สภาผูน
้ �ำ ชุมชน
กลไกเข้มแข็งที่นำ�ไปสู่การ
จัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่
บทเรียนชุมชนน่าอยู่ “บ้านสำ�โรง” จังหวัดสุรินทร์

ที่มาที่ไป
ร่วมกันคิด

ร่วมวางแผน

ร่วมลงมือทำ�งาน
=

'สภาผู้นำ�ชุมชน'

ตัง้ แต่ปี 2553 แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ (สำ�นัก 6)
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุน
ทุนโครงการ 'ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่' เพื่อสนับสนุน
ให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชมุ ชนสามารถพึง่ พาตนเองได้ และมีกระบวนการมีสว่ นร่วมจากคนใน
ชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมทัง้ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ
ปัญญา พัฒนาสูก่ ารสร้างระบบสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาวะทีด่ ี
ปัจจุบนั ปี 2559 มีชมุ ชนเข้าร่วมและประสบความสำ�เร็จแล้วกว่า 1,200
ชุมชน โดยเน้นการสร้างการมีสว่ นร่วมของแกนนำ�และสมาชิกในชุมชน
เพื่อพัฒนาตนเองให้น่าอยู่ มุ่งแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการของ
ชุมชน เกิดกลไกสภาผูน้ �ำ หรือเครือข่ายทำ�งานในชุมชน เป็นกลไกหลัก
ในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มาร่วมกันพัฒนาชุมชน
หรือแก้ไขปัญหาระหว่างดำ�เนินงาน เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและ
สภาพแวดล้อมหรือทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพ โดย ‘บ้านสำ�โรง’ ตำ�บลท่าสว่าง
อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์ เป็นอีกหนึง่ ความสำ�เร็จของการขับเคลือ่ นงาน
เพือ่ สร้างชุมชนและท้องถิน่ ให้นา่ อยู่ โดยมี ‘สภาผูน้ �ำ ชุมชน’ เป็นกลไก
สำ�คัญ
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การดำ�เนินงานของสภาผูน
้ �ำ ชุมชน
1

จัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ�ชุมชน
คัดเลือกจากตัวแทน

สภาผู้นำ�ชุมชนคืออะไร
สภาผู้นำ�ชุมชนเป็นกลไกสำ�คัญในการสร้างชุมชนน่าอยู่ให้เข้มแข็ง
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาทักษะ ศักยภาพและการมีส่วนร่วมของ
แกนนำ�ชุมชนทุกกลุ่มทั้งผู้นำ�ในพื้นที่ (ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บล) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
กลุม่ และกองทุนต่างๆ ในหมูบ่ า้ น ปราชญ์ชมุ ชน รวมทัง้ หน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ในพื้นที่
ด้วยการร่วมกันคิด ร่วมวางแผน และร่วมลงมือทำ�งาน จัดตั้งเป็น
'สภาผูน้ �ำ ชุมชน' ทีม่ คี วามสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปญ
ั หา กำ�หนด
เป้าหมาย วางแผนการดำ�เนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและส่งเสริมการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งของ
ชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและการค้นหา
ศักยภาพชุมชน นำ�ไปสู่การจัดการแก้ไขปัญหาในทุกๆ ด้านของชุมชน
ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กลุ่มต่างๆ และผู้มีความรู้ความสามารถภายในชุมชน
(โดยคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานสภา รองประธาน 2 คน และเลขานุการ)

กรรมการหมูบ่ า้ น
ตามโครงสร้างทีม่ อี ยูเ่ ดิม 16 คน

ประธาน
และตัวแทน อสม.

