เป็ นไปตามหลักที่ยึดเอกภาพของหลักเหตุผลเสมอไป แต่ขึ ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองทาง
การเมืองระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอก ฉะนัน้ ตัวแบบที่พวกเขานาเสนอ จึงตังอยู
้ ่
ภายใต้ ฐานคติที่ว่า การนานโยบายไปปฏิบตั ิขึ ้นอยู่กับตัวแปรทังระดั
้ บ Top-downและ Bottom-up
โดยตัวแปรที่นกั วิชาการกลุ่มนี ้นาเสนอประกอบด้ วย ตัวแปรอิสระ คือ (1) การชี ้นาและข้ อจากัด
ของรัฐบาลกลาง (2) การชี ้นาและข้ อจากัดของรัฐบาลท้ องถิ่น ตัวแปรแทรกซ้ อนประกอบด้ วย (1)
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ผลการตัดสินใจของรัฐ (2) ความสามารถของรัฐ (3) ข้ อมูลย้ อนกลับหรื อการออกแบบนโยบายใหม่
และตัวแปร ตาม คือ การนานโยบายไปปฏิบตั ิ
มยุรี อนุมานราชธน (2548) กล่าวถึงตัวแบบเกี่ยวกับการนานโยบายสาธารณะ
ไปปฏิบตั วิ า่ การศึกษาการนานโยบายไปปฏิบตั ิ หมายถึง ความพยายามที่จะอธิบายว่า กลไกที่
เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานตามนโยบายแผนงานโครงการสามารถผลักดันให้ นโยบายบรรลุผลลัพธ์
ความมุ่งหมายที่ได้ กาหนดไว้ หรื อไม่ ผลที่ได้ จากการศึกษาก็คือสามารถนาความรู้เกี่ยวกับการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิมาปรับปรุ งและแก้ ไขปั ญหา การดาเนินงานตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการ/
สามารถผลัก ดัน ให้ น โยบายบรรลุผ ลลัพ ธ์ / ความมุ่ง หมายที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ หรื อ ไม่ ผลที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาก็คือ สามารถนาความรู้ เกี่ยวกับการนานโยบายไปปฏิบตั ิมาปรับปรุ งและแก้ ไขปั ญหา
การด าเนิ น งานตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการ/และพัฒ นาการก าหนดนโยบายในอนาคต
นอกเหนื อ การดาเนินงานตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการ/และพัฒนาการกาหนดนโยบายใน
อนาคต นอกเหนื อ จากความเข้ าใจว่าองค์ความรู้ พื น้ ฐานด้ านทฤษฎี รัฐ ประศาสนศาสตร์ และ
ทฤษฎี องค์การรวมทัง้ ปั จจัยด้ านการเมืองนามาใช้ การนานโยบายไปปฏิบตั ิ โดยพัฒนาตัวแบบ
ขึ ้นมาเพื่อใช้ ศกึ ษาสภาพการณ์นานโยบายไปปฏิบตั ิ
เนื่องจากการศึกษาการนานโยบายไปปฏิบตั ิ เป็ นการสืบค้ นข้ อมูล /ข้ อเท็จจริ ง
หลัง จากมี การดาเนิ นงานตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ที่ มี ร ะยะ
เวลานานพอที่นโยบาย/แผนงาน/โครงการ จะก่อให้ เกิดผลลัพธ์ที่ตงใจตามที
ั้
่กาหนดไว้ ในความมุ่ง
หมาย/วัต ถุป ระสงค์ ข องนโยบายในอนาคตขัน้ ตอนการน านโยบายไปปฏิ บัติสัม พัน ธ์ กับ ผู้ซึ่ ง
เกี่ยวข้ องกับนโยบาย องค์การ/หน่วยงานจานวนมาก รวมทังปั
้ จจัยสภาพแวดล้ อมที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของผู้ปฏิบตั ิงาน ตัวแบบที่จะกล่าวต่อไปนี ้กล่าวถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ
สร้ างความสาเร็จในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ บนพื ้นฐานของข้ อสมมติฐานเบื ้องต้ นหนึ่ง ในที่นี ้จะ
กล่าวถึงแบบเกี่ ยวกับการนานโยบายไปปฏิบตั ิในทัศนะของนักวิชาการ 2 ท่าน คือ วรเดช
จันทรศร และสมบัติ ธารงธัญวงศ์ ในที่นี ้ขออ้ างอิง เฉพาะของ วรเดช จันทรศร
ตัวแบบเกี่ยวกับการนานโยบายไปปฏิบตั ใิ นทัศนะของ วรเดช จันทรศร (2539)
ได้ แก่ ตัวแบบยึดหลักเหตุผล (rational model) ตัวแบบทางด้ านการจัดการ (management
model) ตัวแบบทางด้ านการพัฒนาองค์การ (organization development model) ตัวแบบ
ทางด้ านกระบวนการของระบบราชการ (bureaucratic processes model) ตัวแบบทางด้ าน
การเมือง (political model) และแบบทัว่ ไป (general model)
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1. ตัวแบบยึดหลักเหตุผล (rational model) ให้ ความสาคัญกับประสิทธิภาพ
ในการวางแผนและการควบคุมดาเนินงานตามนโยบาย ในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ หน่วยงาน
องค์การที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานให้ บรรลุตามจุดมุ่งหมายของนโยบายที่กาหนดไว้
จะต้ องนาทรัพยากรทางการบริ หารมาดาเนินงานโดยเน้ นวัตถุประสงค์ /เป้าหมายเป็ นหลัก ดังนัน้
ผู้นานโยบายไปปฏิบตั ิจึงต้ องเข้ าใจความมุ่งหมายวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ชดั เจนอย่างถ่องแท้
เพื่อนาไปกาหนดภารกิจและมอบหมายงานให้ แก่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินงาน ต้ อง
กาหนดมาตรฐานให้ แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานมีระบบวัดผลการปฏิบตั ิงาน และระบบการให้ คุณให้ โทษที่
สัมพันธ์ กันอย่างเหมาะสม ระบบวางแผนงานและการควบคุมผลงานให้ ดีนี ้ มีความสาคัญต่อ
ความสาเร็จในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ

วัตถุประสงค์
ของนโยบาย

การ
วางแผน
และการ
ควบคุม

การกาหนดภารกิจและ
การมอบหมายงาน
มาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
ระบบการวัดผล
มาตรฐานในการให้ คณ
ุ ให้ โทษ

ภาพ 1 ตัวแบบที่ยดึ หลักเหตุผล
ที่มา : วรเดช จันทรศร (2552, หน้ า 131)

ผลของการนา
นโยบาย
ไปปฏิบตั ิ
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2. ตัวแบบทางด้ านการจัดการ (management model) ให้ ความสาคัญกับ
สมรรถนะขององค์การที่รับผิดชอบการนานโยบายไปปฏิบตั ิ สมรรถนะขององค์การเกี่ยวข้ องกับ 5
ปั จจัย ได้ แก่
2.1 โครงสร้ างขององค์กรที่เหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบในการ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
2.2 ภายในองค์การต้ องประกอบด้ วยบุคลากรซึง่ มีความรู้ความสามารถใน
ด้ านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะด้ านการบริหารจัดการและ/หรื อด้ านเทคนิคอย่างพอเพียง
2.3 งบประมาณในการดาเนินงานตามนโยบายต้ องได้ รับการสนับสนุน
อย่างเพียงพอ
2.4 องค์การยังต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมด้ านวัสดุอปุ กรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องใช้
2.5 สถานที่ที่ใช้ ดาเนินงานต้ องเอื ้อต่อการดาเนินงานตามนโยบาย

โครงสร้ าง
บุคลากร
สมรรถนะ
ของ
องค์การ

งบประมาณ
สถานที่

ผลของการ
นานโยบาย
ไปปฏิบตั ิ

วัสดุอปุ กรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้

ภาพ 2 ตัวแบบทางด้ านการจัดการ
ที่มา : วรเดช จันทรศร (2552, หน้ า 134)
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3. ตัวแบบทางด้ านการพัฒนาองค์ก าร (organization development model)
ตัวแบบนี ้เน้ นในเรื่ องของการสร้ างความผูกพันและการยอมรับนโยบาย โดยเน้ นการมีส่วนร่วมด้ วย
การจูงใจ และการใช้ ภาวะผู้นาที่เหมาะสม สร้ างความผูกพันของสมาชิก สร้ างทีมงาน มากกว่ามุ่ง
การควบคุม ผู้ปฏิบตั ิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกคน มีส่วนร่ วมในการนานโยบายไปปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ ขนั ้
กาหนดนโยบายและการวางแผน/โครงการปั ญหาองค์การที่รับผิดชอบในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ

ภาวะผู้นา
การมีสว่ นร่วม
ผลของการนา
นโยบายไป
ปฏิบตั ิ

การจูงใจ

การทางานเป็ นทีม

ความผูกพันและการ
ยอมรับ

ภาพ 3 ตัวแบบทางด้ านการพัฒนาองค์ การ
ที่มา : วรเดช จันทรศร (2552, หน้ า 135-136)
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4. ตัวแบบทางด้ านกระบวนการของระบบราชการ (bureaucratic processes
model) การนานโยบายไปปฏิบตั ิเกี่ยวกับอานาจขององค์กร ซึ่งไม่ได้ อยู่ที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงหรื อ
บุคลากร คนใดคนหนึ่ง ซึ่งดารงตาแหน่งตามอานาจหน้ าที่ที่เป็ นทางการขององค์การ อานาจที่
แท้ จริ งขององค์การกระจายอยู่ที่สมาชิกขององค์การ/ผู้นานโยบายไปปฏิบตั ิทุกคนโดยที่ผ้ บู ริ หาร
ระดับสูง /ผู้บริ หารระดับต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องควบคุมไม่ได้ กล่าวคือ สมาชิกขององค์การ/ผู้นา
นโยบายไปปฏิบตั ิสามารถใช้ ดุลยพินิจ /วิจารณญาณในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมาย
ความเข้ าใจสภาพความเป็ นจริ งในการให้ บริ การของผู้กาหนดนโยบาย/ผู้บริ หารระดับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง และการยอมรับนโยบายแล้ วปรับแนวทางการปฏิบตั ิงานตามนโยบายให้ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของหน้ าที่ประจาวันของ ผู้ปฏิบตั งิ านมีผลต่อความสาเร็จของนโยบาย
ระดับความเข้ าใจสภาพ
ความเป็ นจริงในการ
ให้ บริการของผู้กาหนด
นโยบายหรื อผู้บริ หาร
โครงการพัฒนา

ผลของการนานโยบาย
ไปปฏิบตั ิ

ระดับของการยอมรับ
นโยบายเข้ าเป็ นส่วนหนึง่
ของหน้ าที่
ประจาวันของผู้ปฏิบตั ิ
ภาพ 4 ตัวแบบทางด้ านกระบวนการของระบบราชการ
ที่มา : วรเดช จันทรศร (2552, หน้ า 138)
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5. ตัวแบบทางด้ านการเมือง (political model) ผลการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
ขึ ้นอยู่กบั ความสามารถในการเจรจาต่อรองของผู้ซึ่งเกี่ยวข้ องกับนโยบายนัน้ ๆ ในฐานะผู้มีส่วน
ได้ และผู้มีส่วนเสียประโยชน์จากการจัดสรร (เช่น งบประมาณ ทรัพยากร) ให้ แก่สงั คมโดยฝ่ าย
การเมือง ดังนัน้ จานวน หน่วยงาน/องค์การที่เกี่ยวข้ องในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ บุคลิกภาพ
ความรู้ความสามารถ สถานะ อานาจและทรัพยากรของหน่วยงานองค์การ ความสามารถในการ
ต่อรองของผู้ซึ่ง เป็ นตัวแทนของหน่ว ยงาน/องค์ การ ความสามารถในการต่อรองของผู้ซึ่ง เป็ น
ตัวแทนของหน่วยงาน/องค์การในลักษณะของการสนับสนุนจากปั จจัยนอกหน่วยงานองค์การ
ได้ แก่ สื่อมวลชน นักการเมือง หัวหน้ าหน่วยงานอื่น ๆ กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ และ
บุคคลสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับนโยบาย
จานวนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องในการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิ

บุคลิกภาพ

ความรู้
ความสามารถ

ความสามารถในการ
ต่อรอง

สถานะ อานาจ และ
ทรัพยากรของ
หน่วยงาน

ผลของการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิ

การสนับสนุนจาก
สื่อมวลชน/ นักการเมือง
หัวหน้ าหน่วยงานอื่น ๆ /
กลุม่ อิทธิพล / กลุม่
ผลประโยชน์
และ บุคคลสาคัญ

ภาพ 5 ตัวแบบทางด้ านการเมือง
ที่มา : วรเดช จันทรศร (2552, หน้ า 140)
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6. ตัวแบบทัว่ ไป (general model) ตัวแบบนี ้พัฒนามาจากหลาย ๆ ตัว
แบบ ทาให้ ตัวแปรในตัวแบบนี ้ประกอบด้ วยตัวแปรบางตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล ตัวแบบทางด้ าน
การจัดการ ตัวแบบทางด้ านการพัฒนาองค์ การ ตัวแบบทางด้ านกระบวนการของระบบราชการ
และตัวแบบทางด้ านการเมือง เนื่องจาก ตัวแปรบางตัวไม่อาจวิเคราะห์โดยใช้ เชิงประมาณ และ
ตัว แบบนี ใ้ ห้ ความส าคัญ กับตัวแปร 3 ตัว ในการนานโยบายไปปฏิ บัติ ได้ แ ก่ กระบวนการ
ติดต่อสื่อสารสมรรถนะขององค์การ และความร่วมมือ สนับสนุนของผู้ปฏิบตั ิงาน กล่าวคือ การ
ติดต่อสื่ อสารที่ ดีมีผลต่อความเข้ าใจของผู้ปฏิบตั ิงานเกี่ ยวกับนโยบาย ทัง้ นีแ้ ผนงาน/โครงการ
ขณะที่ ส มรรถนะขององค์ ก ารที่ น านโยบายไปปฏิ บัติ จ ะเกิ ด ขึ น้ ได้ ผ้ ูป ฏิ บัติ ง านต้ อ งมี ค วามรู้
ความสามารถ เป็ นบุคลากรซึ่งมีคณ
ุ ภาพ และทรัพ ยากรทางการบริ หารมีจานวนเพียงพอ ส่วน
ผู้ปฏิบตั งิ านซึง่ จะให้ ความร่วมมือสนับสนุนงานตามนโยบายต้ องมีคณ
ุ สมบัตทิ ี่สาคัญ ได้ แก่ ภาวะ
ผู้นานโยบายไปปฏิบตั ิพร้ อมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานและวิธีการปฏิบตั ิงานให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทังด้
้ านสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการ
บริหาร
ประสิทธิภาพในการวางแผนและ
การควบคุม

สมรรถนะ
ขององค์กร

ภาวะผู้นาและความร่วมมือ

การเมืองและการบริหาร
สภาพแวดล้ อมภายนอก

ความสาเร็จของ
การนานโยบายไป
ปฏิบตั ิ
มิตทิ ี่1
มิตทิ ี่2
มิตทิ ี่3

ภาพ 6 ตัวแบบเชิงบูรณาการ
ที่มา : วรเดช จันทรศร (2552, หน้ า 144)
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จากการศึกษา ทบทวน แนวคิดทฤษฎีการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิมีหลายแบบ
หลายเหตุ หลายปั จจัย ที่เกี่ยวข้ องในการนานโยบายปฏิบตั ิ อาทิ ความชัดเจนและความเป็ นไปได้
ของนโยบาย การยอมรั บ ของผู้ป ฏิ บัติ ง านและความเห็ น พ้ อ งระหว่า งฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ความ
สม่าเสมอของการปฏิสมั พันธ์กนั การยอมรับในตัวผู้นา การระดมพลัง การสื่อสารระหว่างกัน รวม
ไปถึงแรงจูงใจให้ ปฏิบตั ิ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สว่างศรี สว่า งไพร(2539) ศึกษาการนานโยบายต่อชาวพม่าที่หลบนีเ้ ข้ าเมืองโดยผิด
กฎหมายไปปฏิบัติ พบว่า ได้ มีนโยบายต่อชาวพม่าที่หลบหนีเข้ าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตังแต่
้ ปี
2524 โดยสานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ซึง่ เน้ นเรื่ องความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างไทย-พม่า และ
ความมัน่ คงแห่งชาติ ควบคู่กันไป และได้ มีการปรับเปลี่ยนนโยบายเรื่ อยมา ในด้ านโครงสร้ างและ
อานาจหน้ าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการนานโยบายไปปฏิบตั ิในจังหวัดระนองตามโครงสร้ างของ
กฎหมายมี 2 ระดับคือ คณะกรรมการศูนย์อานวยการควบคุมและแก้ ปัญหาผุ้หลบหนีเข้ าเมือง
จังหวัดระนอง ซึ่งเป็ นองค์กรระดับจัง หวัด และคณะกรรมการอานวยการชุดควบคุม และแก้ ไ ข
ปั ญ หาผู้ห ลบหนี เ ข้ าเมื องอ าเภอ/กิ่ ง อ าเภอ แต่ในความเป็ นจริ ง กลับ มี อ งค์ก รซึ่ง ไม่อ ยู่ภ ายใต้
โครงสร้ างกฎหมาย เป็ นผู้นานโยบายไปปฏิบตั ิคือคณะกรรมการปฏิบตั ิการตามนโยบายและแผน
ร่วมชายแดน ระนอง-เกาะสอง
สุภชัย ตรี ทศ (2547) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนต่อการ
วางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วมในการวางแผน
พัฒนาเทศบาลเมืองชลบุรี อยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ และรายได้
เป็ นปั จ จัย ที่ ไ ม่มี ผ ลต่อการมี ส่ วนร่ วมของคณะกรรมการชุม ชนในการวางแผนพัฒ นาเทศบาล
ยกเว้ นปั จจัยด้ านอาชีพ ซึง่ จากการทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่า อาชีพมีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการชุมชน ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการชุมชนมีปัญหาการมี
ส่วนร่ วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชลบุรี อยู่ในระดับน้ อย โดยปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่
เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ เป็ นปั จจัยที่ไม่มี ผลต่อปั ญหาการมีส่วนร่ วมในการวางแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองชลบุรี
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กรอบการศึกษา
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พอจะสรุปได้ ว่า กระบวนการนานโยบาย
ของธรรมนูญสุขภาพไปปฏิบตั ิ ประกอบไปด้ วย 2 ขันตอนหลั
้
ก คือ ขันตอนในระดั
้
บมหภาค และ
ขันตอนในระดั
้
บจุลภาค และในระดับมหภาค ได้ แก่ การแปลงนโยบายออกเป็ นแนวทางปฏิบตั ิหรื อ
ออกมาในรู ปแผนงาน โครงการ และ การทาให้ หน่วยงานระดับล่างยอมรับแนวทางของแผนงาน
หรื อโครงการไปปฏิบตั ิต่อ สาหรับ ในระดับจุลภาคเริ่ มต้ น จากการที่หน่วยงานระดับล่างยอมรับ
นโยบาย และแปลงนโยบายให้ เป็ นขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานโดยอาศัยการตัดสินใจที่ต่อเนื่องเป็ น
ลาดับ ซึง่ มีขนตอน
ั้
3 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันระดมพลั
้
ง ขันการปฏิ
้
บตั ิ และขันการสร้
้
างความเป็ นปึ กแผ่น
โดยมีผ้ เู กี่ยวข้ องในกระบวนการนานโยบายไปปฏิบตั ิ 3 ฝ่ าย ได้ แก่ ฝ่ ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
และ ผู้ได้ รับผลประโยชน์ตา่ งๆ เช่น ผู้รับบริการ ประชาชน (วรเดช จันทรศร, 2552) ขณะเดียวกัน
การทบทวนตัวแบบการนานโยบายไปปฏิ บตั ิ พบว่า ปั จจัยที่ทาให้ เกิด กระบวนการนาธรรมนูญ
สุขภาพไปปฏิบตั ิ มีหลากหลายประเด็นหรื อตัวแปร ที่สาคัญที่สุดคือ การมีส่วนร่ วม จะทาให้ เกิด
การทางานที่มีประสิทธิภาพ เป็ นเรื่ องของการจูงใจ การใช้ ภาวะผู้นาที่เหมาะสม การสร้ างความ
ผูกพัน ตลอดจนการสร้ างทีมงาน กระบวนการที่ทาให้ ผ้ ูปฏิบตั ิเข้ าไปมีส่วนเกี่ ยวข้ องทุกขัน้ ตอน
ตามแบบ ทางด้ านการพัฒนาองค์การ ของ (วรเดช จันทรศร, 2552) ผู้วิจยั จึงนา ตัวแบบทางด้ าน
การพัฒนาองค์การ เป็ นกรอบในการศึกษาวิจยั โดยศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการหรื อขันตอนตั
้
งแต่
้
คณะกรรมการชุมชนได้ ลงนามรับธรรมนูญสุขภาพมาปฏิบตั ใิ นชุมชนหลวงพ่อเพชร
ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดกระบวนการนานโยบายไปปฏิบตั ิ(วรเดช จันทร
ศร, 2552) รวมทัง้ ประเด็นที่เกี่ ยวข้ องทัง้ การมีส่วนร่ วม ภาวะผู้นา แรงจูงใจ ทีมงาน ในการนา
นโยบายไปสู่การปฏิ บตั ิ ตามตัวแบบการพัฒนาองค์การ(วรเดช จันทรศร, 2552) มาเป็ นกรอบใน
การศึกษา ครัง้ นี ้

