
 
 

 
 

 
 

 

บันทึกขอตกลงความรวมมือ 
เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู 

ภายใตโครงการชุมชนทองถิ่นรวมสรางโอกาสทางสังคมเพ่ือความอยูดีมีสุข 
วันอังคารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ อาคารสรางสุขสนามกีฬากลาง องคการบริหารสวนตําบลแวง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 

 
 อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๖, ๖๗ และ ๖๘ หรือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
มาตรา ๕๐, ๕๑ (เทศบาลตําบล) และมาตรา ๕๓, ๕๔ (เทศบาลเมือง) โดยมีเปาหมายเพ่ือ “เสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนทองถิ่น” อันนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของพลเมืองในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตน  
 พันธกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และพันธกิจของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓) มีเปาหมายเดียวกัน คือ 
การเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน 
ท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยจัดบริการสาธารณะ 
ท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายท่ัวทุกพ้ืนท่ี ท้ัง ๒ หนวยงาน จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (เอกสารแนบทายหมายเลข ๑) เพ่ือแสดงเจตนารมณท่ีจะรวมมือกันสงเสริม สนับสนุน และ 
พัฒนาขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ปฏิญญา เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยูรวมขับเคล่ือนปฏิรูประบบปฏิบัติการของชุมชนทองถิ่น 
สูเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประจําป ๒๕๖๑ นอมนําศาสตรพระราชาเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” “ระเบิดจากขางใน” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มากําหนด
ทิศทางการพัฒนา พัฒนาวิธีการและข้ันตอน ออกแบบกระบวนการ และทําใหทุกๆ ปฏิบัติการของชุมชน 
ไดใชองคความรูท่ีพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไดพระราชทานไว 
 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความ
เขมแข็งของชุมชน ควบคูกับการรวมกันสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นจัดการตนเองสูการเปนชุมชนทองถิ่นนาอยู 
โดยเนนการเสริมพลังความรวมมือใหองคกรหลักในชุมชนไดทําบทบาทหนาท่ีของตนไดอยางเต็มศักยภาพ 
จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ ระหวาง ๔ ฝาย ประกอบดวย  

๑) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ 
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

๒) องคการบริหารสวนตําบลแวง โดย นางสาวจุฑามณี หามะ นายกองคการบริหารสวนตําบลแวง 
ในฐานะศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม (ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเชี่ยวชาญเฉพาะ) 

/๓) เทศบาล... 

 ๑ 



๓) เทศบาลตําบลแวง โดย นายวีรเทพ นราวิทยเสรี นายกเทศมนตรีตําบลแวง ในฐานะสมาชิก
เครือขาย 

๔) ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) โดย  
นางสาววโรชา ศรีเจริญ ผูจัดการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง  

 

โดยมีสาระสําคัญ ๒ สวน ประกอบดวย ๑) บทบาทหนาท่ีของกลไกท่ีเก่ียวของ และ ๒) การดําเนินงาน ดังนี้ 
 

สวนท่ี ๑ บทบาทหนาท่ีของกลไกท่ีเกี่ยวของ 
๑.๑ เครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันวิชาการหรือ 

องคกรทางวิชาการ องคกรชุมชน องคกรภาคประชาสังคม และสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓)  
ท่ีมีเปาหมายเพ่ือรวมขับเคลื่อนชุมชนทองถ่ินใหนาอยู โดยมีบทบาทสําคัญในการสรางการเรียนรูรวมกัน การ
ผลักดันใหเกิดนโยบายสาธารณะระดับตําบล เครือขาย และจังหวัด รวมถึงการขับเคลื่อนและรณรงคใหมีการ
กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและคืนอํานาจใหชุมชน 

๑.๒ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 
(สํานัก 3) มีภารกิจในการจุดประกาย กระตุนและสนับสนุนใหเกิดการนําใชทุนและศักยภาพ ใหเกิดการทํางาน
เชื่อมประสานกันระหวางภาคีหลักในระดับพ้ืนท่ี (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทองท่ี กลุมเครือขายประชาชน 
และหนวยงานของรัฐและหนวยงานพัฒนาเอกชนท่ีมีปฏิบัติการในชุมชน) สถาบันการศึกษา องคกรอิสระ
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน เพ่ือรวมกันกําหนดเปาหมายในการพัฒนาระบบการสรางเสริม 
สุขภาวะของชุมชนทองถ่ิน โดยมีบทบาทในการสนับสนุนทุนและวิธีการเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนทองถ่ินนาอยู 

๑.๓ ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาส 
ทางสังคม มีความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีเปนทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนทองถ่ิน ทําหนาท่ีจัดการฝกอบรม
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ องคกร หนวยงาน บุคคลและ
นักศึกษาท่ีสนใจ ทีมีองคการบริหารสวนตําบลแวง เปนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม ทําหนาท่ีเปน
กลไกขับเคลื่อนเครือขายโดยจัดกิจกรรมกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูนําและแกนนําขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย หนุนเสริมใหแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขบวนการขับเคลื่อนในพ้ืนท่ี 
ของตนเองไปสูการเปนชุมชนทองถ่ินนาอยู  และพัฒนาระบบการจัดการเครือขายใหเปนกําลังสําคัญ  
ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับทองถ่ิน ระดับเครือขาย และระดับกลุมพ้ืนท่ี (จังหวัดหรือภูมินิเวศน) 
รวมถึงการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและคืนอํานาจใหชุมชน 

๑.๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขาย หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสมัครใจเขารวม 
เปนสมาชิกเครือขาย และมีความมุงม่ันตั้งใจท่ีจะรวมกันสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู ท่ีมีองคการบริหารสวนตําบลแวง 
เปน “ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” โดยมีบทบาทในการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงความรวมมือนี ้
ในท่ีนี้หมายถึง นายกเทศมนตรีตําบลแวง 

๑.๕ ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง เรียกวา ศวภ.ใตลาง  
มีบทบาทหนาท่ีในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการพัฒนาดานวิชาการและการบริหารจัดการใหแก 
องคการบริหารสวนตําบลแวง ในการทําหนาท่ีเปนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และกลไกขับเคลื่อน
เครือขาย รวมถึงการทําหนาท่ีพัฒนาและเสริมศักยภาพเครือขาย ๕ นักพัฒนา ประกอบดวย นักบริหาร 
นักวิชาการชุมชนทองถ่ิน นักจัดการและกระบวนการ นักจัดการขอมูล และนักสื่อสารชุมชน ใหมีความสามารถใน 

/การขับเคลื่อน... 

 ๒ 



การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาวะ ท่ีเปนขอตกลงรวมกันของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 
ไดมีการนําสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีและสงผลตอความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน รวมถึงทําหนาท่ีประสานกับ สํานัก ๓ 

 

สวนท่ี ๒ การดําเนินงาน 
ท้ังส่ีฝาย แสดงเจตนารมณในการสนับสนุนหลักการของการเรียนรูรวมกันเพ่ือเปนการหนุนเสริมกันและกัน

ในการพัฒนาพ้ืนท่ีตนเองใหเปนชุมชนทองถ่ินนาอยูและรวมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับทองถ่ิน 
เครือขาย จังหวัด และการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒.๑ องคการบริหารสวนตําบลแวง ในฐานะของศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม พัฒนาแหลง
เรียนรูในพ้ืนท่ีตนโดยการสนับสนุนใหแกนนําทําวิจัยชุมชน พัฒนาระบบขอมูลตําบล พัฒนาหลักสูตรเรียนรู  
และสรุปแนวทางการเรียนรู รวมท้ังพัฒนาระบบสนับสนุนอ่ืนในพ้ืนท่ีใหเอ้ือตอการสรางการเรียนรูรวมกันของ
เครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 

๒.๒ เทศบาลตําบลแวง โดย นายวีรเทพ นราวิทยเสรี นายกเทศมนตรีตําบลแวงมีบทบาทในการสนับสนุน
ใหผูนําและแกนนําของพ้ืนท่ีจากทุกภาคสวนไดเขารวมเรียนรูกับศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม  
เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถในการวิจัยชุมชน พัฒนาระบบขอมูลตําบล จัดทําหลักสูตรการเรียนรูภายในพ้ืนท่ี 
จัดระบบการทํางานใหเ อ้ือตอการเรียนรู  และนําผลการเรียนรูมาใชพัฒนาแหลงเรียนรู ในพ้ืนท่ีตนเอง 
รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรสนับสนุนกระบวนการเรียนรูรวมดังกลาวมาขางตน และในกรณีท่ี
นายกเทศมนตรีตําบลแวง หมดวาระการดํารงตําแหนง ให ปลัดเทศมนตรีตําบลแวง เปนผูดําเนินงานตอ 

๒.๓ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาส
ทางสังคม (องคการบริหารสวนตําบลแวง) องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย และศูนยสนับสนุนวิชาการ 
เพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง ตามบทบาทหนาท่ีท่ีกลาวมาขางตน 

๒.๔ ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) มีหนาท่ีดังท่ีกลาว
มาขางตน 

 

โดยมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 (๑) เทศบาลตําบลแวง ประกอบดวย ผูบริหารทองถ่ิน ทองท่ี ผูนําชุมชน และผูนําของหนวยงาน 
ในพ้ืนท่ีท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานพัฒนา จํานวนไมนอยกวา ๓๐ คน มารวมเรียนรูท่ีศูนยเชี่ยวชาญการสราง
โอกาสทางสังคม  
 (๒) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 1๒ แหง  
มีการประชุมรวมกันอยางสมํ่าเสมออยางนอย ๓ เดือนครั้ง เพ่ือกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนเครือขายและแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 (๓) เทศบาลตําบลแวง ทําการประเมินทุนและศักยภาพโดยการนําใชเครื่องมือการวิจัยเชิงชาติพันธุ
วรรณนาแบบเรงดวน (RECAP) อันเปนฐานขอมูลชุมชนในการนําใชเพ่ือกําหนดเปาหมายรวมของแตละพ้ืนท่ีและ
ของเครือขาย โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณผานองคการ
บริหารสวนตําบลแวง ในบทบาทของ “ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให เทศบาลตําบลแวง ในวงเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท (หาหม่ืนบาทถวน) เพ่ือใชในกระบวนการวิจัยชุมชน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูภายในท่ีเปน
เครื่องมือการสรางการเรียนรูใหกับชุมชน พรอมการจัดการเรียนรูภายในและจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะ 

/(๔) ศูนยเชี่ยวชาญ... 

 ๓ 



 (๔) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคมตําบลแวง ทําหนาท่ีเปน “ศูนยฝกอบรมการพัฒนา
ระบบขอมูลตําบล” และจัดการฝกอบรมใหแก เทศบาลตําบลแวง จนมีความสามารถในการจัดทํา “ระบบขอมูล
ตําบล” ดวยการใชโปรแกรม TCNAP และการนําใชขอมูลรวมกับขอมูลจากการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา 
แบบเรงดวน (RECAP) ตามขอ (๓) ท้ังนี้ เพ่ือเปนการวางระบบพ้ืนฐานในการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในชวงเวลาท่ีดําเนินการของโครงการและบูรณาการเขาสูงานประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป 
ท้ังนี้จะตองดําเนินการภายในระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน นับแตลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ และมี
ผลงานอันเนื่องมาจากการนําใชขอมูลเปนสวนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาตลอดระยะเวลาของโครงการ  
โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณผาน องคการบริหารตําบลแวง  
ในบทบาทของ “กลไกขับเคลื่อนเครือขาย หรือ ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให เทศบาลตําบลแวง  
ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 
 (๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขายท้ัง 1๒ แหง พัฒนานวัตกรรม ประเด็นการควบคุมยาสูบ 
และพัฒนานวัตกรรมการสรางโอกาสทางสังคมเพ่ือความอยูดีมีสุข ท่ีสะทอนผลกระทบ ๕ ดาน ไดแก ดานสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง โดยจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ผานองคการบริหารตําบลแวงในบทบาทของ “ศูนยเชี่ยวชาญการ
สรางโอกาสทางสังคม” ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขายท้ัง 1๒ แหงๆ ละ ในวงเงินรวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน) 
 (๖) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขายท้ัง 1๒ แหง ออกแบบและพัฒนาระบบสื่อสารชุมชน 
โดยใชงบประมาณรวมกับขอ (๕) ในการรณรงคและขับเคลื่อนการลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสรางปจจัย
สงเสริมสุขภาพ 
 (๗) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และเทศบาลตําบลแวง รวมกันประสานงานและ 
สรรหา ๕ นักพัฒนา ใหมีการรวมตัวกันเปน“เครือขาย ๕ นักพัฒนา” ท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการทํางานของ 
ผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับพ้ืนท่ี และระดับเครือขาย รวมถึงการหนุนการขับเคล่ือน ๗+๑ นโยบายสาธารณะ
ของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 
 (๘) เทศบาลตําบลแวง มีการนําบทเรียนไปกําหนดนโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
สุขภาวะของประชาชนในพ้ืนท่ีตน และรวมกันผลักดันนโยบายสาธารณะระดับเครือขายสูการปฏิบัติการจริง 
ในพ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรม เพ่ือประโยชนของประชาชนอยางแทจริง  
 (๙) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และเทศบาลตําบลแวง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันอยางหลากหลายรูปแบบท่ีตอบสนองตอกระบวนการพัฒนาตนเองและเครือขาย 
 (๑๐) เทศบาลตําบลแวง มีการแตงตั้งคณะทํางานหรือคณะกรรมการ (เอกสารแนบทายหมายเลข 2) 
เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามขอตกลงความรวมมือนี้ โดยจัดทําแผนปฏิบัติการซ่ึงมีระยะเวลาภายใน 1 ป ๖ เดือน 
(เอกสารแนบทายหมายเลข 3) ในการขับเคลื่อนการดําเนินการใหประสบผลสําเร็จ เปนรูปธรรม ภายในระยะเวลา 
๑๕ วัน และ 
 (๑๑) กิจกรรมอ่ืนท่ีมีการประกาศเปนขอตกลงรวมกันของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 
 

 บันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ ไดจัดทําข้ึนเปนจํานวน ๒ ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทุกฝายไดอานและ
เขาใจขอความในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในขอตกลง 
ความรวมมือครั้งนี้ และแตละฝายตางถือไวฝายละฉบับ 

 ๔ 



 
ลงชื่อ............................................................... 

นางสาวจุฑามณี หามะ  
นายกองคการบริหารสวนตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ...............................................................(พยาน) 

(นายสะอารี ดีมูเละ) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(นายวีรเทพ นราวิทยเสรี) 
นายกเทศมนตรีตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ...............................................................(พยาน) 

(นายพิเชฐ บุญลึก) 
ปลัดเทศมนตรีตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ............................................................ 

(นายธวัชชัย ฟกอังกูร) 
ประธานกรรมการบริหารแผน คณะท่ี ๓ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

  
ลงชื่อ .............................................................. 

(นายสมพร ใชบางยาง) 
ประธานเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 

 

 
ลงชื่อ .............................................................. 

(นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ) 
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
ลงชื่อ ............................................................. 

(นางสาววโรชา ศรีเจริญ) 
ผูจัดการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย 

ภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) 

 ๕ 



 
 

 
 

 
 

 

บันทึกขอตกลงความรวมมือ 
เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู 

ภายใตโครงการชุมชนทองถิ่นรวมสรางโอกาสทางสังคมเพ่ือความอยูดีมีสุข 
วันอังคารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ อาคารสรางสุขสนามกีฬากลาง องคการบริหารสวนตําบลแวง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 

 
  อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๖, ๖๗ และ ๖๘ หรือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
มาตรา ๕๐, ๕๑ (เทศบาลตําบล) และมาตรา ๕๓, ๕๔ (เทศบาลเมือง) โดยมีเปาหมายเพ่ือ “เสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนทองถิ่น” อันนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของพลเมืองในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตน  
  พันธกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และพันธกิจของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓) มีเปาหมายเดียวกัน คือ 
การเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน 
ท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยจัดบริการสาธารณะ 
ท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายท่ัวทุกพ้ืนท่ี ท้ัง ๒ หนวยงาน จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (เอกสารแนบทายหมายเลข ๑) เพ่ือแสดงเจตนารมณท่ีจะรวมมือกันสงเสริม สนับสนุน และ 
พัฒนาขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ปฏิญญา เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยูรวมขับเคล่ือนปฏิรูประบบปฏิบัติการของชุมชนทองถิ่น 
สูเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประจําป ๒๕๖๑ นอมนําศาสตรพระราชาเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” “ระเบิดจากขางใน” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มากําหนด
ทิศทางการพัฒนา พัฒนาวิธีการและข้ันตอน ออกแบบกระบวนการ และทําใหทุกๆ ปฏิบัติการของชุมชน 
ไดใชองคความรูท่ีพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไดพระราชทานไว 
  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความ
เขมแข็งของชุมชน ควบคูกับการรวมกันสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นจัดการตนเองสูการเปนชุมชนทองถ่ินนาอยู  
โดยเนนการเสริมพลังความรวมมือใหองคกรหลักในชุมชนไดทําบทบาทหนาท่ีของตนไดอยางเต็มศักยภาพ  
จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ ระหวาง ๔ ฝาย ประกอบดวย  

๑) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ 
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

๒) องคการบริหารสวนตําบลแวง โดย นางสาวจุฑามณี หามะ นายกองคการบริหารสวนตําบลแวง 
ในฐานะศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม (ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเชี่ยวชาญเฉพาะ) 

/๓) องคการ... 

 ๑ 



๓) องคการบริหารสวนตําบลโละจูด โดย นายซูกีฟรี เจะมามะ นายกองคการบริหารสวนตําบลโละจูด
ในฐานะสมาชิกเครือขาย 

๔) ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) โดย 
นางสาววโรชา ศรีเจริญ ผูจัดการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง  

 

โดยมีสาระสําคัญ ๒ สวน ประกอบดวย ๑) บทบาทหนาท่ีของกลไกท่ีเก่ียวของ และ ๒) การดําเนินงาน ดังนี้ 
 

สวนท่ี ๑ บทบาทหนาท่ีของกลไกท่ีเกี่ยวของ 
๑.๑ เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันวิชาการหรือ 

องคกรทางวิชาการ องคกรชุมชน องคกรภาคประชาสังคม และสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓) 
ท่ีมีเปาหมายเพ่ือรวมขับเคลื่อนชุมชนทองถ่ินใหนาอยู โดยมีบทบาทสําคัญในการสรางการเรียนรูรวมกัน การผลักดัน 
ใหเกิดนโยบายสาธารณะระดับตําบล เครือขาย และจังหวัด รวมถึงการขับเคลื่อนและรณรงคใหมีการกระจายอํานาจ 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและคืนอํานาจใหชุมชน 

๑.๒ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 
(สํานัก 3) มีภารกิจในการจุดประกาย กระตุนและสนับสนุนใหเกิดการนําใชทุนและศักยภาพ ใหเกิดการทํางาน
เชื่อมประสานกันระหวางภาคีหลักในระดับพ้ืนท่ี (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทองท่ี กลุมเครือขายประชาชน 
และหนวยงานของรัฐและหนวยงานพัฒนาเอกชนท่ีมีปฏิบัติการในชุมชน) สถาบันการศึกษา องคกรอิสระ 
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน เพ่ือรวมกันกําหนดเปาหมายในการพัฒนาระบบการสรางเสริม 
สุขภาวะของชุมชนทองถ่ิน โดยมีบทบาทในการสนับสนุนทุนและวิธีการเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนทองถ่ินนาอยู 

๑.๓ ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทาง
สังคม มีความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีเปนทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนทองถ่ิน ทําหนาท่ีจัดการฝกอบรมใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ องคกร หนวยงาน บุคคลและนักศึกษาท่ี
สนใจ ทีมีองคการบริหารสวนตําบลแวง เปนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม ทําหนาท่ีเปนกลไกขับเคลื่อน
เครือขายโดยจัดกิจกรรมกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูนําและแกนนําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เครือขาย หนุนเสริมใหแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขบวนการขับเคลื่อนในพ้ืนท่ีของตนเองไปสูการเปน
ชุมชนทองถ่ินนาอยู และพัฒนาระบบการจัดการเครือขายใหเปนกําลังสําคัญ ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ระดับทองถ่ิน ระดับเครือขาย และระดับกลุมพ้ืนท่ี (จังหวัดหรือภูมินิเวศน) รวมถึงการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและคืนอํานาจใหชุมชน 

๑.๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขาย หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสมัครใจเขารวมเปน
สมาชิกเครือขาย และมีความมุงม่ันตั้งใจท่ีจะรวมกันสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู ท่ีมีองคการบริหารสวนตําบลแวงเปน
“ ศูนย เชี่ ยวชาญการสร า ง โอกาสทางสั งคม” โดยมีบทบาทในการดํ า เนินการตามบัน ทึกขอตกลง 
ความรวมมือนี้ ในท่ีนี้หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบลโละจูด 

๑.๕ ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง เรียกวา ศวภ.ใตลาง  
มีบทบาทหนาท่ีในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการพัฒนาดานวิชาการและการบริหารจัดการใหแก 
องคการบริหารสวนตําบลแวง ในการทําหนาท่ีเปนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และกลไกขับเคลื่อน
เครือขาย รวมถึงการทําหนาท่ีพัฒนาและเสริมศักยภาพเครือขาย ๕ นักพัฒนา ประกอบดวย นักบริหาร
นักวิชาการชุมชนทองถ่ิน นักจัดการและกระบวนการ นักจัดการขอมูล และนักสื่อสารชุมชน ใหมีความสามารถใน 

/การขับเคลื่อน... 

