
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือกระบวนการขบัเคลื่อนงาน พฒันาชมุชนเข้มแขง็ 
ในการจัดการอนามัยสิง่แวดล้อมชุมชน (Active Community)ภายใตน้โยบายบ้านน่ามอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพรานกระต่าย 



คํานํา 

นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร ได้มีประกาศ เรื่องการขับเคลื่อนวาระ
จังหวัดกําแพงเพชร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ นายอําเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
การดําเนินงาน โดยได้มีนโยบายอันเป็นวาระสําคัญ 7 ประการ ดังน้ี 

1. การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน (way of life)  
2. การสร้างคนดี รักษาศีล 5 และการสวดมนต์  
3. การป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด  
4. การจัดการขยะ  
5. การกําจัดผกัตบชวา  
6. การรณรงค์รกัษาความสะอาดของบา้นเมือง “หนา้บา้น น่ามอง”  
7. ความปลอดภัยทางถนน 

จังหวัดกําแพงเพชร จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือความสุขของ
ชาวกําแพงเพชร อําเภอพรานกระต่าย ได้ดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายภายใต้โครงการการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือควบคุมป้องกันโรค ตามนโยบายหน้าบ้านน่ามอง เพ่ือให้การดําเนินเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันจึงจัดทําคู่มือน้ีขึ้น 
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1 
หลกัการและเหตผุล 



 ปัจจุบันปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีความซับซ้อน  และเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ
ตามวิวัฒนาการทางอุตสาหกรรมและสังคมเพ่ือเป็นการจัดการปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้กําหนด
นโยบายระดับประเทศส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประเด็นการ 
จัดการขยะประเภทต่างๆ อย่างไรก็ตาม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพรานกระต่าย เล็งเห็น
ความสําคัญของการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชน 
จึงกําหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ตามแบบของกรมอนามัย ที่ส่งเสริมใหม้ีระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนที่ย่ังยืนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active community) ทั้งน้ี
การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งต้องมีการให้ความรู้กับประชาชนในการประเมินความเสี่ยงและ
วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้รู้เท่าทันต่อสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมตามบริบทของพ้ืนที่ 
และประชาชนสามารถกําหนดมาตรการในจัดการปัญหาหรือความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ด้วย
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดเป็นความย่ังยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมทัง้
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพ้ืนที่จนนําไปสู่นวัตกรรมชุมชนท่ีสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับพ้ืนที่
อ่ืนๆ ดังน้ันสํานักงานสาธารณสุขอําเภอพรานกระต่าย จึงพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนสําหรับชุมชน
เข้มแข็ง  เพ่ือให้เกิดการพัฒนากรงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสําหรับให้หน่วยงานและชุมชนนําไปใช้ 
เป็นแนวทางหรือเป็นกรอบในการพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแนวทางการ
ขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพสามารถจัดการกับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี
ได้ด้วยตนเองจนเกิดเป็นความย่ังยืนในที่สุด 

วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการสนับสนุนจาก
ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 2.เพ่ือส่งเสริมกระบวนการร่วมคิด วางแผนดําเนินการ จัดการปัญหาความเสี่ยงและ
ส่งเสริมปัจจัยเอ้ือด้านสิ่งแวดล้อมร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายในพ้ืนทีเ่กิดเป็น 
Active Community 

เป้าหมาย 
 ทุกหมู่บ้านในอําเภอพรานกระต่าย จํานวน 116 หมู่บ้าน 

แนวทางการดาํเนนิงาน 
 เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสํานักงานสาธารณสุขอําเภอพรานกระต่าย 
จึงได้กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
สําหรับเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ ดังน้ี 

 บทบาทของคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตอําเภอพรานกระต่าย 
 1.พัฒนากรอบแนวคิด รูปแบบการดําเนินงาน แนวทางหรือหลักเกณฑ์ “การพัฒนาชุมชน
เข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามนโยบายบ้านน่ามอง” 
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 2.บูรณาการจากทุกภาคส่วนจัดทําเกณฑ์การประเมินให้กับหน่วยงานระดับหมู่บ้านและ
ระดับตําบลและช้ีแจงแนวทางการขับเคลื่อน“ชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active 
community) ตามนโยบายบ้าน่ามอง” 
 3.จัดทําหลักสตูรการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชน/อสม.ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้
หน่วยงานระดับพ้ืนที่นําไปใช้ในพ้ืนที ่
 4.จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้ในการดําเนินงานจากกองทุนสุขภาพ
ตําบล 
 5.จัดเวทีประชาคม เพ่ือขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งในพ้ืนที ่
 6.ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ ทุก
ช่องทาง 
 7.พัฒนาระบบการายงาน ติดตาม ประเมินผล และส่งคนืข้อมูลให้กับพ้ืนที่เพ่ือการ
ขับเคลื่อนและพัฒนา ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

 บทบาทของสาํนกังานสาธารณสขุอําเภอ  
 1.ประสานเครือข่ายระดับอําเภอ ได้แก่ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)และเครือข่ายอ่ืน รวมถึงผู้นําหมู่บ้าน /ชุมชน และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.) ในการช้ีแจงรายละเอียดโครงการและแนวทางการ
ดําเนินงาน 
 2.สํารวจข้อมลูพ้ืนฐานของชุมชนตนเอง ได้แก่ พฤติกรรมวิถีชุมชน ขนบประเพณี เพ่ือ
นํามาใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับแกนนําชุมชนหรือ 
อสม. 
 3.สนับสนุนองค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์ โน้มน้าว สร้างความตระหนัก และร่วมดําเนิน
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด  
 4.ร่วมสร้างวิทยากรกระบวนการประจําชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยคัดเลือกจากแกน
นําชุมชน หรือ อสม. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพ่ือให้มีศักยภาพและความพร้อมในการสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 5.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ือให้เข้าร่วมการพัฒนา
ชุมชนตนเองให้เข้มแข็งโดยต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
 6.ส่งต่อข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล ที่ได้รับการพัฒนาความเข้มแข็ง 
ให้กับสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดเพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลระดับจังหวัดต่อไป 