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรศึกษำ
การศึกษา ครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) แบบกรณีศึกษา
(Case Study) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา กระบวนการนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ไป
ปฏิบตั ิ รวมทัง้ ปั ญหา อุปสรรค ข้ อเสนอแนะ จากการนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ไปปฏิบตั ิของชุมชนหลวงพ่อเพชร ตาบลท้ อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยศึกษาจาก
แหล่งข้ อมูล 2 ส่วน ได้ แก่ ข้ อมูลจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้ อง และ ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ทัง้
การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) และ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มีระเบียบ
วิธีวิจยั ดังนี ้
1. กลุม่ เป้าหมายและผู้ให้ ข้อมูลคนสาคัญ
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
3. การสร้ างและตรวจสอบเครื่ องมือ
4. การเก็บรวมรวมข้ อมูล
5. การตรวจสอบข้ อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
7. การพิทกั ษ์สิทธิของกลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษา
กลุ่มเป้ำหมำยและผู้ให้ ข้อมูลคนสำคัญ
ผู้ศกึ ษาได้ แบ่งกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาออกเป็ น 2 กลุ่ม จากการสุ่มตัวอย่างเจาะจง
กับผู้ให้ ข้อมูลคนสาคัญ(Key Informant) โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากผู้ให้ ข้อมูล
คนสาคัญในกลุ่มผู้นาสาระของธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ไปปฏิบตั ิ และ กลุ่มผู้ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องสนับสนุนการดาเนินงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ในชุมชน
หลวงพ่อเพชร ตาบลท้ อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ ดังนี ้
1. กลุม่ ผู้นานโยบายไปปฏิบตั ิ ได้ แก่ คณะกรรมการชุมชน จานวน 11 คน
2. กลุม่ ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องสนับสนุน จานวน 13 คน ได้ แก่ นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน
ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน แกนนาออกกาลังกายราวงย้ อนยุค 1 คน แกนนาอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมประเพณี
1 คน แกนนาเกษตรปลอดสารพิษ 1 คน นายกเทศมนตรี ตาบลวัดโบสถ์ 1 คน ผู้อานวยการกอง
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สาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อมเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ 1 คน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ที่รับผิดชอบชุมชนหลวงพ่อเพชร 1 คน และ ประชาชนทัว่ ไปในชุมชนหลวงพ่อเพชร อีก 6 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในกำรศึกษำ
เครื่ องมือที่ใช้ ในเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั เชิงคุณภาพของการศึกษาครัง้ นี ้ มีดงั นี ้
1. ผู้ศึกษา นับเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่สุด เนื่องจากการวิจยั เชิงคุณภาพมีคณ
ุ สมบัติ
ประการหนึ่ง คือ ไม่มีโครงสร้ างที่ เคร่ ง ครัดซึ่ง นัน้ ก็ หมายความว่าในการใช้ เครื่ องมือนัน้ นักวิจัย
สามารถปรับให้ เหมาะสมกับแหล่งข้ อมูลและสถานการณ์ได้ มาก ตราบเท่าที่หลักการสาคัญของวิธี
นัน้ ๆไม่หายไป (ชาย โพธิ สิตา, 2549, หน้ า 44-45) โดยผู้ศึกษาจะศึกษาบริ บทชุม ชน รวมทัง้
รวบรวมหลักฐาน เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้ อง นามาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล
2. แนวทางสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ศกึ ษาได้ ใช้ วิธีการสัมภาษณ์ ดังนี ้
2.1 การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) แบบไม่เป็ นทางการ โดยการพูดคุย
สนทนา ซัก ถาม กับ กลุ่ม ผู้น าธรรมนูญ สุข ภาพเทศบาลต าบลวัด โบสถ์ ไ ปปฏิ บัติ ได้ แ ก่
คณะกรรมการชุมชนหลวงพ่อเพชร จานวน 11 คน ซึ่งผู้ศึกษาได้ กาหนดประเด็นการสนทนาที่
เกี่ยวข้ องกับการนาสาระของธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ไปปฏิบตั ิในชุมชนหลวงพ่อ
เพชร โดยใช้ คาถามปลายเปิ ด เพื่อให้ ผ้ ถู กู สัมภาษณ์ตอบคาถามได้ อย่างเต็มที่ และอาศัยตัวแปร
การนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิที่กาหนดมาเชื่อมโยงกับประเด็นสัมภาษณ์เพื่อให้ ได้ ข้อมูลระดับลึก
จากกลุ่ม เป้าหมาย ซึ่งประเด็นหรื อหัวข้ อที่ ใช้ ในการสัม ภาษณ์ นัน้ สามารถดัดแปลงให้ มี ความ
ยืดหยุ่นได้ ตามความเหมาะสมแต่ต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยกาหนดประเด็น
หลักไว้ 4 ประเด็น ดังนี ้
ประเด็นที่ 1 การนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ไปใช้ ปฏิบตั ิ
ประเด็นที่ 2 ผลสาเร็จของการดาเนินการ
ประเด็นที่ 3 ปั ญหา อุปสรรค การดาเนินการ
ประเด็นที่ 4 ข้ อเสนอแนะ ต่อการนาธรรมนูญ สุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ไปใช้ พฒ
ั นาสุขภาพสุขภาพฯในพื ้นที่
2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบไม่เป็ นทางการ โดยการพูดคุย
สนทนา ซักถาม กับ กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องสนับสนุนการดาเนินงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ
เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ในชุมชนหลวงพ่อเพชร จานวน 13 คน ได้ แก่ นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน
ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน แกนนาออกกาลังกายราวงย้ อนยุค 1 คน แกนนาอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมประเพณี 1
คน แกนนาเกษตรปลอดสารพิษ 1 คน นายกเทศมนตรี ตาบลวัดโบสถ์ 1 คน ผู้อานวยการ
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อมเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ 1 คน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ที่รับผิดชอบชุมชนหลวงพ่อเพชร 1 คน และ ประชาชนทัว่ ไปในชุมชนหลวงพ่อเพชร อีก 6 คน
ซึง่ ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็ นรูปแบบของการให้ ผ้ ถู กู สัมภาษณ์เล่าเรื่ องราวต่างๆ
อย่างมีเป้าหมายและผู้ศกึ ษาสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมประกอบเนื ้อหา โดยประเด็นหรื อหัวข้ อที่ใช้ ใน
การสัมภาษณ์นนั ้ สามารถดัดแปลงให้ มีความยืดหยุ่นได้ ตามความเหมาะสมแต่ต้องเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยกาหนดประเด็นหลักไว้ 4 ประเด็น ดังนี ้
ประเด็นที่ 1 บทบาท ด้ านการจัดการสุขภาพต่อชุมชน
ประเด็นที่ 2 การสนับสนุนการนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ไปใช้
ปฏิบตั ใิ นชุมชน
ประเด็นที่ 3 ปั ญหา อุปสรรค การดาเนินการ
ประเด็นที่ 4 ข้ อเสนอแนะ ต่อการนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ไปใช้ พฒ
ั นาสุขภาพสุขภาพฯในพื ้นที่
3. วัสดุการวิจยั ประกอบด้ วย สมุด ปากกา เครื่ องบันทึกเสียง กล้ องถ่ายรูป เป็ นต้ น
ผู้ศึกษาจะทาการบันทึกในรายละเอียด ที่ได้ จากการ สัมภาษณ์ การพูดคุย หรื อบันทึกภาพ
ปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ และบันทึกเสียงขณะดาเนินกิจกรรม เพื่อนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ว่าเป็ นข้ อมูลที่
ครบถ้ วนหรื อไม่ หากข้ อมูลไม่ครบถ้ วน ผู้ศกึ ษาจะเข้ าไปเก็บข้ อมูลเพิ่มเติมจนกว่าจะครบตามตาม
ประเด็นที่ศกึ ษา
กำรสร้ ำงและตรวจสอบเครื่องมือ
การสร้ างและตรวจสอบเครื่ องมือในการศึกษา ครัง้ นี ้ มีดงั นี ้
1. ศึกษารวบรวมข้ อมูลจากหนังสือ เอกสาร ตาราวิชาการ วารสารวิชาการ วิทยานิพนธ์
รวมถึงบทความต่างๆ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลพื ้นฐานมาประกอบการสร้ างแบบสัมภาษณ์
2. สร้ างแบบสัม ภาษณ์ โดยใช้ การสัม ภาษณ์ แบบกึ่ ง โครงสร้ าง(Semi Structure
Interview) ทัง้ 2 กลุ่ม ได้ แก่กลุ่มผู้นาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ไปปฏิบตั ิ และกลุ่ม
ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องสนับสนุน
3. นาแบบสัมภาษณ์ ที่สร้ างขึ ้นเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนือ้ หา(Content Validity) และนาข้ อเสนอไปปรั บปรุ งแก้ ไ ขเครื่ องมือให้ มีความ
เที่ยงตรงและครอบคลุมในประเด็นเนื ้อหา
4. ปรับปรุงและแก้ ไขแบบสัมภาษณ์ตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
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5. นาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาและข้ อเสนอ
6. ปรับปรุ ง และแก้ ไ ขแบบสัม ภาษณ์ ตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและให้ ความเห็นชอบ และนาไปเก็บข้ อมูลในพื ้นที่ตอ่ ไป
7. ทดลองการใช้ ประเด็นการสัมภาษณ์ กลุ่ม(Group Interview) กับคณะกรรมการชุมชน
วัดปากสระสามัคคี จานวน 11 คน และ ทดลองการใช้ ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) กับประชาชนทัว่ ไป จานวน 5 คน
กำรเก็บรวมรวมข้ อมูล
การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้ศึกษาดาเนินการรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองและมีผ้ ูช่วยศึกษาโดย
ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. นาหนังสือขอความร่ วมมือในการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
และแบบสัมภาษณ์ ส่งถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อชีแ้ จงวัตถุประสงค์ และขออนุญาตทาการศึกษา
รวมทังการให้
้
ความร่วมมือสาหรับเก็บข้ อมูลในการให้ สมั ภาษณ์
2. หลัง จากได้ รับอนุญ าตแล้ วผู้ศึก ษาจะนัด วัน เวลา และสถานที่ ในการสัม ภาษณ์
กลุม่ เป้าหมาย
3. ผู้ศกึ ษาดาเนินการเก็บข้ อมูลโดยจะเข้ าพบกลุ่มเป้าหมายที่ศกึ ษา ชี ้แจงวัตถุประสงค์
ของการศึกษา ขันตอนการรวบรวมข้
้
อมูลและขอความร่ วมมือในการศึกษาหลังจากนัน้ ให้ กลุ่ม
ตัวอย่างลงนามในใบยินยอมเข้ าร่วมวิจยั
4. ผู้ศกึ ษารวบรวมข้ อมูลจากผู้ให้ ข้อมูล
5. ผู้ศกึ ษาตรวจสอบข้ อมูลและนาข้ อมูลมาวิเคราะห์
กำรตรวจสอบข้ อมูล
การศึกษาในครัง้ นี ้ ผู้ศกึ ษาใช้ การตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ า 2 แบบ ได้ แก่ การตรวจ
สามเส้ า ด้ า นข้ อ มูล (Data triangulation) และการตรวจสามเส้ า ด้ า นด้ า นวิ ธี ร วบรวมข้ อ มูล
(Methodological Triangulation) ดังนี ้
1. การตรวจสามเส้ าด้ านข้ อมูล (Data Triangulation) โดยตรวจสอบข้ อมูลแหล่งบุคคล
หมายถึง ถ้ าบุคคลผู้ให้ ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้ อมูลจะเหมือนเดิม หรื อไม่ จากข้ อมูลของ การสัมภาษณ์
กลุ่ม คณะกรรมการชุม ชนหลวงพ่ อ เพชร และ ข้ อ มูล สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กลุ่ม ผู้มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ ง
สนับสนุน
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2. การตรวจสามเส้ าด้ านด้ านวิธีรวบรวมข้ อมูล (Methodological triangulation) โดย
การใช้ วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูลต่าง ๆ กัน เพื่อรวบรวมข้ อมูลเรื่ องเดียวกัน คือ ใช้ การสัมภาษณ์พร้ อม
กันนันก็
้ ศกึ ษาข้ อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้ วย เพื่อ เปรี ยบเทียบความเกี่ยวข้ อง เชื่อมโยง ของ
ข้ อมูล
เนื่องจากการศึกษาครัง้ นี ้ใช้ วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ กระบวนการต่าง ๆ เป็ นกระบวนการ
ที่ตอ่ เนื่องและอาจเกิดขึ ้นพร้ อมกันได้ ดังนันผู
้ ้ ศกึ ษาจึงไม่รอจนกว่าจะเก็บข้ อมูลเสร็ จสิ ้นเสียก่อน
แล้ วค่อยวิเคราะห์ ผู้ศึกษาจะทาการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้ อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ น
ระยะ ๆ ซึ่งทาให้ ผ้ ศู ึกษาทราบได้ ทนั ทีว่าจะต้ องปรับปรุ งแนวทางการเก็บข้ อมูลอย่างไร มีข้อมูล
ส่วนใดบ้ างยังบกพร่ อง มีข้อมูลส่วนใดบ้ างที่เพียงพอแล้ ว ข้ อมูลใดที่ควรเก็บเพิ่มเติมเพื่อให้ ได้
ข้ อมูลที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ที่สดุ
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศกึ ษาใช้ วิธี การวิเคราะห์แก่นสาร (Thematic Analysis) ซึ่งผู้ศกึ ษา
ได้ เริ่ มทาการวิเคราะห์ ตังแต่
้ การเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยวิเคราะห์หาความหมาย ตีความข้ อมูลที่
ได้ รับไปเรื่ อยๆ จนข้ อมูลอิ่มตัว มีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1. จัดระบบข้ อมูล และ แยกประเภทข้ อมูลให้ เป็ นหมวดหมู่ จากการถอดเทป และ จาก
เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้ อง ให้ เป็ นระเบียบ
2. ให้ รหัส (Code) สาหรับการอ้ างอิงหรื อค้ นหาข้ อมูล
3. ตีความ (Interpret) โดยดึงความหมายออกมาจากข้ อมูลที่มีอยู่ เริ่ มจากการหาความ
เชื่อมโยงของข้ อมูล ดูความสัมพันธ์ ต่างๆที่ปรากฏ สรุ ปตีประเด็น ตรวจสอบว่าตอบวัตถุประสงค์
การวิจยั แล้ วหรื อไม่
4. สร้ างข้ อสรุป เมื่อผ่านกระบวนการตีความและได้ ข้อสรุปย่อยจากข้ อมูลชุดต่างๆ แล้ ว
ผู้ศกึ ษาก็นาข้ อค้ นพบเหล่านันมาสร้
้
างเป็ นข้ อสรุปใหญ่ที่เป็ นการตอบคาถามงานวิจยั
กำรพิทักษ์ สิทธิของกลุ่มตัวอย่ ำงที่ศึกษำ
การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้ศกึ ษาดาเนินการพิทกั ษ์ สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างโดยการนาเสนอโครงร่ างต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ วเห็นว่าไม่มีการ
ล่วงละเมิดสิทธิ สวัสดิภาพและไม่ก่อให้ เกิดอันตรายแก่ผ้ ถู กู ศึกษาและให้ ดาเนินการศึกษาภายใน
ขอบข่ายของโครงร่ างการศึกษาที่นาเสนอ ในการเก็บข้ อมูลผู้ศกึ ษาเข้ าพบกลุ่มเป้าหมายที่ศกึ ษา
แนะนาตัวและอธิบายวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการเก็บข้ อมูลและการสอบถามความสมัครใจ
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ทังนี
้ ้กลุ่มตัวอย่างสามารถยุติการเข้ าร่ วมการศึกษาได้ ตลอดเวลา ข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาจะ
นาไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาเท่านัน้ โดยข้ อมูลที่ ได้ จ ากการศึกษาจะรักษาไว้ เป็ น
ความลับ นามาวิเคราะห์และเสนอเป็ นข้ อมูลทางวิชาการในภาพรวม การบันทึกข้ อมูลไม่มีการระบุ
ชื่อกลุม่ ตัวอย่างแต่ใช้ รหัสแทนในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ซึง่ มีเพียงผู้ศกึ ษาเท่านันที
้ ่ทราบชื่อในรหัส