 ๒ 



การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาวะ ท่ีเปนขอตกลงรวมกันของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 
ไดมีการนําสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีและสงผลตอความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน รวมถึงทําหนาท่ีประสานกับ สํานัก ๓ 

 

สวนท่ี ๒ การดําเนินงาน 
ท้ังส่ีฝาย แสดงเจตนารมณในการสนับสนุนหลักการของการเรียนรูรวมกันเพ่ือเปนการหนุนเสริมกันและกัน 

ในการพัฒนาพ้ืนท่ีตนเองใหเปนชุมชนทองถ่ินนาอยูและรวมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับทองถ่ิน เครือขาย 
จังหวัด และการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒.๑ องคการบริหารสวนตําบลแวง ในฐานะของ ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม พัฒนาแหลงเรียนรู
ในพ้ืนท่ีตนโดยการสนับสนุนใหแกนนําทําวิจัยชุมชน พัฒนาระบบขอมูลตําบล พัฒนาหลักสูตรเรียนรู และสรุป 
แนวทางการเรียนรู รวมท้ังพัฒนาระบบสนับสนุนอ่ืนในพ้ืนท่ีใหเอ้ือตอการสรางการเรียนรูรวมกันของเครือขายรวม
สรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 

๒.๒ องคการบริหารสวนตําบลโละจูด โดย นายซูกีฟรี เจะมามะ นายกองคการบริหารสวนตําบลโละจูด 
มีบทบาทในการสนับสนุนใหผูนําและแกนนําของพ้ืนท่ีจากทุกภาคสวนไดเขารวมเรียนรูกับศูนยเชี่ยวชาญการสราง
โอกาสทางสังคม เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถในการวิจัยชุมชน พัฒนาระบบขอมูลตําบลจัดทําหลักสูตรการเรียนรู
ภายในพ้ืนท่ี จัดระบบการทํางานใหเอ้ือตอการเรียนรู และนําผลการเรียนรูมาใชพัฒนาแหลงเรียนรูในพ้ืนท่ีตนเอง 
รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรสนับสนุนกระบวนการเรียนรูรวมดังกลาวมาขางตนและในกรณีท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลโละจูด หมดวาระการดํารงตําแหนง ให ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโละจูดเปนผูดําเนินงานตอ 

๒.๓ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)สนับสนุนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาส 
ทางสังคม (องคการบริหารสวนตําบลแวง) องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย และศูนยสนับสนุนวิชาการ 
เพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง ตามบทบาทหนาท่ีท่ีกลาวมาขางตน 

๒.๔ ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) มีหนาท่ีดังท่ีกลาว
มาขางตน 

 

โดยมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 (๑) องคการบริหารสวนตําบลโละจูด ประกอบดวย ผูบริหารทองถ่ิน ทองท่ี ผูนําชุมชน และผูนํา 
ของหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานพัฒนา จํานวนไมนอยกวา ๓๐ คน มารวมเรียนรู ท่ี 
ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม  
 (๒) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 1๒ แหง  
มีการประชุมรวมกันอยางสมํ่าเสมออยางนอย ๓ เดือนครั้ง เพ่ือกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนเครือขายและ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 (๓) องคการบริหารสวนตําบลโละจูด ทําการประเมินทุนและศักยภาพโดยการนําใชเครื่องมือการวิจัย
เชิงชาติพันธุวรรณนาแบบเรงดวน (RECAP) อันเปนฐานขอมูลชุมชนในการนําใชเพ่ือกําหนดเปาหมายรวมของ 
แตละพ้ืนท่ีและของเครือขาย โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณ
ผานองคการบริหารสวนตําบลแวง ในบทบาทของ “ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให องคการบริหาร
สวนตําบลโละจูด ในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหม่ืนบาทถวน) เพ่ือใชในกระบวนการวิจัยชุมชน การพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรูภายในท่ีเปนเครื่องมือการสรางการเรียนรูใหกับชุมชน พรอมการจัดการเรียนรูภายในและ 
จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะ 

/(๔) ศูนยเช่ียวชาญ... 

 ๓ 



 (๔) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม ทําหนาท่ีเปน “ศูนยฝกอบรมการพัฒนา ระบบขอมูล
ตําบล” และจัดการฝกอบรมใหแก องคการบริหารสวนตําบลโละจูด จนมีความสามารถในการจัดทํา “ระบบขอมูล
ตําบล” ดวยการใชโปรแกรม TCNAP และการนําใชขอมูลรวมกับขอมูลจากการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา 
แบบเรงดวน(RECAP) ตามขอ (๓) ท้ังนี้เพ่ือเปนการวางระบบพ้ืนฐานในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในชวงเวลาท่ีดําเนินการของโครงการและบูรณาการเขาสูงานประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป  
ท้ังนี้จะตองดําเนินการภายในระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน นับแตลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ และมี
ผลงานอันเนื่องมาจากการนําใชขอมูลเปนสวนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาตลอดระยะเวลาของโครงการ  
โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณผาน องคการบริหารตําบลแวง 
ในบทบาทของ “กลไกขับเคลื่อนเครือขาย หรือ ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให องคการบริหาร
สวนตําบลโละจูด ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)  
  (๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขายท้ัง 1๒ แหง พัฒนานวัตกรรม ประเด็นการควบคุมยาสูบ 
และพัฒนานวัตกรรมการสรางโอกาสทางสังคมเพ่ือความอยูดีมีสุข ท่ีสะทอนผลกระทบ ๕ ดาน ไดแก ดานสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง โดยจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ผานองคการบริหารตําบลแวงในบทบาทของ “ศูนยเชี่ยวชาญการ
สรางโอกาสทางสังคม” ให องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขายท้ัง 1๒ แหงๆ ละ ในวงเงินรวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน) 
 (๖) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขายท้ัง 1๒ แหง ออกแบบและพัฒนาระบบสื่อสารชุมชน 
โดยใชงบประมาณรวมกับขอ (๕) ในการรณรงคและขับเคลื่อนการลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสรางปจจัย
สงเสริมสุขภาพ 
 (๗) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และองคการบริหารสวนตําบลโละจูด รวมกัน
ประสานงานและสรรหา ๕ นักพัฒนาใหมีการรวมตัวกันเปน “เครือขาย ๕ นักพัฒนา” ท่ีทําหนาท่ีสนับสนุน 
การทํางานของผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับพ้ืนท่ี และระดับเครือขาย รวมถึงการหนุนการขับเคล่ือน ๗+๑ 
นโยบายสาธารณะของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู  
 (๘) องคการบริหารสวนตําบลโละจูด มีการนําบทเรียนไปกําหนดนโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อน
การพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนท่ีตน และรวมกันผลักดันนโยบายสาธารณะระดับเครือขายสู 
การปฏิบัติการจริงในพ้ืนท่ีอยาง เปนรูปธรรมเพ่ือประโยชนของประชาชนอยางแทจริง 
 (๙) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และองคการบริหารสวนตําบลโละจูด จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางหลากหลายรูปแบบท่ีตอบสนองตอกระบวนการพัฒนาตนเองและเครือขาย 
 (๑๐) องคการบริหารสวนตําบลโละจูด มีการแตงตั้งคณะทํางานหรือคณะกรรมการ (เอกสารแนบทาย
หมายเลข 2) เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามขอตกลงความรวมมือนี้ โดยจัดทําแผนปฏิบัติการซ่ึงมีระยะเวลา 
ภายใน 1 ป ๖ เดือน (เอกสารแนบทายหมายเลข 3) ในการขับเคลื่อนการดําเนินการใหประสบผลสําเร็จ 
เปนรูปธรรม ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน และ 
 (๑๑) กิจกรรมอ่ืนท่ีมีการประกาศเปนขอตกลงรวมกันของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 
 

 บันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ ไดจัดทําข้ึนเปนจํานวน ๒ ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทุกฝายไดอาน
และเขาใจขอความในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในขอตกลง 
ความรวมมือครั้งนี้ และแตละฝายตางถือไวฝายละฉบับ 

 ๔ 



 
ลงชื่อ............................................................... 

นางสาวจุฑามณี หามะ  
นายกองคการบริหารสวนตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ...............................................................(พยาน) 

(นายสะอารี ดีมูเละ) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(นายซูกีฟรี เจะมามะ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลโละจูด 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ...............................................................(พยาน) 

(นางสาวสุธิดา คงสุก) 
รักษาการปลัดองคการบริหารสวนตําบลโละจูด 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ............................................................ 

(นายธวัชชัย ฟกอังกูร) 
ประธานกรรมการบริหารแผน คณะท่ี ๓ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

  
ลงชื่อ .............................................................. 

(นายสมพร ใชบางยาง) 
ประธานเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 

 

 
ลงชื่อ .............................................................. 

(นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ) 
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
ลงชื่อ ............................................................. 

(นางสาววโรชา ศรีเจริญ) 
ผูจัดการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย 

ภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) 

 ๕ 



 
 

 
 

 
 

 

บันทึกขอตกลงความรวมมือ 
เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู 

ภายใตโครงการชุมชนทองถิ่นรวมสรางโอกาสทางสังคมเพ่ือความอยูดีมีสุข 
วันอังคารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ อาคารสรางสุขสนามกีฬากลาง องคการบริหารสวนตําบลแวง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 

 
  อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๖, ๖๗ และ ๖๘ หรือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
มาตรา ๕๐, ๕๑ (เทศบาลตําบล) และมาตรา ๕๓, ๕๔ (เทศบาลเมือง) โดยมีเปาหมายเพ่ือ “เสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนทองถิ่น” อันนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของพลเมืองในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตน 
  พันธกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และพันธกิจของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓) มีเปาหมายเดียวกัน คือ 
การเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน  
ท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยจัดบริการสาธารณะ 
ท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายท่ัวทุกพ้ืนท่ี ท้ัง ๒ หนวยงาน จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (เอกสารแนบทายหมายเลข ๑) เพ่ือแสดงเจตนารมณท่ีจะรวมมือกันสงเสริม สนับสนุน และ 
พัฒนาขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ปฏิญญา เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยูรวมขับเคล่ือนปฏิรูประบบปฏิบัติการของชุมชน
ทองถ่ิน สูเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประจําป ๒๕๖๑ นอมนําศาสตรพระราชาเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน
ทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” “ระเบิดจากขางใน” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
มากําหนดทิศทางการพัฒนา พัฒนาวิธีการและข้ันตอน ออกแบบกระบวนการ และทําใหทุกๆ ปฏิบัติการ 
ของชุมชนไดใชองคความรูท่ีพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไดพระราชทานไว 
 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความ
เขมแข็งของชุมชน ควบคูกับการรวมกันสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นจัดการตนเองสูการเปนชุมชนทองถิ่นนาอยู
โดยเนนการเสริมพลังความรวมมือใหองคกรหลักในชุมชนไดทําบทบาทหนาท่ีของตนไดอยางเต็มศักยภาพ 
จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ ระหวาง ๔ ฝาย ประกอบดวย  

๑) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ 
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

๒) องคการบริหารสวนตําบลแวง โดย นางสาวจุฑามณี หามะ นายกองคการบริหารสวนตําบลแวง 
ในฐานะศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม (ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเชี่ยวชาญเฉพาะ) 

/๓) เทศบาล... 

 ๑ 



๓) เทศบาลตําบลบูเกะตา โดย นายฮําแดร อามัด นายกเทศมนตรีตําบลบูเกะตา ในฐานะสมาชิก
เครือขาย 

๔) ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) โดย 
นางสาววโรชา ศรีเจริญ ผูจัดการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง 

 

โดยมีสาระสําคัญ ๒ สวน ประกอบดวย ๑) บทบาทหนาท่ีของกลไกท่ีเก่ียวของ และ ๒) การดําเนินงาน ดังนี้ 
 

สวนท่ี ๑ บทบาทหนาท่ีของกลไกท่ีเกี่ยวของ 
๑.๑ เครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันวิชาการหรือ 

องคกรทางวิชาการ องคกรชุมชน องคกรภาคประชาสังคม และสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓)  
ท่ีมีเปาหมายเพ่ือรวมขับเคลื่อนชุมชนทองถ่ินใหนาอยู โดยมีบทบาทสําคัญในการสรางการเรียนรูรวมกัน  
การผลักดันให เ กิดนโยบายสาธารณะระดับตําบล เครือขาย และจังหวัด รวมถึงการขับเคลื่อนและ 
รณรงคใหมีการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและคืนอํานาจใหชุมชน 

๑.๒ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 
(สํานัก 3) มีภารกิจในการจุดประกาย กระตุนและสนับสนุนใหเกิดการนําใชทุนและศักยภาพ ใหเกิดการทํางาน
เชื่อมประสานกันระหวางภาคีหลักในระดับพ้ืนท่ี (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทองท่ี กลุมเครือขายประชาชน 
และหนวยงานของรัฐและหนวยงานพัฒนาเอกชนท่ีมีปฏิบัติการในชุมชน) สถาบันการศึกษา องคกรอิสระ
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน เพ่ือรวมกันกําหนดเปาหมายในการพัฒนาระบบการสรางเสริม 
สุขภาวะของชุมชนทองถ่ิน โดยมีบทบาทในการสนับสนุนทุนและวิธีการเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนทองถ่ินนาอยู 

๑.๓ ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาส 
ทางสังคม มีความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีเปนทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนทองถ่ิน ทําหนาท่ีจัดการฝกอบรม
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ องคกร หนวยงาน บุคคลและ
นักศึกษาท่ีสนใจ ทีมีองคการบริหารสวนตําบลแวง เปนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม ทําหนาท่ีเปน
กลไกขับเคลื่อนเครือขายโดยจัดกิจกรรมกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูนําและแกนนําขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย หนุนเสริมใหแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขบวนการขับเคลื่อนในพ้ืนท่ีของ
ตนเองไปสูการเปนชุมชนทองถ่ินนาอยู และพัฒนาระบบการจัดการเครือขายใหเปนกําลังสําคัญ ในการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะระดับทองถ่ิน ระดับเครือขาย และระดับกลุมพ้ืนท่ี (จังหวัดหรือภูมินิเวศน) รวมถึงการกระจาย
อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและคืนอํานาจใหชุมชน 

๑.๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขาย หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสมัครใจเขารวม 
เปนสมาชิกเครือขาย และมีความมุงม่ันตั้งใจท่ีจะรวมกันสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู ท่ีมีองคการบริหารสวนตําบลแวง
เปน “ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” โดยมีบทบาทในการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงความรวมมือนี ้
ในท่ีนี้หมายถึง นายกเทศมนตรีตําบลบูเกะตา 

๑.๕ ศูนยสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือขาย พื้นที่ภาคใตตอนลาง เรียกวา ศวภ.ใตลาง มี
บทบาทหนาที่ในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการพัฒนาดานวิชาการและการบริหารจัดการใหแก 
องคการบริหารสวนตําบลแวง ในการทําหนาท่ีเปนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และกลไกขับเคลื่อน
เครือขาย รวมถึงการทําหนาที ่พัฒนาและเสริมศักยภาพเครือขาย ๕ นักพัฒนา ประกอบดวย นักบริหาร 
นักวิชาการชุมชนทองถ่ิน นักจัดการและกระบวนการ นักจัดการขอมูล และนักสื่อสารชุมชน ใหมีความสามารถใน 

/การขับเคลื่อน… 

 ๒ 



การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาวะ ท่ีเปนขอตกลงรวมกันของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู  
ไดมีการนําสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีและสงผลตอความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน รวมถึงทําหนาท่ีประสานกับ สํานัก ๓ 

 

สวนท่ี ๒ การดําเนินงาน 
ท้ังส่ีฝาย แสดงเจตนารมณในการสนับสนุนหลักการของการเรียนรูรวมกันเพ่ือเปนการหนุนเสริมกันและกัน

ในการพัฒนาพ้ืนท่ีตนเองใหเปนชุมชนทองถ่ินนาอยูและรวมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับทองถ่ิน 
เครือขาย จังหวัด และการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒.๑ องคการบริหารสวนตําบลแวง ในฐานะของ ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม พัฒนาแหลง
เรียนรูในพ้ืนท่ีตนโดยการสนับสนุนใหแกนนําทําวิจัยชุมชน พัฒนาระบบขอมูลตําบล พัฒนาหลักสูตรเรียนรู และ
สรุปแนวทางการเรียนรู รวมท้ังพัฒนาระบบสนับสนุนอ่ืนในพ้ืนท่ีใหเอ้ือตอการสรางการเรียนรูรวมกันของเครือขาย
รวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 

๒.๒ เทศบาลตําบลบูเกะตา โดย นายฮําแดร อามัด นายกเทศมนตรีตําบลบูเกะตามีบทบาทในการ
สนับสนุนใหผูนําและแกนนําของพ้ืนท่ีจากทุกภาคสวนไดเขารวมเรียนรูกับศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม 
เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถในการวิจัยชุมชน พัฒนาระบบขอมูลตําบล จัดทําหลักสูตรการเรียนรูภายในพ้ืนท่ี 
จัดระบบการทํางานใหเอ้ือตอการเรียนรู และนําผลการเรียนรูมาใชพัฒนาแหลงเรียนรูในพ้ืนท่ีตนเอง รวมถึงการ
บริหารจัดการทรัพยากรสนับสนุนกระบวนการเรียนรูรวมดังกลาวมาขางตน และในกรณีท่ีนายกเทศมนตรี 
ตําบลบูเกะตา หมดวาระการดํารงตําแหนง ให ปลัดเทศมนตรีตําบลบูเกะตา เปนผูดําเนินงานตอ 

๒.๓ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุน ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาส
ทางสังคม (องคการบริหารสวนตําบลแวง) องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย และศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือ
การจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลางตามบทบาทหนาท่ีท่ีกลาวมาขางตน 

๒.๔ ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) มีหนาท่ีดังท่ี
กลาวมาขางตน 

 

โดยมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 (๑) เทศบาลตําบลบูเกะตา ประกอบดวย ผูบริหารทองถ่ิน ทองท่ี ผูนําชุมชน และผูนําของหนวยงาน 
ในพ้ืนท่ีท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานพัฒนา จํานวนไมนอยกวา ๓๐ คน มารวมเรียนรูท่ี ศูนยเชี่ยวชาญการสราง
โอกาสทางสังคม  
 (๒) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 1๒ แหง 
มีการประชุมรวมกันอยางสมํ่าเสมออยางนอย ๓ เดือนครั้ง เพ่ือกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนเครือขายและแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 (๓) เทศบาลตําบลบูเกะตา ทําการประเมินทุนและศักยภาพโดยการนําใชเครื่องมือการวิจัยเชิง 
ชาติพันธุวรรณนาแบบเรงดวน (RECAP) อันเปนฐานขอมูลชุมชนในการนําใชเพ่ือกําหนดเปาหมายรวมของ 
แตละพ้ืนท่ีและของเครือขาย โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณผาน 
องคการบริหารสวนตําบลแวง ในบทบาทของ “ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให เทศบาลตําบลบูเกะตา ใน
วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหม่ืนบาทถวน)เพ่ือใชในกระบวนการวิจัยชุมชน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูภายในท่ีเปน
เครื่องมือการสรางการเรียนรูใหกับชุมชน พรอมการจัดการเรียนรูภายในและจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะ 

/(๔) ศูนยเชี่ยวชาญ... 

 ๓ 



 (๔) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม ทําหนาท่ีเปน “ศูนยฝกอบรมการพัฒนาระบบขอมูล
ตําบล” และจัดการฝกอบรมใหแก เทศบาลตําบลบูเกะตา จนมีความสามารถในการจัดทํา “ระบบขอมูลตําบล” 
ดวยการใชโปรแกรม TCNAP และการนําใชขอมูลรวมกับขอมูลจากการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาแบบเรงดวน
(RECAP) ตามขอ (๓) ท้ังนี้ เพ่ือเปนการวางระบบพ้ืนฐานในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในชวงเวลา
ท่ีดําเนินการของโครงการและบูรณาการเขาสูงานประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป ท้ังนี้จะตอง
ดําเนินการภายในระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน นับแตลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ และมีผลงาน 
อันเนื่องมาจากการนําใชขอมูลเปนสวนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณผาน องคการบริหารตําบลแวง ในบทบาท
ของ “กลไกขับเคลื่อนเครือขาย หรือ “ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให เทศบาลตําบลบูเกะตา 
ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)  
 (๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขายท้ัง 1๒ แหง พัฒนานวัตกรรม ประเด็นการควบคุมยาสูบ
และพัฒนานวัตกรรมการสรางโอกาสทางสังคมเพ่ือความอยูดีมีสุข ท่ีสะทอนผลกระทบ ๕ ดาน ไดแก ดานสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง โดยจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ผานองคการบริหารตําบลแวงในบทบาทของ  
“ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเชี่ยวชาญเฉพาะ” หรือ “ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขายท้ัง 1๒ แหงๆ ละ ในวงเงินรวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน) 
 (๖) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขายทั้ง 1๒ แหง ออกแบบและพัฒนาระบบสื่อสารชุมชน
โดยใชงบประมาณรวมกับขอ (๕) ในการรณรงคและขับเคลื่อนการลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสรางปจจัย
สงเสริมสุขภาพ 
 (๗) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และเทศบาลตําบลบูเกะตา รวมกันประสานงานและ
สรรหา ๕ นักพัฒนาใหมีการรวมตัวกันเปน “เครือขาย ๕ นักพัฒนา” ที่ทําหนาที่สนับสนุนการทํางานของ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ และระดับเครือขาย รวมถึงการหนุนการขับเคลื่อน ๗+๑ นโยบาย
สาธารณะของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู  
 (๘) เทศบาลตําบลบูเกะตา มีการนําบทเรียนไปกําหนดนโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ตน และรวมกันผลักดันนโยบายสาธารณะระดับเครือขาย 
สูการปฏิบัติการจริงในพ้ืนท่ีอยาง เปนรูปธรรมเพ่ือประโยชนของประชาชนอยางแทจริง  
 (๙) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และเทศบาลตําบลบูเกะตา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันอยางหลากหลายรูปแบบท่ีตอบสนองตอกระบวนการพัฒนาตนเองและเครือขาย 
 (๑๐) เทศบาลตําบลบูเกะตา มีการแตงตั้งคณะทํางานหรือคณะกรรมการ (เอกสารแนบทายหมายเลข 
2) เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามขอตกลงความรวมมือนี้ โดยจัดทําแผนปฏิบัติการซ่ึงมีระยะเวลาภายใน 1 ป ๖ 
เดือน (เอกสารแนบทายหมายเลข 3) ในการขับเคลื่อนการดําเนินการใหประสบผลสําเร็จ เปนรูปธรรม ภายใน
ระยะเวลา ๑๕ วัน และ 
 (๑๑) กิจกรรมอ่ืนท่ีมีการประกาศเปนขอตกลงรวมกันของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 
 

 บันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ ไดจัดทําข้ึนเปนจํานวน ๒ ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทุกฝายไดอาน 
และเขาใจขอความในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในขอตกลง 
ความรวมมือครั้งนี้ และแตละฝายตางถือไวฝายละฉบับ 

 ๔ 



 
ลงชื่อ............................................................... 

นางสาวจุฑามณี หามะ  
นายกองคการบริหารสวนตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ...............................................................(พยาน) 

(นายสะอารี ดีมูเละ) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(นายฮําแดร อามัด) 
นายกเทศมนตรีตําบลบูเกะตา 
อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 

 

 
ลงชื่อ...............................................................(พยาน) 

(นายอําราญ ปาติ) 
ปลัดเทศมนตรีตําบลบูเกะตา 
อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 

 

 
ลงชื่อ............................................................ 