 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 1.สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการทั้ง งบประมาณ คน สิ่งของรวมท้ังยกระดับการ
ให้บริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนที่ดี 
 2.ผลักดัน กระตุ้น และสร้างกระบวนการความร่วมมือกับหมู่บ้าน / ชุมชน ในการพัฒนา 
ปรับปรุง  หมูบ้่าน / ชุมชน และทํากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมร่วมกับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ทั้ง สสจ. สสอ. รพ.สต. และศูนย์อนามัย 
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 3.สื่อสารประชาสัมพันธ์ สนับสนุน สร้างความตระหนัก และช้ีแนะแนวทางในการจัดการ
สภาพแวดล้อมชุมชนในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง 
 4.ส่งเสริมใหม้กีารจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพโดยอาศัยทุนเดิมในพ้ืนที่ในการพัฒนา 
เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ หรือพ้ืนที่สีเขียว จัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
ลดความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในชุมชน เป็นต้น 
 บทบาทของชมุชน 
 1.แกนนําชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บ้าน (อสม.)พูดคยุ ช้ีแจง หรือแจ้ง
ให้ประชาชนในหมู่บ้าน /ชุมชน ทราบถึงสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์อ่ืนๆ  
รวมทั้ง นโยบายภาครัฐ และรายละเอียดของการดําเนินงานในภาพรวม เป็นการสร้างความตระหนัก 
และรับรู้เรื่องสิง่แวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน 
 2.แกนนําชุมชน / อสม. สร้างกระบวนการให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้ามาคิด
วิเคราะห์ทบทวนหรือค้นหาข้อมูลสุขภาพและข้อมูลสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานในชุมชนตนเอง ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมตามบริบทพ้ืนที่โดยอาจเลือกใช้เวทีที่มีอยู่ เช่น การจัดเวทีประชุมหมู่บ้าน 
ประชุมในวันรับเบ้ียผู้สูงอายุหรือประชุมประจําเดือนของชุมชนเอง เป็นต้น เป็นวันในการจุดประกาย
เริ่มคิดเริ่มทําไปด้วยกัน 
 3.ประชาชนร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ภาครัฐเอกชน หรือสถานประกอบกิจการ ร่วมกัน
ประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  ด้วยการ พูดคุยทําแผนที่ชุมชนหรือแผนที่เดินดิน
แลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน และค้นหาต้นทุนหรือทรัพยากรในชุมชนที่มี
อยู่เดิม เพ่ือส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพในชุมชน 
 4.แกนนําชุมชน/อสม. ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชนจัดลําดับความสําคัญของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน หรือค้นหาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพของชุมชนเอง เช่น พ้ืนที่สีเขียว,
ลานกิจกรรมสขุภาพ เป็นต้นแล้วร่วมกันกําหนดรูปแบบ  มาตรการชุมชน หรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมทั้งจัดทําแนวทางส่งเสริมให้เกิดการจัดสภาพแวดล้อมให้
สอดรับกับความมีสุขภาพดีตามบริบทชุมชนตนเอง 
 5.แกนนําชุมชน / อสม. พร้อมด้วยประชาชน ร่วมกันสร้างรูปแบบกําหนดกิจกรรมสําคญั
และชักชวนหรือเชิญชวนคนในชุมชนร่วมทํากิจกรรมลดความเสี่ยงปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเพ่ิมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทํากิจกรรมสุขภาพ  เช่น  การสรา้งพ้ืนที่สีเขียว การจัดให้มีมุม
สวนครัวในชุมชน  เป็นต้น ตามบริบทชุมชน หรือตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ อย่างเป็นรูปธรรม 
 6.ชุมชนต้องสร้างกลไกระดับชุมชน ตามบริบทพ้ืนที่ เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานและ
ปรับปรุงแนวทางในการจัดการปัญหาตามความเหมาะสม อาจเป็นทุก 3 เดือน  6  เดือน แล้วแต่
ความเหมาะสม แต่ต้องให้ทกุคนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน
หรือกิจกรรม 
 ขั้นตอนการประเมิน 
 1.ประเมินตนเอง 
 ภายหลังที่แกนนําชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.) ร่วมกับ 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนงาน 
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ชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วให้ทําการประเมินตนเองเบ้ืองต้นตามแบบประเมินที่กําหนด  
เพ่ือทราบระดับการพัฒนา พร้อมทําการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง ก่อนรับการประเมิน 
จากคณะกรรมการระดับอําเภอ 
 2.การประเมินระดับอําเภอ 
   จังหวัดรวบรวมผลการประเมินตนเองของชุมชนและทําการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนสนับสนุน
ให้คําแนะนําในการยกระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็งแล้วทําการประเมินผลความก้าวหน้าของการ
พัฒนาชุมชนในภาพรวมระดับจังหวัดระยะ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน พร้อมจัดทํา
ฐานข้อมูลชุมชนระดับตําบล แล้วส่งไปยังศูนย์อนามัยเพ่ือรวบรวมและสนับสนุนการทาํงานอ่ืน ๆ 
ต่อไป 
 3.การสุ่มประเมิน 
 คระกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอดําเนินการสุ่มประเมินผลการพัฒนาชุมชน
เข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดพร้อมให้คําแนะนําในการปรับปรุง  เสริมพลังในพ้ืนที่ที่
พัฒนาได้อย่างย่ังยืน แล้วรายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุม พร้อมด้วยการส่งเสริมให้เกิดตําบล
ต้นแบบเพ่ือการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้กับพ้ืนที่อ่ืน 

งบประมาณ 
 งบประมาณจากกองทุนสุขภาพตําบลในเขตอําเภอพรานกรานกระต่าย จํานวน 10 
กองทุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1.สนับสนุนกรรมการประเมินระดับตําบล จํานวน 4,000 บาทต่อตําบล เป็นเงิน  
 2.สนับสนุนการดําเนินงานระดับหมู่บ้าน ๆ ละ 3000 บาท 

ประโยชนท์ี่จะได้รบั 
 1.ชุมชนมีศักยภาพ มีความสามารถในการประเมินและจัดการความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมจาก
ความร่วมของประชาชนในชุมชนและเครือข่ายในพ้ืนที ่
 2.ประชาชนสามารถสร้างหรือพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจของคนในชุมชนได้ 
 3.เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นต้นแบบสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ความสําเร็จสู่พ้ืนที่
อ่ืนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