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาวิจยั “การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ของชุมชนหลวง
พ่อเพชร ตาบลท้ อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก” เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จาก
การศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ์ บุคคลต่างๆที่ มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับกระบวนการนานโยบายนี ไ้ ป
ปฏิบตั ใิ นชุมชนหลวงพ่อเพชร ตาบลท้ อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดย ทาการศึกษาและ
เก็บรวบรวมข้ อมูลใน 5 ส่วน ได้ แก่ 1. บริ บทชุมชนหลวงพ่อเพชร 2. กระบวนการขับเคลื่อน
ธรรมนูญสุขภาพชุมชนหลวงพ่อเพชร 3. ปั ญหา อุปสรรค การดาเนินการ และ 4. ข้ อเสนอแนะ
ซึง่ ได้ ผลการศึกษา ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 บริบทชุมชนหลวงพ่ อเพชร
ข้ อมูลทัว่ ไป
จากการศึกษาบริ บทชุมชนหลวงพ่อเพชร ผู้ศกึ ษา พบว่า ประวัติความเป็ นมาของชุมชน
หลวงพ่อเพชร หรื อ บ้ านเหล่าขวัญ ดังเดิ
้ มมีประวัติความเป็ นมาอย่างไรไม่มีผ้ ใู ดทราบแน่ชดั คง
เป็ นเรื่ องราวของการสันนิ ษฐาน แต่ที่พอทราบแน่ชดั คงเป็ น เรื่ องราวปี 2400 – 2500 เป็ นต้ นมา
บางเรื่ องเป็ นเรื่ องที่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ และคนเฒ่าคนแก่ได้ เล่าสืบต่อกันมา เช่นมีผ้ เู ล่าว่าเป็ น
ตานานสืบต่อมาว่า บ้ านเหล่าขวัญเดิมเป็ นหมูบ่ ้ านที่มีชื่อเรี ยกกันต่างๆ บ้ างก็เรี ยกว่าบ้ านเหล้ า คว่า
บ้ างก็เรี ยกบ้ านเหล่ายายขวัญ บ้ างก็เรี ยกบ้ านหลักขวัญ บ้ างก็เรี ยกว่าบ้ านเหล่าขวัญอย่างที่เคย
เรี ยกกันในปั จจุบนั
ต่อมามีการขยายเขตการปกครองของเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ขึน้ หมู่บ้านเหล่าขวัญก็
เป็ นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลจะมีการจัดตังชื
้ ่อชุมชนขึ ้น ซึ่งหมู่บ้ านเหล่าขวัญก็ตงชื
ั ้ ่อชุมชนนี ้ว่า
“ชุมชนหลวงพ่อเพชร”เนื่องจากในหมู่บ้านเหล่าขวัญมี วัดเหล่าขวัญซึ่งภายในพระอุโบสถของวัดมี
หลวงพ่อเพชรที่ชาวบ้ านให้ ความนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ ดังนันหมู
้ ่บ้านเหล่าขวัญจึงมีชื่อ
เรี ยกอีกอย่างหนึง่ ว่า “ชุมชนหลวงพ่อเพชร”
ด้ านภาษา ภาษาพูดของชาวบ้ านเหล่าขวัญ เป็ นภาษาเดียวกับภาษาชาวทุ่งยัง้ ชาวพิชยั
เมืองอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะเมืองทุ่งยัง้ เป็ นเมืองทางประวัติศาสตร์ อันยาวนานและภาษาพูดหรื อ
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สาเนียงภาษาก็เป็ นเช่นเดียวกับชาวสุโขทัย ซึ่งพอน่าเชื่อว่าชาวเหล่าขวัญ ชาวทุ่งยัง ชาวเมืองพิชั ย
และชาวสุโขทัย น่าจะเป็ นพี่น้องจากบรรพบุรุษพวกเดียวกัน
จากการศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานของชุมชนหลวงพ่อเพชร ปี พ.ศ.2555 ลักษณะภูมิประเทศ
ของชุมชนหลวงพ่อเพชร ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของอาเภอวัดโบสถ์ ห่างจากตัวอาเภอ
วัดโบสถ์ ประมาณ 6 กิ โลเมตร มี พื น้ ที่ ป ระมาณ 4,500 ไร่ เป็ นพื น้ ที่ ราบ และที่ ราบลุ่ม แม่น า้
มีแม่นา้ สายใหญ่ไหลผ่านชุมชนคือแม่น ้าแควน้ อย เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และการเลี ย้ งสัตว์ การคมนาคมสะดวก เพราะมี ถนนลาดยางรอบหมู่บ้านระยะทางประมาณ
5 กิโลเมตร และสามารถติดต่อกับอาเภอและจังหวัดได้ อย่างสะดวก และ มีอาณาเขตติดต่อ คือ
ทิศเหนือ
ติดบ้ านวัดโบสถ์ หมูท่ ี่ 3
ทิศใต้
ติดบ้ านท่าช้ างหมูท่ ี่ 2
ทิศตะวันออก ติดแม่น ้าแควน้ อย
ทิศตะวันตก ติดนิคมทุง่ สาน
จานวนประชากรในชุมชนหลวงพ่อเพชร มีจานวนทังสิ
้ ้น 748 คน เป็ น ชาย 348 คน
หญิ ง 400 คน เป็ นผู้สูงอายุ(อายุ 60 ปี บริ บูรณ์ ขึน้ ไป) รวมทัง้ สิน้ 156 คน เป็ น ชาย 61 คน
หญิง 95 คน เป็ น คนพิการ รวมทังสิ
้ น้ 7 คน เป็ น ชาย 5 คน หญิ ง 2 คน มีจานวนครัวเรื อน
236 ครัวเรื อน
การประกอบอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ จากการประกอบ
อาชี พ เกษตรกรรม คื อ การท านาควบคู่ไ ปกับ การท าผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากตาลโตนด ถึ ง ร้ อยละ 70
นอกจากนี ้ ยังมีอาชีพ รับราชการ รับจ้ าง ประกอบอาชีพส่วนตัว คิดเป็ นร้ อยละ 30 ในอาชีพ
เกษตรกรรม มีการทานา 2 ช่วง ช่วงแรก ระหว่างเดือน เมษายน – กรกฎาคม และ อีกช่วง ระหว่าง
ธันวาคม – มีนาคม ส่วนระยะเวลาที่เหลือ จะทาผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด เป็ นอาชีพเสริ ม ซึ่งได้ มี
การจัดตังกลุ
้ ่มกัน ผลิตน ้าตาลสดพร้ อมดื่มลงขวดบรรจุภัณฑ์ อันเป็ นที่เลื่องชื่อ ทาให้ กลายเป็ น
สถานที่ดงู านที่สาคัญอีกแหล่งหนึ่งในชุมชน อีกอาชีพหนึ่งที่สร้ างรายได้ ให้ กบั ประชาชนก็คื ออาชีพ
ช่าง ได้ แก่ ช่างก่อสร้ าง ช่างแกะสลัก ช่างไม้ ช่างปูน และงานจักสาน และยามว่าง ชาวบ้ านส่วน
หนึ่งจะปลูกผักปลอดสารเคมี ไว้ กินเองในส่วนที่เหลื อก็จะนาไปฝากขาย ตัง้ ขาย หรื อเร่ ขาย ใน
ชุมชนและที่อื่นๆ
นอกจากนีย้ ังมีกลุ่มกองทุนต่างๆในชุมชน ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิ จอีกทางหนึ่ง ได้ แก่
กองทุนหมู่บ้าน กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรี ย์อดั เม็ด
ชีวภาพ กลุม่ สหกรณ์ผ้ ใู ช้ น ้าสถานีสบู น ้าด้ วยไฟฟ้า และที่สาคัญ ประชากรบางส่วนก็ยงั รับราชการ
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โดยเฉพาะ ครู ที่จะคอยช่วยเหลืองานและกิจกรรมต่างๆของส่วนรวม อย่างสม่าเสมอ ทาให้ เสริ ม
ความเข็มแข็งให้ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนสามารถขับเคลื่อนการทางานต่างๆ ร่ วมกันได้ สาเร็ จ
ง่ายยิ่งขึ ้น
บริบทด้ านสังคม
ผู้นาในชุมชน
ชุมชนหลวงพ่อเพชร มีผ้ ูนาที่รับฟั งความคิดเห็นของคนในชุมชนและเป็ นที่ นับถื อของ
ชาวบ้ านซึ่งชาวบ้ านให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี มีทงผู
ั ้ ้ นาที่เป็ นทางการ และผู้นาที่ไม่เป็ นทางการ
ผู้นาที่เป็ นทางการ คือผู้นาที่ได้ รับการแต่งตังจากเทศบาลต
้
าบลวัดโบสถ์ ได้ แก่ คณะกรรมการ
ชุมชน 11 คน และ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ให้ รับผิดชอบดูแลชุมชนนี ้ 1 คน และผู้นาที่
ได้ รับการแต่งตังจากอ
้
าเภอวัดโบสถ์ คือ ผู้ใหญ่บ้าน 1คน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สาหรับ ผู้นาที่ไม่
เป็ นทางการ ได้ แก่ พระสงค์วดั เหล่าขวัญ ครู โรงเรี ยนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ กลุ่มแกนนา
ต่างๆในชุมชน เจ้ าหน้ าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลท้ อแท้ และ อสม. ทีมีบทบาท ใน
การสนับสนุน และร่วมมือ กับคณะกรรมการชุมชนในการดาเนินงานด้ านสุขภาพ เป็ นอย่างดี
ความสัมพันธ์ในชุมชน
ความสัมพันธ์ของชาวบ้ านในชุมชนหลวงพ่อเพชร เป็ นแบบญาติมิตรพึ่งพาอาศัยกัน แม้
จะมีการคมนาคมสะดวกสบาย ทาให้ ชมุ ชนหลวงพ่อเพชรมีลกั ษณะเป็ นชุมชนกึ่งเมืองกึ่ งชนบน ทา
ให้ มีการรับวัฒนธรรมจากภายนอกได้ ง่าย มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปบ้ างตามกระแสสังคมใน
ปั จจุบนั ก็ตาม แต่ก็ยงั คงความสัมพันธ์แบบชนบทที่มีความผูกพันแบบญาติมิตร มีการตังบ้
้ านเรื อน
ในกลุม่ เครื อญาติในบริเวณใกล้ เคียงกัน เพื่อความสะดวกในการดูแลซึ่งกันและกัน ครอบครัวขยาย
มากกว่าครอบครัวเดี่ยว จะอยู่ด้วยกันร่วมกับปู่ ย่า ตายาย ในบ้ านเดียวกัน และส่วนใหญ่ ปู่ ย่าตา
ยาย จะเป็ นคนเลี ้ยงดูแลบุตรหลาน ปล่อยให้ พ่อแม่เด็กไปทางาน ในเรื่ องความเชื่อมัน่ ในตัวผู้นา
คนในชุมชนจะรู้ ว่า ใครเป็ นคนที่เ ป็ นผู้นาสามารถ เป็ นที่ปรึ กษา ที่ไ ว้ ว างใจได้ และจะให้ ความ
ร่วมมือเป็ นอย่างดี
ความเชื่อ ค่านิยม
ชาวบ้ านในชุมชนหลวงพ่อเพชร ส่วนใหญ่ยงั มีความเชื่อ ค่านิยม ในเรื่ องไสยศาตร์ นับถือ
ภูติ ผี ปี ศาจ และยัง ปฏิบัติกันอยู่ เช่น นับถื อเจ้ าพ่อ ที่ เชื่อกันว่าถ้ าหากผู้ใดประพฤติปฏิ บัติไ ด้
ถูกต้ องก็จะทาให้ เกิ ดผลดี ทาให้ การทามาหากินเจริ ญรุ่งเรื องมีผลทาให้ สขุ การสบายใจ แต่ในทาง
ตรงกันข้ ามหากผู้ใดดูหมิ่นหรื อลบหลู่ก็จะทาให้ เกิดความเสียหายหรื ออาจถึงแก่ชีวิตได้ การเลี ้ยง
เจ้ าพ่อ (ปู่ ) มักนิยมทากันในวันขึ ้น 6 ค่า เดือน 6 โดยชาวบ้ านจะชวนกันไปทาความสะอาดให้ ศาล
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ก่อน 1 วัน แล้ วเตรี ยมการทาพิธีเลีย้ งปู่ คือ เครื่ องเซ่น ประกอบด้ วย หมู ไก่ ไข่ เหล้ า บายศรี คู่
อาหารคาวหวาน และผลไม้ ตา่ ง ร่างทรง มักเป็ นผู้หญิง และจะต้ องเป็ นคนเลี ้ยงผีโลง (ผีปอบ) โดย
แต่ง กายด้ ว ยผ้ า โจงกระเบน เสื อ้ แขนกระบอก และพาดผ้ า สไบ หมอชื่ น ตา คื อ ผู้ที่ ส ามารถ
ตรวจสอบว่าร่ างทรงนัน้ พ่อปู่ หรื อเจ้ าเข้ าแล้ วหรื อยัง จะต้ องเป็ นผู้มีความสามรถพิเศษติดต่อผีได้
และ ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่ องข้ าว เชื่อว่าข้ าวเป็ นที่อยู่ของแม่ โพสพ เพราะฉะนันเมื
้ ่อต้ องการให้ การ
ทานาประสบผลสาเร็จมีผลผลิตมากจึงได้ ให้ มีการทาขวัญข้ าวขึ ้น
การสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ชาวบ้ านในชุ ม ชนหลวงพ่ อ เพชรยั ง คงสื บ สาน ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมประเพณี ซึ่ ง
เปรี ยบเสมือนศูนย์รวมการทากิจกรรมร่วมกันของชาวบ้ าน มีความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ ของคน
ในชุมชน โดยชาวบ้ านจะมาร่ วมงานและช่วยกันจัดงานกันอย่างตังใจ
้ ตามที่ชมุ ชนได้ กาหนดเป็ น
ปฏิ ทิน ประจ าปี ไว้ ในเดือนต่างๆ เช่น การทาบุญตักบาตร ในวัน ส าคัญต่างๆทางพุทธศาสนา
สวดมนต์ ทุก วัน พระ จัด ประเพณี ไ ทย จัด พิ ธี ไ หว้ ค รู การละเล่น พื น้ บ้ า น ทอดผ้ า ป่ าสามัค คี
งานทอดกฐิ น การพัฒนาลานบุญลานปั ญญา เป็ นต้ น
แหล่งศูนย์รวมจิตใจ
แหล่ง ศูนย์รวมจิ ตใจ ของชาวบ้ านในชุม ชนหลวงพ่อเพชร ก็ คือวัดในชุม ชน มี 2 แห่ง
ได้ แก่ วัดเหล่าขวัญ และวัดนอกสุทธิ อาราม ที่ ช าวบ้ านใช้ เป็ นศูน ย์ รวมจิ ตใจ ในการประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และงานบุญประเพณีตา่ งๆ ของชุมชน วัดเหล่าขวัญ
แหล่งและสื่อเรี ยนรู้ในชุมชน
ในชุมชนหลวงพ่อเพชรมีแหล่งและสื่อเรี ยนรู้ในชุมชน หลายแหล่ง กระจายอยูท่ วั่ ชุมชน
ซึ่ง เป็ นแหล่ง เรี ยนรู้ ที่ มี ความส าคัญในการส่ง เสริ ม ความรู้ ความเข้ าใจ ทันข่าวสารต่างๆ ให้ กับ
ประชาชนในชุม ชน ที่ ส าคัญ มี 5 แหล่ง ได้ แก่ โรงเรี ยนประถมศึกษา 1 แห่ง วัด 2 แห่ง ที่ อ่า น
หนัง สื อประจ าหมู่บ้าน อี ก 1 แห่ง หอกระจายข่าวหมู่บ้าน 1 แห่ง จุดรั บสัญ ญาณเสี ย งไร้ สาย
เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ อีก 4 จุด ดังนี ้ โรงเรี ยน โรงเรี ยนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ เปิ ดสอน
ระดับชันอนุ
้ บาลจนถึงชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น มีครู ทงหมด
ั้
16 คน มีเด็กนักเรี ยนทังหมด
้
210 คน
เมื่อเด็กเรี ยนจบระดับประถมศึกษาแล้ วก็สามารถเดินทางไปเรี ยนต่อในระดับสูงขึน้ ได้ เนื่องจาก
ชุมชนหลวงพ่อเพชรอยูใ่ กล้ ตวั อาเภอและใกล้ ตวั จังหวัดพิษณุโลก การเดินทางสัญจรสะดวก แหล่ง
ที่ ส องก็ คื อ วัด ซึ่ ง นอกจากชาวบ้ า นจะใช้ เป็ นศูน ย์ ร วมจิ ต ใจ ในการประกอบกิ จ กรรมทาง
พระพุทธศาสนา และงานบุญประเพณีต่างๆ ของชุมชน แล้ วยังเป็ น ศูนย์กลางในการเรี ยนรู้ ทาง
พระพุทธศาสนาของคนในชุม ชน เป็ นที่ ปลูกฝั ง คุณธรรมและจริ ยธรรมให้ กับคนทุกเพศทุกวัย
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ในชุมชน รวมทังสื
้ ่อต่าง ๆ ที่เข้ าถึงประชาชนได้ ง่าย ได้ แก่โทรทัศน์ วิทยุ มีที่อ่านหนังสือประจา
หมู่บ้าน หอกระจายข่าวหมู่บ้าน เสี ยงไร้ สายของเทศบาลตาบลวัด โบสถ์ ที่มี การติดตัง้ จานรั บ
สัญญาณไว้ ตามจุดต่างๆในชุมชน เพื่อให้ ได้ รับข่าวสารอย่างทัว่ ถึง การสื่อสารโดยบุคคลในชุมชน
อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน แกนนากลุ่ม ต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึง การติดต่อกับ
ชุมชนภายนอก และการบอกเล่ากันปากต่อปากในการประชุมต่างๆ ภายในชุมชน
กลุม่ ด้ านสุขภาพในชุมชน
ชุมชนหลวงพ่อเพชรมีกลุ่ม ด้ านสุขภาพในชุมชน หลากหลายกลุ่มซึ่งได้ รวมตัวกัน ทังที
้ ่
เกิดขึ ้นโดยการส่งเสริ ม สนับสนุน จากทางการและจากการรวมตัวกันเอง ด้ วยความตระหนักและ
เห็นความสาคัญในเรื่ องสุขภาพ โดยมีกิจกรรมหลัก คือการสร้ างเสริมสุขภาพของกลุม่ ดังต่อไปนี ้
กลุม่ ออกกาลังกาย ชุมชนหลวงพ่อเพชรมีกลุ่มการออกกาลังกายทุกวัยที่ปฏิบตั ิกนั อย่างต่อเนื่อง ที่
เด่นชัดในชุมชน มี 5 กลุ่ม ได้ แก่ ชมรมรักสุขภาพ ชมรมเปตอง กลุ่มเต้ นแอโรบิก กลุ่มเล่นฟุตบอล
และ กลุม่ เล่นแบดมินตัน
กลุ่มที่ 1 คือ ชมรมรักสุขภาพ เริ่ มตัง้ แต่เมื่ อปี พ.ศ. 2537 เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขของ
สถานีอนามัยตาบลท้ อแท้ (ชื่อเดิม) ได้ รณรงค์เรื่ องการออกกาลังกายในผู้สงู อายุโดยใช้ วิธีการออก
กาลังกายใช้ ไม้ พลองแบบป้าบุญมี ก็มีผ้ สู งู อายุของในชุมชนหลวงพ่อเพชร สนใจ ประมาณ 40 คน
ที่ ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมเพราะ เห็นว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ สุขภาพของตนจะได้ ลดการเจ็บป่ วยลงได้ ซึ่งทา
กันอยูร่ ะยะหนึง่ แต่สมาชิกก็เริ่มทยอยหายไปทีละคน สองคน เนื่องจากไม่ชอบเพราะไม่สนุก จนถึง
ปี พ.ศ.2549 สมาชิกคนหนึ่งเสนอว่าน่าเอาเพลงพืน้ บ้ านที่เรี ยกว่าราวงย้ อ นยุคที่มีอยู่ดงั่ เดิมใน
ชุมชนมาดัดแปลงใช้ ประกอบการออกกาลังกายน่าจะดีกว่าเพราะท่าทางในการเคลื่อนไหวจะสนุก
จังหวะเพลงเร้ าใจ หลังจากนันจนถึ
้
งปั จจุบนั จึงใช้ ท่าราวงย้ อนยุคมาใช้ ออกกาลังกายเรื่ อยมา ทุก
วัน ใช้ เวลาทากิจกรรม ประมาณ 1 ชัว่ โมง เริ่ มตังแต่
้ เวลา 18.00 – 19.00 น. ที่ศาลาเอนกประสงค์
ของชุมชนหลวงพ่อเพชร
กลุ่มที่ 2 คือ ชมรมเปตอง สนับสนุนโดย ผู้ใหญ่บ้าน ที่ให้ การสนับสนุนในเรื่ องสถานที่
และอุปกรณ์ที่ใช้ เล่น ชมรมนี ้ตังขึ
้ ้นมานานแล้ ว ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2542 เล่นกันเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั มี
จานวนสมาชิก ประมาณ 30 คน อายุตงแต่
ั ้ 10 – 80 ปี เล่นกันในช่วงเวลาเย็น ตังแต่
้ เวลา 16.0021.00 น.ของทุกวัน ชมรมนี ้ได้ สร้ างชื่อเสียงให้ ชมุ ชนเป็ นอย่างมาก เพราะได้ รับรางวัลในการไปเข้ า
ร่วมแข่งขัน เปตองกับที่อื่นๆ มากมาย และยังจัดแข่งขันกันเองในชุมชนด้ วย ปี ละครัง้ อาจจะจัดใน
วันเด็ก วันปี ใหม่ หรื อ วันสงกรานต์ แล้ วแต่ชมรมจะกาหนด
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กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มเต้ นแอโรบิก ที่มาเริ่ มคึกคักอีกครัง้ เมื่อต้ นปี พ.ศ.2555 ซึ่งแต่เดิมเคย
เต้ น กัน ก่ อ นในช่ว งระยะหนึ่ง แล้ ว ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2537 และก็ ค่อ ยๆหายไป ซึ่ง จุด เริ่ ม ก็ ม าจาก
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ในชุมชนอีกเช่นเคย แต่มาระยะหลัง เริ่ มมาคึกคักอีกครัง้ โดยการรวมตัว
กันเองของคนในชุม ชนที่ ไ ด้ ไ ปสวดมนต์ทุกวันพระ ในวัดเหล่าขวัญ มี สมาชิ กประมาณ 20 คน
ช่วงแรกผู้ใหญ่บ้านจะอานวยความสะดวกเรื่ อง เปิ ดเครื่ องเสียง และจัดสถานที่ให้ แต่ระยะหลังๆ
สมาชิกจะทากันเอง เริ่มเต้ นตังแต่
้ เวลา 18.00 – 19.00 น. หน้ าวัดเหล่าขวัญทุกวัน
กลุ่ม ที่ 4 กลุ่ม เล่น ฟุต บอล ซึ่ง เป็ นการรวมตัวกัน ของเยาวชน และ วัยท างาน อายุ
ระหว่าง 15 – 30 ปี ประมาณ 20 คน โดยมีผ้ ชู ่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็ นผู้ส่งเสริ ม สนับสนุน หาอุปกรณ์
มาให้ ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2553 เนื่องจากเห็นว่าเป็ นประโยชน์ ต่อเยาวชนที่ จ ะได้ ใช้ เวลาว่างให้ เกิ ด
ประโยชน์ จะได้ ไม่มีเวลาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และจะได้ มีสขุ ภาพแข็งแรงด้ วย เล่นกัน ช่วงเย็น
ที่บริเวณลานปูน หน้ าศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนหลวงพ่อเพชร
กลุม่ ที่ 5 กลุ่มเล่นแบดมินตัน กลุ่มนี่ มีประมาณ 15 คน มีอายุ ระหว่าง 7-15 ปี รวมกลุ่ม
กันเอง เพราะต้ องการออกกาลังกายและหากิจกรรมที่สนุกสนานทาในช่วงเย็นหลังเลิกเรี ยน ตังแต่
้
เวลา 17.00-18.00 และถ้ าเป็ นวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ จะเริ่ มเล่นตังแต่
้ 15.00- 18.00 น. กลุ่มนี ้เริ่ ม
เล่นจริงจังเมื่อ พ.ศ.2554 จนถึง ปั จจุบนั
กลุ่ม เกษตรปลอดสารพิษ กลุ่ม นี น้ าแนวคิดเศรษฐกิ จ พอเพี ยงมาปฏิ บัติ ซึ่ง มี แกนนา
หลักๆประมาณ 7 คน มีความเป็ นมาก็คือตังแต่
้ ปี พ.ศ.2552 ช่วงนัน้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชดารัชของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั กาลังเป็ นกระแสทัว่ ประเทศ ทาให้ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรสาขาวัดโบสถ์ ได้ พาแกนนาทุกหมู่บ้านในอาเภอวัดโบสถ์ หมู่ละ 25 คน ซึ่งรวมไปถึง
ชุมชนหลวงพ่อเพชรด้ วย ไปศึกษาดูงาน ที่บ้านควาย จังหวัดสุพรรณบุรี และ จังหวัดพิษณุโลก
3 แห่ง ได้ แก่ บ้ านดอนม่วง อาเภอวัง ทอง บ้ านบางกระน้ อย อาเภอบางกระทุ่ม และบ้ านนาบัว
อาเภอนครไทย เพื่อไปดูวิธี การทาปุ๋ยหมัก การทาน ้าส้ มควันไม้ เตาถ่านเศรษฐกิจ การปลูกพืชผัก
ต้ นไม้ แบบผสมผสาน การเลี ้ยงปลา เลี ้ยงกบ การทาปุ๋ยชีวภาพใช้ เอง เน้ นในเรื่ องการไม่ใช้ สารเคมี
ต่อจากนันแกนน
้
าชุมชนหลวงพ่อเพชรที่ได้ ไปศึกษาดูงานมา นาโดยผู้ใหญ่บ้านได้ เขียนโครงการ
เสนอของบประมาณจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรสาขาวัดโบสถ์ เพื่อมาจัดอบรมกิจกรรมเหล่านี ้
ให้ กบั กลุม่ เกษตรแกนนาภายในชุมชน จานวน 25 คน โดยมีจดุ มุ่งหมายเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถ
เป็ นแกนนาดาเนินกิจกรรมเหล่านีต้ ่อในชุมชน เพื่อให้ ประชาชนมีรายเสริ มได้ ลดการใช้ สารเคมี
ลดภาวะหนี ้สิน และที่สาคัญลดปั ญหาการรับสารเคมีเข้ าสู่ร่างกาย ชาวบ้ านมีผกั ปลอดสารพิษไว้
กินเอง โดยวิทยากรก็คือผู้ที่ไปศึกษาดูงานนัน่ เอง ทาให้ ปัจจุบนั ชาวบ้ านหันมาทาตามแนวคิดนี ้
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กันมากขึ ้น โดยเฉพาะการปลูกผักกินเอง ที่เหลือก็ขายส่งให้ ร้านค้ าในชุมชนและนอกชุมชน หรื อตัง้
ขายเองหน้ าบ้ าน
กลุ่มอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กลุ่มนี ้มีส่วนช่วยในการดาเนินงานด้ านสุขภาพ
ส่วนหนึ่งนั่นก็คือด้ านสุขภาพจิตของคนในชุมชนหลวงพ่อเพชร เพราะการรวมกลุ่ม ทากิจ กรรม
เหล่านีท้ าให้ คนในชุมชนมีความสุข สนุกสนาน ร่ าเริ ง ในการเข้ าร่ วมกิจ กรรม ส่วนใหญ่จ ะเป็ น
ผู้สงู อายุและ ก่อตังขึ
้ ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2550 มีจานวนสมาชิกประมาณ 40 คน โดยวัฒนธรรมจังหวัด
เป็ นผู้จุดประกาย ให้ เกิดการรวมกลุ่มกันทังผู
้ ้ หญิงและผู้ชายผู้สูงอายุในชุมชน ที่ต้องการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ที่ร่วมกับ หมู่ 2 บ้ านท่าช้ าง ที่สนใจในเรื่ องนี ้เหมือนกัน รวมทังครู
้ ใน
โรงเรี ยนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ที่สนใจ โดยชักชวนผู้สูงอายุที่มีความสามารถในเรื่ องดนตรี
พื ้นบ้ านมารวมเล่น และแสดงในงานต่างๆในชุมชน และ ที่อื่นๆ เชิญให้ ไปแสดง และได้ มีการสืบ
ทอดดนตรี พื น้ บ้ าน สอนการเล่นดนตรี พื น้ บ้ า นแก่ ผ้ ูที่ส นใจโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรุ่ นหลัง
นอกจากนัน้ ยังได้ มีการดาเนินงาน กิจกรรมอื่นๆอีก เช่น มีการพบปะสัญจรของกลุ่มทุกเดือน โดย
ดาเนินการร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลท้ อแท้ เวียนกันไปตามพื ้นที่ในเขตรับผิดชอบ
ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท้ อแท้ ในวันสัญจรจะมีนกั วิชาการสาธารณสุข มาให้ ความรู้
การปฏิ บัติต น การดูแลสุข ภาพของผู้สูง อายุ มี ก ารออกตรวจสุข ภาพเบือ้ งต้ นโดยอาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ านแก่ผ้ มู าร่วมสัญจร มีการละเล่นสันทนาการ ร้ องเพลง สวดมนต์ ผู้สงู อายุ
ได้ มาพบปะแลกเปลี่ยน พูดคุยกัน ทาให้ ผ้ สู งู อายุได้ ผอ่ นคลายและได้ คลายความเครี ยด
บริบทด้ านสุขภาพ
บริ บทด้ านสุขภาพ ในชุมชนหลวงพ่อเพชร ประกอบไปด้ วย หน่วยบริ การสุขภาพ ผู้นา
การพัฒนาด้ านสุขภาพ และ วิธีการพัฒนาสุขภาพ ดังนี ้
หน่วยบริการสุขภาพ
หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บริ ก ารสุข ภาพ ประชาชนในชุม ชนหลวงพ่ อ เพชร มี 2 แห่ ง ได้ แ ก่
กองสาธารณสุขและสิ่ ง แวดล้ อมของเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ และ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ
ตาบลท้ อแท้ ที่ ตงอยู
ั ้ ่ในชุมชนหลวงพ่อเพชร ซึ่งการดาเนินงานด้ านสุขภาพของหน่วยงานทังสอง
้
เป็ นการท างานประสานความช่ ว ยเหลื อ กั น โดยส่ ว นใหญ่ เ ทศบาลจะเป็ นฝ่ าย สนับ สนุ น
งบประมาณและเจ้ าหน้ าที่ร่วมดาเนินการกับเจ้ าหน้ าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลท้ อแท้
ที่มีบทบาทการดาเนินงานสุขภาพมากกว่า เนื่องจาก มีบคุ ลากรสุขภาพที่พร้ อมกว่า ทัง้ เจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุข และ อาสาสมัค รประจ าหมู่ บ้ า น ซึ่ ง มากด้ ว ยความสามารถและประสบการณ์
โดยเฉพาะโดดเด่นในเรื่ องการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน และชาวบ้ านเคารพ
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นับ ถื อ และไว้ ว างใจในการท างานด้ า นสุขภาพ คอยให้ บ ริ ก ารสุขภาพทั่วถึ ง ประชาชนในพื น้ ที่
รับผิดชอบ ทัง้ 4 หมู่บ้านได้ แก่ หมู่ 2 บ้ านท่าช้ าง หมู่ 3และ หมู่ 4 บ้ านเหล่าขวัญ หมู่ 7 บ้ านหนอง
มะคัง มีจานวนหลังคาเรื อนที่รับผิดชอบ 917 หลังคาเรื อน อยู่ในเขตดูแลรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น 2 ส่วน คือ เทศบาลวัดโบสถ์ และ องค์การบริหารส่วนตาบลท้ อแท้ ดังตาราง 1
ชุมชน / หมู่บ้าน
ในตาบลท้ อแท้
1. ชุมชนหลวงพ่อเพชร
(หมู่ 3 บ้ านเหล่าขวัญ)
2. หมู่ 4 บ้ านเหล่าขวัญ
(ชุมชนเทพารุ่งเรื อง)
3. หมู่ 2 บ้ านท่าช้ าง
4. หมู่ 7 บ้ านหนองมะคัง
5. หมู่ 1 บ้ านท้ อแท้
6. หมู่ 5 บ้ านท้ อแท้
7. หมู่ 6 บ้ านดงกระบาก
8. หมู่ 8 บ้ านท่ากระดุน