(นายธวัชชัย ฟกอังกูร) 
ประธานกรรมการบริหารแผน คณะท่ี ๓ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

  
ลงชื่อ .............................................................. 

(นายสมพร ใชบางยาง) 
ประธานเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 

 

 
ลงชื่อ .............................................................. 

(นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ) 
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
ลงชื่อ ............................................................. 

(นางสาววโรชา ศรีเจริญ) 
ผูจัดการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย 

ภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) 

 ๕ 



 
 

 
 

 
 

 

บันทึกขอตกลงความรวมมือ 
เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู 

ภายใตโครงการชุมชนทองถิ่นรวมสรางโอกาสทางสังคมเพ่ือความอยูดีมีสุข 
วันอังคารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ อาคารสรางสุขสนามกีฬากลาง องคการบริหารสวนตําบลแวง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 

 
  อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๖, ๖๗ และ ๖๘ หรือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  
มาตรา ๕๐, ๕๑ (เทศบาลตําบล) และมาตรา ๕๓, ๕๔ (เทศบาลเมือง) โดยมีเปาหมายเพ่ือ “เสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนทองถิ่น” อันนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของพลเมืองในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตน  
  พันธกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และพันธกิจของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓) มีเปาหมายเดียวกัน คือ 
การเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน  
ท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยจัดบริการสาธารณะ 
ท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายท่ัวทุกพ้ืนท่ี ท้ัง ๒ หนวยงาน จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (เอกสารแนบทายหมายเลข ๑) เพ่ือแสดงเจตนารมณท่ีจะรวมมือกันสงเสริม สนับสนุน และ 
พัฒนาขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ปฏิญญา เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยูรวมขับเคล่ือนปฏิรูประบบปฏิบัติการของชุมชนทองถิ่น 
สูเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประจําป ๒๕๖๑ นอมนําศาสตรพระราชาเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” “ระเบิดจากขางใน” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”มากําหนด
ทิศทางการพัฒนา พัฒนาวิธีการและข้ันตอน ออกแบบกระบวนการ และทําใหทุกๆ ปฏิบัติการของชุมชน 
ไดใชองคความรูท่ีพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไดพระราชทานไว 
  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความ
เขมแข็งของชุมชน ควบคูกับการรวมกันสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นจัดการตนเองสูการเปนชุมชนทองถิ่นนาอยู 
โดยเนนการเสริมพลังความรวมมือใหองคกรหลักในชุมชนไดทําบทบาทหนาท่ีของตนไดอยางเต็มศักยภาพ 
จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ ระหวาง ๔ ฝาย ประกอบดวย 

๑) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ 
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

๒) องคการบริหารสวนตําบลแวง โดย นางสาวจุฑามณี หามะ นายกองคการบริหารสวนตําบลแวง 
ในฐานะศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม (ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเชี่ยวชาญเฉพาะ) 

/๓) องคการ... 

 ๑ 



๓) องคการบริหารสวนตําบลเอราวัณ โดย นายอาแว เจะโวะ นายกองคการบริหารสวนตําบล
เอราวัณ ในฐานะสมาชิกเครือขาย 

๔) ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) โดย 
นางสาววโรชา ศรีเจริญ ผูจัดการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง 

 

โดยมีสาระสําคัญ ๒ สวน ประกอบดวย ๑) บทบาทหนาท่ีของกลไกท่ีเก่ียวของ และ ๒) การดําเนินงาน ดังนี้ 
 

สวนท่ี ๑ บทบาทหนาท่ีของกลไกท่ีเกี่ยวของ 
๑.๑ เครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันวิชาการหรือ 

องคกรทางวิชาการ องคกรชุมชน องคกรภาคประชาสังคม และสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓) 
ท่ีมีเปาหมายเพ่ือรวมขับเคลื่อนชุมชนทองถ่ินใหนาอยู โดยมีบทบาทสําคัญในการสรางการเรียนรูรวมกัน 
การผลักดันใหเกิดนโยบายสาธารณะระดับตําบล เครือขาย และจังหวัด รวมถึงการขับเคลื่อนและรณรงค 
ใหมีการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและคืนอํานาจใหชุมชน 

๑.๒ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 
(สํานัก 3) มีภารกิจในการจุดประกาย กระตุนและสนับสนุนใหเกิดการนําใชทุนและศักยภาพ ใหเกิดการทํางาน
เชื่อมประสานกันระหวางภาคีหลักในระดับพ้ืนท่ี (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทองท่ี กลุมเครือขายประชาชน 
และหนวยงานของรัฐและหนวยงานพัฒนาเอกชนท่ีมีปฏิบัติการในชุมชน) สถาบันการศึกษา องคกรอิสระ
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน เพ่ือรวมกันกําหนดเปาหมายในการพัฒนาระบบการสรางเสริม 
สุขภาวะของชุมชนทองถ่ิน โดยมีบทบาทในการสนับสนุนทุนและวิธีการเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนทองถ่ินนาอยู 

๑.๓ ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทาง
สังคม มีความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีเปนทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนทองถ่ิน ทําหนาท่ีจัดการฝกอบรมใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ องคกร หนวยงาน บุคคลและนักศึกษาท่ี
สนใจ ทีมีองคการบริหารสวนตําบลแวง เปนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม ทําหนาท่ีเปนกลไกขับเคลื่อน
เครือขายโดยจัดกิจกรรมกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูนําและแกนนําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เครือขาย หนุนเสริมใหแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขบวนการขับเคลื่อนในพ้ืนท่ีของตนเองไปสูการเปน
ชุมชนทองถ่ินนาอยู และพัฒนาระบบการจัดการเครือขายใหเปนกําลังสําคัญ ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ระดับทองถ่ิน ระดับเครือขาย และระดับกลุมพ้ืนท่ี (จังหวัดหรือภูมินิเวศน) รวมถึงการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและคืนอํานาจใหชุมชน 

๑.๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขาย หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสมัครใจเขารวม 
เปนสมาชิกเครือขาย และมีความมุงม่ันตั้งใจท่ีจะรวมกันสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู ท่ีมีองคการบริหารสวนตําบลแวง
เปน “ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” โดยมีบทบาทในการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงความรวมมือนี ้
ในท่ีนี้หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบลเอราวัณ 

๑.๕ ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง เรียกวา ศวภ.ใตลาง มี
บทบาทหนาท่ีในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการพัฒนาดานวิชาการและการบริหารจัดการใหแก
องคการบริหารสวนตําบลแวง ในการทําหนาท่ีเปนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และกลไกขับเคลื่อน
เครือขาย รวมถึงการทําหนาท่ีพัฒนาและเสริมศักยภาพเครือขาย ๕ นักพัฒนา ประกอบดวย นักบริหาร
นักวิชาการชุมชนทองถ่ิน นักจัดการและกระบวนการ นักจัดการขอมูล และนักสื่อสารชุมชน ใหมีความสามารถใน 

/การขับเคลื่อนน… 

 ๒ 



การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาวะ ท่ีเปนขอตกลงรวมกันของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู ได
มีการนําสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีและสงผลตอความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน รวมถึงทําหนาท่ีประสานกับ สํานัก ๓ 

 

สวนท่ี ๒ การดําเนินงาน 
ท้ังส่ีฝาย แสดงเจตนารมณในการสนับสนุนหลักการของการเรียนรูรวมกันเพ่ือเปนการหนุนเสริมกันและกัน

ในการพัฒนาพ้ืนท่ีตนเองใหเปนชุมชนทองถ่ินนาอยูและรวมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับทองถ่ินเครือขาย 
จังหวัด และการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒.๑ องคการบริหารสวนตําบลแวง ในฐานะของ ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม พัฒนาแหลง
เรียนรูในพ้ืนท่ีตนโดยการสนับสนุนใหแกนนําทําวิจัยชุมชน พัฒนาระบบขอมูลตําบล พัฒนาหลักสูตรเรียนรู และ
สรุปแนวทางการเรียนรู รวมท้ังพัฒนาระบบสนับสนุนอ่ืนในพ้ืนท่ีใหเอ้ือตอการสรางการเรียนรูรวมกันของเครือขาย
รวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 

๒.๒ องคการบริหารสวนตําบลเอราวัณ โดย นายอาแว เจะโวะ นายกองคการบริหารสวนตําบลเอราวัณมี
บทบาทในการสนับสนุนใหผูนําและแกนนําของพ้ืนท่ีจากทุกภาคสวนไดเขารวมเรียนรูกับศูนยเชี่ยวชาญการสราง
โอกาสทางสังคม เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถในการวิจัยชุมชน พัฒนาระบบขอมูลตําบล จัดทําหลักสูตรการเรียนรู
ภายในพ้ืนท่ี จัดระบบการทํางานใหเอ้ือตอการเรียนรู และนําผลการเรียนรูมาใชพัฒนาแหลงเรียนรูในพ้ืนท่ีตนเอง 
รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรสนับสนุนกระบวนการเรียนรูรวมดังกลาวมาขางตน และในกรณีท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเอราวัณ หมดวาระการดํารงตําแหนง ให ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเอราวัณ เปนผูดําเนินงานตอ 

๒.๓ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)สนับสนุนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาส
ทางสังคม (องคการบริหารสวนตําบลแวง) องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย และศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือ
การจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง ตามบทบาทหนาท่ีท่ีกลาวมาขางตน 

๒.๔ ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) มีหนาท่ีดังท่ี
กลาวมาขางตน 

 

โดยมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 (๑) องคการบริหารสวนตําบลเอราวัณ ประกอบดวย ผูบริหารทองถ่ิน ทองท่ี ผูนําชุมชน และผูนํา
ของหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานพัฒนา จํานวนไมนอยกวา ๓๐ คน มารวมเรียนรูท่ีศูนย
เชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม 
 (๒) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 1๒ แหง 
มีการประชุมรวมกันอยางสมํ่าเสมออยางนอย ๓ เดือนครั้ง เพ่ือกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนเครือขายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 (๓) องคการบริหารสวนตําบลเอราวัณ ทําการประเมินทุนและศักยภาพโดยการนําใชเครื่องมือการวิจัย
เชิงชาติพันธุวรรณนาแบบเรงดวน(RECAP)อันเปนฐานขอมูลชุมชนในการนําใชเพ่ือกําหนดเปาหมายรวมของแตละ
พ้ืนท่ีและของเครือขาย โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)สนับสนุนงบประมาณผานองคการ
บริหารสวนตําบลแวง ในบทบาทของศูนยเชี ่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให องคการบริหารสวน
เอราวัณ ในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน) เพ่ือใชในกระบวนการวิจัยชุมชน การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนรูภายในท่ีเปนเครื่องมือการสรางการเร ียนรู ใหกับชุมชน พรอมการจัดการเรียนรู ภายในและ 
จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะ 

/(๔) ศูนยเชี่ยวชาญ… 

 ๓ 



 (๔) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม ทําหนาท่ีเปน “ศูนยฝกอบรมการพัฒนาระบบขอมูล
ตําบล” และจัดการฝกอบรมใหแกองคการบริหารสวนเอราวัณ จนมีความสามารถในการจัดทํา “ระบบขอมูล
ตําบล” ดวยการใชโปรแกรม TCNAPและการนําใชขอมูลรวมกับขอมูลจากการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาแบบ
เรงดวน(RECAP) ตามขอ (๓) ท้ังนี้เพ่ือเปนการวางระบบพ้ืนฐานในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในชวงเวลาท่ีดําเนินการของโครงการและบูรณาการเขาสูงานประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป  
ท้ังนี้จะตองดําเนินการภายในระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน นับแตลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้  
และมีผลงานอันเนื่องมาจากการนําใชขอมูลเปนสวนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาตลอดระยะเวลาของโครงการ  
โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณผาน องคการบริหารตําบลแวง 
ในบทบาทของ “กลไกขับเคลื่อนเครือขาย หรือ ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให องคการบริหารสวน
ตําบลเอราวัณ ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 
 (๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขายท้ัง 1๒ แหง พัฒนานวัตกรรม ประเด็นการควบคุมยาสูบ
และพัฒนานวัตกรรมการสรางโอกาสทางสังคมเพ่ือความอยูดีมีสุข ท่ีสะทอนผลกระทบ ๕ ดาน ไดแก ดานสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง โดยจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ผานองคการบริหารสวนตําบลแวงในบทบาทของ 
“ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขายท้ัง 1๒ แหงๆ ละ ในวงเงินรวม 
๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน) 
 (๖) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขายท้ัง 1๒ แหง ออกแบบและพัฒนาระบบสื่อสารชุมชน 
โดยใชงบประมาณรวมกับขอ (๕) ในการรณรงคและขับเคลื่อนการลดปจจัยเสี่ ยงทางสุขภาพและ 
สรางปจจัยสงเสริมสุขภาพ 
 (๗) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และองคการบริหารสวนตําบลเอราวัณ รวมกัน
ประสานงานและสรรหา ๕ นักพัฒนาใหมีการรวมตัวกันเปน “เครือขาย ๕ นักพัฒนา” ท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการ
ทํางานของผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับพ้ืนท่ี และระดับเครือขาย รวมถึงการหนุนการขับเคล่ือน ๗+๑ นโยบาย
สาธารณะของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู  
 (๘) องคการบริหารสวนตําบลเอราวัณ  มีการนําบทเรียนไปกําหนดนโยบายสาธารณะ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนท่ีตน และรวมกันผลักดันนโยบายสาธารณะระดับ
เครือขายสูการปฏิบัติการจริงในพ้ืนท่ีอยาง เปนรูปธรรมเพ่ือประโยชนของประชาชนอยางแทจริง  
 (๙) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และองคการบริหารสวนตําบลเอราวัณ จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางหลากหลายรูปแบบท่ีตอบสนองตอกระบวนการพัฒนาตนเองและเครือขาย 
 (๑๐) องคการบริหารสวนตําบลเอราวัณ มีการแตงตั้งคณะทํางานหรือคณะกรรมการ (เอกสารแนบทาย
หมายเลข 2) เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามขอตกลงความรวมมือนี้ โดยจัดทําแผนปฏิบัติการซ่ึงมีระยะเวลา 
ภายใน 1 ป ๖ เดือน (เอกสารแนบทายหมายเลข 3) ในการขับเคลื่อนการดําเนินการใหประสบผลสําเร็จ  
เปนรูปธรรม ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน และ 
 (๑๑) กิจกรรมอ่ืนท่ีมีการประกาศเปนขอตกลงรวมกันของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 
 

 บันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ ไดจัดทําข้ึนเปนจํานวน ๒ ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทุกฝายไดอาน 
และเขาใจขอความในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในขอตกลง 
ความรวมมือครั้งนี้ และแตละฝายตางถือไวฝายละฉบับ 

 ๔ 



 
ลงชื่อ............................................................... 

นางสาวจุฑามณี หามะ  
นายกองคการบริหารสวนตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ...............................................................(พยาน) 

(นายสะอารี ดีมูเละ) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(นายอาแว เจะโวะ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลเอราวัณ 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ...............................................................(พยาน) 

(นายอุสมาน อาแซ) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเอราวัณ 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ............................................................ 

(นายธวัชชัย ฟกอังกูร) 
ประธานกรรมการบริหารแผน คณะท่ี ๓ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

  
ลงชื่อ .............................................................. 

(นายสมพร ใชบางยาง) 
ประธานเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 

 

 
ลงชื่อ .............................................................. 

(นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ) 
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
ลงชื่อ ............................................................. 

(นางสาววโรชา ศรีเจริญ) 
ผูจัดการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย 

ภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) 

 ๕ 



 
 

 
 

 
 

 

บันทึกขอตกลงความรวมมือ 
เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู 

ภายใตโครงการชุมชนทองถิ่นรวมสรางโอกาสทางสังคมเพ่ือความอยูดีมีสุข 
วันอังคารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ อาคารสรางสุขสนามกีฬากลาง องคการบริหารสวนตําบลแวง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 

 
  อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๖, ๖๗ และ ๖๘ หรือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
มาตรา ๕๐, ๕๑ (เทศบาลตําบล) และมาตรา ๕๓, ๕๔ (เทศบาลเมือง) โดยมีเปาหมายเพ่ือ “เสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนทองถิ่น” อันนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของพลเมืองในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตน 
  พันธกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และพันธกิจของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓) มีเปาหมายเดียวกัน คือ 
การเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน 
ท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยจัดบริการสาธารณะ 
ท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายท่ัวทุกพ้ืนท่ี ท้ัง ๒ หนวยงาน จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลง 
ความรวมมือ (เอกสารแนบทายหมายเลข ๑) เพ่ือแสดงเจตนารมณท่ีจะรวมมือกันสงเสริม สนับสนุน และ 
พัฒนาขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ปฏิญญา เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยูรวมขับเคล่ือนปฏิรูประบบปฏิบัติการของชุมชนทองถิ่น 
สูเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประจําป ๒๕๖๑ นอมนําศาสตรพระราชาเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” “ระเบิดจากขางใน” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มากําหนด
ทิศทางการพัฒนา พัฒนาวิธีการและข้ันตอน ออกแบบกระบวนการ และทําใหทุกๆ ปฏิบัติการของช ุมชน 
ไดใชองคความรูท่ีพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไดพระราชทานไว 
 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความ
เขมแข็งของชุมชน ควบคูกับการรวมกันสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นจัดการตนเองสูการเปนชุมชนทองถิ่นนาอยู 
โดยเนนการเสริมพลังความรวมมือใหองคกรหลักในชุมชนไดทําบทบาทหนาท่ีของตนไดอยางเต็มศักยภาพ 
จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ ระหวาง ๔ ฝาย ประกอบดวย  

๑) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ 
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

๒) องคการบริหารสวนตําบลแวง โดย นางสาวจุฑามณี หามะ นายกองคการบริหารสวนตําบลแวง 
ในฐานะศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม (ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเชี่ยวชาญเฉพาะ) 

/๓) องคการ... 

 ๑ 



๓) องคการบริหารสวนตําบลกายูคละ โดย จาสิบเอกฮาริส มะรือสะ นายกองคการบริหารสวน
ตําบลกายูคละในฐานะสมาชิกเครือขาย 

๔) ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) โดย 
นางสาววโรชา ศรีเจริญ ผูจัดการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง 

 

โดยมีสาระสําคัญ ๒ สวน ประกอบดวย ๑) บทบาทหนาท่ีของกลไกท่ีเก่ียวของ และ ๒) การดําเนินงาน ดังนี้ 
 

สวนท่ี ๑ บทบาทหนาท่ีของกลไกท่ีเกี่ยวของ 
๑.๑ เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันวิชาการหรือ 

องคกรทางวิชาการ องคกรชุมชน องคกรภาคประชาสังคม และสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓) 
ท่ีมีเปาหมายเพ่ือรวมขับเคลื่อนชุมชนทองถ่ินใหนาอยู โดยมีบทบาทสําคัญในการสรางการเรียนรูรวมกัน การผลักดัน 
ใหเกิดนโยบายสาธารณะระดับตําบล เครือขาย และจังหวัด รวมถึงการขับเคลื่อนและรณรงคใหมีการกระจายอํานาจ 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและคืนอํานาจใหชุมชน 

๑.๒ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 
(สํานัก 3) มีภารกิจในการจุดประกาย กระตุนและสนับสนุนใหเกิดการนําใชทุนและศักยภาพ ใหเกิดการทํางาน
เชื่อมประสานกันระหวางภาคีหลักในระดับพ้ืนท่ี (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทองท่ี กลุมเครือขายประชาชน  
และหนวยงานของรัฐและหนวยงานพัฒนาเอกชนท่ีมีปฏิบัติการในชุมชน) สถาบันการศึกษา องคกรอิสระ 
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน เพ่ือรวมกันกําหนดเปาหมายในการพัฒนาระบบการสรางเสริม 
สุขภาวะของชุมชนทองถ่ิน โดยมีบทบาทในการสนับสนุนทุนและวิธีการเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนทองถ่ินนาอยู 

๑.๓ ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทาง
สังคม มีความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีเปนทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนทองถ่ิน ทําหนาท่ีจัดการฝกอบรมใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ องคกร หนวยงาน บุคคลและนักศึกษาท่ี
สนใจ ทีมีองคการบริหารสวนตําบลแวง เปนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม ทําหนาท่ีเปนกลไกขับเคลื่อน
เครือขายโดยจัดกิจกรรมกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูนําและแกนนําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เครือขาย หนุนเสริมใหแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขบวนการขับเคลื่อนในพ้ืนท่ีของตนเองไปสูการเปน
ชุมชนทองถ่ินนาอยู และพัฒนาระบบการจัดการเครือขายใหเปนกําลังสําคัญ ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ระดับทองถ่ิน ระดับเครือขาย และระดับกลุมพ้ืนท่ี (จังหวัดหรือภูมินิเวศน) รวมถึงการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและคืนอํานาจใหชุมชน 

๑.๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขาย หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสมัครใจเขารวมเปน
สมาชิกเครือขาย และมีความมุงม่ันตั้งใจท่ีจะรวมกันสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู ท่ีมีองคการบริหารสวนตําบลแวงเปน 
“ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” โดยมีบทบาทในการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ ใน
ท่ีนี้หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบลกายูคละ 

๑.๕ ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง เรียกวา ศวภ.ใตลาง 
มีบทบาทหนาท่ีในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการพัฒนาดานวิชาการและการบริหารจัดการใหแก
องคการบริหารสวนตําบลแวง ในการทําหนาท่ีเปนนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และกลไกขับเคลื่อน
เครือขาย รวมถึงการทําหนาท่ีพัฒนาและเสริมศักยภาพเครือขาย ๕ นักพัฒนา ประกอบดวย นักบริหาร
นักวิชาการชุมชนทองถ่ิน นักจัดการและกระบวนการ นักจัดการขอมูล และนักสื่อสารชุมชน ใหมีความสามารถใน 

/การขับเคลื่อน… 

 ๒ 



การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาวะ ท่ีเปนขอตกลงรวมกันของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู  
ไดมีการนําสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีและสงผลตอความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน รวมถึงทําหนาท่ีประสานกับ สํานัก ๓ 

 

สวนท่ี ๒ การดําเนินงาน 
ท้ังส่ีฝาย แสดงเจตนารมณในการสนับสนุนหลักการของการเรียนรูรวมกันเพ่ือเปนการหนุนเสริมกันและกัน 