ประธานพัฒนาบทบาทสตรี
และตัวแทนกรรมการ

ประธานกลุม่ สตรีออมทรัพย์
และตัวแทนกรรมการ

ประธานและตัวแทน
กองทุนหมูบ่ า้ น

ประธานและตัวแทน
คุม้ หมูบ่ า้ นคุม้ ละ 2 คน

ตัวแทนกลุม่ ต้นแบบปลูกผัก
ปลอดสารและเกษตรผสมผสาน

ตัวแทนเยาวชน

ตัวแทนชมรมผูส้ งู อายุ

มีที่ปรึกษา

นักวิชาการ
เกษตร
4

ครู

เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครอง
โรงพยาบาลส่งเสริม ส่วนท้องถิน่
สุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) (อปท.)
5

เจ้าอาวาส

2

5

จัดเวทีพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ�ชุมชนให้เข้มแข็งมากขึ้น

ปรับทัศนคติให้รักบ้านเกิด

เรียนรู้ภาวะการณ์เป็นผู้นำ�ที่ดี

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน

การทำ�งานเป็นทีม

กระบวนการจัดทำ�และขับเคลือ่ นแผนงานฝึกอบรม
ศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นการบริหารจัดการชุมชนกับชุมชนต้นแบบในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง

3

ประชุมถอดบทเรียนการดูงาน
ร่วมร่างแผนการดำ�เนินงาน สร้างข้อตกลงของสภาร่วมกัน

กติกาการทำ�งานร่วมกัน
ของสภาผู้นำ�ชุมชน

ร่างกติกาชุมชน
ครัวเรือนน่าอยู่

เพื่อคืนข้อมูลสถานการณ์
ชุมชน ทีม่ าจากการจัดเก็บ
ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบใน
ทุกมิติ และให้ความรูท้ ง้ั ด้าน
ประโยชน์ โทษ และผลกระทบ
ต่อชุมชน พร้อมเชิญปราชญ์
ชุมชนและนักวิชาการร่วมให้
ความรู้

6

กำ�หนดบทบาทหน้าทีก่ ารทำ�งานของสภาผูน้ �ำ ชุมชน

กรรมการจะแบ่งการดำ�เนินงานตามคุ้ม คุ้มละ 8-10 คน โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ให้ทุกคน
มีส่วนร่วม เกิดการเรียนรู้จากการทำ�งาน และเกิดคุณค่า

4

ประชาสัมพันธ์

กระตุ้นการดำ�เนินการครัวเรือนน่าอยู่ของชุมชน ทั้งการติดป้ายประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การจัดทำ�เพลงและสือ่ พืน้ บ้าน รวมทัง้ การเดินพูดคุย

ติดตาม และออกตรวจ นำ � ผลมาสรุ ป ในที่ ป ระชุ ม นำ�ผลและข้อเสนอแนะ
ประเมินครัวเรือนน่าอยู่ สะ ท้ อ น ผล สู่ ป ระช าคม จากคนในชุมชน นำ�ไป
หมูบ่ า้ นและเสียงตามสาย
วางแผนปรับปรุงให้ดขี น้ึ
6

เสนอร่ า งกติ ก าชุ ม ชน
เปิ ด เวที อ ภิ ป ราย รั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะ สรุปข้อตกลง
และร่วมลงรับนามรับรอง
กติ ก า พร้ อ มทั้ ง กำ � หนด
บทบาทหน้ า ที่ก ารทำ � งาน
ร่วมกัน

ชี้ แจ ง แ ล ะ รั บ ส มั ค ร
ครั ว เรื อ นต้ น แบบที่ มี
ความสนใจโดยจะมีการ
อบรมและพั ฒ นาเป็ น
ครัวเรือนต้นแบบต่อไป

ติดตามและประเมินผล

กรรมการออกติดตามและประเมินตามเกณฑ์ขอ้ ตกลงทุก 2 เดือน
สรุปการดำ�เนินงานและประเมินผล เสนอแนะและหาแนวทางขับเคลือ่ นในทุกๆ กิจกรรม
และทุกกลุม่ เพือ่ นำ�ข้อสรุปไปทบทวนกติกาชุมชน และร่างกติกาให้เกิดความเหมาะสมมากขึน้

7

สภาผู้นำ�ชุมชน จัดประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

นำ�เอาทุกเรื่องในหมู่บ้านและผลการติดตามประเมินผล มาสรุปสะท้อนผลร่วมกัน
เพือ่ หาแนวทางปรับปรุงหรือดำ�เนินงานต่อ เป็นการเรียนรูก้ ารทำ�งานและพัฒนาทักษะ
ของสภาผู้นำ�แบบการเรียนรู้โดยการลงมือทำ� (Learning by doing)
7