เขตความรับผิดชอบด้ านสาธารณสุข
ทต.วัดโบสถ์
รพ.สต.ท้ อแท้
รพ.สต.บ้ านท้ อแท้

ตาราง 1 แสดงพืน้ ที่ในเขตรับผิดชอบด้ านสุขภาพของหน่ วยงานสุขภาพ ชุมชนหลวง
พ่ อเพชร
ผู้นาการพัฒนาด้ านสุขภาพ
ผู้น า ที่ มี บ ทบาทส าคัญ ในการพัฒ นาด้ า นสุข ภาพ ในชุม ชนหลวงพ่ อ เพชร น าโดย
บุคลากรสาธารณสุข ที่เป็ น นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ ที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า “หมอตู่” จาก
โรงพยาบาลส่ง เสริ ม สุขภาพต าบลวัดโบสถ์ ท าหน้ าที่ เป็ นผู้ส นับสนุนและเป็ นพี่ เลี ย้ งงานด้ า น
สุขภาพ ร่ วมกับ คณะกรรมการชุมชนหลวงพ่อเพชร อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ที่รับผิดชอบชุมชนหลวงพ่อเพชร ผู้ใหญ่บ้าน แกนนากลุ่มออกกาลังกาย
ราวงย้ อนยุค แกนนาอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม ประเพณี และ แกนนาเกษตรปลอดสารพิษ โดยกลุ่มผู้นา
เหล่ า นี ม้ ี บ ทบาททางด้ านสุ ข ภาพ ดัง นี ้ คณะกรรมการชุ ม ชน และ อสม. ท าหน้ าที่ เ ป็ น
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ผู้ประสานงาน เป็ นสื่ อกลาง เป็ นผู้ส่ง เสริ ม และร่ วมกิ จ กรรมส่ง เสริ ม สุข ภาพในชุม ชน รวมทัง้
การร่วมค้ นหาปั ญหาสุขภาพของชุมชน ร่วมจัดทาแผนสุขภาพและแผนชุมชนร่วมกับ โรงพยาบาล
ส่ง เสริ ม สุข ภาพต าบลท้ อ แท้ โดยมี สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลวัด โบสถ์ ที่ รั บ ผิ ด ชอบชุม ชนนี ้
คอยเป็ นผู้ประสานงาน ระหว่าง ชาวบ้ านกับ เทศบาลต าบลวัด โบสถ์ รวมทัง้ หน่วยงานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง สาหรับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แกนนากลุ่มออกกาลังกายราวงย้ อนยุค แกนนา
อนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม ประเพณี และ แกนนาเกษตรปลอดสารพิษ มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์และ
ให้ ความร่ วมมื อกับคณะกรรมการชุม ชนในการดาเนินงานด้ านสุขภาพ ซึ่งผู้นาเหล่านี ท้ ัง้ หมด
ได้ ร่วมกันพัฒนารู ปแบบกระบวนการมีส่วนร่ วมในการสร้ างสุขภาพในชุมชนหลวงพ่อเพชรอย่าง
ต่อเนื่อง
รูปแบบการพัฒนาสุขภาพประชาชนในชุมชนหลวงพ่อเพชร
รู ป แบบการพัฒ นาสุข ภาพประชาชนในชุม ชนหลวงพ่อ เพชร เป็ นรู ป แบบที่ เ น้ น
กระบวนการมีส่วนร่ วม ในการร่ วมคิด ร่ วมวางแผน และ ร่ วมปฏิบตั ิ โดยมี นกั วิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ (หมอตู่) ที่ได้ สงั่ สม ความรู้ และประสบการณ์ ด้ านนี ้ ดาเนินการร่วมกับแกนนาต่างๆ
ดังกล่าว โดยการพัฒนากระบวนการสุขภาพแบบมีส่วนร่ วมในชุมชน ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2541 จนถึง
ปั จจุบนั ดังนี ้
พ.ศ. 2545 - 2546 เริ่ มรู้จกั และนากระบวนการสามเหลี่ยมเขยื อ้ นภูเขา โดยนักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ ที่ ช าวบ้ านเรี ยกว่า “หมอตู่”ได้ ไ ปมี ส่วนร่ วมในการจัดทาพรบ.สุขภาพ
แห่งชาติ นามาประยุกต์ใช้ ในชุมชนนามาเขยื ้อนระบบสุขภาพของชุมชน กาเนิดยุทธศาสตร์ พลัง
ชุมชนกับการพัฒนาท้ องถิ่นน่าอยู่ เป็ นการพัฒนาศักยภาพแกนนาชุมชนให้ สามารถทาโครงการ
แก้ ไขปั ญหาร่ วมกันกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐได้ โดย เจ้ าหน้ าที่เป็ นพี่เลี ้ยงจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ กับ
ชุมชน ให้ แกนนาชุมชนเป็ นผู้ร่วมกาหนดทิศทางการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสนับสนุน
งบประมาณ โดยใช้ แผนแม่บทชุมชนเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้ กระบวนการ
พ.ศ. 2547- 2549 เป็ นยุคแห่งการพัฒนาเครื อข่ายความร่วมมือ เชื่อมโยงผู้คนให้ เข้ าหา
กัน ลุกขึ ้นมาทากิจกรรมดีๆร่วมกันตามปฏิทินวิถีชมุ ชน จุดประกายความคิดพลเมืองอาสา เพื่อมา
เอาธุระทางสังคมร่วมกัน ค้ นหากิจกรรมดีๆทาร่วมกัน ร่วมกันกาหนดสุขภาวะของตนเอง
พ.ศ. 2547 - 2549 นี่เองทาให้ สถานีอนามัยตาบลท้ อแท้ (ชื่อเดิม) ได้ รับคัดเลือกให้ เข้ า
ร่ วมโครงการวิจยั และพัฒนาชีวิตสาธารณะท้ องถิ่นน่าอยู่อาเภอวัดโบสถ์ และได้ จดั ทาเวทีตาบล
ท้ อ แท้ น่า อยู่ คนอยู่จ ะอยู่อ ย่า งไร เป็ นการระดมความคิด แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เพื่ อ ค้ น หาภาวะ
ความน่าอยู่ เป็ นสุขในชุมชนของตนเองตังแต่
้ อดีตปั จจุบนั และในอนาคตจะเกิดอะไรขึ ้น
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พ.ศ. 2549 นี ้ ดาเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การสร้ างเสริ มสุขภาวะคนในชุมชน
ตาบลท้ อแท้ และได้ ค้นหาคนต้ นแบบสร้ างสุขในชุมชนหมู่ละ 1 คน จานวน 8 หมู่บ้าน เพื่อนามา
เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ขยายผลในชุมชนให้ ผ้ ูคนร่ วมกระทา ในงานมหกรรมชุมชนเรี ยนรู้ อยู่
อย่างสุข
พ.ศ. 2551 เริ่ ม จากก่ อ ตัว คณะท างานค้ น หาคนต้ น แบบสร้ างสุข โดยคัด เลื อ กจาก
พัน ธมิ ต รสร้ างสุข ต าบลท้ อ แท้ แ ละต าบลใกล้ เ คี ย งมาเป็ นคณะกรรมการ โดยพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการเดิม ที่ มี อยู่แล้ ว ได้ จัดเวที แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ พัฒ นาแนวคิดคณะทางาน พัฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู้ จัดการความรู้ ค้ นหาความหมายความสุขของชุมชน สร้ างตัวชี ว้ ัดความสุข
ชุมชน โดยค้ นหาจากทุนทางสังคมเดิม ที่มีอยู่ด้านประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญา การดูแลสุขภาพ
ของชุมชน ครอบครัวอบอุน่ ชุมชนเข้ มแข็ง สิ่งแวดล้ อมดี
พ.ศ.2553 - 2554 การจัดเวทีเรี ยนรู้การพัฒนาแผนสุขภาพชุมชน เพื่อ พัฒนาศักยภาพ
ทักษะการเป็ นวิทยากรกระบวนการค้ นหาปั ญหาสุขภาพในชุมชน ให้ กับ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมูบ่ ้ าน ในพื ้นที่รับผิดชอบ ในเวทีได้ มีการจัดเวทีเรี ยนรู้การพัฒนาแผนสุขภาพชุมชน โดยมี
นักวิชาการระดับสาธารณสุขชานาญการ หรื อ “หมอตู”่ ที่รับงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุขและ
ประเมินผล ทาหน้ าที่เป็ นผู้ดาเนินรายการและวิทยากรกระบวนการ ซึ่งผู้เข้ าร่วมเวทีในครัง้ นี ้ ก็คือ
อสม.ในเขตพืน้ ที่ความรั บผิดชอบ 4 แห่ง ซึ่ง อสม.ของชุมชนหลวงพ่อเพชร เป็ นคณะกรรมการ
ชุมชนด้ วยถึง 7 คน จากทังหมด
้
11 คน โดยใช้ กรอบแนวคิดการดาเนินงานเรี ยนรู้จกั ตนเองพัฒนา
ตนเอง ปี 2554 สร้ างทีมวิทยากรชุมชน อสม. จัดเวทีเรี ยนรู้ พัฒนาแผนสุขภาพชุมชน 4 หมู่บ้าน
ระดมพลัง อสม.สาขาพัฒ นาแผนสุขภาพชุมชน ฝึ กทักษะการเป็ นวิทยากรกระบวนการค้ นหา
ปั ญหาสุขภาพในชุมชน ฝึ กการจัดทาแผนงานโครงการสร้ างเสริ มสุขภาวะชุมชนที่สอดคล้ องกับ
หมวดของธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์และให้ บริการในชุมชน
ส่ วนที่ 2 กระบวนการนาธรรมนู ญสุ ขภาพเทศบาลต าบลวั ด โบสถ์ ไ ปปฏิบั ติของชุ มชน
หลวงพ่ อเพชร ตาบลท้ อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
กระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ของชุมชนหลวงพ่อเพชร
เกิดขึ ้นโดย คณะกรรมการชุมชน ที่มีบทบาทหลักในการดาเนินการ และ ทาหน้ าที่ประสานความ
ร่ วมมือ กับ กลุ่ม แกนนาในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มแกนนาด้ านสุขภาพของชุม ชนหลวงพ่อเพชร
ที่ เ คยเข้ า ร่ ว มกระบวนการสร้ างธรรมนูญ สุข ภาพเทศบาลต าบลวัด โบสถ์ ได้ แ ก่ ผู้ใ หญ่ บ้ า น
กลุ่ ม แกนน าออกก าลั ง กายด้ วยร าวงย้ อนยุ ค กลุ่ ม แกนน าอนุ รั ก ษ์ วัฒ นธรรม กลุ่ ม เกษตร
ปลอดสารพิ ษ ซึ่ ง กลุ่ ม เหล่ า นี เ้ ป็ นกลุ่ม ผู้ ร่ ว มปฏิ บัติ ต ามนโยบาย และ กลุ่ ม การเมื อ ง ก็ คื อ
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สมาชิ กสภาเทศบาลที่ อาศัยและรั บผิดชอบชุม ชนนี ้ เป็ นผู้ประสานงานด้ านแผนงาน โครงการ
ระหว่างคณะกรรมการชุมชน กับ เทศบาลตาบลวัดโบสถ์และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้
ยังมี นักวิชาการสาธารณสุข ในพื ้นที่ ที่คอยเป็ นที่ปรึกษาการดาเนินงานด้ านสุขภาพให้ อีกด้ วย
กระบวนการนาธรรมนูญสุขภาพไปปฏิบตั ิ ในชุมชนหลวงพ่อเพชร มี 7 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. วางแผนในการนาธรรมนูญสุขภาพไปใช้ ในชุมชนหลวงพ่อเพชร
2. ระดมพลังชุมชนในการเข้ าสูก่ ระบวนการนาธรรมนูญสุขภาพไปใช้ ในชุมชน
3. การตัดสินใจเลือกประเด็นในธรรมนูญสุขภาพไปใช้
4. แปลงธรรมนูญสุขภาพไปปฏิบตั ิ
5. สรรหางบประมาณ : เสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
6. ปฏิบตั ติ ามแผนงาน โครงการ
7. ประเมินผล โครงการ
โดย มีรายละเอียดของขันตอนต่
้
าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. วางแผนในการนาธรรมนูญสุขภาพไปใช้ ในชุมชนหลวงพ่อเพชร
หลังจากคณะกรรมการชุมชนหลวงพ่อเพชร ได้ รับนโยบายตามเนื ้อหา สาระของธรรมนูญ
สุข ภาพเทศบาลต าบลวัด โบสถ์ ไ ปแล้ ว ต่ อ มา ได้ ด าเนิ น การประสานขอความร่ ว มมื อ จาก
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลท้ อแท้ ที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า
“หมอตู่” ซึ่งพวกเขาให้ ความเชื่อถื อและเชื่อมั่น ในความสามารถ และขอให้ เป็ นที่ปรึ กษาในเรื่ อง
ดังกล่าว จนกระทัง่ ได้ แนวทางการดาเนินการ
ต่อจากนันคณะกรรมการชุ
้
มชน ได้ ข้อสรุป คือ การวางแผนปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ชุมชนหลวงพ่อเพชร 4 ประเด็นหลัก ๆ ได้ แก่ 1. การขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานจากผู้ที่
เกี่ ยวข้ อง 2. การจัดเวทีค้นหาปั ญหาสุขภาพชุมชนเพื่อ รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน
3. กาหนดเป็ นแผนงานโครงการด้ านสุขภาพบรรจุลงในแผนชุมชน และ 4. การแสวงหาแหล่งที่จะ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยทุกขันตอนนั
้
นเน้
้ นให้ ประชาชนและ
แกนนาชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วม ตามคาบอกเล่า ต่อไปนี ้
“…ฉันไม่รู้จะเริ่ มต้นยังไงกันดี ก็เลยมาปรึ กษาหมอตู่ ก็เลยได้แนวทางว่าต้องจัด
เวที ให้ชาวบ้านมี ส่วนร่ วม เสนอปั ญหาสุขภาพ และ แนวทางแก้ไข ชาวบ้าน จะได้รู้
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เหมื อนพวกเรา แล้วพวกแกนนาในชุมชนหลวงพ่อเพชรที ่ไปประชุมธรรมนูญด้วยกัน
ต้องมาช่วยกัน” (G 4, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ,25 มกราคม 2555)
สอดคล้องกับ การให้สมั ภาษณ์ ของ Id1 และ Id3 ทีก่ ล่าวไว้ว่า
“...พอดี คณะกรรมการก็ ม าขอคาปรึ ก ษาว่ าจะทายัง ไงต่ อเกี ่ ยวกับ ธรรมนู ญ
สุขภาพ พีก่ ็ไม่ได้บอกตรงๆแต่ก็จะแนะวิ ธีการให้ว่าควรจะให้ชาวบ้านเข้ามามี ส่วนร่ วม
คิ ด ร่ วมหาปั ญหา และ แนวทางแก้ปัญหาสุขภาพด้วยกัน เขาจะได้รู้สึกเป็ นเจ้าของ
ด้วย (Id1,ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ,20 กุมภาพันธ์ 2555)
“…ฉันก็มาคุยกับคณะกรรมการชุมชนด้วยเหมื อนกัน เราก็คยุ กันว่า นอกจากมี
ทีป่ รึ กษาแล้ว ต้องมี คนช่วยทางานมากกว่านี ้ด้วย และที ่สาคัญต้องมี โครงการไปเสนอ
งบประมาณขอเทศบาล หรื อ หน่วยงานอืน่ ๆ ด้วย” (Id3,ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ,20 กุมภาพันธ์
2555)
2. ระดมพลังชุมชนในการเข้ าสูก่ ระบวนการนาธรรมนูญสุขภาพไปใช้ ในชุมชน
หลัง จากคณะกรรมการชุมชนได้ รับคาแนะนาจาก “หมอตู่” แล้ ว ต่อจากนัน้ ได้
ดาเนินการระดมพลังชุมชนในการเข้ าสู่กระบวนการนาธรรมนูญสุขภาพไปใช้ ในชุมชน 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ การ 1. ประสานความร่วมมือในชุมชน 2. การประชาสัมพันธ์ธรรมนูญสุขภาพแก่ประชาชน
และเชิญชวนเข้ าร่ วมกระบวนการ และ 3. สร้ างความเข้ าใจธรรมนูญสุขภาพของคนในชุมชน
หลวงพ่อเพชร
2.1 ประสานความร่ ว มมื อ แกนน าชุ ม ชนหลวงพ่ อ เพชร เพื่ อ ให้ แกนน าร่ ว ม
ประชาสัมพันธ์ ธรรมนูญสุขภาพภายในกลุ่มตนเองและประชาชนทัว่ ไป เข้ าร่ วมกระบวนการ โดย
คณะกรรมการชุม ชนได้ เข้ า ไปประสานขอความร่ ว มมื อ จาก แกนน าในชุม ชน ที่ เ คยเข้ า ร่ ว ม