ในการพัฒนาพ้ืนท่ีตนเองใหเปนชุมชนทองถ่ินนาอยูและรวมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับทองถ่ิน เครือขาย
จังหวัด และการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒.๑ องคการบริหารสวนตําบลแวง ในฐานะของ ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม พัฒนาแหลง
เรียนรูในพ้ืนท่ีตนโดยการสนับสนุนใหแกนนําทําวิจัยชุมชนพัฒนาระบบขอมูลตําบล พัฒนาหลักสูตรเรียนรู และ
สรุปแนวทางการเรียนรู รวมท้ังพัฒนาระบบสนับสนุนอ่ืนในพ้ืนท่ีใหเอ้ือตอการสรางการเรียนรูรวมกันของเครือขาย
รวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 

๒.๒ องคการบริหารสวนตําบลกายูคละ โดย จาสิบเอกฮาริส มะรือสะ นายกองคการบริหารสวนตําบล 
กายูคละ มีบทบาทในการสนับสนุนใหผูนําและแกนนําของพ้ืนท่ีจากทุกภาคสวนไดเขารวมเรียนรูกับศูนยเชี่ยวชาญ
การสรางโอกาสทางสังคม เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถในการวิจัยชุมชนพัฒนาระบบขอมูลตําบล จัดทํา
หลักสูตรการเรียนรูภายในพ้ืนท่ี จัดระบบการทํางานใหเอ้ือตอการเรียนรู และนําผลการเรียนรูมาใชพัฒนาแหลง
เรียนรูในพ้ืนท่ีตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรสนับสนุนกระบวนการเรียนรูรวมดังกลาวมาขางตน  
และในกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลกายูคละ หมดวาระการดํารงตําแหนงให ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลกายูคละ เปนผูดําเนินงานตอ 

๒.๓ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม 
(องคการบริหารสวนตําบลแวง) องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย และศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย 
พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง ตามบทบาทหนาท่ีท่ีกลาวมาขางตน 

๒.๔ ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขายพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) มีหนาท่ีดังท่ีกลาวมาขางตน 
 

โดยมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 (๑) องคการบริหารสวนตําบลกายูคละ ประกอบดวย ผูบริหารทองถ่ิน ทองท่ี ผูนําชุมชน และผูนํา
ของหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานพัฒนา จํานวนไมนอยกวา ๓๐ คน มารวมเรียนรูท่ีศูนย
เชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม  
 (๒) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 1๒ แหง  
มีการประชุมรวมกันอยางสมํ่าเสมอ อยางนอย ๓ เดือนครั้ง เพ่ือกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนเครือขายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 (๓) องคการบริหารสวนตําบลกายูคละ ทําการประเมินทุนและศักยภาพโดยการนําใชเครื่องมือการวิจัยเชิงชาติ
พันธุวรรณนาแบบเรงดวน (RECAP) อันเปนฐานขอมูลชุมชนในการนําใชเพ่ือกําหนดเปาหมายรวมของแตละพ้ืนท่ีและ
ของเครือขาย โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณผานองคการบริหารสวน
ตําบลแวง ในบทบาทของ “ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให องคการบริหารสวนตําบลกายูคละ ในวงเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท (หาหม่ืนบาทถวน) เพ่ือใชในกระบวนการวิจัยชุมชน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูภายในท่ีเปน
เครื่องมือการสรางการเรียนรูใหกับชุมชน พรอมการจัดการเรียนรูภายในและจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะ 

/(๔) ศูนยเชี่ยวชาญ… 

 ๓ 



 (๔) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม ทําหนาท่ีเปน “ศูนยฝกอบรมการพัฒนาระบบขอมูล
ตําบล” และจัดการฝกอบรมใหแกองคการบริหารสวนตําบลกายูคละ จนมีความสามารถในการจัดทํา “ระบบขอมูล
ตําบล” ดวยการใชโปรแกรมTCNAP และการนําใชขอมูลรวมกับขอมูลจากการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา 
แบบเรงดวน (RECAP) ตามขอ (๓) ท้ังนี้ เพ่ือเปนการวางระบบพ้ืนฐานในการทํางานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในชวงเวลาท่ีดําเนินการของโครงการและบูรณาการเขาสูงานประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตอไป ท้ังนี้จะตองดําเนินการภายในระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน นับแตลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ และ
มีผลงานอันเนื่องมาจากการนําใชขอมูลเปนสวนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาตลอดระยะเวลาของโครงการ  
โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณผาน องคการบริหารตําบลแวง 
ในบทบาทของ“กลไกขับเคลื่อนเครือขาย หรือ ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให องคการบริหารสวน
ตําบลกายูคละ ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 
 (๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขายท้ัง 1๒ แหง พัฒนานวัตกรรม ประเด็นการควบคุมยาสูบ
และพัฒนานวัตกรรมการสรางโอกาสทางสังคมเพ่ือความอยูดีมีสุข ท่ีสะทอนผลกระทบ ๕ ดาน ไดแก ดานสังคม
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดลอม สุขภาพ และการเ มืองการปกครอง โดยจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ผานองคการบริหารตําบลแวงในบทบาทของ 
“ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขายท้ัง 1๒ แหงๆ ละ ในวงเงินรวม 
๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน) 
 (๖) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขายท้ัง 1๒ แหง ออกแบบและพัฒนาระบบสื่อสารชุมชน 
โดยใชงบประมาณรวมกับขอ (๕) ในการรณรงคและขับเคลื่อนการลดปจจัยเสี่ ยงทางสุขภาพและ 
สรางปจจัยสงเสริมสุขภาพ 
 (๗) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และองคการบริหารสวนตําบลกายูคละ รวมกัน
ประสานงานและสรรหา ๕ นักพัฒนาใหมีการรวมตัวกันเปน “เครือขาย ๕ นักพัฒนา” ท่ีทําหนาท่ีสนับสนุน 
การทํางานของผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับพ้ืนท่ี และระดับเครือขาย รวมถึงการหนุนการขับเคล่ือน ๗+๑ 
นโยบายสาธารณะของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู  
 (๘) องคการบริหารสวนตําบลกายูคละ มีการนําบทเรียนไปกําหนดนโยบายสาธารณะ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนท่ีตน และรวมกันผลักดันนโยบายสาธารณะระดับ
เครือขายสูการปฏิบัติการจริงในพ้ืนท่ีอยาง เปนรูปธรรมเพ่ือประโยชนของประชาชนอยางแทจริง 
 (๙) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และองคการบริหารสวนตําบลกายูคละ จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางหลากหลายรูปแบบที่ตอบสนองตอกระบวนการพัฒนาตนเองและเครือขาย 
 (๑๐) องคการบริหารสวนตําบลกายูคละ  มีการแตงตั้ งคณะทํางานหรือคณะกรรมการ
(เอกสารแนบทายหมายเลข 2) เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามขอตกลงความรวมมือนี้ โดยจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ซ่ึงมีระยะเวลาภายใน 1 ป ๖ เดือน (เอกสารแนบทายหมายเลข 3) ในการขับเคลื่อนการดําเนินการให 
ประสบผลสําเร็จ เปนรูปธรรม ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน และ 
 (๑๑) กิจกรรมอ่ืนท่ีมีการประกาศเปนขอตกลงรวมกันของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 
 

 บันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ ไดจัดทําข้ึนเปนจํานวน ๒ ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทุกฝายไดอาน 
และเขาใจขอความในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในขอตกลง 
ความรวมมือครั้งนี้ และแตละฝายตางถือไวฝายละฉบับ 

 ๔ 



 
ลงชื่อ............................................................... 

นางสาวจุฑามณี หามะ  
นายกองคการบริหารสวนตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ...............................................................(พยาน) 

(นายสะอารี ดีมูเละ) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(จาสิบเอกฮาริส มะรือสะ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลกายูคละ 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ...............................................................(พยาน) 

(นายชัชวาล ไพจิตร) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกายูคละ 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ............................................................ 

(นายธวัชชัย ฟกอังกูร) 
ประธานกรรมการบริหารแผน คณะท่ี ๓ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

  
ลงชื่อ .............................................................. 

(นายสมพร ใชบางยาง) 
ประธานเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 

 

 
ลงชื่อ .............................................................. 

(นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ) 
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
ลงชื่อ ............................................................. 

(นางสาววโรชา ศรีเจริญ) 
ผูจัดการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย 

ภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) 

 ๕ 



 
 

 
 

 
 

 

บันทึกขอตกลงความรวมมือ 
เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู 

ภายใตโครงการชุมชนทองถิ่นรวมสรางโอกาสทางสังคมเพ่ือความอยูดีมีสุข 
วันอังคารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ อาคารสรางสุขสนามกีฬากลาง องคการบริหารสวนตําบลแวง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 

 
  อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๖, ๖๗ และ ๖๘ หรือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
มาตรา ๕๐, ๕๑ (เทศบาลตําบล) และมาตรา ๕๓, ๕๔ (เทศบาลเมือง) โดยมีเปาหมายเพ่ือ “เสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนทองถิ่น” อันนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของพลเมืองในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตน  
  พันธกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และพันธกิจของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓) มีเปาหมายเดียวกัน คือ 
การเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน 
ท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยจัดบริการสาธารณะ 
ท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายท่ัวทุกพ้ืนท่ี ท้ัง ๒ หนวยงาน จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (เอกสารแนบทายหมายเลข ๑) เพ่ือแสดงเจตนารมณท่ีจะรวมมือกันสงเสริม สนับสนุน และ 
พัฒนาขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ปฏิญญา เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยูรวมขับเคล่ือนปฏิรูประบบปฏิบัติการของชุมชนทองถิ่น
สูเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประจําป ๒๕๖๑ นอมนําศาสตรพระราชาเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” “ระเบิดจากขางใน” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มากําหนด 
ทิศทางการพัฒนา พัฒนาวิธีการและข้ันตอน ออกแบบกระบวนการ และทําใหทุกๆ ปฏิบัติการของชุมชนไดใช 
องคความรูท่ีพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไดพระราชทานไว 
  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด 
ความเขมแข็งของชุมชน ควบคูกับการรวมกันสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นจัดการตนเองสูการเปนชุมชน
ทองถิ ่นนาอยู โดยเนนการเสริมพลังความรวมมือใหองคกรหลักในชุมชนไดทําบทบาทหนาที ่ของตน 
ไดอยางเต็มศักยภาพ จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ ระหวาง ๔ ฝาย ประกอบดวย 

๑) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ 
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

๒) องคการบริหารสวนตําบลแวง โดย นางสาวจุฑามณี หามะ นายกองคการบริหารสวนตําบลแวง 
ในฐานะศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม (ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเชี่ยวชาญเฉพาะ) 

/๓) องคการ... 

 ๑ 



๓) องคการบริหารสวนตําบลชางเผือก โดย นายอับดุลเลาะ สือแม นายกองคการบริหารสวน 
ตําบลชางเผือก ในฐานะสมาชิกเครือขาย 

๔) ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) โดย 
นางสาววโรชา ศรีเจริญ ผูจัดการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง 

 

โดยมีสาระสําคัญ ๒ สวน ประกอบดวย ๑) บทบาทหนาท่ีของกลไกท่ีเก่ียวของ และ ๒) การดําเนินงาน ดังนี้ 
 

สวนท่ี ๑ บทบาทหนาท่ีของกลไกท่ีเกี่ยวของ 
๑.๑ เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันวิชาการ

หรือองคกรทางวิชาการ องคกรชุมชน องคกรภาคประชาสังคม และสาํนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓)
ที่มีเปาหมายเพื่อรวมขับเคลื่อนชุมชนทองถิ่นใหนาอยู โดยมีบทบาทสําคัญในการสรางการเรียนรูรวมกัน 
การผลักดันใหเกิดนโยบายสาธารณะระดับตําบล เครือขาย และจังหวัด รวมถึงการขับเคลื่อนและรณรงค 
ใหมีการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและคืนอํานาจใหชุมชน 

๑.๒ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 
(สํานัก 3) มีภารกิจในการจุดประกาย กระตุนและสนับสนุนใหเกิดการนําใชทุนและศักยภาพ ใหเกิดการทํางาน
เชื่อมประสานกันระหวางภาคีหลักในระดับพ้ืนท่ี (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทองท่ี กลุมเครือขายประชาชน 
และหนวยงานของรัฐและหนวยงานพัฒนาเอกชนท่ีมีปฏิบัติการในชุมชน) สถาบันการศึกษา องคกรอิสระ
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน เพ่ือรวมกันกําหนดเปาหมายในการพัฒนาระบบการสรางเสริม 
สุขภาวะของชุมชนทองถ่ิน โดยมีบทบาทในการสนับสนุนทุนและวิธีการเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนทองถ่ินนาอยู 

๑.๓ ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทาง
สังคม มีความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีเปนทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนทองถ่ิน ทําหนาท่ีจัดการฝกอบรมใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ องคกร หนวยงาน บุคคลและนักศึกษาท่ี
สนใจ ทีมีองคการบริหารสวนตําบลแวง เปนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม ทําหนาท่ีเปนกลไกขับเคลื่อน
เครือขายโดยจัดกิจกรรมกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูนําและแกนนําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เครือขาย หนุนเสริมใหแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขบวนการขับเคลื่อนในพ้ืนท่ีของตนเองไปสูการเปน
ชุมชนทองถ่ินนาอยู และพัฒนาระบบการจัดการเครือขายใหเปนกําลังสําคัญ ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ระดับทองถ่ิน ระดับเครือขาย และระดับกลุมพ้ืนท่ี (จังหวัดหรือภูมินิเวศน) รวมถึงการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและคืนอํานาจใหชุมชน 

๑.๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขาย หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสมัครใจเขารวม 
เปนสมาชิกเครือขาย และมีความมุงม่ันตั้งใจท่ีจะรวมกันสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู ท่ีมีองคการบริหารสวนตําบลแวง
เปน “ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” โดยมีบทบาทในการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงความรวมมือนี ้
ในท่ีนี้หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบลชางเผือก 

๑.๕ ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง เรียกวา ศวภ.ใตลาง 
มีบทบาทหนาท่ีในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการพัฒนาดานวิชาการและการบริหารจัดการใหแก
องคการบริหารสวนตําบลแวง ในการทําหนาท่ีเปนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และกลไกขับเคลื่อน
เครือขาย รวมถึงการทําหนาท่ีพัฒนาและเสริมศักยภาพเครือขาย ๕ นักพัฒนา ประกอบดวย นักบริหาร
นักวิชาการชุมชนทองถ่ิน นักจัดการและกระบวนการ นักจัดการขอมูล และนักสื่อสารชุมชน ใหมีความสามารถใน 

/การขับเคลื่อน… 

 ๒ 



การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาวะ ท่ีเปนขอตกลงรวมกันของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 
ไดมีการนําสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีและสงผลตอความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน รวมถึงทําหนาท่ีประสานกับ สํานัก ๓ 

 

สวนท่ี ๒ การดําเนินงาน 
ท้ังส่ีฝาย แสดงเจตนารมณในการสนับสนุนหลักการของการเรียนรูรวมกันเพ่ือเปนการหนุนเสริมกันและกัน

ในการพัฒนาพ้ืนท่ีตนเองใหเปนชุมชนทองถ่ินนาอยูและรวมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับทองถ่ิน 
เครือขายจังหวัด และการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒.๑ องคการบริหารสวนตําบลแวง ในฐานะของ ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม พัฒนาแหลง
เรียนรูในพ้ืนท่ีตนโดยการสนับสนุนใหแกนนําทําวิจัยชุมชน พัฒนาระบบขอมูลตําบล พัฒนาหลักสูตรเรียนรู และ
สรุปแนวทางการเรียนรู รวมท้ังพัฒนาระบบสนับสนุนอ่ืนในพ้ืนท่ีใหเอ้ือตอการสรางการเรียนรูรวมกันของเครือขาย
รวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 

๒.๒ องคการบริหารสวนตําบลชางเผือก โดย นายอับดุลเลาะ สือแม นายกองคการบริหารสวนตําบลชางเผือก
มีบทบาทในการสนับสนุนใหผูนําและแกนนําของพ้ืนท่ีจากทุกภาคสวนไดเขารวมเรียนรูกับศูนยเชี่ยวชาญการสราง
โอกาสทางสังคม เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถในการวิจัยชุมชนพัฒนาระบบขอมูลตําบล จัดทําหลักสูตรการเรียนรู
ภายในพ้ืนท่ี จัดระบบการทํางานใหเอ้ือตอการเรียนรู และนําผลการเรียนรูมาใชพัฒนาแหลงเรียนรูในพ้ืนท่ีตนเอง 
รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรสนับสนุนกระบวนการเรียนรูรวมดังกลาวมาขางตน และในกรณีท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลชางเผือก หมดวาระการดํารงตําแหนงให ปลัดองคการบริหารสวนตําบลชางเผือก เปนผูดําเนินงานตอ 

๒.๓ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุน ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาส
ทางสังคม (องคการบริหารสวนตําบลแวง)องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย และศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการ
จัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลางตามบทบาทหนาท่ีท่ีกลาวมาขางตน 

๒.๔ ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) มีหนาท่ีดังท่ี
กลาวมาขางตน 

 

โดยมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 (๑) องคการบริหารสวนตําบลชางเผือก ประกอบดวย ผูบริหารทองถ่ิน ทองท่ี ผูนําชุมชน และ 
ผูนําของหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานพัฒนา จํานวนไมนอยกวา ๓๐ คน มารวมเรียนรู 
ท่ีศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม 
 (๒) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 1๒ แหง มี
การประชุมรวมกันอยางสมํ่าเสมออยางนอย ๓ เดือนครั้ง เพ่ือกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนเครือขายและแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 (๓) องคการบริหารสวนตําบลชางเผือก ทําการประเมินทุนและศักยภาพโดยการนําใชเครื่องมือการวิจัยเชงิ
ชาติพันธุวรรณนาแบบเรงดวน (RECAP) อันเปนฐานขอมูลชุมชนในการนําใชเพ่ือกําหนดเปาหมายรวมของแตละพ้ืนท่ี
และของเครือขาย โดยสํานักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณผานองคการบริหาร
สวนตําบลแวง ในบทบาทของ “ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให องคการบริหารสวนตําบลชางเผือก ใน
วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท(หาหม่ืนบาทถวน) เพ่ือใชในกระบวนการวิจัยชุมชน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูภายในท่ีเปน
เครื่องมือการสรางการเรียนรูใหกับชุมชน พรอมการจัดการเรียนรูภายในและจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะ 

/(๔) ศูนยเชี่ยวชาญ… 

 ๓ 



 (๔) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม ทําหนาท่ีเปน “ศูนยฝกอบรมการพัฒนาระบบขอมูล
ตําบล” และจัดการฝกอบรมใหแก องคการบริหารสวนตําบลชางเผือก จนมีความสามารถในการจัดทํา “ระบบขอมูล
ตําบล” ดวยการใชโปรแกรม TCNAP และการนําใชขอมูลรวมกับขอมูลจากการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาแบบ
เรงดวน (RECAP) ตามขอ (๓) ท้ังนี้ เพ่ือเปนการวางระบบพ้ืนฐานในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ชวงเวลาท่ีดําเนินการของโครงการและบูรณาการเขาสูงานประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป ท้ังนี้
จะตองดําเนินการภายในระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน นับแตลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ และมีผลงานอัน
เนื่องมาจากการนําใชขอมูลเปนสวนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณผาน องคการบริหารตําบลแวง ในบทบาทของ 
“กลไกขับเคลื่อนเครือขาย หรือ ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให องคการบริหารสวนตําบลชางเผือก
ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)  
  (๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขายท้ัง 1๒ แหง พัฒนานวัตกรรม ประเด็นการควบคุมยาสูบ 
และพัฒนานวัตกรรมการสรางโอกาสทางสังคมเพ่ือความอยูดีมีสุข ท่ีสะทอนผลกระทบ ๕ ดาน ไดแก ดานสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง โดยจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ผานองคการบริหารตําบลแวงในบทบาทของ“ศูนยเชี่ยวชาญการ
สรางโอกาสทางสังคม” ให องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขายท้ัง 1๒ แหงๆ ละ ในวงเงินรวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน) 
 (๖) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขายท้ัง 1๒ แหง ออกแบบและพัฒนาระบบสื่อสารชุมชน โดยใช
งบประมาณรวมกับขอ (๕) ในการรณรงคและขับเคลื่อนการลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสรางปจจัยสงเสริมสุขภาพ 
 (๗) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และองคการบริหารสวนตําบลชางเผือก รวมกัน
ประสานงานและสรรหา ๕ นักพัฒนาใหมีการรวมตัวกันเปน “เครือขาย ๕ นักพัฒนา” ท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการ
ทํางานของผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับพ้ืนท่ี และระดับเครือขาย รวมถึงการหนุนการขับเคล่ือน ๗+๑ นโยบาย
สาธารณะของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู  
 (๘) องคการบริหารสวนตําบลชางเผือก มีการนําบทเรียนไปกําหนดนโยบายสาธารณะในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนท่ีตน และรวมกันผลักดันนโยบายสาธารณะระดับเครือขาย 
สูการปฏิบัติการจริงในพ้ืนท่ีอยาง เปนรูปธรรมเพ่ือประโยชนของประชาชนอยางแทจริง 
 (๙) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคมตําบลแวง และองคการบริหารสวนตําบลชางเผือก 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางหลากหลายรูปแบบท่ีตอบสนองตอกระบวนการพัฒนาตนเองและ
เครือขาย 
 (๑๐) องคการบริหารสวนตําบลชางเผือก มีการแตงตั้งคณะทํางานหรือคณะกรรมการ (เอกสารแนบทาย
หมายเลข 2) เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามขอตกลงความรวมมือนี้ โดยจัดทําแผนปฏิบัติการซ่ึงมีระยะเวลา 
ภายใน 1 ป ๖ เดือน (เอกสารแนบทายหมายเลข 3) ในการขับเคลื่อนการดําเนินการใหประสบผลสําเร็จ  
เปนรูปธรรม ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน และ 
 (๑๑) กิจกรรมอ่ืนท่ีมีการประกาศเปนขอตกลงรวมกันของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 
 

 บันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ ไดจัดทําข้ึนเปนจํานวน ๒ ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทุกฝายไดอาน 
และเขาใจขอความในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในขอตกลง 
ความรวมมือครั้งนี้ และแตละฝายตางถือไวฝายละฉบับ 

 ๔ 



 
ลงชื่อ............................................................... 

นางสาวจุฑามณี หามะ  
นายกองคการบริหารสวนตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ...............................................................(พยาน) 

(นายสะอารี ดีมูเละ) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(นายอับดุลเลาะ สือแม) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลชางเผือก 

อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ...............................................................(พยาน) 

(นายอดุลย สือรี) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลชางเผือก 

อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ............................................................ 