ปัญหาของบ้านสำ�โรง
(จากผลสำ�รวจข้อมูลปี 2555)

มีการใช้ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง
ติดต่อกัน

ปัญหา
ทำ�ความรู้จักกับชุมชนบ้านสำ�โรง

ปุ๋ยเคมีและ
ยาฆ่าแมลง

1-5 ปี 24 ราย
5-10 ปี 50 ราย
ใช้เกินกว่า 10 ปี 65 ราย

คนป่วย
ในอดีตชุมชนบ้านสำ�โรง ตำ�บลท่าสว่าง อำ�เภอเมืองจังหวัดสุรนิ ทร์ เป็น
หมู่บ้านที่มีปัญหาเยอะที่สุด ทั้งปัญหาขยะที่ชาวบ้านมักนำ�มากองทิ้ง
หน้าบ้านแล้วก่อไฟเผาเอาง่ายๆ ทำ�ให้บางซอยของหมู่บ้านมีสภาพ
ไม่ตา่ งจากสลัม ปัญหาสารเคมีทางการเกษตรจากคนส่วนใหญ่ปลูกผัก
ส่งในตลาดในเมือง มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงจนหมูบ่ า้ นข้างเคียงเดือดร้อน
มาร้องเรียนหลายครัง้ ปัญหายุงลายโดยทำ�สถิตผิ ปู้ ว่ ยสูงทีส่ ดุ ในตำ�บล
หลายปีต่อเนื่อง รวมทั้งปัญหาการขาดความสามัคคี คนในชุมชนมี
ความขัดแย้งกันในเรื่องการเมืองท้องถิ่น

“ชุมชนบ้านสำ�โรง ในอดีตเป็นหมู่บ้านที่มีปัญหาเยอะที่สุด”
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ค่าใช้จ่าย

จากการใช้
ยาฆ่าแมลง

อุปกรณ์การเกษตร
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตร

ในรอบ 3 ปี (2552-2555)

6 ราย
เสียชีวต
ิ 3 ราย
ป่วย

1,744,114 บาทต่อปี
เฉลี่ยครัวเรือนละ

9,583.04 บาทต่อปี

จากปัญหาดังกล่าวทำ�ให้ผใู้ หญ่บา้ นพีรวัศ คิดกล้า จากบ้านสำ�โรง มีแนวคิดอยากจะพัฒนา
หมูบ่ า้ นและแก้ไขปัญหาทีส่ �ำ คัญของหมูบ่ า้ นเรือ่ งลดการใช้สารเคมีในการปลูกผัก จึงเข้าร่วม
เรียนรูแ้ ละพัฒนาการดำ�เนินงานกับแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ (สำ�นัก 6)
ภายใต้โครงการ 'ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิน่ ให้นา่ อยู'่ และมี "สภาผูน้ �ำ ชุมชน" เป็นกลไก
สำ�คัญในการขับเคลือ่ น
9