กระบวนการสร้ างธรรมนูญสุขภาพให้ ร่วมดาเนินการ ได้ แก่ ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแกนนาออกกาลังกาย
ด้ วยราวงย้ อนยุค กลุ่มแกนนาอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ สมาชิกสภาเทศบาลที่
อาศัยและรับผิดชอบชุมชนนี ้ ให้ ช่วยประชาสัมพันธ์ ธรรมนูญสุขภาพ และเชิญชวนสมาชิกภายใน
กลุ่ม หรื อประชาชนในชุมชนเข้ าร่วมกระบวนการธรรมนูญ สุขภาพ และขอให้ สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลวัด โบสถ์ ที่ รั บ ผิ ดชอบในชุม ชนนี ้ ชี แ้ จ้ ง ความเป็ นมา วัต ถุป ระสงค์ หมวดต่า งๆเกี่ ย วกับ
ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ต่อที่ประชุม ในเวทีค้นหาปั ญหาสุขภาพของชุมชนหลวง
พ่อเพชร ตามคาบอกเล่า ดังนี ้
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“...เราก็ ไ ปขอให้ พ วกที ่ เ คยไปประชุ ม ธรรมนู ญ มาช่ ว ยเราด้ ว ย เพราะแค่
กรรมการมันมี ไม่กี่คน ก็ตอ้ งหาคนที จ่ ะช่วย ก็ให้ผใู้ หญ่ช่วยประกาศให้ชาวบ้านมาร่ วม
ประชุม ให้ผู้นาวัฒ นธรรม กับ ผู้นาออกกาลังกาย ช่ วยประกาศในกลุ่มเขา ให้
มาร่ วมกันเยอะๆ แล้วก็ให้ สท.แจ๋น (สมาชิ กสภาเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ) เขาพูดเรื ่ อง
ธรรมนูญ ค่ะ” (G3, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ , 23 มกราคม 2555)
สอดคล้องกับ การให้สมั ภาษณ์ ของ Id2 Id3 Id4 และ Id5 ทีก่ ล่าวไว้ว่า
“…ฉันก็จะไปพูดให้ชาวบ้านฟั งตอนที ่ประชุม ว่า เทศบาลมี ธรรมนูญสุขภาพใช้
แล้วนะ ประกาศใช้เป็ นลาดับที ่ 4 ของประเทศ ให้พวกเราภูมิใจ แล้วมันเป็ นข้อตกลง
ของทุก ภาคส่วน ร่ วมกันคิ ดร่ วมกันสร้างขึ้นมาใช้เป็ นกรอบแนวทางการทางานให้
คนมี สุขภาพดี เพราะถ้าเราทาตามแล้วประโยชน์ ก็จะได้ต่อตัวเราเอง ต่อชุมเราเอง
ทัง้ นัน้ ก่อนทาแผนงาน โครงการ ก็อยากให้ชาวบ้านของเราพิ จารณาประกอบการทา
ด้วย แล้วถ้าไม่ มีงบก็ เสนอแผนไปของบเทศบาลก็ ได้ (Id3, ผู้ให้สมั ภาษณ์ , 25
กุมภาพันธ์ 2555)
“…ผมก็จะไปบอกกลุ่ม อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี ของผม ให้เข้าร่ วมช่วยกัน
แสดงความคิ ดเห็นเรื ่ องธรรมนูญสุขภาพ พวกเราจะได้เอาไปทาต่อกันได้” (Id4, ผู้ให้
สัมภาษณ์ , 27 กุมภาพันธ์ 2555)
“…ฉันก็ได้เข้าไปร่ วมทาธรรมนูญกะเขาเหมื อนกัน ก็ไปบอกสมาชิ ก คุย กับพวก
ทีม่ าเต้นราวงย้อนยุค ให้ไปประชุมกันจ๊ ะ” (Id5, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ , 27 กุมภาพันธ์ 2555)
2.2 การประชาสั ม พั น ธ์ ธ รรมนู ญ สุ ข ภาพแก่ ป ระชาชนและเชิ ญ ชวนเข้ าร่ วม
กระบวนการ โดยให้ ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยประชาสัมพันธ์ธรรมนูญสุขภาพ และเชิญชวนสมาชิกภายใน
กลุม่ หรื อประชาชนในชุมชนเข้ าร่วมกระบวนการธรรมนูญสุขภาพ ตามคาบอกเล่า ดังนี ้
“...ผมก็ ประกาศ ตอนเช้า ตัง้ แต่ตีห้า ครึ่ ง ถึ ง เจ็ ดโมง ผมก็ เปิ ดเพลงธรรมนูญ
สุขภาพที ่เทศบาลให้มาก่อ น แล้วก็ ประกาศให้ประชาชนมาเข้าร่ วมเวที แสดงความ
คิ ดเห็นเรื ่องนี ้ ว่าอย่างน้อยให้มาหลังคาละ 1 คนมาร่ วมประชุม” (Id2, ผู้ให้สมั ภาษณ์
, 25 กุมภาพันธ์ 2555)
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สอดคล้องกับ การให้สมั ภาษณ์ ของ Id9 และ Id13 ทีก่ ล่าวไว้ว่า
“...ฉันก็ ได้ยินผู้ใหญ่ เขาประกาศ ตอนเช้า เปิ ดเพลงธรรมนูญสุขภาพด้วยฟั ง
แล้วก็ดีนะ มี ประโยชน์ดี” (Id9, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ , 25 กุมภาพันธ์ 2555)
“...ตอนเช้ า ๆ เห็ นผู้ใ หญ่ เ ขาประกาศให้แ ต่ ล ะบ้านส่ ง ตัวแทนไปร่ วมประชุม
บ้านละคน ให้ไปร่ วมแสดงความคิ ดเห็น ” (Id13, ผู้ให้สมั ภาษณ์ , 25 กุมภาพันธ์
2555)
2.3 สร้ างความเข้ าใจธรรมนูญสุขภาพของคนในชุมชนหลวงพ่อเพชร
คณะกรรมการชุมชนได้ เข้ าไปขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลตาบลวัด
โบสถ์ที่รับผิดชอบและอาศัยอยูใ่ นชุมชนนี ้ ให้ เป็ นผู้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมให้ ทราบ ถึงที่มา วัตถุประสงค์
ความสาคัญ และ หมวดต่างๆของธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ เพื่อสร้ างความเข้ าใจ
ให้ กบั ผู้เข้ าร่วมประชุมว่าควรจะใช้ เป็ นแนวทางในการจัดทาแผนสุขภาพของชุมชน ก่อนที่จะเริ่ มเข้ า
สูก่ ิจกรรมค้ นหาปั ญหาสุขภาพชุมชน ตามคาบอกเล่า ดังนี ้
“...เราก็ขอให้ สท.แจ๋น (สมาชิ กสภาเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ) พูดเรื ่ องธรรมนูญ
สุขภาพ ก่อนเริ่ มประชุม คนที ่เข้าร่ วมประชุมจะได้รู้ว่ามันเป็ นยังไง มายังไง” (G2,
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ,25 มกราคม 2555)
สอดคล้องกับ การให้สมั ภาษณ์ ของ Id3 และ Id5 ทีก่ ล่าวไว้ว่า
“…ฉันก็ จ ะไปพูดให้ช าวบ้านฟั ง ตอนที ่ประชุม ทาแผนสุข ภาพ ว่ า เทศบาลมี
ธรรมนูญสุขภาพใช้แล้วนะ ประกาศใช้เป็ นลาดับที ่ 4 ของประเทศ ให้พวกเราภูมิใจ
แล้วมันเป็ นข้อตกลงของทุกภาคส่วน ร่ วมกันคิ ดร่ วมกันสร้ างขึ้ นมาใช้เป็ นกรอบแนว
ทางการทางานให้คนมี สขุ ภาพดี เพราะถ้าเราทาตามแล้วประโยชน์ก็จะได้ต่อตัวเราเอง
ต่อชุมเราเอง ทัง้ นัน้ ก่อนทาแผนงาน โครงการ ก็อยากให้ชาวบ้านของเราพิ จารณา
ประกอบการทาด้วย แล้วถ้าไม่ มีงบก็ เสนอแผนไปของบเทศบาลก็ ได้ และที ่สาคัญ
เทศบาลเราประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพเป็ นลาดับที ่ 4 ของประเทศนะ” (Id3, ผู้ให้
สัมภาษณ์ ,25 มกราคม 2555)
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“...สท.(สมาชิ กสภาเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ) เข้าพูดเก่ งอยู่แล้ว ชาวบ้านจะได้
ฟั ง จะได้เข้าใจ เพราะบางคนก็ ไม่ ค่อยรู้ บางคนก็ไม่ ค่อยได้มาฟั งตอนที ่เทศบาลเขา
มาแจกธรรมนูญ บางคนก็ ไม่ ได้อยู่บ้าน ก็ ไม่ รู้” (Id5, ผู้ให้สมั ภาษณ์ ,25 มกราคม
2555)
3. การตัดสินใจเลือกประเด็นในธรรมนูญสุขภาพไปใช้ ปฏิบตั ิ
คณะกรรมการชุม ชน ได้ ตัด สิ น ใจเลื อ กประเด็น ในธรรมนูญสุข ภาพไปใช้ โดยมี
ขันตอนย่
้
อย ๆ 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1. ค้ นหาปั ญหาสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในชุมชนหลวงพ่อเพชร
2. รวบรวมปั ญหา วิเคราะห์ปัญหา และ ข้ อเสนอในการแก้ ไขปั ญหา ชุมชนหลวงพ่อเพชร และ
3. กาหนดแผนงาน โครงการให้ สอดคล้ องกับหมวดธรรมนูญสุขภาพและบรรจุ ลงในแผนชุมชน
โดยมีรายละเอียด ขันตอน
้
ย่อย ๆ ดังต่อไปนี ้
3.1 ค้ นหาปั ญหาสุขภาพแบบมีสว่ นร่วมในชุมชนหลวงพ่อเพชร
คณะกรรมการชุมชนได้ จัด เวที ค้นหาปั ญหาสุขภาพในชุมชนหลวงพ่อเพชร
เพื่อ ต้ องการให้ ชาวบ้ านในชุมชนหลวงพ่อเพชรมีส่วนร่ วมในการค้ นหาปั ญหาสุขภาพในชุมชน
โดย คณะกรรมการชุม ชนได้ แบ่ง บทบาทหน้ าที่ กันก่อนลงชุม ชน ในการเป็ น ผู้ด าเนินรายการ
ผู้จดบันทึกและรวบรวมข้ อมูล และ ผู้ช่วยเหลือทัว่ ไป ต่อจากนันจึ
้ งลงชุมชน จัดเวทีค้นหาปั ญหา
สุขภาพ ซึ่ง ในเวที มี ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุม ประกอบไปด้ วย คณะกรรมการชุ ม ชน อสม. ผู้ใหญ่ บ้าน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ที่รับผิดชอบ แกนนาต่าง ๆ ในชุมชน รวมทัง้ ประชาชนใน
ชุม ชนหลวงพ่อ เพชร รวมทัง้ สิ น้ กว่ า 90 คน โดยมี นัก วิ ช าการสาธารณสุข ช านาญการ จาก
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลท้ อแท้ คอยเป็ นพี่เลีย้ งให้ คาปรึ กษาและแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า
ระหว่างดาเนินกิจกรรมสุขภาพ ตามคาบอกเล่า ต่อไปนี ้
“…เราก็ถามปั ญหาสุขภาพในชุมชนว่าเป็ นไง เราควรจะแก้ไขกันไงดี แล้วก็จะ
มี อีกคนทาหน้าที ่จดบันทึ กในกระดาษใหญ่ หน้าเวที พอได้ข้อมู ลแล้วก็ จะเอาไปให้ที่
อนามัย ช่วยกันคิ ดแผนงาน โครงการ อีกทีนึง แล้วก็จดั ให้เข้าตามหมวดธรรมนูญ เพื อ่
ของบเทศบาล หรื อ อบต. ไปทาต่อนะค่ะ” (G3, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ,19 มกราคม 2555)
สอดคล้องกับ การให้สมั ภาษณ์ ของ Id2 Id3 Id4 และ Id5 ทีก่ ล่าวไว้ว่า
“....ในเวที เขาก็ ให้พวกที ่เข้าร่ วมประชุม คิ ดว่า ปั ญหาสุขภาพในชุมชนเรามี
อะไรบ้าง แล้วจะช่วยกันแก้ยงั ไง” (Id4, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ , 27 กุมภาพันธ์ 2555)
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“...เขาก็ให้ช่วยกันคิ ด ว่าปั ญหาสุขภาพบ้านเราเป็ นยังไง กันบ้าง แล้วเราจะมี
วิ ธีแก้ไขยังไง ฉันก็เสนอแนะไปว่าต้องออกกาลังกาย สุขภาพจะได้แข็งแรง โดยเฉพาะ
พวกผูส้ ูงอายุ” (Id5, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ , 27 กุมภาพันธ์ 2555)
3.2 รวบรวมปั ญหา วิเคราะห์ปัญหา และ ข้ อเสนอในการแก้ ไขปั ญหา ชุมชนหลวง
พ่อเพชร
หลังจากได้ ข้อเสนอปั ญหาสุขภาพของชุมชน รวมทัง้ ข้ อเสนอแนะ ของชุมชน
หลวงพ่อเพชรแล้ ว คณะกรรมการชุมชนได้ ดาเนินการรวบรวมปั ญหาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน
ร่ ว มกับ สมาชิ ก สภาเทศบาลตาบลวัด โบสถ์ ที่ รั บผิ ด ชอบชุม ชนนี (้ สท.แจ๋น ) และ นัก วิ ช าการ
สาธารณสุขชานาญการ(หมอตู่) เพื่อประเมินความรุ นแรง และความสาคัญของปั ญหาในชุมชน
หลวงพ่อเพชรโดยนาข้ อมูลที่ได้ มาประกอบการพิจารณา กาหนดเป็ น แผนงาน โครงการแก้ ปัญหา
สุขภาพ ตามคาบอกเล่าต่อไปนี ้
“...พอได้ปัญหาสุขภาพที ช่ าวบ้านช่วยกันเสนอแล้ว พวกเราก็เอาปั ญหาที ่ได้ไป
ปรึ กษา กับ สท.แจ๋ น(สมาชิ กสภาเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ) และ หมอตู่ ว่าจะเอาไงดี
ทาโครงการอะไรดี ” (G2, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ,19 มกราคม 2555)
สอดคล้องกับ การให้สมั ภาษณ์ ของ Id1 และ Id3 ทีก่ ล่าวไว้ว่า
“...พีก่ ็ช่วยคณะกรรมการชุมชนดูนะ ปั ญหาสุขภาพว่าเขาควรจะทาอะไร จะทา
โครงการ ทาแผน กันยังไง” (Id1,ผู้ให้สมั ภาษณ์ ,20 กุมภาพันธ์ 2555) “...ฉันกับ
คณะกรรมการชุมชนก็ได้ไปปรึ กษาหมอตู่ว่าปั ญหาสุขภาพของชาวบ้าน มันเป็ นแบบนี ้
เราจะทาโครงการอะไรดี ให้มนั สอดคล้องธรรมนูญสุขภาพด้วย“ (Id3, ผู้ให้สมั ภาษณ์
,25 มกราคม 2555)
4. แปลงธรรมนูญสุขภาพไปปฏิบตั ิ
หลังจากเสร็ จขันตอนวิ
้
เคราะห์ปัญหา และได้ ข้อเสนอแนะในการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพ
ในชุมชนหลวงพ่อเพชรแล้ ว คณะกรรมการชุมชน ได้ แปลงนโยบายของธรรมนูญสุขภาพเทศบาล
ตาบลวัดโบสถ์ไปสู่การปฏิบตั ิ มี 2 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1. เปรี ยบเทียบปั ญหากับหมวดของธรรมนูญ
สุขภาพ และ2. กาหนดแผนงาน โครงการให้ สอดคล้ องกับหมวดธรรมนูญสุขภาพและบรรจุ ลงใน
แผนชุมชน โดยมี นักวิชาการสาธารณสุขคอย เป็ นพี่เลี ้ยง มีรายละเอียด ดังนี ้
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4.1 เปรี ยบเทียบปั ญหากับหมวดของธรรมนูญสุขภาพ
เมื่อได้ ปัญหาสุขภาพในชุมชนหลวงพ่อเพชรแล้ ว คณะกรรมการชุมชน ร่วมกับ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ที่รับผิดชอบชุมชนนี ้ และ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
จากโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลท้ อแท้ ได้ ร่วมกัน เปรี ยบเทียบปั ญหากับหมวดของธรรมนูญ
สุขภาพ ตามคาบอกเล่าต่อไปนี ้
“...พวกเรา กับ หมอตู่ และ สท.แจ๋ น (สมาชิ กสภาเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ) ก็
เอาปั ญหามาเที ยบกับธรรมนูญ ว่ามันตรงกับหมวดไหน ” (G5, ผู้ให้สมั ภาษณ์ ,19
มกราคม 2555)
สอดคล้องกับ การให้สมั ภาษณ์ ของ Id1 และ Id3 ทีก่ ล่าวไว้ว่า
“...พี ่ก็ ช่ว ยเขาดู น ะ ปั ญ หาสุข ภาพว่ า มันน่ าจะเข้ า หมวดไหน ของธรรมนู ญ
สุข ภาพ เพราะบางที เ ข้ า ไม่ รู้ ว่ า มัน เข้ า หมวดไหนแน่ ” (Id1,ผู้ ใ ห้ ส ัม ภาษณ์ ,20
กุมภาพันธ์ 2555)
“...ฉันกับคณะกรรมการชุมชนก็ได้ไปปรึ กษา กะ หมอตู่ว่าปั ญหาสุขภาพ เป็ น
แบบนี ้ มันควรจะอยู่หมวดไหนดี “ (Id3, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ,25 มกราคม 2555)
4.2