(นายธวัชชัย ฟกอังกูร) 
ประธานกรรมการบริหารแผน คณะท่ี ๓ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

  
ลงชื่อ .............................................................. 

(นายสมพร ใชบางยาง) 
ประธานเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 

 

 
ลงชื่อ .............................................................. 

(นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ) 
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
ลงชื่อ ............................................................. 

(นางสาววโรชา ศรีเจริญ)  
ผูจัดการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย 

ภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) 

 ๕ 



 
 

 
 

 
 

 

บันทึกขอตกลงความรวมมือ 
เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู 

ภายใตโครงการชุมชนทองถิ่นรวมสรางโอกาสทางสังคมเพ่ือความอยูดีมีสุข 
วันอังคารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ อาคารสรางสุขสนามกีฬากลาง องคการบริหารสวนตําบลแวง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 

 
  อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๖, ๖๗ และ ๖๘ หรือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
มาตรา ๕๐, ๕๑ (เทศบาลตําบล) และมาตรา ๕๓, ๕๔ (เทศบาลเมือง) โดยมีเปาหมายเพ่ือ “เสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนทองถิ่น” อันนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของพลเมืองในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตน 
  พันธกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และพันธกิจของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓) มีเปาหมายเดียวกัน คือ 
การเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน  
ท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยจัดบริการสาธารณะ 
ท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายท่ัวทุกพ้ืนท่ี ท้ัง ๒ หนวยงาน จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (เอกสารแนบทายหมายเลข ๑) เพ่ือแสดงเจตนารมณท่ีจะรวมมือกันสงเสริม สนับสนุน และ 
พัฒนาขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ปฏิญญา เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยูรวมขับเคล่ือนปฏิรูประบบปฏิบัติการของชุมชนทองถิ่น 
สูเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประจําป ๒๕๖๑ นอมนําศาสตรพระราชาเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” “ระเบิดจากขางใน” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มากําหนด
ทิศทางการพัฒนา พัฒนาวิธีการและข้ันตอน ออกแบบกระบวนการ และทําใหทุกๆ ปฏิบัติการของชุมชน 
ไดใชองคความรูท่ีพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไดพระราชทานไว 
  เ พ่ือเ พ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ินในการสง เสริมและสนับสนุน 
ใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน ควบคูกับการรวมกันสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นจัดการตนเองสูการเปนชุมชน
ทองถิ่นนาอยู  โดยเนนการเสริมพลังความรวมมือใหองคกรหลักในชุมชนได ทําบทบาทหนาท่ีของตน 
ไดอยางเต็มศักยภาพ จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ ระหวาง ๔ ฝาย ประกอบดวย  

๑) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ 
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

๒) องคการบริหารสวนตําบลแวง โดย นางสาวจุฑามณี หามะ นายกองคการบริหารสวนตําบลแวง 
ในฐานะศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม (ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเชี่ยวชาญเฉพาะ) 

/๓) องคการบริหาร... 

 ๑ 



๓) องคการบริหารสวนตําบลรมไทร โดย นายมาคตา แวมูดอ นายกองคการบริหารสวนตําบลรมไทร
ในฐานะสมาชิกเครือขาย 

๔) ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) โดย 
นางสาววโรชา ศรีเจริญ ผูจัดการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง 

 

โดยมีสาระสําคัญ ๒ สวน ประกอบดวย ๑) บทบาทหนาท่ีของกลไกท่ีเก่ียวของ และ ๒) การดําเนินงาน ดังนี้ 
 

สวนท่ี ๑ บทบาทหนาท่ีของกลไกท่ีเกี่ยวของ 
๑.๑ เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันวิชาการ

หรือองคกรทางวิชาการ องคกรชุมชน องคกรภาคประชาสังคม และสาํนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓)
ที่มีเปาหมายเพื่อรวมขับเคลื่อนชุมชนทองถิ่นใหนาอยู โดยมีบทบาทสําคัญในการสรางการเรียนรูรวมกัน 
การผลักดันใหเกิดนโยบายสาธารณะระดับตําบล เครือขาย และจังหวัด รวมถึงการขับเคลื่อนและรณรงค 
ใหมีการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและคืนอํานาจใหชุมชน 

๑.๒ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 
(สํานัก 3) มีภารกิจในการจุดประกาย กระตุนและสนับสนุนใหเกิดการนําใชทุนและศักยภาพ ใหเกิดการทํางาน
เชื่อมประสานกันระหวางภาคีหลักในระดับพ้ืนท่ี (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทองท่ี กลุมเครือขายประชาชน 
และหนวยงานของรัฐและหนวยงานพัฒนาเอกชนท่ีมีปฏิบัติการในชุมชน) สถาบันการศึกษา องคกรอิสระ
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน เพ่ือรวมกันกําหนดเปาหมายในการพัฒนาระบบการสรางเสริม 
สุขภาวะของชุมชนทองถ่ิน โดยมีบทบาทในการสนับสนุนทุนและวิธีการเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนทองถ่ินนาอยู 

๑.๓ ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทาง
สังคม มีความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีเปนทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนทองถ่ิน ทําหนาท่ีจัดการฝกอบรมใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ องคกร หนวยงาน บุคคลและนักศึกษาท่ี
สนใจ ทีมีองคการบริหารสวนตําบลแวง เปนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม ทําหนาท่ีเปนกลไกขับเคลื่อน
เครือขายโดยจัดกิจกรรมกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูนําและแกนนําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เครือขาย หนุนเสริมใหแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขบวนการขับเคลื่อนในพ้ืนท่ีของตนเองไปสูการเปน
ชุมชนทองถ่ินนาอยู และพัฒนาระบบการจัดการเครือขายใหเปนกําลังสําคัญ ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ระดับทองถ่ิน ระดับเครือขาย และระดับกลุมพ้ืนท่ี (จังหวัดหรือภูมินิเวศน) รวมถึงการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและคืนอํานาจใหชุมชน 

๑.๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขาย หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสมัครใจเขารวม 
เปนสมาชิกเครือขาย และมีความมุงม่ันตั้งใจท่ีจะรวมกันสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู ท่ีมีองคการบริหารสวนตําบลแวง
เปน “ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” โดยมีบทบาทในการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงความรวมมือนี ้
ในท่ีนี้หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบลรมไทร 

๑.๕ ศูนยสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือขาย พื้นที่ภาคใตตอนลาง เรียกวา ศวภ.ใตลางมี
บทบาทหนาที่ในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการพัฒนาดานวิชาการและการบริหารจัดการใหแก
องคการบริหารสวนตําบลแวง ในการทําหนาท่ีเปนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และกลไกขับเคลื่อน
เครือขาย รวมถึงการทําหนาที ่พัฒนาและเสริมศักยภาพเครือขาย ๕ นักพัฒนา ประกอบดวย นักบริหาร
นักวิชาการชุมชนทองถ่ิน นักจัดการและกระบวนการ นักจัดการขอมูล และนักสื่อสารชุมชน ใหมีความสามารถใน 

/การขับเคลื่อน… 

 ๒ 



การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาวะ ท่ีเปนขอตกลงรวมกันของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 
ไดมีการนําสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีและสงผลตอความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน รวมถึงทําหนาท่ีประสานกับ สํานัก ๓ 

 

สวนท่ี ๒ การดําเนินงาน 
ท้ังส่ีฝาย แสดงเจตนารมณในการสนับสนุนหลักการของการเรียนรูรวมกันเพ่ือเปนการหนุนเสริมกันและกัน

ในการพัฒนาพ้ืนท่ีตนเองใหเปนชุมชนทองถ่ินนาอยูและรวมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับทองถ่ิน 
เครือขาย จังหวัด และการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒.๑ องคการบริหารสวนตําบลแวง ในฐานะของ ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม พัฒนาแหลงเรียนรู
ในพ้ืนท่ีตนโดยการสนับสนุนใหแกนนําทําวิจัยชุมชน พัฒนาระบบขอมูลตําบล พัฒนาหลักสูตรเรียนรู และสรุปแนว
ทางการเรียนรู รวมท้ังพัฒนาระบบสนับสนุนอ่ืนในพ้ืนท่ีใหเอ้ือตอการสรางการเรียนรูรวมกันของเครือขายรวมสราง
ชุมชนทองถ่ินนาอยู 

๒.๒ องคการบริหารสวนตําบลรมไทร โดย นายมาคตา แวมูดอ นายกองคการบริหารสวนตําบลรมไทรมี
บทบาทในการสนับสนุนใหผูนําและแกนนําของพ้ืนท่ีจากทุกภาคสวนไดเขารวมเรียนรูกับศูนยเชี่ยวชาญการสราง
โอกาสทางสังคม เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถในการวิจัยชุมชน พัฒนาระบบขอมูลตําบลจัดทําหลักสูตรการเรียนรู
ภายในพ้ืนท่ี จัดระบบการทํางานใหเอ้ือตอการเรียนรู และนําผลการเรียนรูมาใชพัฒนาแหลงเรียนรูในพ้ืนท่ีตนเอง 
รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรสนับสนุนกระบวนการเรียนรูรวมดังกลาวมาขางตนและในกรณีท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลรมไทร หมดวาระการดํารงตําแหนง ให ปลัดองคการบริหารสวนตําบลรมไทร เปนผูดําเนินงานตอ 

๒.๓ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)สนับสนุนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาส
ทางสังคม (องคการบริหารสวนตําบลแวง)องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย และศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการ
จัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลางตามบทบาทหนาท่ีท่ีกลาวมาขางตน 

๒.๔ ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) มีหนาท่ีดังท่ี
กลาวมาขางตน 

 

โดยมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 (๑) องคการบริหารสวนตําบลรมไทร ประกอบดวย ผูบริหารทองถ่ิน ทองท่ี ผูนําชุมชน และผูนําของ
หนวยงานในพ้ืนท่ี ท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานพัฒนา จํานวนไมนอยกวา ๓๐ คน มารวมเรียนรู ท่ี 
ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม  
 (๒) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 1๒ แหง มี
การประชุมรวมกันอยางสมํ่าเสมออยางนอย๓ เดือนครั้ง เพ่ือกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนเครือขายและแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 (๓) องคการบริหารสวนตําบลรมไทร ทําการประเมินทุนและศักยภาพโดยการนําใชเครื่องมือการวิจัยเชิง
ชาติพันธุวรรณนาแบบเรงดวน (RECAP) อันเปนฐานขอมูลชุมชนในการนําใชเพ่ือกําหนดเปาหมายรวมของแตละพ้ืนท่ี
และของเครือขาย โดยสํานักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณผานองคการบริหาร
สวนตําบลแวง ในบทบาทของ “ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให องคการบริหารสวนตําบลรมไทร ในวงเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท (หาหม่ืนบาทถวน) เพ่ือใชในกระบวนการวิจัยชุมชน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูภายในท่ีเปน
เครื่องมือการสรางการเรียนรูใหกับชุมชน พรอมการจัดการเรียนรูภายในและจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะ 

/(๔) ศูนยเชี่ยวชาญ… 

 ๓ 



 (๔) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม ทําหนาท่ีเปน “ศูนยฝกอบรมการพัฒนาระบบขอมูล
ตําบล” และจัดการฝกอบรมใหแกองคการบริหารสวนตําบลรมไทร จนมีความสามารถในการจัดทํา “ระบบขอมูล
ตําบล” ดวยการใชโปรแกรมTCNAP และการนําใชขอมูลรวมกับขอมูลจากการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาแบบ
เรงดวน(RECAP) ตามขอ (๓) ท้ังนี้เพ่ือเปนการวางระบบพ้ืนฐานในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ชวงเวลาท่ีดําเนินการของโครงการและบูรณาการเขาสูงานประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป  
ท้ังนี้จะตองดําเนินการภายในระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน นับแตลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ และ 
มีผลงานอันเนื่องมาจากการนําใชขอมูลเปนสวนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาตลอดระยะเวลาของโครงการ  
โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณผาน องคการบริหารตําบลแวง 
ในบทบาทของ “กลไกขับเคลื่อนเครือขาย หรือ ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให องคการบริหารสวน
ตําบลรมไทร ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 
 (๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขายท้ัง 1๒ แหง พัฒนานวัตกรรม ประเด็นการควบคุมยาสูบ 
และพัฒนานวัตกรรมการสรางโอกาสทางสังคมเพ่ือความอยูดีมีสุข ท่ีสะทอนผลกระทบ ๕ ดาน ไดแก ดานสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง โดยจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ผานองคการบริหารตําบลแวงในบทบาทของ “ศูนยเชี่ยวชาญการ
สรางโอกาสทางสังคม” ให องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขายท้ัง 1๒ แหงๆ ละ ในวงเงินรวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน) 
 (๖) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขายท้ัง 1๒ แหง ออกแบบและพัฒนาระบบสื่อสารชุมชน 
โดยใชงบประมาณรวมกับขอ (๕) ในการรณรงคและขับเคลื่อนการลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสรางปจจัย
สงเสริมสุขภาพ 
 (๗)ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และองคการบริหารสวนตําบลรมไทร รวมกัน
ประสานงานและสรรหา ๕ นักพัฒนาใหมีการรวมตัวกันเปน “เครือขาย ๕ นักพัฒนา” ท่ีทําหนาท่ีสนับสนุน 
การทํางานของผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับพ้ืนท่ี และระดับเครือขาย รวมถึงการหนุนการขับเคล่ือน ๗+๑ 
นโยบายสาธารณะของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู  
 (๘) องคการบริหารสวนตําบลรมไทร มีการนําบทเรียนไปกําหนดนโยบายสาธารณะในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนท่ีตน และรวมกันผลักดันนโยบายสาธารณะระดับเครือขาย
สูการปฏิบัติการจริงในพ้ืนท่ีอยาง เปนรูปธรรมเพ่ือประโยชนของประชาชนอยางแทจริง 
 (๙) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และองคการบริหารสวนตําบลรมไทร จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางหลากหลายรูปแบบท่ีตอบสนองตอกระบวนการพัฒนาตนเองและเครือขาย 
 (๑๐) องคการบริหารสวนตําบลรมไทร มีการแตงตั้งคณะทํางานหรือคณะกรรมการ (เอกสารแนบทาย
หมายเลข 2) เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามขอตกลงความรวมมือนี้ โดยจัดทําแผนปฏิบัติการซึ่งมีระยะเวลาภายใน 
1 ป ๖ เดือน (เอกสารแนบทายหมายเลข 3) ในการขับเคลื ่อนการดําเนินการใหประสบผลสําเร็จ  
เปนรูปธรรม ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน และ 
 (๑๑) กิจกรรมอ่ืนท่ีมีการประกาศเปนขอตกลงรวมกันของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 
 

 บันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ ไดจัดทําข้ึนเปนจํานวน ๒ ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทุกฝายไดอานและ
เขาใจขอความในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในขอตกลง 
ความรวมมือครั้งนี้ และแตละฝายตางถือไวฝายละฉบับ 

 ๔ 



 
ลงชื่อ............................................................... 

นางสาวจุฑามณี หามะ  
นายกองคการบริหารสวนตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ...............................................................(พยาน) 

(นายสะอารี ดีมูเละ) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(นายมาคตา แวมูดอ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลรมไทร 

อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ...............................................................(พยาน) 

(นายมูหัมมัดนูร มามะ) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลรมไทร 

อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ............................................................ 

(นายธวัชชัย ฟกอังกูร) 
ประธานกรรมการบริหารแผน คณะท่ี ๓ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

  
ลงชื่อ .............................................................. 

(นายสมพร ใชบางยาง) 
ประธานเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 

 

 
ลงชื่อ .............................................................. 

(นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ) 
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
ลงชื่อ ............................................................. 

(นางสาววโรชา ศรีเจริญ)  
ผูจัดการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย 

ภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) 

 ๕ 



 
 

 
 

 
 

 

บันทึกขอตกลงความรวมมือ 
เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู 

ภายใตโครงการชุมชนทองถิ่นรวมสรางโอกาสทางสังคมเพ่ือความอยูดีมีสุข 
วันอังคารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ อาคารสรางสุขสนามกีฬากลาง องคการบริหารสวนตําบลแวง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 

 
 อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๖, ๖๗ และ ๖๘ หรือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
มาตรา ๕๐, ๕๑ (เทศบาลตําบล) และมาตรา ๕๓, ๕๔ (เทศบาลเมือง) โดยมีเปาหมายเพ่ือ “เสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนทองถิ่น” อันนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของพลเมืองในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตน 
 พันธกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และพันธกิจของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓) มีเปาหมายเดียวกัน คือ 
การเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน 
ท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยจัดบริการสาธารณะ 
ท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายท่ัวทุกพ้ืนท่ี ท้ัง ๒ หนวยงาน จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (เอกสารแนบทายหมายเลข ๑) เพ่ือแสดงเจตนารมณท่ีจะรวมมือกันสงเสริม สนับสนุน และ 
พัฒนาขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ปฏิญญา เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยูรวมขับเคล่ือนปฏิรูประบบปฏิบัติการของชุมชนทองถิ่น
สูเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประจําป ๒๕๖๑ นอมนําศาสตรพระราชาเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” “ระเบิดจากขางใน” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มากําหนด
ทิศทางการพัฒนา พัฒนาวิธีการและข้ันตอน ออกแบบกระบวนการ และทําใหทุกๆ ปฏิบัติการของชุมชน 
ไดใชองคความรูท่ีพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไดพระราชทานไว 
 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความ
เขมแข็งของชุมชน ควบคูกับการรวมกันสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นจัดการตนเองสูการเปนชุมชนทองถิ่นนาอยู 
โดยเนนการเสริมพลังความรวมมือใหองคกรหลักในชุมชนไดทําบทบาทหนาท่ีของตนไดอยางเต็มศักยภาพ 
จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ ระหวาง ๔ ฝาย ประกอบดวย 

๑) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ 
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

๒) องคการบริหารสวนตําบลแวง โดย นางสาวจุฑามณี หามะ นายกองคการบริหารสวนตําบลแวง 
ในฐานะศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม (ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเชี่ยวชาญเฉพาะ) 

/๓) องคการบริหาร... 

 ๑ 



๓) องคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ โดย นายไซเดน อาแวเตะ นายกองคการบริหารสวน 
ตําบลตันหยงลิมอ ในฐานะสมาชิกเครือขาย 

๔) ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) โดย 
นางสาววโรชา ศรีเจริญ ผูจัดการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง  

 

โดยมีสาระสําคัญ ๒ สวน ประกอบดวย ๑) บทบาทหนาท่ีของกลไกท่ีเก่ียวของ และ ๒) การดําเนินงาน ดังนี้ 
 

สวนท่ี ๑ บทบาทหนาท่ีของกลไกท่ีเกี่ยวของ 
๑.๑ เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันวิชาการ 

หรือองคกรทางวิชาการ องคกรชุมชน องคกรภาคประชาสังคม และสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓) 
ท่ีมี เปาหมายเพ่ือรวมขับเคลื่อนชุมชนทองถ่ินใหนาอยู  โดยมีบทบาทสําคัญในการสรางการเรียนรูรวมกัน 
การผลักดันใหเกิดนโยบายสาธารณะระดับตําบล เครือขาย และจังหวัด รวมถึงการขับเคลื่อนและรณรงค 
ใหมีการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและคืนอํานาจใหชุมชน 

๑.๒ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 
(สํานัก 3) มีภารกิจในการจุดประกาย กระตุนและสนับสนุนใหเกิดการนําใชทุนและศักยภาพ ใหเกิดการทํางาน
เชื่อมประสานกันระหวางภาคีหลักในระดับพ้ืนท่ี (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทองท่ี กลุมเครือขายประชาชน 
และหนวยงานของรัฐและหนวยงานพัฒนาเอกชนท่ีมีปฏิบัติการในชุมชน) สถาบันการศึกษา องคกรอิสระ
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน เพ่ือรวมกันกําหนดเปาหมายในการพัฒนาระบบการสรางเสริม 
สุขภาวะของชุมชนทองถ่ิน โดยมีบทบาทในการสนับสนุนทุนและวิธีการเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนทองถ่ินนาอยู 

๑.๓ ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทาง
สังคม มีความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีเปนทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนทองถ่ิน ทําหนาท่ีจัดการฝกอบรมใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ องคกร หนวยงาน บุคคลและนักศึกษาท่ี
สนใจ ทีมีองคการบริหารสวนตําบลแวง เปนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม ทําหนาท่ีเปนกลไกขับเคลื่อน
เครือขายโดยจัดกิจกรรมกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูนําและแกนนําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เครือขาย หนุนเสริมใหแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขบวนการขับเคลื่อนในพ้ืนท่ีของตนเองไปสูการเปน
ชุมชนทองถ่ินนาอยู และพัฒนาระบบการจัดการเครือขายใหเปนกําลังสําคัญ ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ระดับทองถ่ิน ระดับเครือขาย และระดับกลุมพ้ืนท่ี (จังหวัดหรือภูมินิเวศน) รวมถึงการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและคืนอํานาจใหชุมชน 

๑.๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขาย หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสมัครใจเขารวม 
เปนสมาชิกเครือขาย และมีความมุงม่ันตั้งใจท่ีจะรวมกันสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู ท่ีมีองคการบริหารสวนตําบลแวง
เปน “ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” โดยมีบทบาทในการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงความรวมมือนี ้
ในท่ีนี้หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ 

๑.๕ ศูนยสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือขาย พื้นที่ภาคใตตอนลาง เรียกวา ศวภ.ใตลางมี
บทบาทหนาท่ีในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการพัฒนาดานวิชาการและการบริหารจัดการใหแก
องคการบริหารสวนตําบลแวง ในการทําหนาที ่เปนศูนยเชี ่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และกลไก
ขับเคลื่อนเครือขาย รวมถึงการทําหนาท่ีพัฒนาและเสริมศักยภาพเครือขาย ๕ นักพัฒนา ประกอบดวย นักบริหาร
นักวิชาการชุมชนทองถ่ิน นักจัดการและกระบวนการ นักจัดการขอมูล และนักสื่อสารชุมชน ใหมีความสามารถใน 

/การขับเคลื่อน… 

 ๒ 



การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาวะ ท่ีเปนขอตกลงรวมกันของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 
ไดมีการนําสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีและสงผลตอความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน รวมถึงทําหนาท่ีประสานกับ สํานัก ๓ 

 

สวนท่ี ๒ การดําเนินงาน 
ท้ังส่ีฝาย แสดงเจตนารมณในการสนับสนุนหลักการของการเรียนรูรวมกันเพ่ือเปนการหนุนเสริมกันและกัน