พีรวัศ คิดกล้า
ผู้ใหญ่บ้านสำ�โรง เล่าถึงจุดเริ่มต้น
ของการเกิดสภาผู้นำ�ชุมชนว่า
จากวิกฤติการใช้สารเคมีทางการเกษตรของหมูบ่ า้ น ทำ�ให้มคี นเสียชีวติ
จากการใช้สารเคมีและเคยถูกร้องเรียนไปในหลายหน่วยงานถึงการใช้สารเคมี
รบกวนพื้นที่ใกล้เคียง ขณะทีก่ ารทำ�งานเพือ่ แก้ปญ
ั หาก็ตา่ งฝ่ายต่างทำ� แต่กไ็ ม่
สามารถแก้ปญ
ั หาเพียงลำ�พังได้ส�ำ เร็จ จนกระทัง่ มีคณ
ุ หมอจากรพ.สต. มาแนะนำ�
โครงการของ สสส. ทีเ่ ปิดโอกาสให้มกี ารแก้ปญ
ั หาในชุมชน แต่ตอ้ งมีการรวมตัว
ตามเงือ่ นไขโครงการ และในเอกสารแนะนำ�โครงการยังได้ยกตัวอย่างการทำ�งาน
หมูบ่ า้ นหนองกลางดงของผูใ้ หญ่โชคชัย ลิม้ ประดิษฐ์ จึงเกิดความสนใจ เพราะใน
หมูบ่ า้ นมีกรรมการตามโครงสร้างแต่ไม่ได้ท�ำ งาน จึงเป็นทีม่ าของการก่อตัวของ
ทีมงานทีเ่ รียกว่า “สภาผูน้ �ำ ชุมชน” โดยใช้โมเดลของหมูบ่ า้ นหนองกลางดงใน
การพัฒนา ซึง่ สสส. นอกจากจะสนับสนุนโครงการแล้ว ยังสนับสนุนความรู้ ทัง้
เอกสาร วีดทิ ศั น์ โดยเฉพาะทีมพีเ่ ลีย้ งทีค่ อยให้ค�ำ แนะนำ�ในการทำ�งาน
การรวมตัวของสภาผูน้ �ำ ชุมชนจึงใช้กรรมการหมูบ่ า้ นเดิม 15 คน จากนัน้
ได้รวมตัวแทนจากทุกกลุม่ เช่น กลุม่ ผัก สตรีออมทรัพย์ กลุม่ เยาวชน กองทุน
หมูบ่ า้ น กลุม่ เศรษฐกิจพอเพียง กลุม่ ผูส้ งู อายุ ปราชญ์ และจิตอาสาเข้าร่วมเพือ่
พูดคุยกัน ซึง่ เราไม่ได้พดู แค่เรือ่ งผัก แต่เอาปัญหามาคุยและพบว่าไม่มขี อ้ มูลชุมชน
ทีเ่ พียงพอจึงเกิดการจัดการข้อมูลชุมชน ทำ�ให้เห็นปัญหาตรงกัน เกิดความอยาก
แก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยใช้กลไกของสภาผูน้ �ำ ชุมชนในการขับเคลือ่ นการทำ�งาน
“ที่ผ่านมาหน่วยงานราชการหลายหน่วยพยายามเข้ามาช่วยแก้ปัญหา
ของหมู่บ้าน แต่เป็นการอบรมแล้วก็หายไป ซึ่งการอบรมเป็นการเติมความรู้
แต่ส่งิ สำ�คัญ คือ การมีกติการ่วมกันในชุมชน ระบบติดตามประเมินผล และ
การให้ก�ำ ลังใจกัน”
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สัญญาใจครัวเรือนน่าอยู่บ้านสำ�โรง
คือ หัวใจหลัก หรือ เครือ่ งมือสำ�คัญของสภาผูน้ �ำ ในการขับเคลือ่ นงาน ซึง่ มาจากข้อตกลง
ของคนในชุมชนเพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาในทุกๆ ด้านของชุมชน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด 'คุยกันทุกเรื่องที่มีปัญหา'

สัญญาใจ 5 ข้อ
ทุกครัวเรือนในบ้านสำ�โรงมีข้อกำ�หนดดังนี้

1

2
3

ปลูกผักปลอดสาร

คัดแยกขยะ

คัดแยกขยะ ดูแลบริเวณบ้าน
ให้สะอาด ร่มรืน่ น่าอยูแ่ ละ
ไม่เผาขยะหน้าบ้านในทีส่ าธารณะ

ต้องมีผกั ปลอดสารเคมี
ไม้ผล ไม้ยนื ต้น และ
สมุนไพรรวม 10 ชนิด

ลด ละ เลิก อบายมุข

ลด ละ เลิก การดืม่ สุรา
สิง่ เสพติด การพนัน
กำ�จัดยุงลาย

ต้องไม่มลี กู น�ำ้ และ
แหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลาย

4

5
11

เข้าร่วมกิจกรรม

ต้องมีตวั แทนเข้าร่วมกิจกรรมหมูบ่ า้ น
และประชุมประจำ�เดือนทุกครัง้

ผลลัพธ์ มิติสุขภาพ 4 มิติ

บทบาทของสสส.