กาหนด โครงการให้ สอดคล้ องกับหมวดธรรมนูญสุขภาพและบรรจุ ลงในแผน

ชุมชน
หลังจากวิเ คราะห์ ปัญหาสุขภาพในชุม ชนหลวงพ่อเพชรแล้ ว คณะกรรมการ
ชุมชน ก็ได้ ร่ วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ และ นักวิชาการสาธารณสุข ปรับเปลี่ยน
นโยบายให้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในชุมชนหลวงพ่อเพชร โดยการ กาหนดเป็ น โครงการให้ สอดคล้ อง
กับหมวดธรรมนูญสุขภาพบางหมวดที่สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาของชุมชน และ บรรจุลงในแผน
ชุมชน ระหว่างปี พ.ศ. 2554- พ.ศ.2556 ของชุมชนหลวงพ่อ เพชร ได้ โครงการสนับสนุน ทัง้ หมด
จานวน 12 โครงการ ดังนี ้
หมวดที่ 3 การจัดระบบสุขภาพที่ พึง ประสงค์ต่อสุขภาวะชาวเทศบาลตาบล
วัดโบสถ์ ข้ อที่ 11 ส่งเสริ มสนับสนุนการออกกาลังกายที่เหมาะสมตามวัย ได้ แก่ โครงการรณรงค์
ป้องกันเยาวชนมั่วสุมยาเสพติด ส่งเสริ มการเล่นกี ฬาเปตองให้ แก่เยาวชน โครงการสร้ างเสริ ม
ความสุข 6 ขาแก่ผ้ สู ูงอายุ โครงการก่อสร้ างลานกี ฬาเอนกประสงค์ คศล.กว้ าง20เมตร ยาว40
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เมตร และ โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์บริ เวณรอบ ๆ บึงสาธารณะ ทัง้ 2 แห่งให้ เป็ นสวนสาธารณะ
ในชุมชน ซึง่ เป็ นแนวทางในการแก้ ปัญหา ปั ญหาโรคอ้ วน และโรคไม่ตดิ ต่อต่าง ๆ
หมวดที่ 4 การควบคุม ป้องกันปั จจัยที่คกุ คามต่อสุขภาพ สุขภาวะชาวเทศบาล
ตาบลวัดโบสถ์ ข้ อที่ 13 ควบคุมขยะ สิ่งปฏิกลู กลิ่น การเผา ควัน ความเร็ วรถ เสียง ฝุ่ นละออง ให้
อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมตามกฎหมายและเกณฑ์ที่กาหนดร่วมกัน ได้ แก่ โครงการรณรงค์การคัดแยก
ขยะ ทิ ้งขยะในที่รองรับ ข้ อที่ 14 ควบคุมป้องกันภัยจาก คน แมลง และสัตว์ ที่นาและเป็ นพาหะนา
โรคมาสูช่ มุ ชน ได้ แก่ โครงการรณรงค์ทาความสะอาดชุมชนในวันสาคัญ และโครงการรณรงค์ปลูก
ต้ นไม้ ล ดภาวะโลกร้ อน ข้ อที่ 16 ควบคุมและป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติในพืน้ ที่เทศบาล
ตาบลวัดโบสถ์ ได้ แก่ โครงการติดตังถั
้ งดับเพลิงป้องกันอัคคีภยั ภายในชุมชนหลวงพ่อเพชร ข้ อที่ 17
ควบคุมสิ่งเสพติดที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพทุกประเภทให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ได้ แก่ โครงการ บุญประเพณีปลอดเหล้ า/วัดปลอดเหล้ า (วัดไม่ใช่บาร์ ศาลาไม่ใช่บอ่ น) ซึ่ง
เป็ นแนวทางในการแก้ ปัญหา เรื่ องขยะ ไข้ เลือดออก และ ยาเสพติด
หมวดที่ 8 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ และบริ การข้ อมูล ข้ อที่ 31 จัดให้ มี
การประชาสัม พัน ธ์ และเผยแพร่ ข้ อ มูล ข่าวสารด้ า นสุข ภาพและสุข ภาวะ เพื่ อการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพ ด้ วยช่องทางที่หลากหลาย อย่างต่อเนื่อง ได้ แก่โครงการเสริ มสร้ างและส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ และความสามารถในการจัดการของชุมชน ซึ่งเป็ นแนวทางในการแก้ ปัญหา เรื่ องภาวะ
หนี ้สินของประชาชน
หมวดที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง ข้ อที่ 36 สนับสนุนและส่งเสริ มความรู้ตามปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ยง ส่ง เสริ ม บุค คลหรื อกลุ่ม ตัว อย่างด้ านการผลิตเอง ใช้ เอง กิ น เอง อย่า งเป็ น
รู ปธรรม โดยเน้ นการใช้ เกษตรอินทรี ย์ ปลอดสารพิษ ได้ แก่ โครงการถนนกินได้ และ โครงการ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมูบ่ ้ าน เรี ยนรู้อยูเ่ ย็นเป็ นสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริ มกลุ่มอาชีพจักสาน โครงการส่งเสริ มการปลูกมะพร้ าวน ้าหอมสร้ างรายได้ ซึ่งเป็ น
แนวทางในการแก้ ปัญหา เรื่ องสารเคมีในการเกษตร รวมทัง้ ปั ญหาหนี ้สินของชาวบ้ าน
หมวดที่ 10 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา ได้ แก่ โครงการ
ข้ อที่ 42ให้ มีการสืบค้ นข้ อมูล การฟื น้ ฟู การถ่ายทอด การอนุรักษ์ พัฒนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของวัดโบสถ์ ได้ แก่ โครงการอนุรักษ์ประเพณีตกั บาตรเทโวและแข่งขันเรื อยาว และ
โครงการ จัดตังศู
้ นย์เรี ยนรู้ ประเพณี วัฒนธรรมภูมิ ปัญญาพืน้ บ้ าน (เพลงพืน้ บ้ าน,ราวงย้ อนยุค ,
กลองยาว,การเล่นเพลงพื ้นบ้ าน,สมุนไพร ซึ่งเป็ นแนวทางในการแก้ ปัญหา เรื่ องวัฒนธรรมที่เสื่อม
และกาลังจะหายไป ตามคาบอกเล่า ดังต่อไปนี ้
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“...เราก็ช่วยกันคิ ดว่าจะทาโครงการอะไรกันดี ที ่มนั เข้ากับธรรมนูญสุขภาพแล้ว
แล้วจะทายังไง แล้วเราก็ให้หมอตู่ช่วยปรับชื ่อโครงการให้ดี เราจะได้เอาไปใส่ในแผน
ชุมชน”(G7, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ,19 มกราคม 2555)
สอดคล้องกับ การให้สมั ภาษณ์ ของ Id1 และ Id3 ทีก่ ล่าวไว้ว่า
“...พี ก่ ็ ช่วยคณะกรรมการชุมชนดูนะ โครงการไหน มันสอดคล้องกับธรรมนูญ
สุขภาพ หมวดไหน ยังไง” (Id1,ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ,20 กุมภาพันธ์ 2555)
“...ก็ มี คณะกรรมการชุ ม ชน ฉัน และก็ “หมอ ตู่ ” ช่ ว ยกัน คิ ด โครงการ
สอดคล้องกับธรรมนู ญ สุข ภาพของเรา แต่ ก็ไ ม่ ครบทุกหมวดนะ ก็ ทาเฉพาะที ่เ ป็ น
ปั ญหาของชุม ชน เสร็ จแล้วก็ เอาไปใส่ในแผนชุมชน” (Id3, ผู้ให้ส ัมภาษณ์ ,25
มกราคม 2555)
5. สรรหางบประมาณ : เสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
เมื่ อ กาหนดโครงการสุขภาพที่สอดคล้ องกับหมวดของธรรมนูญสุขภาพตาบลวัด
โบสถ์และได้ บรรจุลงในแผนชุมชนแล้ ว ต่อจากนัน้ คณะกรรมการชุมชนจึงมอบหมายให้ สมาชิก
สภาเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ เป็ นผู้ประสาน ดาเนินการเสนอของบประมาณสนับสนุนโครงการ ทัง้
12 โครงการที่กาหนดไว้ แล้ ว จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่างๆ เช่น เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ เกษตร
อาเภอวัดโบสถ์ วัฒนธรรมอาเภอวัดโบสถ์ ป่ าไม่อาเภอวัดโบสถ์ รวมทังองค์
้ กรเอกชน ซึ่งหน่วยงาน
ดังกล่าวได้ อนุมตั ติ ามเสนอทัง้ 12 โครงการ ตามคาบอกเล่า ดังนี ้
“...พวกเราก็ปรึ กษากับ สท. แจ๋น(สมาชิ กสภาเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ) กับ หมอ
ตู่ จัด ตามธรรมนู ญ สุ ข ภาพ และก็ ใ ห้ สท.แจ๋ น ไปช่ ว ยของบประมาณสนับ สนุน
โครงการ เทศบาล และ ทีอ่ ืน่ ๆด้วย“(G8, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ , 19 มกราคม 2555)
สอดคล้องกับ การให้สมั ภาษณ์ ของ Id3 และ Id6 ทีก่ ล่าวไว้ว่า
“…ฉันก็ คอยเป็ นผู้ประสาน การของบประมาณจากหน่วยต่างๆให้ ส่วนใหญ่ก็
เทศบาล นัน่ แหละ” (Id3,ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ,20 กุมภาพันธ์ 2555)
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“…ฉันเองก็สนับสนุนงบประมาณ ให้เขาทาเรื ่อง สุขภาพ โครงการเขาเสนอมา
ถ้ามันเข้าธรรมนูญเทศบาล ก็ จะสนับสนุนงบประมาณให้ตามเสนอ ” (Id6, ผู้ให้
สัมภาษณ์ ,25 มกราคม 2555)
6. ปฏิบตั ติ ามแผนงาน โครงการ ที่ได้ กาหนด
การปฏิบตั ิตามแผนงานโครงการ ที่สอดคล้ องกับ ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัด
โบสถ์ ของคณะกรรมการชุม ชนหลวงพ่อเพชรนัน้ ดาเนินการไปแล้ ว 9 โครงการ เหลื อเพี ยง 3
โครงการ ที่ยงั ไม่ได้ ดาเนินการ สาหรับโครงการที่ดาเนินการไปแล้ ว ได้ แก่ โครงการรณรงค์ป้องกัน
เยาวชน มัว่ สุมยาเสพติด ส่งเสริ มการเล่นกีฬาเปตองให้ แก่เยาวชน โครงการก่อสร้ างลานกีฬา
เอนกประสงค์ โครงการสร้ างเสริมความสุข 6 ขาแก่ผ้ สู งู อายุ โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์บริ เวณรอบ
ๆ บึงสาธารณะ โครงการรณรงค์ทาความสะอาดชุมชนในวันสาคัญ โครงการรณรงค์ปลูกต้ นไม้
ลดภาวะโลกร้ อน โครงการ บุญประเพณีปลอดเหล้ า/วัดปลอดเหล้ า (วัดไม่ใช่บาร์ ศาลาไม่ใช่บอ่ น)
โครงการพัฒ นาศัก ยภาพคณะกรรมการหมู่บ้า น เรี ยนรู้ อยู่เ ย็น เป็ นสุขตามแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียง โครงการอนุรักษ์ ประเพณีตกั บาตรเทโวและแข่งขันเรื อยาว และ โครงการ จัดตังศู
้ นย์
เรี ยนรู้ประเพณีวฒ
ั นธรรมภูมิปัญญาพื ้นบ้ าน ตามคาบอกเล่า ดังนี ้
“...พวกเราก็ทาไปหลายโครงการแล้วนะ ทัง้ โครงการส่งเสริ มผู้สูงอายุ โครงการ
ตักบาตรเทโว แข่ ง เรื อ โครงการปลอดเหล้าเข้าพรรษา อะไรอย่ างนี ้ “(G5, ผู้ใ ห้
สัมภาษณ์ , 19 มกราคม 2555)
สอดคล้องกับ การให้สมั ภาษณ์ ของ Id10 และ Id13 ทีก่ ล่าวไว้ว่า
“…คณะกรรมการชุมชน กับ อสม. เขาก็ทาโครงการทาความสะอาดชุมชนกัน
พวกเราก็ร่วมมื อกับเขา บ้านเราก็จะได้สะอาด” (Id10,ผู้ให้สมั ภาษณ์ ,27 กุมภาพันธ์
2555)
“…กรรมการชุมชน ก็ ทาสนามเปตอง มี ลูกเปตอง มาให้เราเล่นตอนเย็นๆ ทุก
วันบางทีก็เล่นกันจนมื ดค่า” (Id13, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ,28 มกราคม 2555)
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7. ติดตาม ประเมินผล โครงการ
การติด ตาม ประเมิ นผล คณะกรรมการชุม ชนหลวงพ่อ เพชร ร่ วมกับ นักวิ ช าการ
สาธารณสุข (หมอตู่) ในการประเมินผลโครงการ แต่ประเมินเพียงแค่กระบวนการ และ ความพึง
พอใจ ยังไม่ได้ ประเมิน ถึงขัน้ ผลลัพธ์ ต่อสุขภาพ และไม่พบการประเมิน ผลในภาพรวมของการ
ปฏิบตั ติ ามธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ทงหมด
ั้
ซึ่งโครงการที่ได้ ติดตาม ประเมินผลไป
แล้ ว มีจานวน 4 โครงการ ได้ แก่ โครงการรณรงค์ป้องกันเยาวชน มัว่ สุมยาเสพติดส่งเสริ มการเล่น
กีฬา เปตองให้ แก่เยาวชน โครงการก่อสร้ างลานกีฬาเอนกประสงค์ โครงการสร้ างเสริ มความสุข
6 ขาแก่ผ้ สู งู อายุ และ โครงการ บุญประเพณีปลอดเหล้ า/วัดปลอดเหล้ า ตามคาบอกเล่า ดังนี ้
“…เราก็ ไ ปติ ด ตามดู ว่ า พอมี ล านกี ฬ ามี คนไปใช้ ม าก น้ อ ย ขนาดไหน แล้ ว
โครงการที ่สนับสนุนเปตอง มันไปเล่นกันไหม” (G1, ผู้ให้สมั ภาษณ์ , 19 มกราคม
2555)
“...โครงการสร้ างเสริ มความสุข 6 ขาแก่ ผู้สูงอายุ ก็ได้ประเมิ นความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุ ว่าเขาชอบกิ จกรรมที ่ทาให้ไหม ส่วน โครงการ บุญประเพณี ปลอดเหล้า
วัดปลอดเหล้า เราก็จดั เวทีเสวนา ว่าหลังจากเขาเข้าโครงการแล้ว พอมี งานบุญเขายัง
กิ นเหล้ากันอีกไหม” (Id10,ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ,27 กุมภาพันธ์ 2555)
จากการศึกษากระบวนการนาสาระธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ไปปฏิบตั ิ
ของชุมชนหลวงพ่อเพชร ทัง้ 7 ขันตอน
้
พบว่า ผู้ที่มีบทบาทในการนากระบวนการนาสาระธรรมนูญ
สุข ภาพเทศบาลต าบลวัด โบสถ์ ไ ปปฏิ บัติ ข องชุ ม ชนหลวงพ่ อ เพชร ประกอบด้ ว ย บุค ลากร
สาธารณสุข คณะกรรมการชุม ชนหลวงพ่อเพชร อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สมาชิ กสภา
เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ที่รับผิดชอบชุมชนหลวงพ่อเพชร ผู้ใหญ่บ้าน แกนนากลุ่มออกกาลังกายรา
วงย้ อนยุค แกนนาอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี และ แกนนาเกษตรปลอดสารพิษ โดยกลุ่มผู้นา
เหล่านีม้ ีบทบาททางด้ านสุขภาพ ดังนี ้ บุคลากรสาธารณสุข ทาหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุนและเป็ นพี่
เลี ้ยงงานด้ านสุขภาพ คณะกรรมการชุมชน และ อสม. ทาหน้ าที่เป็ น ผู้ประสานงาน เป็ นสื่อกลาง
เป็ นผู้สง่ เสริม และร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน รวมทัง้ การค้ นหาปั ญหาสุขภาพของชุมชน
จัดทาแผนสุขภาพและแผนชุมชนร่ วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลท้ อแท้ สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ที่รับผิดชอบชุมชนนี ้ ทาหน้ าที่ เป็ นผู้ประสานงาน ระหว่าง กลุ่มแกนนา
สุขภาพ กับ เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ รวมทัง้ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง สาหรับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
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ผู้ใหญ่บ้าน แกนนากลุม่ ออกกาลังกายราวงย้ อนยุค แกนนาอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม ประเพณี และ แกน
นาเกษตรปลอดสารพิษ มี บทบาทในการประชาสัม พันธ์ และให้ ความร่ วมมือกับคณะกรรมการ
ชุมชนในการดาเนินงานด้ านสุขภาพ ซึง่ ผู้นาเหล่านี ้ทังหมด
้
ได้ ร่วมกันพัฒนารูปแบบกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของประชาชนในชุมชนหลวงพ่อเพชรอย่างต่อเนื่อง
ส่ วนที่ 3 ปั ญหา อุปสรรค การดาเนินการ
คณะกรรมการชุม ชนหลวงพ่ อ เพชร พบปั ญ หา อุป สรรค การด าเนิ น การขับ เคลื่ อ น
ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ มี 2 ประเด็นหลัก คือ 1. คณะกรรมการชุมชนขาดความรู้
ความเข้ าใจในเนื ้อหา สาระธรรมนูญสุขภาพ และ 2. คณะกรรมการชุมชนขาดความรู้และทักษะใน
การวางแผน ดังนี ้
1. คณะกรรมการชุมชนขาดความรู้ ความเข้ าใจในเนื ้อหา สาระธรรมนูญสุขภาพ
คณะกรรมการชุมชนขาดความรู้ ความเข้ าใจในเนื ้อหา สาระธรรมนูญสุขภาพ อย่าง
แท้ จริ ง ทราบเพียงวัตถุประสงค์ของธรรมนูญสุขภาพที่ ต้องการให้ ใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการ
ทางานด้ านสุขภาพให้ ประชาชนในพื ้นที่มีสุขภาวะที่ดี แต่ไม่สามารถตีความหมายไปสู่การปฎิบตั ิ
ตามสาระของธรรมนูญสุขภาพได้ ตามคาบอกเล่า ดังนี ้
“…ความจริ ง ฉันก็ พอรู้ นะว่ ามี ธรรมนู ญขึ้ นมามันก็ ดี มันเป็ นกฎระเบี ยบ เป็ น
กรอบแนวทางให้เราทางาน คนจะได้มี สุข ภาพดี สมบู รณ์ แข็ ง แรง แต่ เนื ้อหาบาง
หมวดก็ไม่ค่อยเข้าใจ และจาแต่ละหมวดไม่ค่อยได้นะซี ่ (G8 , ผู้ให้สมั ภาษณ์ ,19
มกราคม 2555)
สอดคล้องกับ การให้สมั ภาษณ์ ของ G6 และ Id3 ทีก่ ล่าวไว้ว่า
“….ก็ ในธรรมนูญบอกไว้กว้างๆ เหมื อนให้พวกเราหาวิ ธีทากันเอาเองค่ะ ก็เลย
ไม่ค่อยรู้ว่ามันผิ ดหรื อมันถูก” (G6 , ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ,19 มกราคม 2555)
“...คณะกรรมการบางคน ฉันว่ าก็ ไ ม่ ค่อยจะเข้ าใจเนื ้อหา ธรรมนู ญ นะ บาง
หมวด มันต้องตี ความให้ละเอี ยดเลยทาให้งง”(Id3, ผู้ให้สมั ภาษณ์ , 20 มกราคม
2555)
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2. คณะกรรมการชุมชนขาดความรู้และทักษะในการวางแผน การนาธรรมนูญสุขภาพ
ไปปฏิบตั ิ
คณะกรรมการชุมชนขาดความรู้และทักษะในการวางแผน ทาให้ ต้องหาที่ปรึกษาใน
การช่วยวางแผนการดาเนินงาน ขณะเดียวกัน พบว่า ธรรมนูญสุขภาพ ไม่ได้ ระบุถึงขันตอนการน
้
า
ธรรมนูญสุขภาพไปปฏิบตั ิ ตามคาบอกเล่า ดังต่อไปนี ้
“...ครั้งแรก เราก็ ไม่ รู้จะทายังไง ก็ เลยไปถามหมอตู่ เพราะเขาเก่ งและเขาเป็ น
วิ ทยากรด้วย ไปขอคาแนะนาเขา ค่ะ ก็ ในธรรมนูญเขาก็ไม่ ได้เขี ยนไว้บอกชัดๆน่ะ”
(G2, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ,25 มกราคม 2555)
สอดคล้องกับ การให้สมั ภาษณ์ ของ Id1 และ Id3 ทีก่ ล่าวไว้ว่า
“...พอดี คณะกรรมการก็ ม าขอคาปรึ ก ษาว่ าจะทายัง ไงต่ อเกี ่ ยวกับ ธรรมนู ญ
สุขภาพ พี ่ก็ไม่ ได้บอกตรงๆแต่ก็จะแนะวิ ธีการให้ว่าควรจะให้ชาวบ้านเข้ามามี ส่วน
ร่ วม คิ ด ร่ วมหาแนวทาง” (Id1,ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ,20 กุมภาพันธ์ 2555)
“...คณะกรรมการบางคน ฉันว่ าก็ ไ ม่ ค่อยจะเข้ าใจเนื ้อหา ธรรมนู ญ นะ บาง
หมวด มันต้องตี ความให้ละเอี ยดเลยทาให้งง ก็ เลยไม่ รู้ว่าต้องทายังไง”(Id3, ผู้ให้
สัมภาษณ์ , 20 มกราคม 2555)
ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ
คณะกรรมการชุมชนและ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง ได้ ให้ ข้อเสนอแนะการต่อการนาสาระธรรมนูญ
สุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ไปใช้ ไปใช้ พฒ
ั นาสุขภาพสุขภาพฯในพื ้นที่ มี 3 ประเด็นหลัก ได้ แก่
1. ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ควรระบุถึงขันตอนการน
้
าไปปฏิบตั ิให้ ชดั เจน 2. มีการ
ติดตามประเมินผล และ 3. การศึกษาบุคคลต้ นแบบและพื ้นที่ๆดาเนินการสาเร็ จ ตามคาบอกเล่า
เหล่านี ้
1. ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ควรระบุถึงขันตอนการน
้
าไปปฏิบตั ใิ ห้ ชดั เจน
คณะกรรมการชุมชนและ ผู้ที่เกี่ยวข้ องสนับสนุน หลายๆคน ได้ ให้ ข้อเสนอแนะที่ตรงกัน
ว่า ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ควรระบุถึงขันตอนการน
้
าไปปฏิบตั ิให้ ชดั เจน ตามคา
บอกเล่า เหล่านี ้
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“….ฉันว่า ในธรรมนูญสุขภาพ น่าจะบอกขั้นตอนไปเลยในแต่ละหมวดว่าทา
ยังไง บ้างจะได้ทางายขึ้น” (G4 , ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ,19 มกราคม 2555)
สอดคล้องกับ Id1 และ Id3 ทีก่ ล่าวว่า
“…เนื ้อหาของธรรมนูญ น่าจะเขี ยนรายละเอี ยดให้ชดั ๆกว่านี ้ เพราะบางหมวด
มันเป็ นคากว้างๆ ไม่รู้จะนาไปทายังไง” (Id1,ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ,20 กุมภาพันธ์ 2555)
“…ธรรมนูญสุขภาพ ต้องมี ขั้นตอนที ่เขี ยนแล้ว เอาไปทาตามได้ง่ายๆ ไม่ ต้อง
มัวตีความ”(Id3 ,ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ,24 กุมภาพันธ์ 2555)
2. มีการติดตามประเมินผล
มีผ้ เู กี่ยวข้ องสนับสนุน ท่านหนึ่งได้ ให้ ข้อเสนอแนะว่า คณะดาเนินการของ ธรรมนูญ
สุขภาพควรมีการติดตามประเมิ นผลการดาเนินงานในชุมชน ถึงความก้ าวหน้ า ว่าดาเนินงานเป็ น
อย่างไร ดังคาบอกเล่านี ้
“…ที มงานน่าจะลงไปติ ดตาม และประเมิ น ดูว่าเกิ ดภาคปฏิ บตั ิ ที่หมู่ นนั่ หมู่ นี่
หมวดนัน้ หมวดนี ้ ว่าเขาทาอะไรไปกันแล้วบ้าง” (Id1,ผู้ให้สมั ภาษณ์ ,20 กุมภาพันธ์
2555)
3. การศึกษาบุคคลต้ นแบบและพื ้นที่ๆดาเนินการสาเร็จ
มีผ้ เู กี่ยวข้ องสนับสนุน ท่านหนึง่ ได้ ได้ ให้ ข้อเสนอแนะว่า ผู้เกี่ยวข้ องในการดาเนินการ
ธรรมนูญสุขภาพควรจะไปการศึกษาบุคคลต้ นแบบและพื ้นที่ๆดาเนินการสาเร็ จ เพื่อให้ เห็นแนวทาง
ในการปฎิบตั ทิ ี่เป็ นผลสาเร็จจริง ดังคาบอกเล่านี ้
“…ก็ น่าจะมี ตวั อย่ าง พื ้นที ่ตวั อย่าง มี บุคคลต้นแบบ เช่ นตอนนี ้หมู่ 3 ทายังงี ้
อาจจะเด่นเรื ่ องนี ้ แต่อาจจะมี หมู่อื่นตอนนี ้กาลังทาเรื ่ องนี ้อยู่ อยู่ในสาระหมวดนี ้นะ
เพื ่ อ ให้ ธ รรมนู ญ ไปอยู่ ใ นจิ ต ใจคนท าให้ ไ ปอยู่ ใ นวิ ถี ชี วิ ต เหมื อ นกับ สุข บัญ ญัติ 1 0
ประการณ์ ” (Id1 ,ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ,20 กุมภาพันธ์ 2555)