ในการพัฒนาพ้ืนท่ีตนเองใหเปนชุมชนทองถ่ินนาอยูและรวมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับทองถ่ิน 
เครือขาย จังหวัด และการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒.๑ องคการบริหารสวนตําบลแวง ในฐานะของ ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม พัฒนาแหลง
เรียนรูในพ้ืนท่ีตนโดยการสนับสนุนใหแกนนําทําวิจัยชุมชน พัฒนาระบบขอมูลตําบล พัฒนาหลักสูตรเรียนรู และ
สรุปแนวทางการเรียนรู รวมท้ังพัฒนาระบบสนับสนุนอ่ืนในพ้ืนท่ีใหเอ้ือตอการสรางการเรียนรูรวมกันของเครือขาย
รวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 

๒.๒ องคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ โดย นายไซเดน อาแวเตะ นายกองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ
มีบทบาทในการสนับสนุนใหผูนําและแกนนําของพ้ืนท่ีจากทุกภาคสวนไดเขารวมเรียนรูกับศูนยเชี่ยวชาญการสราง
โอกาสทางสังคม เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถในการวิจัยชุมชน พัฒนาระบบขอมูลตําบล จัดทําหลักสูตรการเรียนรู
ภายในพ้ืนท่ี จัดระบบการทํางานใหเอ้ือตอการเรียนรู และนําผลการเรียนรูมาใชพัฒนาแหลงเรียนรูในพ้ืนท่ีตนเองรวมถึง
การบริหารจัดการทรัพยากรสนับสนุนกระบวนการเรียนรูรวมดังกลาวมาขางตน และในกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวน
ตําบลตันหยงลิมอ หมดวาระการดํารงตําแหนงให ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ เปนผูดําเนินงานตอ 

๒.๓ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุน ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาส
ทางสังคม (องคการบริหารสวนตําบลแวง)องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย และศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการ
จัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลางตามบทบาทหนาท่ีท่ีกลาวมาขางตน 

๒.๔ ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) มีหนาท่ีดังท่ี
กลาวมาขางตน 

 

โดยมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 (๑) องคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ ประกอบดวย ผูบริหารทองถ่ิน ทองท่ี ผูนําชุมชน และ
ผูนําของหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานพัฒนา จํานวนไมนอยกวา ๓๐ คน มารวมเรียนรูท่ี 
ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม  
 (๒) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 1๒ แหง  
มีการประชุมรวมกันอยางสมํ่าเสมออยางนอย๓ เดือนครั้ง เพ่ือกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนเครือขายและแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 (๓) องคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ ทําการประเมินทุนและศักยภาพโดยการนําใชเครื่องมือการวิจัย
เชิงชาติพันธุวรรณนาแบบเรงดวน (RECAP) อันเปนฐานขอมูลชุมชนในการนําใชเพ่ือกําหนดเปาหมายรวมของแตละพ้ืนท่ี
และของเครือขาย โดยสํานักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณผานองคการบริหาร
สวนตําบลแวง ในบทบาทของ “ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให องคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ ใน
วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท(หาหม่ืนบาทถวน) เพ่ือใชในกระบวนการวิจัยชุมชน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูภายในท่ีเปน
เครื่องมือการสรางการเรียนรูใหกับชุมชน พรอมการจัดการเรียนรูภายในและจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะ 

/(๔) ศูนยเชี่ยวชาญ… 

 ๓ 



 (๔) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม ทําหนาท่ีเปน “ศูนยฝกอบรมการพัฒนาระบบขอมูล
ตําบล” และจัดการฝกอบรมใหแกองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ จนมีความสามารถในการจัดทํา “ระบบ
ขอมูลตําบล” ดวยการใชโปรแกรมTCNAP และการนําใชขอมูลรวมกับขอมูลจากการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาแบบ
เรงดวน(RECAP) ตามขอ (๓) ท้ังนี้ เพ่ือเปนการวางระบบพ้ืนฐานในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในชวงเวลาท่ีดําเนินการของโครงการและบูรณาการเขาสูงานประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป  
ท้ังนี้จะตองดําเนินการภายในระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน นับแตลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ และ 
มีผลงานอันเนื่องมาจากการนําใชขอมูลเปนสวนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาตลอดระยะเวลาของโครงการ  
โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณผาน องคการบริหารตําบลแวง 
ในบทบาท “กลไกขับเคลื่อนเครือขาย หรือ ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให องคการบริหารสวน
ตําบลตันหยงลิมอในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)  
 (๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขายท้ัง 1๒ แหง พัฒนานวัตกรรม ประเด็นการควบคุมยาสูบ
และพัฒนานวัตกรรมการสรางโอกาสทางสังคมเพ่ือความอยูดีมีสุข ท่ีสะทอนผลกระทบ ๕ ดาน ไดแก ดานสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง โดยจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ผานองคการบริหารตําบลแวงในบทบาทของ“ศูนยเชี่ยวชาญการ
สรางโอกาสทางสังคม” ให องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขายท้ัง 1๒ แหงๆ ละ ในวงเงินรวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน) 
 (๖) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขายท้ัง 1๒ แหง ออกแบบและพัฒนาระบบสื่อสารชุมชน 
โดยใชงบประมาณรวมกับขอ (๕) ในการรณรงคและขับเคลื่อนการลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสรางปจจัย
สงเสริมสุขภาพ 
 (๗) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ รวมกัน
ประสานงานและสรรหา ๕ นักพัฒนาใหมีการรวมตัวกันเปน “เครือขาย ๕ นักพัฒนา” ท่ีทําหนาท่ีสนับสนุน 
การทํางานของผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับพ้ืนท่ี และระดับเครือขาย รวมถึงการหนุนการขับเคล่ือน ๗+๑ 
นโยบายสาธารณะของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู  
 (๘) องคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ มีการนําบทเรียนไปกําหนดนโยบายสาธารณะในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนท่ีตน และรวมกันผลักดันนโยบายสาธารณะระดับเครือขายสูการ
ปฏิบัติการจริงในพ้ืนท่ีอยาง เปนรูปธรรมเพ่ือประโยชนของประชาชนอยางแทจริง 
 (๙) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางหลากหลายรูปแบบท่ีตอบสนองตอกระบวนการพัฒนาตนเองและเครือขาย 
 (๑๐) องคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ มีการแตงตั้งคณะทํางานหรือคณะกรรมการ
(เอกสารแนบทายหมายเลข 2) เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามขอตกลงความรวมมือนี้ โดยจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ซ่ึงมีระยะเวลาภายใน 1 ป ๖ เดือน (เอกสารแนบทายหมายเลข 3) ในการขับเคลื่อนการดําเนินการให 
ประสบผลสําเร็จ เปนรูปธรรม ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน และ 
 (๑๑) กิจกรรมอ่ืนท่ีมีการประกาศเปนขอตกลงรวมกันของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 
 

 บันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ ไดจัดทําข้ึนเปนจํานวน ๒ ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทุกฝายไดอาน 
และเขาใจขอความในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในขอตกลง 
ความรวมมือครั้งนี้ และแตละฝายตางถือไวฝายละฉบับ 

 ๔ 



 
ลงชื่อ............................................................... 

นางสาวจุฑามณี หามะ  
นายกองคการบริหารสวนตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ...............................................................(พยาน) 

(นายสะอารี ดีมูเละ) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(นายไซเดน อาแวเตะ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ 

อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ...............................................................(พยาน) 

(นายนครินทร อาแว) 
รักษาการปลัดองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ 

อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ............................................................ 

(นายธวัชชัย ฟกอังกูร) 
ประธานกรรมการบริหารแผน คณะท่ี ๓ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

  
ลงชื่อ .............................................................. 

(นายสมพร ใชบางยาง) 
ประธานเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 

 

 
ลงชื่อ .............................................................. 

(นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ) 
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
ลงชื่อ ............................................................. 

(นางสาววโรชา ศรีเจริญ)  
ผูจัดการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย 

ภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) 

 ๕ 



 
 

 
 

 
 

 

บันทึกขอตกลงความรวมมือ 
เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู 

ภายใตโครงการชุมชนทองถิ่นรวมสรางโอกาสทางสังคมเพ่ือความอยูดีมีสุข 
วันอังคารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ อาคารสรางสุขสนามกีฬากลาง องคการบริหารสวนตําบลแวง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 

 
  อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๖, ๖๗ และ ๖๘ หรือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
มาตรา ๕๐, ๕๑ (เทศบาลตําบล) และมาตรา ๕๓, ๕๔ (เทศบาลเมือง) โดยมีเปาหมายเพ่ือ “เสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนทองถิ่น” อันนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของพลเมืองในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตน 
  พันธกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และพันธกิจของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓) มีเปาหมายเดียวกัน คือ 
การเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน 
ท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยจัดบริการสาธารณะ 
ท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายท่ัวทุกพ้ืนท่ี ท้ัง ๒ หนวยงาน จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (เอกสารแนบทายหมายเลข ๑) เพ่ือแสดงเจตนารมณท่ีจะรวมมือกันสงเสริม สนับสนุน และ 
พัฒนาขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ปฏิญญา เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยูรวมขับเคล่ือนปฏิรูประบบปฏิบัติการของชุมชนทองถิ่น
สูเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประจําป ๒๕๖๑ นอมนําศาสตรพระราชาเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” “ระเบิดจากขางใน” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มากําหนด
ทิศทางการพัฒนา พัฒนาวิธีการและข้ันตอน ออกแบบกระบวนการ และทําใหทุกๆ ปฏิบัติการของชุมชน 
ไดใชองคความรูท่ีพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไดพระราชทานไว 
  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความ
เขมแข็งของชุมชน ควบคูกับการรวมกันสงเสริมใหชุมชนทองถ่ินจัดการตนเองสูการเปนชุมชนทองถิ่นนาอยู 
โดยเนนการเสริมพลังความรวมมือใหองคกรหลักในชุมชนไดทําบทบาทหนาท่ีของตนไดอยางเต็มศักยภาพ 
จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ ระหวาง ๔ ฝาย ประกอบดวย  

๑) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

๒) องคการบริหารสวนตําบลแวง โดย นางสาวจุฑามณี หามะ นายกองคการบริหารสวนตําบลแวง
ในฐานะศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม (ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเชี่ยวชาญเฉพาะ) 

/๓) องคการบริหาร... 

 ๑ 



๓) องคการบริหารสวนตําบลจะแนะ โดย นายมะสาอุดี บาโด นายกองคการบริหารสวน 
ตําบลจะแนะในฐานะสมาชิกเครือขาย 

๔) ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) โดย
นางสาววโรชา ศรีเจริญ ผูจัดการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง  

 

โดยมีสาระสําคัญ ๒ สวน ประกอบดวย ๑) บทบาทหนาท่ีของกลไกท่ีเก่ียวของ และ ๒) การดําเนินงาน ดังนี้ 
 

สวนท่ี ๑ บทบาทหนาท่ีของกลไกท่ีเกี่ยวของ 
๑.๑ เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันวิชาการ 

หรือองคกรทางวิชาการ องคกรชุมชน องคกรภาคประชาสังคม และสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓)  
ท่ีมีเปาหมายเพ่ือรวมขับเคลื่อนชุมชนทองถ่ินใหนาอยู โดยมีบทบาทสําคัญในการสรางการเรียนรูรวมกัน การผลักดัน 
ใหเกิดนโยบายสาธารณะระดับตําบล เครือขาย และจังหวัด รวมถึงการขับเคลื่อนและรณรงคใหมีการกระจายอํานาจ 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและคืนอํานาจใหชุมชน 

๑.๒ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 
(สํานัก 3) มีภารกิจในการจุดประกาย กระตุนและสนับสนุนใหเกิดการนําใชทุนและศักยภาพ ใหเกิดการทํางาน
เชื่อมประสานกันระหวางภาคีหลักในระดับพ้ืนท่ี (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทองท่ี กลุมเครือขายประชาชน 
และหนวยงานของรัฐและหนวยงานพัฒนาเอกชนท่ีมีปฏิบัติการในชุมชน) สถาบันการศึกษา องคกรอิสระ
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน เพ่ือรวมกันกําหนดเปาหมายในการพัฒนาระบบการสรางเสริม 
สุขภาวะของชุมชนทองถ่ิน โดยมีบทบาทในการสนับสนุนทุนและวิธีการเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนทองถ่ินนาอยู 

๑.๓ ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทาง
สังคม มีความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีเปนทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนทองถ่ิน ทําหนาท่ีจัดการฝกอบรมใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ องคกร หนวยงาน บุคคลและนักศึกษาท่ี
สนใจ ทีมีองคการบริหารสวนตําบลแวง เปนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม ทําหนาท่ีเปนกลไกขับเคลื่อน
เครือขายโดยจัดกิจกรรมกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูนําและแกนนําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เครือขาย หนุนเสริมใหแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขบวนการขับเคลื่อนในพ้ืนท่ีของตนเองไปสูการเปน
ชุมชนทองถ่ินนาอยู และพัฒนาระบบการจัดการเครือขายใหเปนกําลังสําคัญ ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ระดับทองถ่ิน ระดับเครือขาย และระดับกลุมพ้ืนท่ี (จังหวัดหรือภูมินิเวศน) รวมถึงการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและคืนอํานาจใหชุมชน 

๑.๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขาย หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสมัครใจเขารวม 
เปนสมาชิกเครือขาย และมีความมุงม่ันตั้งใจท่ีจะรวมกันสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู ท่ีมีองคการบริหารสวนตําบลแวง
เปน “ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” โดยมีบทบาทในการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงความรวมมือนี ้
ในท่ีนี้หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบลจะแนะ 

๑.๕ ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง เรียกวา ศวภ.ใตลาง 
มีบทบาทหนาท่ีในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการพัฒนาดานวิชาการและการบริหารจัดการใหแก
องคการบริหารสวนตําบลแวง ในการทําหนาท่ีเปนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และกลไกขับเคลื่อน
เครือขาย รวมถึงการทําหนาท่ีพัฒนาและเสริมศักยภาพเครือขาย ๕ นักพัฒนา ประกอบดวย นักบริหาร
นักวิชาการชุมชนทองถ่ิน นักจัดการและกระบวนการ นักจัดการขอมูล และนักสื่อสารชุมชน ใหมีความสามารถใน 

/การขับเคลื่อน… 

 ๒ 



การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาวะ ท่ีเปนขอตกลงรวมกันของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 
ไดมีการนําสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีและสงผลตอความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน รวมถึงทําหนาท่ีประสานกับ สํานัก ๓ 

 

สวนท่ี ๒ การดําเนินงาน 
ท้ังส่ีฝาย แสดงเจตนารมณในการสนับสนุนหลักการของการเรียนรูรวมกันเพ่ือเปนการหนุนเสริมกันและกัน

ในการพัฒนาพ้ืนท่ีตนเองใหเปนชุมชนทองถ่ินนาอยูและรวมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับทองถ่ิน 
เครือขาย จังหวัด และการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒.๑ องคการบริหารสวนตําบลแวง ในฐานะของ ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม พัฒนาแหลง
เรียนรูในพ้ืนท่ีตนโดยการสนับสนุนใหแกนนําทําวิจัยชุมชน พัฒนาระบบขอมูลตําบล พัฒนาหลักสูตรเรียนรู และ
สรุปแนวทางการเรียนรู รวมท้ังพัฒนาระบบสนับสนุนอ่ืนในพ้ืนท่ีใหเอ้ือตอการสรางการเรียนรูรวมกันของเครือขาย
รวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 

๒.๒ องคการบริหารสวนตําบลจะแนะ โดย นายมะสาอุดี บาโด นายกองคการบริหารสวนตําบลจะแนะมี
บทบาทในการสนับสนุนใหผูนําและแกนนําของพ้ืนท่ีจากทุกภาคสวนไดเขารวมเรียนรูกับศูนยเชี่ยวชาญการสราง
โอกาสทางสังคม เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถในการวิจัยชุมชน พัฒนาระบบขอมูลตําบลจัดทําหลักสูตรการเรียนรู
ภายในพ้ืนท่ี จัดระบบการทํางานใหเอ้ือตอการเรียนรู และนําผลการเรียนรูมาใชพัฒนาแหลงเรียนรูในพ้ืนท่ีตนเอง 
รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรสนับสนุนกระบวนการเรียนรูรวมดังกลาวมาขางตนและในกรณีท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลจะแนะ หมดวาระการดํารงตําแหนง ให ปลัดองคการบริหารสวนตําบลจะแนะ เปนผูดําเนินงานตอ 

๒.๓ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุน ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาส
ทางสังคม (องคการบริหารสวนตําบลแวง)องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย และศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการ
จัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลางตามบทบาทหนาท่ีท่ีกลาวมาขางตน 

๒.๔ ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) มีหนาท่ีดังท่ี
กลาวมาขางตน 

 

โดยมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 (๑) องคการบริหารสวนตําบลจะแนะ ประกอบดวย ผูบริหารทองถ่ิน ทองท่ี ผูนําชุมชน และผูนําของ
หนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานพัฒนา จํานวนไมนอยกวา ๓๐ คน มารวมเรียนรู ท่ี  
ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม  
 (๒) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 1๒ แหง มี
การประชุมรวมกันอยางสมํ่าเสมออยางนอย ๓ เดือนครั้ง เพ่ือกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนเครือขายและแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 (๓) องคการบริหารสวนตําบลจะแนะ ทําการประเมินทุนและศักยภาพโดยการนําใชเครื่องมือการวิจัยเชิง
ชาติพันธุวรรณนาแบบเรงดวน (RECAP) อันเปนฐานขอมูลชุมชนในการนําใชเพ่ือกําหนดเปาหมายรวมของแตละพ้ืนท่ี
และของเครือขาย โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณผานองคการ
บริหารสวนตําบลแวง ในบทบาทของ “ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให องคการบริหารสวนตําบลจะแนะ 
ในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท(หาหม่ืนบาทถวน) เพ่ือใชในกระบวนการวิจัยชุมชน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูภายในท่ีเปน
เครื่องมือการสรางการเรียนรูใหกับชุมชน พรอมการจัดการเรียนรูภายในและจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะ 

/(๔) ศูนยเชี่ยวชาญ… 

 ๓ 



 (๔) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม ทําหนาท่ีเปน “ศูนยฝกอบรมการพัฒนาระบบขอมูล
ตําบล” และจัดการฝกอบรมใหแกองคการบริหารสวนตําบลจะแนะ จนมีความสามารถในการจัดทํา “ระบบขอมูล
ตําบล” ดวยการใชโปรแกรมTCNAP และการนําใชขอมูลรวมกับขอมูลจากการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาแบบ
เรงดวน(RECAP) ตามขอ (๓) ท้ังนี้ เพ่ือเปนการวางระบบพ้ืนฐานในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในชวงเวลาท่ีดําเนินการของโครงการและบูรณาการเขาสูงานประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป  
ท้ังนี้จะตองดําเนินการภายในระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน นับแตลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ และ 
มีผลงานอันเนื่องมาจากการนําใชขอมูลเปนสวนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาตลอดระยะเวลาของโครงการ  
โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณผาน องคการบริหารตําบลแวง 
ในบทบาทของ “กลไกขับเคลื่อนเครือขายหรือ ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให องคการบริหารสวน
ตําบลจะแนะ ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)  
 (๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขายท้ัง 1๒ แหง พัฒนานวัตกรรม ประเด็นการควบคุมยาสูบ 
และพัฒนานวัตกรรมการสรางโอกาสทางสังคมเพ่ือความอยูดีมีสุข ท่ีสะทอนผลกระทบ ๕ ดาน ไดแก ดานสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง โดยจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ผานองคการบริหารตําบลแวงในบทบาทของ 
“ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขายท้ัง 1๒ แหงๆ ละ ในวงเงินรวม 
๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน) 
 (๖) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขายท้ัง 1๒ แหง ออกแบบและพัฒนาระบบสื่อสารชุมชน 
โดยใชงบประมาณรวมกับขอ (๕) ในการรณรงคและขับเคลื่อนการลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสรางปจจัย
สงเสริมสุขภาพ 
 (๗) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคมตําบลแวง และองคการบริหารสวนตําบลจะแนะ 
รวมกันประสานงานและสรรหา ๕ นักพัฒนาใหมีการรวมตัวกันเปน “เครือขาย ๕ นักพัฒนา” ท่ีทําหนาท่ี
สนับสนุนการทํางานของผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับพ้ืนท่ี และระดับเครือขาย รวมถึงการหนุนการขับเคล่ือน 
๗+๑ นโยบายสาธารณะของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู  
 (๘) องคการบริหารสวนตําบลจะแนะ มีการนําบทเรียนไปกําหนดนโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อน
การพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนท่ีตน และรวมกันผลักดันนโยบายสาธารณะระดับเครือขายสูการปฏิบัติการ
จริงในพ้ืนท่ีอยาง เปนรูปธรรมเพ่ือประโยชนของประชาชนอยางแทจริง 
 (๙) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคมตําบลแวง และองคการบริหารสวนตําบลจะแนะ จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางหลากหลายรูปแบบท่ีตอบสนองตอกระบวนการพัฒนาตนเองและเครือขาย 
 (๑๐) องคการบริหารสวนตําบลจะแนะ มีการแตงตั้งคณะทํางานหรือคณะกรรมการ (เอกสารแนบทาย
หมายเลข 2) เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามขอตกลงความรวมมือนี้ โดยจัดทําแผนปฏิบัติการ ซ่ึงมีระยะเวลา 
ภายใน 1 ป ๖ เดือน (เอกสารแนบทายหมายเลข 3) ในการขับเคลื่อนการดําเนินการใหประสบผลสําเร็จ เปนรูปธรรม 
ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน และ 
 (๑๑) กิจกรรมอ่ืนท่ีมีการประกาศเปนขอตกลงรวมกันของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 
 

 บันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ ไดจัดทําข้ึนเปนจํานวน ๒ ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทุกฝายไดอาน 
และเขาใจขอความในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในขอตกลง 
ความรวมมือครั้งนี้ และแตละฝายตางถือไวฝายละฉบับ 

 ๔ 



 
ลงชื่อ............................................................... 

นางสาวจุฑามณี หามะ  
นายกองคการบริหารสวนตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ...............................................................(พยาน) 

(นายสะอารี ดีมูเละ) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(นายมะสาอุดี บาโด) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลจะแนะ 

อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ...............................................................(พยาน) 

(นายแวอาลี เดนดารา) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลจะแนะ 

อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ............................................................ 