กับการขับเคลื่อน 'สภาผู้นำ�ชุมชน'
บ้านสำ�โรง

พืชผักคุณภาพ

ปีที่ 2

สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การสร้ า งที ม
สภาผู้นำ�ชุมชน ติดตามผลลัพธ์
กระตุ้นเสริมพลังวางแผนการ
จัดการข้อมูลร่วมกัน

พัฒนากลไกสภาให้เข้มแข็ง
พัฒนาทักษะสภาผู้นำ�และ
วิทยากร

ครัวเรือนปลูกผักปลอดสารกินเอง
ปลูก 5 ชนิด 100%
ปลูก 10 ชนิด 69.1%

ผักปลอดภัยเพื่อจำ�หน่าย 69 ราย
ผักปลอดภัยเพือ่ บริโภค 187 ครัวเรือน
นาอินทรีย์ 30 ราย

กลไกเสริมพลัง (กลไกพี่เลี้ยง)

ปีที่ 1

ผักปลอดสาร

ปีที่ 3
ให้ คำ � ปรึ ก ษา
และติดตาม

สงบสุข

หมู่บ้านสะอาด

เยาวชน เด็กแว้น ไม่มีการทะเลาะ
วิวาทและจับกลุ่มมั่วสุม เกิดจิตอาสา
มากขึ้นในชุมชน

บ้านสะอาดและคัดแยกขยะ 87.13%

ลดอบายมุข

ความรู้ / KM

ป่าเเข็งเเรง

งานศพปลอดเหล้าการพนัน 100%
มีคนเลิกเหล้าได้ 51 คน

กลุม่ อนุรกั ษ์ปา่ 500 ไร่ ไม่มคี นลักลอบตัด
ต้นไม้ เพิม่ มูลค่าเห็ดของป่าปีละ 50,000 บาท

ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพต่อเนื่อง

ติดตามประเมิน
เชิงผลลัพธ์ (ARE)

logic model

ความรู้เชิงประเด็น

การประชาคม

การทำ�งานเป็นทีม

เช่น การทำ�น�ำ้ หมัก ปุย๋ หมัก การปรับปรุงดิน
การปลูกพืชผสมผสาน ทำ�นาอินทรีย์ วนเกษตร
การคัดแยกขยะ ทักษะวิทยากร การออกแบบ
Model ศูนย์เรียนรู้ เป็นต้น
ทรัพยากร

สสส. สนับสนุนงบประมาณบางส่วน โดยมีหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา และกองทุนต่างๆ
ในชุมชน เข้าร่วมสนับสนุนงบประมาณส่วนที่เหลือ
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สวัสดิการดี มีการออมทรัพย์สวัสดิการ 3 ปี เงินหมุนเวียน 60,000 บาท
กลไกสภาผู้นำ�

ผูน้ �ำ 53 คนครอบคลุมทุกกลุม่ ระบบคุม้ เข้มแข็ง 6 คุม้ และเป็นกลไกหลักในการขับเคลือ่ น
ติดตามประเมินผลสร้างการมีส่วนร่วม
แหล่งเรียนรู้

มีชมุ ชนและหน่วยงานต่างๆ มาร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูศ้ กึ ษาดูงาน ดังนี้
ระดับหมู่บ้าน ชุมชนน่าอยู่อีสาน 164 หมู่บ้าน โครงการเมนู 12 หมู่บ้าน อื่นๆ 6 หมู่บ้าน
ระดับตำ�บล 4 ตำ�บล ระดับอำ�เภอ 2 อำ�เภอ
ระดับสถาบันมหาวิทยาลัย 2 แห่ง และระดับจังหวัด 2 หน่วยงาน
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ความสำ�เร็จที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลา 3 ปี ตัง้ แต่ปี 2555-2558 ชาวบ้านในหมูบ่ า้ นสำ�โรง
ได้รว่ มแรงร่วมใจ ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงสัญญาใจจนเกิดผลสำ�เร็จ ดังนี้