บทที่ 5
บทสรุ ป
การศึกษา “การขับเคลื่ อนธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ของชุม ชนหลวง
พ่อเพชร ตาบลท้ อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก” เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative
research) แบบกรณี ศึกษา(Case Study) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา กระบวนการนาธรรมนูญ
สุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ไปปฏิบตั ิ และ ปั ญหา อุปสรรค ข้ อเสนอแนะ จากการนาธรรมนูญ
สุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ไปปฏิบตั ิของชุมชนหลวงพ่อเพชร ตาบลท้ อแท้ อาเภอ วัดโบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก โดยศึกษาจากแหล่งข้ อมูล 2 ส่วน ได้ แก่ ข้ อมูลจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้ อง และ
ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ แบบไม่เป็ นทางการ กับ ผู้ให้ ข้อมูลคนสาคัญ 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มผู้นา
ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ไปปฏิบตั ิ คือ คณะกรรมการชุมชนหลวงพ่อเพชร จานวน
11 คน ด้ วยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) และ กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องสนับสนุนการ
ดาเนินงาน จานวน 13 คน ด้ วยวิธีการ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) รวบรวมข้ อมูล
ตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ า 2 แบบ ได้ แก่ การตรวจสามเส้ าด้ านข้ อมูล (Data triangulation) และ
การตรวจสามเส้ าด้ านด้ านวิธีรวบรวมข้ อมูล (Methodological Triangulation แล้ วจึงนาข้ อมูลมา
วิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์แก่นสาร (Thematic Analysis)
สรุปผลการศึกษา
บริ บทชุม ชนหลวงพ่อเพชร ที่ เอื อ้ ต่อ กระบวนการนาธรรมนูญสุข ภาพเทศบาลตาบล
วัดโบสถ์ ไปปฏิบตั ิของชุมชนหลวงพ่อเพชร ได้ แก่ การประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการทานา
ควบคู่ไปกับการทาผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด ถึงร้ อยละ 70 ยามว่าง ชาวบ้ านส่วนใหญ่จะปลูกผัก
ปลอดสารเคมี ไ ว้ กิ น เอง มี ผ้ ู น า ทั ง้ ผู้ น าที่ เ ป็ นทางการ และผู้ น าที่ ไ ม่ เ ป็ นทางการ ได้ แก่
คณะกรรมการชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาที่ไม่
เป็ นทางการ ได้ แก่ พระสงค์วัดเหล่ าขวัญ ครู โรงเรี ยนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์ กลุ่มแกนนา
ต่างๆในชุมชน บุคลากรสาธารณสุข และ อสม. ผู้นาที่รับฟั งความคิดเห็นคนในชุมชน และ ชาวบ้ าน
เชื่อมัน่ ในตัวผู้นาทาตามผู้นา ชาวบ้ านมีความสัมพันธ์แบบญาติมิตรพึ่งพาอาศัยกัน มีแหล่งเรี ยนรู้
กระจายอยูใ่ นชุมชน ได้ แก่ โรงเรี ยน วัด ที่อา่ นหนังสือประจาหมู่บ้าน หอกระจายข่าว เสียงไร้ สาย
เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ นอกจากนี ้ ยังมีผ้ นู า และกลุ่มสุขภาพที่หลากหลาย ได้ แก่ กลุ่ม ออกกาลัง
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กาย กลุม่ เกษตรปลอดสารพิษ กลุ่มอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมประเพณี ที่เป็ นที่เชื่อถือและปฏิบตั ิตามของ
คนในชุมชน คนในชุมชนมี ความรักใคร่ สามัคคีร่วมแรงร่ วมใจในการทากิจ กรรมต่าง ๆที่ เป็ น
ประโยชน์ในชุมชน รวมทังด้
้ านสุขภาพ ที่มีรูปแบบการพัฒนาสุขภาพประชาชนที่เน้ นกระบวนการ
มีสว่ นร่วม ในการร่วมคิด ร่วมวางแผน และ ร่วมปฏิบตั ิ โดยมี บคุ ลากรสาธารณสุข ที่มีความมุ่งมัน่
ในการทางานที่ได้ สงั่ สม ความรู้ และประสบการณ์ ด้ านนี ้ ดาเนินการร่วมกับแกนนาต่างๆ ดังกล่าว
โดยการพัฒ นากระบวนการมี ส่ว นร่ วมในการสร้ างสุขภาพในชุม ชน ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2541 จนถึ ง
ปั จจุบนั ทาให้ แกนนาและคนในชุมชนคุ้นเคยกับการเข้ าร่วมกระบวนการกลุ่ม และให้ ความร่วมมือ
เป็ นอย่างดี
กระบวนการน าธรรมนู ญ สุ ข ภาพเทศบาลต าบลวั ด โบสถ์ ไ ปปฏิ บั ติ ข องชุ ม ชน
หลวงพ่ อเพชร ตาบลท้ อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก มี 7 ขัน้ ตอน ได้ แก่
1. วางแผนในการนาธรรมนูญสุขภาพไปใช้ ในชุมชนหลวงพ่อเพชร โดยคณะกรรมการ
ชุ ม ชนได้ ข อความร่ ว มมื อ จากบุ ค ลากรสุ ข ภาพในพื น้ ที่ คอยเป็ นพี่ เ ลี ย้ งให้ ค าปรึ ก ษาด้ า น
กระบวนการตลอดการดาเนินงาน
2. ระดมพลังชุมชนในการเข้ าสูก่ ระบวนการนาธรรมนูญสุขภาพไปใช้ ในชุมชน ขันตอนนี
้
้
เป็ นการแสวงหาผู้ร่วมดาเนินการเพื่อนาธรรมนูญสุขภาพไปใช้ ในชุมชนหลวงพ่อเพชร ประกอบด้ วย
สามขันตอนย่
้
อย ๆ ได้ แก่ การประสานความร่วมมือแกนนาชุมชนหลวงพ่อเพชร การประชาสัมพันธ์
ธรรมนูญ สุขภาพแก่ประชาชนและเชิญชวนเข้ าร่ วมกระบวนการ และ การสร้ างความเข้ าใจ
ธรรมนูญสุขภาพของคนในชุมชนหลวงพ่อเพชร
3. การตัดสินใจเลือกประเด็นในธรรมนูญสุขภาพไปใช้ ปฏิบตั ิในชุมชนหลวงพ่อเพชร
โดยการ ค้ นหาปั ญหา รวบรวมปั ญหา วิเคราะห์ปัญหา รวมทัง้ ข้ อเสนอในการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพ
แบบมีสว่ นร่วมในชุมชนหลวงพ่อเพชร
4. แปลงธรรมนูญสุขภาพไปปฏิบตั ิ ซึ่งขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นการพิจารณานาสาระธรรมนูญ
สุขภาพแปลงไปสู่การปฏิบตั ิ โดยการเปรี ยบเที ยบปั ญหากับหมวดของธรรมนูญสุขภาพ แล้ ว
กาหนด เป็ นแผนงาน โครงการ ให้ สอดคล้ องกับหมวดธรรมนูญสุขภาพและบรรจุลงในแผนชุมชน
5. สรรหางบประมาณ และ เสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง โดยในขัน้ ตอนนี ้เป็ นการเสาะแสวงหาแหล่งที่จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ ในการ
ดาเนินการ ตามโครงการที่กาหนดไว้ ในแผนชุมชน
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6. ปฏิบตั ิตามแผนงาน โครงการ ซึ่งเป็ นโครงการที่อิงมาจากปั ญหาสุขภาพในชุมชน
หลวงพ่อเพชร และอิงตามหมวดของธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ที่กาหนดไว้ ในแผน
ชุมชน
7. ติดตาม ประเมินผล โครงการ ตามกระบวนการ และ ความพึงพอใจต่อโครงการ แต่
ยังไม่ได้ ประเมินถึงขันผลลั
้
พธ์ตอ่ สุขภาพ
ผู้ที่มีบทบาทในการนากระบวนการนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ไปปฏิบตั ิ
ของชุมชนหลวงพ่อเพชร ประกอบด้ วย บุคลากรสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนหลวงพ่อเพชร
อาสาสมัค รสาธารณสุข สมาชิ กสภาเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ที่รั บผิด ชอบชุม ชนหลวงพ่อ เพชร
ผู้ใหญ่บ้าน แกนนากลุ่มออกกาลังกายราวงย้ อนยุค แกนนาอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม ประเพณี แกนนา
เกษตรปลอดสารพิษ และ ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อมเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
จากการศึกษากระบวนการนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ไปปฏิ บัติของ
ชุม ชนหลวงพ่อเพชร ตาบลท้ อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จัง หวัดพิษณุโลก สามารถสรุ ปได้ ว่า ปั จ จัย
ที่เกี่ยวข้ องต่อการนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ไปปฏิบตั ิของชุมชนหลวงพ่อเพชร
ได้ แก่ คณะกรรมการชุมชนส่วนใหญ่เป็ น อสม. ความร่ วมมือและความสามัคคีของคนในชุมชน
การรวมกลุ่มทากิจกรรมสุขภาพในชุมชน และความสามารถของเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขในพืน้ ที่
ในชุมชนหลวงพ่อเพชร
ปั ญหา อุปสรรค และ ข้ อเสนอแนะ
ปั ญหา อุปสรรค การดาเนินการ มี 2 เรื่ อง ได้ แก่ คณะกรรมการชุมชนขาดความรู้ความ
เข้ าใจในเนื อ้ หา สาระธรรมนูญ สุขภาพ ทัง้ นี อ้ าจเนื่ องมาจากธรรมนูญ สุขภาพเทศบาลตาบล
วัดโบสถ์ ขาดความชัดเจนในเนือ้ หาและวิธี การนาไปสู่การปฏิบตั ิ จึงทาให้ คณะกรรมการชุมชน
ไม่ ส ามารถคิ ด วิ ธี ก ารปฏิ บัติ อ ย่ า งไรให้ ตอบสนองต่ อ ปั ญ หาสุ ข ภาพชุ ม ชนได้ ประกอบกั บ
คณะกรรมการชุมชนขาดความรู้ และทักษะในการวางแผนการนาธรรมนูญสุขภาพไปปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้
อาจเป็ นเพราะเรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องใหม่ จึงไม่มีประสบการณ์ในการวางแผนที่จะนาไปปฏิบตั ิ
ข้ อเสนอแนะ ของผู้ให้ การสัมภาษณ์ ต่อการนาสาระธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบล
วัดโบสถ์ไปใช้ พฒ
ั นาสุขภาพ ในพื ้นที่ มี 3 เรื่ อง ได้ แก่ ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ควร
ระบุถึงขัน้ ตอนการนาไปปฏิบตั ิให้ ชัดเจน มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน และ ศึกษา
บุคคลต้ นแบบและพื ้นที่ๆดาเนินการนาธรรมนูญสุขภาพไปปฏิบตั ไิ ด้ สาเร็จ
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อภิปรายผล
กระบวนการน าธรรมนู ญ สุ ข ภาพเทศบาลต าบลวั ด โบสถ์ ไ ปปฏิ บั ติ ข องชุ ม ชน
หลวงพ่ อเพชร ตาบลท้ อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก มี 7 ขัน้ ตอน ได้ แก่
1. วางแผนในการนาธรรมนูญสุขภาพไปใช้ ในชุมชนหลวงพ่อเพชร โดยคณะกรรมการ
ชุ ม ชนได้ ข อความร่ ว มมื อ จากบุ ค ลากรสุ ข ภาพในพื น้ ที่ คอยเป็ นพี่ เ ลี ย้ งให้ ค าปรึ ก ษาด้ า น
กระบวนการตลอดการด าเนิ น งาน ทัง้ นี อ้ าจเป็ นเพราะคณะกรรมการชุม ชนหลวงพ่ อ เพชร
ขาดความรู้ ความเข้ าใจ ในเนื ้อหาสาระธรรมนูญสุขภาพ อย่างแท้ จริ ง ทราบเพียงวัตถุประสงค์ของ
ธรรมนูญสุขภาพที่ต้องการให้ ใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการทางานด้ านสุขภาพให้ ประชาชนในพื ้นที่มี
สุขภาวะที่ดี แต่ไม่สามารถตีความหมายไปสู่การปฎิบตั ิตามสาระของธรรมนูญสุขภาพได้ ทังนี
้ ้
อาจเป็ นเพราะเนื ้อหาสาระธรรมนูญสุขภาพไม่ได้ บอกวิธีการนาไปสู่การปฏิบตั ิอย่างชัดเจน จึงทา
ให้ คณะกรรมการชุมชน ไม่สามารถคิดวิธีการปฏิบตั ิอย่างไรให้ ตอบสนองต่อปั ญหาสุขภาพชุมชน
ได้ ประกอบกับ คณะกรรมการชุมชนขาดความรู้ และทักษะในการวางแผนการนาธรรมนูญสุขภาพ
ไปปฏิบตั ิ ซึ่งก็ อาจเป็ นเพราะเรื่ องนีเ้ ป็ นเรื่ องใหม่ จึงไม่มีประสบการณ์ในการวางแผนที่จะนาไป
ปฏิบตั ิ ซึ่งจาเป็ นต้ องไปปรึ กษากับบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลท้ อแท้
ที่พวกเขาให้ ความเชื่อถื อและเชื่อมั่นว่ามีความสามารถในการเป็ นที่ปรึ กษาได้ ดีในเรื่ องดังกล่าว
เนื่องจากเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการพัฒนาสุขภาพแบบมีส่วนร่ วม ที่เขา
ได้ สงั่ สมประสบการณ์และพัฒนากระบวนการนี ้มามากกว่า 10ปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2541 จนถึงปั จจุบนั นี ้
ตามแนวคิดสามเหลี่ ยมเขยื อ้ นภูเขา ของนายแพทย์ประเวศ วสี ทาให้ คณะกรรมการชุมชนได้
แนวทางว่ าควรจะทาพร้ อมกับ เวที การค้ นหาปั ญ หาสุขภาพในชุม ชนหลวงพ่อเพชร เนื่ อ งจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนไม่ได้ เข้ าร่วมกระบวนการสร้ างธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
จึงไม่ทราบขันตอนการได้
้
มาซึ่งธรรมนูญสุขภาพฉบับนี ้ มีเฉพาะแกนนาของชุมชนเท่านัน้ ดังนันจึ
้ ง
ควรจะให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมกระบวนการตังแต่
้ การร่วมคิด ร่วมแก้ ปัญหา หาแนวทาง และ
ร่วมรับรู้ถึงที่มา วัตถุประสงค์ สาระหมวดต่างๆของธรรมนูญให้ มากขึ ้น เพื่อให้ เขารู้สึก ถึงความเป็ น
เจ้ าของ ธรรมนูญสุขภาพฉบับนี ้ และร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญให้ สาเร็จไปพร้ อมๆกัน
2. ระดมพลังชุมชนในการเข้ าสูก่ ระบวนการนาธรรมนูญสุขภาพไปใช้ ในชุมชน ขันตอนนี
้
้
เป็ นการแสวงหาผู้ร่วมดาเนินการเพื่อนาธรรมนูญสุขภาพไปใช้ ในชุมชนหลวงพ่อเพชร ประกอบด้ วย
สามขันตอนย่
้
อย ๆ ได้ แก่ การประสานความร่วมมือแกนนาชุมชนหลวงพ่อเพชร การประชาสัมพันธ์
ธรรมนูญ สุขภาพแก่ประชาชนและเชิญชวนเข้ าร่ วมกระบวนการ และ การสร้ างความเข้ าใจ
ธรรมนูญสุขภาพของคนในชุมชนหลวงพ่อเพชร ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะความสัมพันธ์ของชาวบ้ านใน
ชุมชนหลวงพ่อเพชร เป็ นแบบญาติมิตรพึ่งพาอาศัยกัน มีความรัก ความผูกพันแบบญาติมิตร และ
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มีส ามัคคีร่วมแรงร่ วมใจในการทากิจ กรรมต่าง ๆที่ เป็ นประโยชน์ ต่อ ชุม ชน ประกอบกับคุ้นเคย
รู ป แบบกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม ที่ พัฒ นาโดยบุ ค ลากรสาธารณสุข ที่ ไ ด้ สั่ง สม ความรู้ และ
ประสบการณ์ ด้ านนี ้ ดาเนินการร่ วมกับแกนนาสุขภาพในชุมชน บ่อยครัง้ ซึ่งพัฒนากระบวนการ
แบบนี ้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2541 จนถึง ปั จจุบัน จึงทาให้ ง่ ายต่อการที่จ ะได้ รับความร่ วมมื อจากคนใน
ชุมชนเข้ าร่วมกระบวนการ ซึง่ เป็ นไปตามขันตอนแรก
้
ของการนานโยบายไปปฏิบตั ิในระดับจุลภาค
(Micro Implementation) ซึง่ เป็ นขันตอนที
้
่หน่วยงานหรื อผู้ปฏิบตั ิจะดาเนินการ 2 กิจกรรม คือ การ
พิจารณารับนโยบายและการแสวงหาความสนับสนุนผู้ร่วมดาเนินการ(Paul Berman, 1978, pp.
157-184 อ้ างอิงใน วรเดช จันทรศร, 2552, หน้ า 32)
สอดคล้ องกับตัวแบบและแนวความคิดของ Sabatier (1986) ซาบาเตียร์ ที่เห็นว่า
ยังมีระบบย่อยของนโยบายที่เป็ นการวิเคราะห์แบบลักษณะ Bottom-up คือ การได้ รับความร่วมมือ
จากผู้ปฏิ บัติจ ากหลาย ๆ ฝ่ าย เช่น นัก การเมื อง ข้ าราชการ กลุ่ม ผลประโยชน์ ต่าง ๆ และยัง
สอดคล้ อง กับการศึกษาของ บงการ ชัยชาญ (2546) ได้ ศึกษาการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการ
ดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก ที่พบว่าปั จจัยทางด้ านการสื่อสารของคนในชุมชน
ลักษณะทางสังคมที่เป็ นวัฒนธรรมชนบท ประชาชนมีความผูกพันและให้ ความสาคัญกับชุมชน
และจะเข้ าร่วมกิจกรรมของชุมชนเสมอ
3. การตัดสินใจเลือกประเด็นในธรรมนูญสุขภาพไปใช้ ปฏิบตั ใิ นชุมชนหลวงพ่อเพชร โดย
การ ค้ นหาปั ญหา รวบรวมปั ญหา วิเคราะห์ปัญหา รวมทัง้ ข้ อเสนอในการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพแบบ
มีสว่ นร่วมในชุมชนหลวงพ่อเพชร
จากการวิเคราะห์ในขันตอนการตั
้
ดสินใจเลือกประเด็นในธรรมนูญสุขภาพไปใช้ ปฏิบตั ิ
ในชุมชนหลวงพ่อเพชร พบว่า เป็ นขันตอนของการมี
้
ส่วนร่วม ทังนี
้ ้ อาจเป็ นเพราะ ชุมชนนี ้คุ้นเคย
กับรูปแบบการพัฒนาสุขภาพ ที่ใช้ กระบวนการมีส่วนร่วมมาก่อน ในการร่วมคิด ร่วมวางแผน และ
ร่ วมปฏิบตั ิ โดยมี บุคลากรสาธารณสุข คอยเป็ นพี่เลี ้ยงให้ คาปรึ กษาตลอดกระบวนการ และ การ
เสนอความคิดต่างๆเหล่า นี ม้ าจากคนในชุม ชนเป็ นผู้ตัด สินใจ โดยไม่ไ ด้ ป ฏิ บัติตามค าสั่ง จาก
หน่วยงานหรื อบุคคลใด ซึ่งเป็ นไปตาม ตัวแบบและแนวคิดของ Lipsky (1980) และ Elmore
(1980) เป็ นผู้ที่ศกึ ษาการนานโยบายไปปฏิบตั ิแบบ Bottom-up ที่ให้ ความสาคัญกับผู้ปฏิบตั ิงาน
ระดับล่าง โดยเขาพบว่า ปั จจัยที่มี อิทธิ ผลต่อการนานโยบายไปปฏิ บตั ิ คือ การตัดสินใจ ของผู้
ปฏิ บตั ิระดับล่าง เนื่ องจากเป็ นผู้อยู่ใกล้ ชิ ดกับปั ญหา จึงมี โอกาสที่จ ะใช้ ดุลพินิจตัดสินใจด้ วย
ตัวเอง (Lipsky และ Elmore, 1980. อ้ างอิงใน วรเดช จันทรศร, 2554, หน้ า 89-90)
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4. แปลงธรรมนูญสุขภาพไปปฏิบตั ิ ซึ่งขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นการพิจารณานาสาระธรรมนูญ
สุขภาพแปลงไปสู่การปฏิบตั ิ โดยการเปรี ยบเที ยบปั ญหากับหมวดของธรรมนูญสุขภาพ แล้ ว
กาหนด เป็ นแผนงาน โครงการ ให้ สอดคล้ องกับหมวดธรรมนูญสุขภาพและบรรจุลงในแผนชุมชน
แตกต่ า งจากทฤษฎี ในขัน้ ตอนแรก ของการน านโยบายไปปฏิ บัติ ใ นระดับ มหภาค(Macro
Implementation) โดยหลักการกล่าวไว้ ว่า หน่วยงานระดับบนจะเป็ นผู้ดาเนินการแปลงนโยบาย
เป็ นแผนงาน โครงการ เพื่อให้ หน่วยงานระดับล่างนาไปปฏิบตั ิ แต่การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้ปฏิบตั ิระดับ
ล่างเป็ นผู้ดาเนินการเอง ซึ่งอยู่ในระดับ จุลภาค (Paul Berman, 1978, pp. 157-184 อ้ างอิงใน
วรเดช จันทรศร, 2552, หน้ า 32)
จากการวิเคราะห์ ในขันตอนของการ
้
แปลงธรรมนูญสุขภาพไปปฏิบตั ิในชุมชนหลวง
พ่อเพชร พบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้ องในการแปลงนโยบายดังกล่าว ได้ ยึดธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบล
วัดโบสถ์ ไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ เปรี ยบได้ กบั การนานโยบายที่กาหนดไว้ ก่อนแล้ วจากหน่วย
เหนื อ ไปปฏิ บัติ จึ ง คล้ า ยและสอดคล้ อ งกับ ตัว แบบและแนวความคิ ด ของ Sabatier and
Mazmanian (1980) ที่ ศึกษานโยบายแบบ top-down ที่ เน้ นการกาหนดนโยบาย และควบคุม
นโยบายจากผู้กาหนดนโยบาย จากเบื ้องบน (Sabatier and Mazmanian, 1980, อ้ างอิงใน วรเดช
จันทรศร, 2554, หน้ า 83-84)
5. สรรหางบประมาณ และ เสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง โดยในขัน้ ตอนนี ้เป็ นการเสาะแสวงหาแหล่งที่จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ ในการ
ดาเนินการ ตามโครงการที่กาหนดไว้ ในแผนชุมชน
6. ปฏิบตั ิตามแผนงาน โครงการ ซึ่งเป็ นโครงการที่ อิงมาจากปั ญหาสุขภาพในชุมชน
หลวงพ่อเพชร และอิงตามหมวดของธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ที่กาหนดไว้ ในแผน
ชุมชน ซึ่งได้ ดาเนินโครงการแล้ ว จานวน 9 โครงการ จากจานวนโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ วทังสิ
้ ้น
12 โครงการ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่าคณะกรรมการชุมชนและทีมงาน เพิ่งรับนโยบายของธรรมนูญ
สุขภาพจากเทศบาลตาบลวัด โบสถ์ เ พี ย งไม่น าน จึง ทาให้ ไ ม่สามารถด าเนิน การได้ ทัน ในบาง
โครงการ และอีกสาเหตุหนึ่งก็อาจเป็ นเพราะบางโครงการต้ องรอระยะเวลา และโอกาสที่เหมาะสม
กับการดาโครงการ เช่นกัน สอดคล้ องกับ สว่างศรี สว่างไพร(2539) ศึกษาการนานโยบายต่อชาว
พม่าที่หลบนี ้เข้ าเมืองโดยผิดกฎหมายไปปฏิบตั ิ พบว่า ได้ มีนโยบายต่อชาวพม่าที่หลบหนีเข้ าเมือง
โดยผิดกฎหมาย ตังแต่
้ ปี 2524 โดยสานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ซึ่งเน้ นเรื่ องความสัมพันธ์
อันดีระหว่างไทย-พม่า และความมั่นคงแห่งชาติ ควบคู่กันไป และได้ มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย
เรื่ อยมา ในด้ านโครงสร้ างและอานาจหน้ าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการนานโยบายไปปฏิบตั ิใน
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จังหวัดระนองตามโครงสร้ างของกฎหมายมี 2 ระดับคือ คณะกรรมการศูนย์อานวยการควบคุมและ
แก้ ปั ญ หาผุ้ห ลบหนี เ ข้ า เมื อ งจัง หวัด ระนอง ซึ่ ง เป็ นองค์ ก รระดับ จัง หวัด และคณะกรรมการ
อานวยการชุดควบคุม และแก้ ไขปั ญหาผู้หลบหนีเข้ าเมืองอาเภอ/กิ่งอาเภอ แต่ในความเป็ นจริ ง
กลับมี องค์กรซึ่ง ไม่อยู่ภ ายใต้ โครงสร้ างกฎหมาย เป็ นผู้นานโยบายไปปฏิ บัติคือคณะกรรมการ
ปฏิบตั กิ ารตามนโยบายและแผนร่วมชายแดน ระนอง-เกาะสอง
7. ติดตาม ประเมินผล โครงการ ตามกระบวนการ และ ความพึงพอใจต่อโครงการ แต่
ยังไม่ได้ ประเมินถึงขันผลลั
้
พธ์ ต่อสุขภาพ ทัง้ นี ้อาจเป็ นเพราะบางโครงการต้ องรอระยะเวลานาน
พอสมควรจึงจะสามารถประเมินผลลัพธ์ตอ่ สุขภาพได้
จากการวิเคราะห์ ขัน้ ตอนทัง้ หมด 7 ขัน้ ตอน ของกระบวนการนาธรรมนูญสุขภาพ
เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ไปปฏิ บตั ิของชุมชนหลวงพ่อเพชร ตาบลท้ อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัด
พิษณุโลก สรุปได้ ว่า เป็ นกระบวนการที่ผสมผสานกัน ระหว่าง ขันตอนในระดั
้
บมหภาค (Macro
Implementation) และขัน้ ตอนในระดับจุลภาค (Micro Implementation) กล่าวคือ ขัน้ ตอนใน
ระดับมหภาค ได้ แก่ ขันตอนของการแปลงนโยบายออกเป็
้
นแนวทางปฏิบตั ิ หรื อออกมาในรู ปของ
แผนงานหรื อโครงการ ของคณะกรรมการชุม ชน ร่ วมกับแกนนา ในชุม ชนหลวงพ่อเพชร และ
ขันตอนในระดั
้
บจุลภาค คือ ขันการระดมพลั
้
งของกลุ่มแกนนาต่างๆในชุมชนหลวงพ่อเพชรเพื่อไปสู่
การปฏิบตั ิ และ ขันการปฏิ
้
บตั ิคือ การปฏิบตั ิตาม แผนงาน โครงการ ที่กาหนดตามหมวดของ
ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ นอกจากนี ้ ยัง สอดคล้ องกับตัวแบบและแนวคิดของ
Sabatier (1986) ได้ ทาการปรับปรุงตัวแบบการนานโยบายไปปฏิบตั ิใหม่ โดยการผสมผสานกัน ทัง้
แบบ Top-down และ Bottom-up เขาเห็นว่า ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบตั ิงาน และทรัพยากรที่
ใช้ นนั ้ คือ การกาหนดนโยบาย จากระดับบนลงล่าง แบบ Top-down และ การได้ รับความร่วมมือ
จากผู้ปฏิบตั ิจากหลาย ๆ ฝ่ าย เช่น นักการเมือง ข้ าราชการ กลุ่มผลประโยชน์ตา่ ง ๆ ในลักษณะที่
กาหนดจากผู้ปฏิบตั งิ านระดับล่างขึ ้นบน Bottom-up ทาให้ นโยบายถูกนาไปปฏิบตั ิ
จากการปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนต่างๆ สรุ ปได้ ว่า บทบาทในการนากระบวนการนาสาระ
ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ไปปฏิบตั ขิ องชุมชนหลวงพ่อเพชร ประกอบไปด้ วย ทุกฝ่ าย
ในชุมชน ได้ แก่ ประชาชน ชุมชน ท้ องถิ่น องค์กรประชาสังคม นักวิชาการและวิชาชีพ รวมทังฝ่
้ าย
การเมื อ งและราชการ ทัง้ ส่ว นภู มิ ภ าค และท้ อ งถิ่ น ฝ่ ายที่ มี บ ทบาทส าคัญ ยิ่ ง ในการผลัก ดัน
สนับสนุน ควบคุม กากับ ให้ เป็ นไปตามแนวทางในการนาธรรมนูญสุขภาพไปปฏิบตั ิ ของชุมชน
หลวงพ่อเพชรก็คือ บุคลากรสาธารณสุขซึ่งเป็ นผู้ส่งเสริ ม สนับสนุน เป็ นผู้นากระบวนการพัฒนา
สุขภาพแบบมีสว่ นร่วม มาก่อน
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จะสัง เกตได้ ว่าองค์ประกอบของการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิของชุมชนหลวงพ่อ
เพชร ประกอบด้ วยกระบวนการที่นาไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ี่ชดั เจน และมีปัจจัยที่เอื ้อต่อการปฏิบตั ิในเรื่ อง
การมีส่วนร่วมของชุมชน ในเรื่ องของการมีผ้ นู าที่เข้ มแข็ง ทังในส่
้ วนของคณะกรรมการชุมชน และ
แกนนาสุขภาพกลุม่ ต่างๆในชุมชน และปั จจัยที่ชว่ ยให้ แกนนาในชุมชน สามารถขับเคลื่อนธรรมนูญ
สุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ได้ ดีเป็ นเพราะว่าในกลุม่ แกนนา หรื อ คณะกรรมการชุมชนหลวงพ่อ
เพชร ส่วนใหญ่ คือ กลุ่ม อสม. นอกจากนี ้ยังประกอบด้ วยผู้ให้ การสนับสนุน ให้ คาปรึ กษาตลอด
กระบวนการดาเนินงานในการนาธรรมนูญ สุขภาพไปปฏิ บัติ ซึ่ง สอดคล้ องกับตัวแบบพัฒ นา
องค์การ(organization development model) ของ วรเดช จันทรศร ที่กล่าวว่า ตัวแบบนี ้เน้ นใน
เรื่ องของการสร้ างความผูกพันและการยอมรับนโยบาย โดยเน้ นการมีส่วนร่วมด้ วยการจูงใจ และ
การใช้ ภาวะผู้นาที่เหมาะสม สร้ างความผูกพันของสมาชิก สร้ างทีมงาน มากกว่ามุ่งการควบคุม
ผู้ป ฏิ บัติแ ละผู้มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งทุก คน มี ส่ว นร่ ว มในการน านโยบายไปปฏิ บัติตัง้ แต่ขัน้ ก าหนด
นโยบายและการวางแผน/โครงการปั ญหาองค์การที่รับผิดชอบในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ (2552,
หน้ า 135) เพียงแต่ว่า ชุมชนหลวงพ่อเพชรมีองค์ประกอบที่สาคัญที่แตกต่างไปคือ มีผ้ ูสนับสนุน
เป็ นพี่เลี ้ยงตลอดกระบวนการ ที่มาจากหน่วยงานสาธารณสุข ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่าในระดับชุมชน
แกนนาคือประชาชน ไม่มีผ้ มู ีประสบการณ์มากพอในการนานโยบายไปปฏิบตั ิจึงจาเป็ นต้ องมีพี่
เลี ้ยงคอยเป็ นที่ปรึกษาให้ ดังกล่าว
ปั ญหา อุปสรรค และ ข้ อเสนอแนะ
ปั ญหา อุปสรรค การดาเนินการ และข้ อเสนอแนะจาก คณะกรรมการชุมชน และ ผู้ที่
เกี่ยวข้ อง สังเกตได้ วา่ มีความเกี่ยวข้ องกัน ปั ญหาที่พบเป็ นเรื่ องของการขาดความรู้ ความเข้ าใจใน
ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ เนื่องจากสาระในธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์
ขาดความชัดเจนในกระบวนการนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ไปสู่การปฏิบตั ิ อีกทัง้
แกนนา หรื อ คณะกรรมการชุมชนหลวงพ่อเพชร ขาดทักษะที่จาเป็ นในการนาธรรมนูญสุขภาพ
เทศบาลตาบลวัดโบสถ์ สู่การปฏิบตั ิ อาจเนื่องมาจากก่อนนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัด
โบสถ์ไปปฏิบตั ิ ในชุมชนแห่งนี ้ ผู้ที่รับผิดชอบธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบล วัดโบสถ์ ไม่ได้ มี
การเตรี ยมชุมชน เตรี ยมคนในชุมชน และ ทักษะที่เกี่ ยวข้ องกับการนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาล
ตาบลวัด โบสถ์ ไ ปปฏิ บัติ ซึ่ง ประเด็น เหล่า นี ค้ วรได้ รั บ การพัฒ นา ตัง้ แต่ เนื อ้ หา สาระของ ตัว
ธรรมนูญ สุขภาพเทศบาลต าบลวัดโบสถ์ ตลอดถึ ง การเตรี ย มความพร้ อม ของผู้น าธรรมนูญ
สุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