(นายธวัชชัย ฟกอังกูร) 
ประธานกรรมการบริหารแผน คณะท่ี ๓ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

  
ลงชื่อ .............................................................. 

(นายสมพร ใชบางยาง) 
ประธานเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 

 

 
ลงชื่อ .............................................................. 

(นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ) 
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
ลงชื่อ ............................................................. 

(นางสาววโรชา ศรีเจริญ) 
ผูจัดการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย 

ภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) 

 ๕ 



 
 

 
 

 
 

 

บันทึกขอตกลงความรวมมือ 
เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู 

ภายใตโครงการชุมชนทองถิ่นรวมสรางโอกาสทางสังคมเพ่ือความอยูดีมีสุข 
วันอังคารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ อาคารสรางสุขสนามกีฬากลาง องคการบริหารสวนตําบลแวง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 

 
  อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๖, ๖๗ และ ๖๘ หรือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
มาตรา ๕๐, ๕๑ (เทศบาลตําบล) และมาตรา ๕๓, ๕๔ (เทศบาลเมือง) โดยมีเปาหมายเพ่ือ “เสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนทองถิ่น” อันนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของพลเมืองในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตน 
  พันธกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และพันธกิจของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓) มีเปาหมายเดียวกัน คือ 
การเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน 
ท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยจัดบริการสาธารณะ 
ท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายท่ัวทุกพ้ืนท่ี ท้ัง ๒ หนวยงาน จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (เอกสารแนบทายหมายเลข ๑) เพ่ือแสดงเจตนารมณท่ีจะรวมมือกันสงเสริม สนับสนุน และ 
พัฒนาขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ปฏิญญา เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยูรวมขับเคล่ือนปฏิรูประบบปฏิบัติการของชุมชนทองถิ่น
สูเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประจําป ๒๕๖๑ นอมนําศาสตรพระราชาเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” “ระเบิดจากขางใน” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มากําหนด
ทิศทางการพัฒนา พัฒนาวิธีการและข้ันตอน ออกแบบกระบวนการ และทําใหทุกๆ ปฏิบัติการของชุมชน 
ไดใชองคความรูท่ีพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไดพระราชทานไว 
  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความ
เขมแข็งของชุมชน ควบคูกับการรวมกันสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นจัดการตนเองสูการเปนชุมชนทองถิ่นนาอยู 
โดยเนนการเสริมพลังความรวมมือใหองคกรหลักในชุมชนไดทําบทบาทหนาท่ีของตนไดอยางเต็มศักยภาพ 
จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ ระหวาง ๔ ฝาย ประกอบดวย  

๑) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

๒) องคการบริหารสวนตําบลแวง โดย นางสาวจุฑามณี หามะ นายกองคการบริหารสวนตําบลแวง
ในฐานะศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม (ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเชี่ยวชาญเฉพาะ) 

/๓) องคการบริหาร... 

 ๑ 



๓) องคการบริหารสวนตําบลเชิงคีรี โดย นายอับดุลหะแว เระ นายกองคการบริหารสวนตําบลเชิงคีรี
ในฐานะสมาชิกเครือขาย 

๔) ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) โดย 
นางสาววโรชา ศรีเจริญ ผูจัดการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง  

 

โดยมีสาระสําคัญ ๒ สวน ประกอบดวย ๑) บทบาทหนาท่ีของกลไกท่ีเก่ียวของ และ ๒) การดําเนินงาน ดังนี้ 
 

สวนท่ี ๑ บทบาทหนาท่ีของกลไกท่ีเกี่ยวของ 
๑.๑ เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันวิชาการ 

หรือองคกรทางวิชาการ องคกรชุมชน องคกรภาคประชาสังคม และสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓)  
ท่ีมีเปาหมายเพ่ือรวมขับเคลื่อนชุมชนทองถ่ินใหนาอยู โดยมีบทบาทสําคัญในการสรางการเรียนรูรวมกัน การผลักดัน 
ใหเกิดนโยบายสาธารณะระดับตําบล เครือขาย และจังหวัด รวมถึงการขับเคลื่อนและรณรงคใหมีการกระจายอํานาจ 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและคืนอํานาจใหชุมชน 

๑.๒ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 
(สํานัก 3) มีภารกิจในการจุดประกาย กระตุนและสนับสนุนใหเกิดการนําใชทุนและศักยภาพ ใหเกิดการทํางาน
เชื่อมประสานกันระหวางภาคีหลักในระดับพ้ืนท่ี (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทองท่ี กลุมเครือขายประชาชน  
และหนวยงานของรัฐและหนวยงานพัฒนาเอกชนท่ีมีปฏิบัติการในชุมชน) สถาบันการศึกษา องคกรอิสระ 
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน เพ่ือรวมกันกําหนดเปาหมายในการพัฒนาระบบการสรางเสริม 
สุขภาวะของชุมชนทองถ่ิน โดยมีบทบาทในการสนับสนุนทุนและวิธีการเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนทองถ่ินนาอยู 

๑.๓ ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทาง
สังคม มีความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีเปนทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนทองถ่ิน ทําหนาท่ีจัดการฝกอบรมใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ องคกร หนวยงาน บุคคลและนักศึกษาท่ี
สนใจ ทีมีองคการบริหารสวนตําบลแวง เปนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม ทําหนาท่ีเปนกลไกขับเคลื่อน
เครือขายโดยจัดกิจกรรมกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูนําและแกนนําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เครือขาย หนุนเสริมใหแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขบวนการขับเคลื่อนในพ้ืนท่ีของตนเองไปสูการเปน
ชุมชนทองถ่ินนาอยู และพัฒนาระบบการจัดการเครือขายใหเปนกําลังสําคัญ ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ระดับทองถ่ิน ระดับเครือขาย และระดับกลุมพ้ืนท่ี (จังหวัดหรือภูมินิเวศน) รวมถึงการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและคืนอํานาจใหชุมชน 

๑.๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขาย หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสมัครใจเขารวม 
เปนสมาชิกเครือขาย และมีความมุงม่ันตั้งใจท่ีจะรวมกันสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู ท่ีมีองคการบริหารสวนตําบลแวง
เปน “ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” โดยมีบทบาทในการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงความรวมมือนี ้
ในท่ีนี้หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบลเชิงคีรี 

๑.๕ ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง เรียกวา ศวภ.ใตลาง 
มีบทบาทหนาท่ีในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการพัฒนาดานวิชาการและการบริหารจัดการใหแก
องคการบริหารสวนตําบลแวง ในการทําหนาท่ีเปนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และกลไกขับเคลื่อน
เครือขาย รวมถึงการทําหนาท่ีพัฒนาและเสริมศักยภาพเครือขาย ๕ นักพัฒนา ประกอบดวย นักบริหาร
นักวิชาการชุมชนทองถ่ิน นักจัดการและกระบวนการ นักจัดการขอมูล และนักสื่อสารชุมชน ใหมีความสามารถใน 

/การขับเคลื่อน… 

 ๒ 



การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาวะ ท่ีเปนขอตกลงรวมกันของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 
ไดมีการนําสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีและสงผลตอความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน รวมถึงทําหนาท่ีประสานกับ สํานัก ๓ 

 

สวนท่ี ๒ การดําเนินงาน 
ท้ังส่ีฝาย แสดงเจตนารมณในการสนับสนุนหลักการของการเรียนรูรวมกันเพ่ือเปนการหนุนเสริมกันและกัน

ในการพัฒนาพ้ืนท่ีตนเองใหเปนชุมชนทองถ่ินนาอยูและรวมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับทองถ่ิน 
เครือขาย จังหวัด และการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒.๑ องคการบริหารสวนตําบลแวง ในฐานะของ ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม พัฒนาแหลง
เรียนรูในพ้ืนท่ีตนโดยการสนับสนุนใหแกนนําทําวิจัยชุมชน พัฒนาระบบขอมูลตําบล พัฒนาหลักสูตรเรียนรู และ
สรุปแนวทางการเรียนรู รวมท้ังพัฒนาระบบสนับสนุนอ่ืนในพ้ืนท่ีใหเอ้ือตอการสรางการเรียนรูรวมกันของเครือขาย
รวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 

๒.๒ องคการบริหารสวนตําบลเชิงคีรี โดย นายอับดุลหะแว เระ นายกองคการบริหารสวนตําบลเชิงคีรี 
มีบทบาทในการสนับสนุนใหผูนําและแกนนําของพ้ืนท่ีจากทุกภาคสวนไดเขารวมเรียนรูกับศูนยเชี่ยวชาญการสราง
โอกาสทางสังคม เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถในการวิจัยชุมชน พัฒนาระบบขอมูลตําบลจัดทําหลักสูตรการเรียนรู
ภายในพ้ืนท่ี จัดระบบการทํางานใหเอ้ือตอการเรียนรู และนําผลการเรียนรูมาใชพัฒนาแหลงเรียนรูในพ้ืนท่ีตนเอง 
รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรสนับสนุนกระบวนการเรียนรูรวมดังกลาวมาขางตนและในกรณีท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเชิงคีรี หมดวาระการดํารงตําแหนง ให ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเชิงคีร ีเปนผูดําเนินงานตอ 

๒.๓ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)สนับสนุน ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาส
ทางสังคม (องคการบริหารสวนตําบลแวง)องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย และศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการ
จัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลางตามบทบาทหนาท่ีท่ีกลาวมาขางตน 

๒.๔ ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) มีหนาท่ีดังท่ี
กลาวมาขางตน 

 

โดยมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 (๑) องคการบริหารสวนตําบลเชิงคีรี ประกอบดวย ผูบริหารทองถ่ิน ทองท่ี ผูนําชุมชน และผูนําของ
หนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานพัฒนา จํานวนไมนอยกวา ๓๐ คน มารวมเรียนรู ท่ี 
ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม  
 (๒) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 1๒ แหง มี
การประชุมรวมกันอยางสมํ่าเสมออยางนอย๓ เดือนครั้ง เพ่ือกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนเครือขายและแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 (๓) องคการบริหารสวนตําบลเชิงคีรี ทําการประเมินทุนและศักยภาพโดยการนําใชเครื่องมือการวิจัยเชิง
ชาติพันธุวรรณนาแบบเรงดวน (RECAP) อันเปนฐานขอมูลชุมชนในการนําใชเพ่ือกําหนดเปาหมายรวมของแตละพ้ืนท่ี
และของเครือขาย โดยสํานักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณผานองคการบริหาร
สวนตําบลแวง ในบทบาทของ “ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให องคการบริหารสวนตําบลเชิงคีรี ในวงเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท(หาหม่ืนบาทถวน) เพ่ือใชในกระบวนการวิจัยชุมชน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูภายในท่ีเปนเครื่องมือ
การสรางการเรียนรูใหกับชุมชน พรอมการจัดการเรียนรูภายในและจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะ 

/(๔) ศูนยเชี่ยวชาญ… 

 ๓ 



 (๔) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม ทําหนาท่ีเปน “ศูนยฝกอบรมการพัฒนาระบบขอมูล
ตําบล” และจัดการฝกอบรมใหแกองคการบริหารสวนตําบลเชิงคีรี จนมีความสามารถในการจัดทํา “ระบบขอมูล
ตําบล” ดวยการใชโปรแกรม TCNAPและการนําใชขอมูลรวมกับขอมูลจากการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาแบบ
เรงดวน(RECAP) ตามขอ (๓)ท้ังนี้เพ่ือเปนการวางระบบพ้ืนฐานในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในชวงเวลาท่ีดําเนินการของโครงการและบูรณาการเขาสูงานประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป  
ท้ังนี้จะตองดําเนินการภายในระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน นับแตลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ และ 
มีผลงานอันเนื่องมาจากการนําใชขอมูลเปนสวนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาตลอดระยะเวลาของโครงการ  
โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณผาน องคการบริหารตําบลแวง 
ในบทบาทของ “กลไกขับเคลื่อนเครือขาย หรือ ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเชี่ยวชาญเฉพาะ” ให องคการ
บริหารสวนตําบลเชิงคีรีในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)  
 (๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขายท้ัง 1๒ แหง พัฒนานวัตกรรม ประเด็นการควบคุมยาสูบ
และพัฒนานวัตกรรมการสรางโอกาสทางสังคมเพ่ือความอยูดีมีสุข ท่ีสะทอนผลกระทบ ๕ ดาน ไดแก ดานสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง โดยจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ผานองคการบริหารตําบลแวงในบทบาทของ 
“ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขายท้ัง 1๒ แหงๆ ละ ในวงเงินรวม 
๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน) 
 (๖) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขายท้ัง 1๒ แหง ออกแบบและพัฒนาระบบสื่อสารชุมชน 
โดยใชงบประมาณรวมกับขอ (๕) ในการรณรงคและขับเคลื่อนการลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสรางปจจัย
สงเสริมสุขภาพ   
 (๗) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และองคการบริหารสวนตําบลเชิงคีรี รวมกัน
ประสานงานและสรรหา ๕ นักพัฒนาใหมีการรวมตัวกันเปน “เครือขาย ๕ นักพัฒนา” ท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการ
ทํางานของผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับพ้ืนท่ี และระดับเครือขาย รวมถึงการหนุนการขับเคล่ือน ๗+๑ นโยบาย
สาธารณะของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู  
 (๘) องคการบริหารสวนตําบลเชิงคีรี มีการนําบทเรียนไปกําหนดนโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อน
การพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนท่ีตน และรวมกันผลักดันนโยบายสาธารณะระดับเครือขายสูการปฏิบัติการ
จริงในพ้ืนท่ีอยาง เปนรูปธรรมเพ่ือประโยชนของประชาชนอยางแทจริง  
 (๙) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคมตําบลแวง และองคการบริหารสวนตําบลเชิงคีรี จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางหลากหลายรูปแบบท่ีตอบสนองตอกระบวนการพัฒนาตนเองและเครือขาย 
 (๑๐) องคการบริหารสวนตําบลเชิงคีรี มีการแตงตั้งคณะทํางานหรือคณะกรรมการ (เอกสารแนบทาย
หมายเลข 2) เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามขอตกลงความรวมมือนี้ โดยจัดทําแผนปฏิบัติการซ่ึงมีระยะเวลา 
ภายใน 1 ป ๖ เดือน (เอกสารแนบทายหมายเลข 3) ในการขับเคลื่อนการดําเนินการใหประสบผลสําเร็จ 
เปนรูปธรรม ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน และ 
 (๑๑) กิจกรรมอ่ืนท่ีมีการประกาศเปนขอตกลงรวมกันของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 
 

 บันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ ไดจัดทําข้ึนเปนจํานวน ๒ ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทุกฝายไดอาน 
และเขาใจขอความในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในขอตกลง 
ความรวมมือครั้งนี้ และแตละฝายตางถือไวฝายละฉบับ 

 ๔ 



 
ลงชื่อ............................................................... 

นางสาวจุฑามณี หามะ  
นายกองคการบริหารสวนตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ...............................................................(พยาน) 

(นายสะอารี ดีมูเละ) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(นายอับดุลหะแว เระ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลเชิงคีรี 

อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ...............................................................(พยาน) 

(นางสาวฟารีดะ มะรอนิง) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเชิงคีรี 

อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ............................................................ 

(นายธวัชชัย ฟกอังกูร) 
ประธานกรรมการบริหารแผน คณะท่ี ๓ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

  
ลงชื่อ .............................................................. 

(นายสมพร ใชบางยาง) 
ประธานเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 

 

 
ลงชื่อ .............................................................. 

(นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ) 
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
ลงชื่อ ............................................................. 

(นางสาววโรชา ศรีเจริญ)  
ผูจัดการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย 

ภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) 

 ๕ 



 
 

 
 

 
 

 

บันทึกขอตกลงความรวมมือ 
เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู 

ภายใตโครงการชุมชนทองถิ่นรวมสรางโอกาสทางสังคมเพ่ือความอยูดีมีสุข 
วันอังคารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ อาคารสรางสุขสนามกีฬากลาง องคการบริหารสวนตําบลแวง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 

 
  อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๖, ๖๗ และ ๖๘ หรือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
มาตรา ๕๐, ๕๑ (เทศบาลตําบล) และมาตรา ๕๓, ๕๔ (เทศบาลเมือง) โดยมีเปาหมายเพ่ือ “เสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนทองถิ่น” อันนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของพลเมืองในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตน 
  พันธกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และพันธกิจของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓) มีเปาหมายเดียวกัน คือ 
การเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน 
ท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยจัดบริการสาธารณะ 
ท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายท่ัวทุกพ้ืนท่ี ท้ัง ๒ หนวยงาน จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (เอกสารแนบทายหมายเลข ๑) เพ่ือแสดงเจตนารมณท่ีจะรวมมือกันสงเสริม สนับสนุน และ 
พัฒนาขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ปฏิญญา เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยูรวมขับเคล่ือนปฏิรูประบบปฏิบัติการของชุมชนทองถิ่น 
สูเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประจําป ๒๕๖๑ นอมนําศาสตรพระราชาเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” “ระเบิดจากขางใน” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มากําหนด
ทิศทางการพัฒนา พัฒนาวิธีการและข้ันตอน ออกแบบกระบวนการ และทําใหทุกๆ ปฏิบัติการของชุมชน 
ไดใชองคความรูท่ีพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไดพระราชทานไว 
  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด 
ความเขมแข็งของชุมชน ควบคูกับการรวมกันสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นจัดการตนเองสูการเปนชุมชนทองถิ่นนาอยู 
โดยเนนการเสริมพลังความรวมมือใหองคกรหลักในชุมชนไดทําบทบาทหนาท่ีของตนไดอยางเต็มศักยภาพ 
จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ ระหวาง ๔ ฝาย ประกอบดวย  

๑) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

๒) องคการบริหารสวนตําบลแวง โดย นางสาวจุฑามณี หามะ นายกองคการบริหารสวนตําบลแวง
ในฐานะศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม (ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเชี่ยวชาญเฉพาะ) 

/๓) องคการบริหาร... 

 ๑ 



๓) องคการบริหารสวนตําบลยะรัง โดย นายซูลกีฟลี เฮ็งปยา นายกองคการบริหารสวนตําบลยะรัง
ในฐานะสมาชิกเครือขาย 

๔) ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) โดย 
นางสาววโรชา ศรีเจริญ ผูจัดการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง  

 

โดยมีสาระสําคัญ ๒ สวน ประกอบดวย ๑) บทบาทหนาท่ีของกลไกท่ีเก่ียวของ และ ๒) การดําเนินงาน ดังนี้ 
 

สวนท่ี ๑ บทบาทหนาท่ีของกลไกท่ีเกี่ยวของ 
๑.๑ เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันวิชาการหรือ 

องคกรทางวิชาการ องคกรชุมชน องคกรภาคประชาสังคม และสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓)  
ท่ีมีเปาหมายเพ่ือรวมขับเคลื่อนชุมชนทองถ่ินใหนาอยู โดยมีบทบาทสําคัญในการสรางการเรียนรูรวมกัน การผลักดัน 
ใหเกิดนโยบายสาธารณะระดับตําบล เครือขาย และจังหวัด รวมถึงการขับเคลื่อนและรณรงคใหมีการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและคืนอํานาจใหชุมชน 

๑.๒ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 
(สํานัก 3) มีภารกิจในการจุดประกาย กระตุนและสนับสนุนใหเกิดการนําใชทุนและศักยภาพ ใหเกิดการทํางาน
เชื่อมประสานกันระหวางภาคีหลักในระดับพ้ืนท่ี (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทองท่ี กลุมเครือขายประชาชน 
และหนวยงานของรัฐและหนวยงานพัฒนาเอกชนท่ีมีปฏิบัติการในชุมชน) สถาบันการศึกษา องคกรอิสระ 
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน เพ่ือรวมกันกําหนดเปาหมายในการพัฒนาระบบการสรางเสริม 
สุขภาวะของชุมชนทองถ่ิน โดยมีบทบาทในการสนับสนุนทุนและวิธีการเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนทองถ่ินนาอยู 

๑.๓ ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทาง
สังคม มีความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีเปนทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนทองถ่ิน ทําหนาท่ีจัดการฝกอบรมใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ องคกร หนวยงาน บุคคลและนักศึกษาท่ี
สนใจ ทีมีองคการบริหารสวนตําบลแวง เปนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม ทําหนาท่ีเปนกลไกขับเคลื่อน
เครือขายโดยจัดกิจกรรมกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูนําและแกนนําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เครือขาย หนุนเสริมใหแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขบวนการขับเคลื่อนในพ้ืนท่ีของตนเองไปสูการเปน
ชุมชนทองถ่ินนาอยู และพัฒนาระบบการจัดการเครือขายใหเปนกําลังสําคัญ ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ระดับทองถ่ิน ระดับเครือขาย และระดับกลุมพ้ืนท่ี (จังหวัดหรือภูมินิเวศน) รวมถึงการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและคืนอํานาจใหชุมชน 

๑.๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขาย หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสมัครใจเขารวมเปน
สมาชิกเครือขาย และมีความมุงม่ันต้ังใจท่ีจะรวมกันสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู ท่ีมีองคการบริหารสวนตําบลแวง 
เปน “ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” โดยมีบทบาทในการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงความรวมมือนี ้
ในท่ีนี้หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบลยะรัง 

๑.๕ ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง เรียกวา ศวภ.ใตลาง  
มีบทบาทหนาท่ีในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการพัฒนาดานวิชาการและการบริหารจัดการใหแก 
องคการบริหารสวนตําบลแวง ในการทําหนาท่ีเปนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และกลไกขับเคลื่อน
เครือขาย รวมถึงการทําหนาท่ีพัฒนาและเสริมศักยภาพเครือขาย ๕ นักพัฒนา ประกอบดวย นักบริหาร
นักวิชาการชุมชนทองถ่ิน นักจัดการและกระบวนการ นักจัดการขอมูล และนักสื่อสารชุมชน ใหมีความสามารถใน 

/การขับเคลื่อนน… 

 ๒ 



การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาวะ ท่ีเปนขอตกลงรวมกันของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 
ไดมีการนําสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีและสงผลตอความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน รวมถึงทําหนาท่ีประสานกับ สํานัก ๓ 

 

สวนท่ี ๒ การดําเนินงาน 
ท้ังส่ีฝาย แสดงเจตนารมณในการสนับสนุนหลักการของการเรียนรูรวมกันเพ่ือเปนการหนุนเสริมกันและกัน