สามารถลด ละ เลิกเหล้าได้

มีการตั้งกติกาเลิกเหล้าในชุมชน และรณรงค์จัดงานศพปลอดเหล้าและการพนัน
ประหยัดค่าใช้จ่ายเหล้าในครัวเรือนต่อปีลดลง
จากปี 2555 จำ�นวน 1,270,000 บาท
ลดลงในปี 2558 เหลือเพียง 1,069,320 บาท
เกิดบุคคลต้นแบบเลิกเหล้า 51 คน

ปลูกผักใช้สารเคมีน้อยลง

ลดการเจ็บป่วยจากผู้ป่วยไข้เลือดออก

เกิดกิจกรรมปลูกผักกินเอง
ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักในครัวเรือน
ต่อสัปดาห์ถึง 74.7%
ปี 2555 จำ�นวน 28,350 บาท
ปี 2558 เหลือเพียง 7,165 บาท

ค่าใช้จ่ายสารเคมีในการปลูกผัก
ต่อปีลดลง 89.3%
ปี 2555 จำ�นวน 147,400 บาท
ปี 2558 เหลือเพียง 15,845 บาท

มีความรู้เรื่องผลกระทบ
จากสารเคมี

กลุ่มเกษตรกรมีรายได้
เกษตรกรปลูกผักปลอดสาร มี 69 ราย
มีรายได้รวมกันถึง 3,480,000 บาทต่อปี

เกิ ด ข้ อ ตกลงไม่ ฉี ด พ่ น สารเคมี ใ น
หมู่บ้าน โดยมีระบบการติดตามตรวจ
สอบจากสภาผู้นำ�ชุมชน

สภาพแวดล้อมชุมชนสะอาดน่าอยู่มากขึ้น

มีการกำ�จัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ�ยุงลาย เช่น ล้างขัดโอ่งสัปดาห์ละครั้ง คว่ำ�ภาชนะ
ที่มีน้ำ�ขัง
รายงานการสำ�รวจแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายพบค่า HI CI มีคา่ น้อยกว่า 10
ส่งผลให้ปี 2557-2559 ยังไม่พบ
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

ครัวเรือนปลอดลูกน้ำ�ยุงลาย
ต่อเนื่อง 78 ครัวเรือน (45.61%)

ชาวบ้านคุยกันมากขึ้นมีความสุขมากขึ้น

ปี 2555-2558 สภาผูน้ �ำ ชุมชนน่าอยูบ่ า้ นสำ�โรงมีการประชุมทุกเดือนประมาณ 14 ครัง้
ในแต่ละปี
โดยแต่ละครั้งมีผู้มาร่วมประชุมเฉลี่ยครั้งละ 46-53 คน
เกินกว่า 80% ของสภาผู้นำ�ในการประชุมทุกครั้ง

มีครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์คัดแยกขยะสะอาดมากถึง 87.13%
เกิดรายได้จากการขายขยะทั้งหมู่บ้าน ปี 2558 เฉลี่ยเดือนละ 10,072 บาท
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การมีสภาผูน้ �ำ ชุมชนทีเ่ ข้มแข็งคือ ทางออกสำ�คัญของการแก้ไขปัญหาชุมชนโดยชุมชน
เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน เพราะทุกคนได้แลกเปลี่ยนพูดคุยและหาทางออก
ร่วมกันทำ�ให้เกิดความสุขและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้
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การสร้างเสริมสุขภาพ คือ กระบวนการสนับสนุนให้ประชาชน
สามารถควบคุมพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง สังคม สิง่ เเวดล้อม เพือ่
ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน มีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี
กฎบัตรออตตาวาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (Ottawa Charter) ค.ศ.1986

ผลิตโดย บริษัท โคคูน แอนด์ โค จำ�กัด
32 ซ.โชคชัย 4 ซ.84 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 โทร 02-116-9959, 087 - 718 - 7324
โทรสาร 02 -116-9958 อีเมล cocoonjob@gmail.com