93
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษากระบวนการนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ไ ปปฏิบตั ิ ของ
ชุมชนหลวงพ่อเพชร ตาบลท้ อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผู้ศกึ ษามีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ก่อนนาธรรมนูญสุขภาพไปปฏิบตั ิ ควรมีการเตรี ยมความพร้ อมของชุมชน โดยการ
จัดฝึ กอบรมให้ กับคณะกรรมการชุมชนและแกนนาสุขภาพ ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจใน ธรรมนูญ
สุขภาพ รวมไปถึง ทักษะการวางแผนงาน การนาธรรมนูญไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
2. ควรสร้ างประสบการณ์ การนาธรรมนูญสุขภาพสู่การปฏิบตั ิให้ กับชุมชน โดยมีการ
จัดการศึกษาดูงานในพื ้นที่ต้นแบบอื่นๆที่สามารถนาธรรมนูญสุขภาพไปปฏิบตั ิได้ สาเร็ จ จริ ง เพื่อ
เป็ นการเรี ยนรู้และนามาปรับใช้ กบั ชุมชนของตน
3. เอกสารธรรมนูญสุขภาพ ควรมีการเพิ่ มเติมเนือ้ หาในส่วนวิธีการนาไปสู่การปฏิบตั ิ
ของธรรมนูญสุขภาพให้ เกิดความชัดเจน และเป็ นแนวทางให้ ชุมชนสามารถนาไปฏิบตั ิได้ จริ งใน
พื ้นที่
4. การนาธรรมนูญสุขภาพไปปฏิบตั ิควรผสมผสานกัน ระหว่าง นโยบายจากบนลงล่าง
(Top-down) และ นโยบายจากนโยบายจากล่างขึ ้นบน (Bottom-up) โดยการค้ นหาปั ญหาและ
เสนอแนวทางแก้ ไขปญหาจากระดับพื ้นที่ ขณะเดียวกันก็ให้ ความสาคัญกับเป้าหมายนโยบายจาก
ระดับ ที่ สูง กว่า โดยน ามาพิ จ ารณาผสมผสานความสอดคล้ อ ง ซึ่ง ตอบสนองทัง้ นโยบายและ
ตอบสนองกับปั ญหาของพื ้นที่อย่างแท้ จริง
ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัตกิ ารในชุมชน
จากผลการศึกษาจึงขอเสนอแนะการนาธรรมนูญสุขภาพไปสู่การปฏิบตั ิ ในชุมชนอื่น ๆ
ที่มีบริบทคล้ ายคลึงกับชุมชนหลวงพ่อเพชร ดังนี ้
1. กระบวนการน าธรรมนู ญ สุ ข ภาพไปปฏิ บั ติ ค วรด าเนิ น การ ดัง นี ้ 1. เตรี ยม
คณะกรรมการหรื อแกนนาการขับเคลื่ อนธรรมนูญในชุม ชนให้ มี ความเข้ าใจในสาระธรรมนูญ
สุขภาพและแนวทางการนาธรรมนูญ สุขภาพไปปฏิบตั ิ 2. กลุ่มคณะกรรมการวางแผนในการนา
ธรรมนูญสุขภาพไปใช้ ในชุมชน 3. ระดมพลังชุมชนในการเข้ าสู่กระบวนการนาธรรมนูญสุขภาพไป
ใช้ ใ นชุม ชน 4. การตัด สิ น ใจเลื อ กประเด็น ในธรรมนูญ สุข ภาพไปใช้ ป ฏิ บัติใ นชุม ชน 5.แปลง
ธรรมนูญสุขภาพไปปฏิบตั ิ 6. สรรหางบประมาณ และ เสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง 7. ปฏิบตั ติ ามแผนงาน โครงการ และ 8. ติดตาม ประเมินผล โครงการ
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2. องค์ประกอบที่ควรคานึงต่อกระบวนการนาธรรมนูญสุขภาพไปสู่ก ารปฏิบตั ิ มีดงั นี ้
1. การเชื่อมประสานกลุม่ ผู้ให้ คาปรึกษาและสนับสนุนการดาเนินงานธรรมนูญสุขภาพที่ตอ่ เนื่องใน
ภาครัฐ 2. การสร้ างการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน 3. ทาให้ เกิดการยอมรับธรรมนูญสุขภาพของคน
ในชุมชน 4. การมีผ้ นู ากระบวนการที่ดี และ 5. กาหนดแนวทางการนาธรรมนูญสุขภาพ
ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นชุมชนให้ ชดั เจน ซึง่ ทุกองค์ประกอบควรดาเนินการอย่างสัมพันธ์กนั ดังภาพ 7
กาหนดแนวทางการนาธรรมนูญสุขภาพ
ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นชุมชน

สร้ างการยอมรับ
ธรรมนูญสุขภาพของ
คนในชุมชน
และสนับสนุนการ
ดาเนิ
นงานธรรมนู
สร้
างการมี
สว่ นร่วมญ
สุขภาพที
ของชุ
มชน่ตอ่ เนื่อง
- จาก รพ.สต.
- จาก อปท.
ผู้นากระบวนการ
ที่ดี
กลุม่ ผู้ให้ คาปรึกษา
และสนับสนุน ภาครัฐ

กระบวนการนาธรรมนูญสุขภาพ
ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นชุมชน
1. การเตรี ยมคณะกรรมการในชุมชน ความรู้
ทักษะ การนาธรรมนูญสุขภาพไปปฏิบตั ิ
2. วางแผนในการนาธรรมนูญสุขภาพไปใช้
ในชุมชน
3. ระดมพลังชุมชนในการเข้ าสูก่ ระบวนการ
นาธรรมนูญสุขภาพไปใช้ ในชุมชน
4. การตัดสินใจเลือกประเด็นในธรรมนูญ
สุขภาพไปใช้ ปฏิบตั ใิ นชุมชน
5. แปลงธรรมนูญสุขภาพไปปฏิบตั ิ
6. สรรหางบประมาณ และ เสนอโครงการขอ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
7. ปฏิบตั ติ ามแผนงาน โครงการ
8. ติดตาม ประเมินผล โครงการและภาวะ
สุขภาพ

ภาพ 7 เสนอแนะแนวทางการนาธรรมนูญสุขภาพไปสู่การปฏิบัตใิ นชุมชน
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ข้ อเสนอแนะ ในการศึกษาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ศึกษาผลการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ของชุมชนในเขตพื ้นที่
รับผิดชอบทัง้ 10 ชุมชน
2. ศึกษาบทบาทของการดาเนินงานการนาธรรมนูญไปปฏิบตั ิที่ชดั เจน ของผู้เกี่ยวข้ องใน
ชุมชน

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก ประเด็นการสัมภาษณ์
1.กลุ่มผู้ นาธรรมนู ญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ไปปฏิบัติ ด้ วยการสัมภาษณ์ กลุ่ม
(Group Interview) มีประเด็นคาถามแบ่ งเป็ น 4 ประเด็น ดังนี ้
ประเด็นที่ 1. การนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ไปใช้ ปฏิบัติ
- บทบาท ภารกิจที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพในปั จจุบนั ของท่านเป็ นอย่างไร
- ประสบการณ์ในปี ที่ผา่ นมา และที่มาของแผนชุมชนด้ านสุขภาพเป็ นอย่างไร
- ท่านมีการนาแผนชุมชนด้ านสุขภาพไปดาเนินการ เป็ นอย่างไร
- ท่านนาสาระของธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ไปใช้ ประโยชน์
อย่างไรบ้ าง เพราะอะไร
- ท่านมีวิธีการนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ไปใช้ อย่างไร
- เพราะเหตุใดจึงนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ไปดาเนินการ
ดังกล่าว
ประเด็นที่ 2. ผลสาเร็จของการดาเนินการ
- ผลสาเร็จของการดาเนินการเป็ นอย่างไร และมีอะไรบ้ าง
- ปั จจัยแห่งความสาเร็จ คือ อะไร
ประเด็นที่ 3. ปั ญหา อุปสรรค การดาเนินการ
- ท่านพบปั ญหา อุปสรรค การนาธรรมนูญสุขภาพฯไปใช้ หรื อไม่ อย่างไร
- ท่านมีแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้นอย่างไร
- อะไรคือ จุดอ่อนและจุดแข็ง ของธรรมนูญสุขภาพ ตามความเข้ าใจของท่าน
ประเด็นที่ 4. ข้ อเสนอแนะ
- ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการนาสาระธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัด โบสถ์ไป
ใช้ พฒ
ั นาสุขภาพสุขภาพฯในพื ้นที่ อย่างไร
- ท่านมีแนวทางในการที่จะให้ ประชาชนคนอื่นที่อาจยังไม่เข้ าใจ เรื่ องธรรมนูญ
สุขภาพให้ เข้ าใจได้ อย่างไร
- ท่านคิดว่าชาวบ้ านในชุมชนมีความกระตือรื อร้ นในเรื่ องนี ้หรื อไม่ เพราะเหตุใด
จึงเป็ นเช่นนัน้ และทาอย่างไรพวกเขาจึงจะมีความกระตือรื อร้ นในเรื่ องนี ้
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2. กลุ่มผู้ท่ มี ีส่วนเกี่ยวข้ องสนับสนุน ด้ วยการ สัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview)
มีประเด็นคาถาม แบ่ งเป็ น 4 ประเด็น ดังนี ้
ประเด็นที่ 1. บทบาท ด้ านการจัดการสุขภาพต่ อชุมชนหลวงพ่ อเพชร
- บทบาท ภารกิจที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพในชุมชนหลวงพ่อเพชร ปั จจุบนั
ของท่านเป็ นอย่างไร
- ประสบการณ์ของท่านในการดาเนินงานด้ านสุขภาพในปี ที่ผา่ นในชุมชน
หลวงพ่อเพชร เป็ นอย่างไร
ประเด็นที่ 2. การสนับสนุนการนาธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ไปใช้ ปฏิบัติ
ในชุมชน
- ท่านนาสาระของธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ไปใช้ ประโยชน์ใน
ชุมชนหลวงพ่อเพชรอย่างไร และเพราะอะไร
ประเด็นที่ 3. ปั ญหา อุปสรรค การดาเนินการ
- ท่านพบปั ญหา อุปสรรค การนาธรรมนูญสุขภาพฯไปใช้ หรื อไม่ อย่างไร
- ท่านมีแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้นอย่างไร
- อะไรคือ จุดอ่อนและจุดแข็ง ของธรรมนูญสุขภาพ ตามความเข้ าใจของท่าน
ประเด็นที่ 4. ข้ อเสนอแนะ
- ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการนาสาระธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ไปใช้
พัฒนาสุขภาพสุขภาพฯในพื ้นที่ อย่างไร
- ท่านมีแนวทางในการที่จะให้ ประชาชนคนอื่นที่อาจยังไม่เข้ าใจ เรื่ องธรรมนูญ
สุขภาพให้ เข้ าใจได้ อย่างไร
- ท่านคิดว่าชาวบ้ านในชุมชนมีความกระตือรื อร้ นในเรื่ องนี ้หรื อไม่ เพราะเหตุใดจึง
เป็ นเช่นนัน้ และทาอย่างไรพวกเขาจึงจะมีความกระตือรื อร้ นในเรื่ องนี ้
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ภาคผนวก ข อภิธานศัพท์
G1 หมายถึง คณะกรรมการชุมชนหลวงพ่อเพชร คนที่1
G2 หมายถึง คณะกรรมการชุมชนหลวงพ่อเพชร คนที่2
G3 หมายถึง คณะกรรมการชุมชนหลวงพ่อเพชร คนที่3
G5 หมายถึง คณะกรรมการชุมชนหลวงพ่อเพชร คนที่5
G6 หมายถึง คณะกรรมการชุมชนหลวงพ่อเพชร คนที่6
G8 หมายถึง คณะกรรมการชุมชนหลวงพ่อเพชร คนที่8
Id1 หมายถึง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท้ อแท้
Id2 หมายถึง ผู้ใหญ่บ้านชุมชนหลวงพ่อเพชร
Id3 หมายถึง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ที่รับผิดชอบชุมชนหลวงพ่อเพชร
Id4 หมายถึง แกนนาอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม ประเพณี ชุมชนหลวงพ่อเพชร
Id5 หมายถึง แกนนาออกกาลังกายราวงย้ อนยุค ชุมชนหลวงพ่อเพชร
Id6 หมายถึง หมายถึงนายกเทศมนตรี ตาบลวัดโบสถ์
Id9 หมายถึง หมายถึงประชาชนคนที่ 9
Id10 หมายถึง หมายถึงประชาชนคนที่ 10
Id13 หมายถึง หมายถึงประชาชนคนที่ 13
Id6 หมายถึง หมายถึงประชาชนในชุมชนหลวงพ่อเพชรคนที่ 6
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ประวัตผิ ้ ูวิจัย
ชื่อ – ชื่อสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่ทางานปั จจุบัน
ตาแหน่ งหน้ าที่ปัจจุบัน
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2538

วิเชียร พูลนุช
9 ตุลาคม 2517
199 หมู่ 3 ตาบลท่างาม อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
สานักงานเทศบาลตาบลวัดโบสถ์ ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตาบล
วัดโบสถ์ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว
สาธารณสุขศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก
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ประกาศคุณูปการ
การศึ ก ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองฉบับ นี ้ ส าเร็ จ ลงได้ ด้ วยความกรุ ณ าอย่ า งยิ่ ง จาก
ดร.ศิวิไ ลซ์ วนรั ตน์ วิจิ ตร อาจารย์ ที่ปรึ กษา ที่ กรุ ณาอย่างยิ่ง ที่ กรุ ณาให้ คาปรึ กษา คาแนะน า
ตลอดจนตรวจแก้ ไข ข้ อบกพร่ องต่างๆ ด้ วยความเอาใจใส่เป็ นอย่างยิ่ง จนการศึ กษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเองสาเร็จได้ ผู้ศกึ ษาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี ้
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สุภ าภรณ์ สุด หนองบัว ดร.สุ ร ศัก ดิ์ บุ ญ เที ย น นางสาว
ธนาวรรณ์ วงค์สวัสดิ์ นางสาวอรุ ษา พิสุทธิพนั ธุ์ นายกายสิทธ์ ยศปั ญญา นายสมัญญา บัวครื น้
และ นางกันยารั ตน์ มาเกตุ ที่ ให้ คาแนะนาด้ านวิช าการและตรวจสอบเครื่ องมื อ การวิจัยเชิ ง
คุณภาพครัง้ นี ้ เป็ นอย่างดี
ขอขอบคุณแกนนาทุกท่าน และประชาชน ในชุมชนหลวงพ่อเพชร ตาบลท้ อแท้ อาเภอ
วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ที่ให้ ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการศึกษา จนสาเร็ จไปได้
ด้ วยดี
ขอขอบพระคุณ นายกเทศมนตรี ต าบลวัด โบสถ์ และ คณะผู้บ ริ ห าร ที่ ไ ด้ ส นับ สนุน
งบประมาณในการศึกษา ครัง้ นี ้ ตลอดหลักสูตร
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมี จากการศึกษาฉบับนี ้ ผู้ศึกษาขออุทิศแด่ผ้ ูมีพระคุณทุก ๆ
ท่าน และผู้ศกึ ษาหวังว่า การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองฉบับนี ้จะเป็ นประโยชน์สาหรับผู้ที่สนใจ
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