ในการพัฒนาพ้ืนท่ีตนเองใหเปนชุมชนทองถ่ินนาอยูและรวมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับทองถ่ิน 
เครือขาย จังหวัด และการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒.๑ องคการบริหารสวนตําบลแวง ในฐานะของ ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม พัฒนาแหลง
เรียนรูในพ้ืนท่ีตนโดยการสนับสนุนใหแกนนําทําวิจัยชุมชน พัฒนาระบบขอมูลตําบล พัฒนาหลักสูตรเรียนรู และ
สรุปแนวทางการเรียนรู รวมท้ังพัฒนาระบบสนับสนุนอ่ืนในพ้ืนท่ีใหเอ้ือตอการสรางการเรียนรูรวมกันของเครือขาย
รวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 

๒.๒ องคการบริหารสวนตําบลยะรัง โดย นายซูลกีฟลี เฮ็งปยา นายกองคการบริหารสวนตําบลยะรัง 
มีบทบาทในการสนับสนุนใหผูนําและแกนนําของพ้ืนท่ีจากทุกภาคสวนไดเขารวมเรียนรูกับศูนยเชี่ยวชาญการสราง
โอกาสทางสังคม เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถในการวิจัยชุมชน พัฒนาระบบขอมูลตําบลจัดทําหลักสูตรการเรียนรู
ภายในพ้ืนท่ี จัดระบบการทํางานใหเอ้ือตอการเรียนรู และนําผลการเรียนรูมาใชพัฒนาแหลงเรียนรูในพ้ืนท่ีตนเอง 
รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรสนับสนุนกระบวนการเรียนรูรวมดังกลาวมาขางตนและในกรณีท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลยะรัง หมดวาระการดํารงตําแหนง ให ปลัดองคการบริหารสวนตําบลยะรัง เปนผูดําเนินงานตอ 

๒.๓ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)สนับสนุน ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาส 
ทางสังคม (องคการบริหารสวนตําบลแวง) องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย และศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการ
จัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง ตามบทบาทหนาท่ีท่ีกลาวมาขางตน 

๒.๔ ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) มีหนาท่ีดังท่ี
กลาวมาขางตน 

 

โดยมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 (๑) องคการบริหารสวนตําบลยะรัง ประกอบดวย ผูบริหารทองถ่ิน ทองท่ี ผูนําชุมชน และผูนําของ
หนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานพัฒนา จํานวนไมนอยกวา ๓๐ คน มารวมเรียนรู ท่ี  
ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม  
 (๒) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 1๒ แหง  
มีการประชุมรวมกันอยางสมํ่าเสมออยางนอย ๓ เดือนครั้ง เพ่ือกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนเครือขายและแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 (๓) องคการบริหารสวนตําบลยะรัง ทําการประเมินทุนและศักยภาพโดยการนําใชเครื่องมือการวิจัยเชิง
ชาติพันธุวรรณนาแบบเรงดวน (RECAP) อันเปนฐานขอมูลชุมชนในการนําใชเพ่ือกําหนดเปาหมายรวมของแตละพ้ืนท่ี
และของเครือขาย โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณผานองคการ
บริหารสวนตําบลแวง ในบทบาทของศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให องคการบริหารสวนตําบลยะรัง ใน
วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหม่ืนบาทถวน) เพ่ือใชในกระบวนการวิจัยชุมชน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูภายในท่ีเปน
เครื่องมือการสรางการเรียนรูใหกับชุมชน พรอมการจัดการเรียนรูภายในและจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะ 

/(๔) ศูนยเชี่ยวชาญ… 

 ๓ 



 (๔) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม ทําหนาท่ีเปน “ศูนยฝกอบรมการพัฒนาระบบขอมูล
ตําบล” และจัดการฝกอบรมใหแกองคการบริหารสวนตําบลยะรัง จนมีความสามารถในการจัดทํา “ระบบขอมูล
ตําบล” ดวยการใชโปรแกรม TCNAP และการนําใชขอมูลรวมกับขอมูลจากการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาแบบ
เรงดวน(RECAP) ตามขอ (๓)ท้ังนี้เพ่ือเปนการวางระบบพ้ืนฐานในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ชวงเวลาท่ีดําเนินการของโครงการและบูรณาการเขาสูงานประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป ท้ังนี้
จะตองดําเนินการภายในระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน นับแตลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ และมีผลงานอัน
เนื่องมาจากการนําใชขอมูลเปนสวนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณผาน องคการบริหารตําบลแวง ในบทบาทของ 
“กลไกขับเคลื่อนเครือขาย หรือ ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให องคการบริหารสวนตําบลยะรัง 
ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)  
  (๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขายท้ัง 1๒ แหง พัฒนานวัตกรรม ประเด็นการควบคุมยาสูบ 
และพัฒนานวัตกรรมการสรางโอกาสทางสังคมเพ่ือความอยูดีมีสุข ท่ีสะทอนผลกระทบ ๕ ดาน ไดแก ดานสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง โดยจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ผานองคการบริหารตําบลแวงในบทบาทของ “ศูนยเชี่ยวชาญการ
สรางโอกาสทางสังคม” ให องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขายท้ัง 1๒ แหงๆ ละ ในวงเงินรวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน)   
 (๖) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขายท้ัง 1๒ แหง ออกแบบและพัฒนาระบบสื่อสารชุมชนโดย
ใชงบประมาณรวมกับขอ (๕) ในการรณรงคและขับเคลื่อนการลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสรางปจจัยสงเสริม
สุขภาพ 
 (๗) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และองคการบริหารสวนตําบลยะรัง รวมกันประสานงาน
และสรรหา ๕ นักพัฒนา ใหมีการรวมตัวกันเปน “เครือขาย ๕ นักพัฒนา” ท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการทํางานของ 
ผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับพ้ืนท่ี และระดับเครือขาย รวมถึงการหนุนการขับเคล่ือน ๗+๑ นโยบายสาธารณะ 
ของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู  
 (๘) องคการบริหารสวนตําบลยะรัง มีการนําบทเรียนไปกําหนดนโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อน
การพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนท่ีตน และรวมกันผลักดันนโยบายสาธารณะระดับเครือขายสูการปฏิบัติการ
จริงในพ้ืนท่ีอยาง เปนรูปธรรมเพ่ือประโยชนของประชาชนอยางแทจริง  
 (๙) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และองคการบริหารสวนตําบลยะรัง จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางหลากหลายรูปแบบท่ีตอบสนองตอกระบวนการพัฒนาตนเองและเครือขาย 
 (๑๐) องคการบริหารสวนตําบลยะรัง มีการแตงต้ังคณะทํางานหรือคณะกรรมการ (เอกสารแนบทาย
หมายเลข 2) เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามขอตกลงความรวมมือนี้ โดยจัดทําแผนปฏิบัติการซ่ึงมีระยะเวลา 
ภายใน 1 ป ๖ เดือน (เอกสารแนบทายหมายเลข 3) ในการขับเคลื่อนการดําเนินการใหประสบผลสําเร็จ 
เปนรูปธรรม ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน และ 
 (๑๑) กิจกรรมอ่ืนท่ีมีการประกาศเปนขอตกลงรวมกันของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 
 

 บันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ ไดจัดทําข้ึนเปนจํานวน ๒ ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทุกฝายไดอาน 
และเขาใจขอความในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในขอตกลง 
ความรวมมือครั้งนี้ และแตละฝายตางถือไวฝายละฉบับ 

 ๔ 



 
ลงชื่อ............................................................... 

นางสาวจุฑามณี หามะ  
นายกองคการบริหารสวนตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ...............................................................(พยาน) 

(นายสะอารี ดีมูเละ) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(นายซูลกีฟลี เฮ็งปยา) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลยะรัง 

อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
 

 
ลงชื่อ...............................................................(พยาน) 

(นายรูสลัน ดาราแม็ง) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลยะรัง 

อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
 

 
ลงชื่อ............................................................ 

(นายธวัชชัย ฟกอังกูร) 
ประธานกรรมการบริหารแผน คณะท่ี ๓ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

  
ลงชื่อ .............................................................. 

(นายสมพร ใชบางยาง) 
ประธานเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 

 

 
ลงชื่อ .............................................................. 

(นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ) 
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
ลงชื่อ ............................................................. 

(นางสาววโรชา ศรีเจริญ)  
ผูจัดการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย 

ภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) 

 ๕ 



 
 

 
 

 
 

 

บันทึกขอตกลงความรวมมือ 
เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู 

ภายใตโครงการชุมชนทองถิ่นรวมสรางโอกาสทางสังคมเพ่ือความอยูดีมีสุข 
วันอังคารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ อาคารสรางสุขสนามกีฬากลาง องคการบริหารสวนตําบลแวง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 

 
  อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๖, ๖๗ และ ๖๘ หรือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
มาตรา ๕๐, ๕๑ (เทศบาลตําบล) และมาตรา ๕๓, ๕๔ (เทศบาลเมือง) โดยมีเปาหมายเพ่ือ “เสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนทองถิ่น” อันนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของพลเมืองในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตน  
  พันธกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และพันธกิจของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓) มีเปาหมายเดียวกัน คือ 
การเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน 
ท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยจัดบริการสาธารณะ 
ท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายท่ัวทุกพ้ืนท่ี ท้ัง ๒ หนวยงาน จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (เอกสารแนบทายหมายเลข ๑) เพ่ือแสดงเจตนารมณท่ีจะรวมมือกันสงเสริม สนับสนุน และ 
พัฒนาขีดความสามารถองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ปฏิญญา เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยูรวมขับเคล่ือนปฏิรูประบบปฏิบัติการของชุมชนทองถิ่น
สูเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประจําป ๒๕๖๑ นอมนําศาสตรพระราชาเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” “ระเบิดจากขางใน” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มากําหนด
ทิศทางการพัฒนา พัฒนาวิธีการและข้ันตอน ออกแบบกระบวนการ และทําใหทุกๆ ปฏิบัติการของชุมชน 
ไดใชองคความรูท่ีพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไดพระราชทานไว 
  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมและสนับสนุนให เกิด 
ความเขมแข็งของชุมชน ควบคูกับการรวมกันสงเสริมใหชุมชนทองถ่ินจัดการตนเองสูการเปนชุมชนทองถิ่นนาอยู
โดยเนนการเสริมพลังความรวมมือใหองคกรหลักในชุมชนไดทําบทบาทหนาท่ีของตนไดอยางเต็มศักยภาพ 
จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ ระหวาง ๔ ฝาย ประกอบดวย  

๑) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

๒) องคการบริหารสวนตําบลแวง โดย นางสาวจุฑามณี หามะ นายกองคการบริหารสวนตําบลแวง
ในฐานะศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม (ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเชี่ยวชาญเฉพาะ) 

/๓) องคการบริหาร... 

 ๑ 



๓) องคการบริหารสวนตําบลตะโละไกรทอง โดย นายอาหะมัดอัสลาม ฮาแว นายกองคการบริหาร
สวนตําบลตะโละไกรทอง ในฐานะสมาชิกเครือขาย 

๔) ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) โดย 
นางสาววโรชา ศรีเจริญ ผูจัดการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง  

 

โดยมีสาระสําคัญ ๒ สวน ประกอบดวย ๑) บทบาทหนาท่ีของกลไกท่ีเก่ียวของ และ ๒) การดําเนินงาน ดังนี้ 
 

สวนท่ี ๑ บทบาทหนาท่ีของกลไกท่ีเกี่ยวของ 
๑.๑ เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันวิชาการ 

หรือองคกรทางวิชาการ องคกรชุมชน องคกรภาคประชาสังคม และสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓) 
ท่ีมีเปาหมายเพ่ือรวมขับเคลื่อนชุมชนทองถ่ินใหนาอยู โดยมีบทบาทสําคัญในการสรางการเรียนรูรวมกัน การผลักดัน 
ใหเกิดนโยบายสาธารณะระดับตําบล เครือขาย และจังหวัด รวมถึงการขับเคลื่อนและรณรงคใหมีการกระจายอํานาจ 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและคืนอํานาจใหชุมชน 

๑.๒ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 
(สํานัก 3) มีภารกิจในการจุดประกาย กระตุนและสนับสนุนใหเกิดการนําใชทุนและศักยภาพ ใหเกิดการทํางาน
เชื่อมประสานกันระหวางภาคีหลักในระดับพ้ืนท่ี (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทองท่ี กลุมเครือขายประชาชน 
และหนวยงานของรัฐและหนวยงานพัฒนาเอกชนท่ีมีปฏิบัติการในชุมชน) สถาบันการศึกษา องคกรอิสระ
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน เพ่ือรวมกันกําหนดเปาหมายในการพัฒนาระบบการสรางเสริม 
สุขภาวะของชุมชนทองถ่ิน โดยมีบทบาทในการสนับสนุนทุนและวิธีการเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนทองถ่ินนาอยู 

๑.๓ ศูนยจัดการเครือขายสุขภาวะชุมชนเช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทาง
สังคม มีความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีเปนทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนทองถ่ิน ทําหนาท่ีจัดการฝกอบรมใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ องคกร หนวยงาน บุคคลและนักศึกษาท่ี
สนใจ ทีมีองคการบริหารสวนตําบลแวง เปนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม ทําหนาท่ีเปนกลไกขับเคลื่อน
เครือขายโดยจัดกิจกรรมกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูนําและแกนนําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เครือขาย หนุนเสริมใหแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขบวนการขับเคลื่อนในพ้ืนท่ีของตนเองไปสูการเปน
ชุมชนทองถ่ินนาอยู และพัฒนาระบบการจัดการเครือขายใหเปนกําลังสําคัญ ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ระดับทองถ่ิน ระดับเครือขาย และระดับกลุมพ้ืนท่ี (จังหวัดหรือภูมินิเวศน) รวมถึงการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและคืนอํานาจใหชุมชน 

๑.๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขาย หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสมัครใจเขารวม 
เปนสมาชิกเครือขาย และมีความมุงม่ันตั้งใจท่ีจะรวมกันสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู ท่ีมีองคการบริหารสวนตําบลแวง
เปน “ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” โดยมีบทบาทในการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงความรวมมือนี ้
ในท่ีนี้หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบลตะโละไกรทอง 

๑.๕ ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง เรียกวา ศวภ.ใตลาง 
มีบทบาทหนาท่ีในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการพัฒนาดานวิชาการและการบริหารจัดการใหแก
องคการบริหารสวนตําบลแวง ในการทําหนาท่ีเปนศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และกลไกขับเคลื่อน
เครือขาย รวมถึงการทําหนาท่ีพัฒนาและเสริมศักยภาพเครือขาย ๕ นักพัฒนา ประกอบดวย นักบริหาร
นักวิชาการชุมชนทองถ่ิน นักจัดการและกระบวนการ นักจัดการขอมูล และนักสื่อสารชุมชน ใหมีความสามารถใน 

/การขับเคลื่อน… 

 ๒ 



การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาวะ ท่ีเปนขอตกลงรวมกันของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 
ไดมีการนําสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีและสงผลตอความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน รวมถึงทําหนาท่ีประสานกับ สํานัก ๓ 

 

สวนท่ี ๒ การดําเนินงาน 
ท้ังส่ีฝาย แสดงเจตนารมณในการสนับสนุนหลักการของการเรียนรูรวมกันเพ่ือเปนการหนุนเสริมกันและกัน

ในการพัฒนาพ้ืนท่ีตนเองใหเปนชุมชนทองถ่ินนาอยูและรวมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับทองถ่ิน 
เครือขาย จังหวัด และการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒.๑ องคการบริหารสวนตําบลแวง ในฐานะของศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม พัฒนาแหลงเรียนรูในพ้ืนท่ี
ตนโดยการสนับสนุนใหแกนนําทําวิจัยชุมชน พัฒนาระบบขอมูลตําบล พัฒนาหลักสูตรเรียนรู และสรุปแนวทางการเรียนรู 
รวมท้ังพัฒนาระบบสนับสนุนอ่ืนในพ้ืนท่ีใหเอ้ือตอการสรางการเรียนรูรวมกันของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 

๒.๒ องคการบริหารสวนตําบลตะโละไกรทอง โดย นายอาหะมัดอัสลาม ฮาแว นายกองคการบริหารสวน
ตําบลตะโละไกรทอง มีบทบาทในการสนับสนุนใหผูนําและแกนนําของพ้ืนท่ีจากทุกภาคสวนไดเขารวมเรียนรูกับ
ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถในการวิจัยชุมชน พัฒนาระบบขอมูลตําบล 
จัดทําหลักสูตรการเรียนรูภายในพ้ืนท่ี จัดระบบการทํางานใหเอ้ือตอการเรียนรู และนําผลการเรียนรูมาใชพัฒนา
แหลงเรียนรูในพ้ืนท่ีตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรสนับสนุนกระบวนการเรียนรูรวมดังกลาวมาขางตน 
และในกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลตะโละไกรทอง หมดวาระการดํารงตําแหนง ให ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลตะโละไกรทอง เปนผูดําเนินงานตอ 

๒.๓ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)สนับสนุน ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาส 
ทางสังคม (องคการบริหารสวนตําบลแวง)องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขาย และศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการ
จัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลางตามบทบาทหนาท่ีท่ีกลาวมาขางตน 

๒.๔ ศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) มีหนาท่ีดังท่ี
กลาวมาขางตน 

 

โดยมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 (๑) องคการบริหารสวนตําบลตะโละไกรทอง ประกอบดวย ผูบริหารทองถ่ิน ทองท่ี ผูนําชุมชน และผูนําของ
หนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานพัฒนา จํานวนไมนอยกวา ๓๐ คน มารวมเรียนรูท่ีศูนยเชี่ยวชาญ 
การสรางโอกาสทางสังคม  
 (๒) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 1๒ แหง มีการ
ประชุมรวมกันอยางสมํ่าเสมออยางนอย ๓ เดือนครั้ง เพ่ือกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนเครือขายและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 (๓) องคการบริหารสวนตําบลตะโละไกรทอง ทําการประเมินทุนและศักยภาพโดยการนําใชเครื่องมือการวิจัย
เชิงชาติพันธุวรรณนาแบบเรงดวน (RECAP) อันเปนฐานขอมูลชุมชนในการนําใชเพ่ือกําหนดเปาหมายรวมของแตละพ้ืนท่ี
และของเครือขาย โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณผานองคการบริหาร
สวนตําบลแวง ในบทบาทของ “ศูนยเชี่ยวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให องคการบริหารสวนตําบลตะโละไกรทอง  
ในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหม่ืนบาทถวน) เพ่ือใชในกระบวนการวิจัยชุมชน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูภายในท่ีเปน
เครื่องมือการสรางการเรียนรูใหกับชุมชน พรอมการจัดการเรียนรูภายในและจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะ 

/(๔) ศูนยเชี่ยวชาญ… 

 ๓ 



 (๔) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม ทําหนาท่ีเปน “ศูนยฝกอบรมการพัฒนาระบบขอมูล
ตําบล” และจัดการฝกอบรมใหแก องคการบริหารสวนตําบลตะโละไกรทอง จนมีความสามารถในการจัดทํา “ระบบ
ขอมูลตําบล” ดวยการใชโปรแกรม TCNAP และการนําใชขอมูลรวมกับขอมูลจากการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา
แบบเรงดวน(RECAP)ตามขอ (๓) ท้ังนี้ เพ่ือเปนการวางระบบพ้ืนฐานในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในชวงเวลาท่ีดําเนินการของโครงการและบูรณาการเขาสูงานประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป  
ท้ังนี้จะตองดําเนินการภายในระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน นับแตลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ และ 
มีผลงานอันเนื่องมาจากการนําใชขอมูลเปนสวนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาตลอดระยะเวลาของโครงการ  
โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณผาน องคการบริหารตําบลแวง 
ในบทบาทของ “กลไกขับเคลื่อนเครือขาย หรือ ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม” ให องคการบริหาร
สวนตําบลตะโละไกรทอง ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)  
  (๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขายท้ัง 1๒ แหง พัฒนานวัตกรรม ประเด็นการควบคุมยาสูบ 
และพัฒนานวัตกรรมการสรางโอกาสทางสังคมเพ่ือความอยูดีมีสุข ท่ีสะทอนผลกระทบ ๕ ดาน ไดแก ดานสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง โดยจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ผานองคการบริหารตําบลแวงในบทบาทของ “ศูนยเชี่ยวชาญการ
สรางโอกาสทางสังคม” ให องคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขายท้ัง 1๒ แหงๆ ละ ในวงเงินรวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน) 
 (๖) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขายท้ัง 1๒ แหง ออกแบบและพัฒนาระบบสื่อสารชุมชน 
โดยใชงบประมาณรวมกับขอ (๕) ในการรณรงคและขับเคลื่อนการลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสรางปจจัย
สงเสริมสุขภาพ 
 (๗) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และองคการบริหารสวนตําบลตะโละไกรทอง รวมกัน
ประสานงานและสรรหา ๕ นักพัฒนาใหมีการรวมตัวกันเปน “เครือขาย ๕ นักพัฒนา” ท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการ
ทํางานของผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับพ้ืนท่ี และระดับเครือขาย รวมถึงการหนุนการขับเคล่ือน ๗+๑ นโยบาย
สาธารณะของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู  
 (๘) องคการบริหารสวนตําบลตะโละไกรทอง มีการนําบทเรียนไปกําหนดนโยบายสาธารณะในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนท่ีตน และรวมกันผลักดันนโยบายสาธารณะระดับเครือขายสูการ
ปฏิบัติการจริงในพ้ืนท่ีอยาง เปนรูปธรรมเพ่ือประโยชนของประชาชนอยางแทจริง  
 (๙) ศูนยเช่ียวชาญการสรางโอกาสทางสังคม และองคการบริหารสวนตําบลตะโละไกรทอง จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางหลากหลายรูปแบบท่ีตอบสนองตอกระบวนการพัฒนาตนเองและเครือขาย 
 (๑๐) องคการบริหารสวนตําบลตะโละไกรทอง มีการแตงต้ังคณะทํางานหรือคณะกรรมการ
(เอกสารแนบทายหมายเลข 2) เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามขอตกลงความรวมมือนี้ โดยจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ซ่ึงมีระยะเวลาภายใน 1 ป ๖ เดือน (เอกสารแนบทายหมายเลข 3) ในการขับเคลื่อนการดําเนินการใหประสบ
ผลสําเร็จ เปนรูปธรรม ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน และ 
 (๑๑) กิจกรรมอ่ืนท่ีมีการประกาศเปนขอตกลงรวมกันของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 
 

 บันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ ไดจัดทําข้ึนเปนจํานวน ๒ ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทุกฝายไดอาน 
และเขาใจขอความในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในขอตกลง 
ความรวมมือครั้งนี้ และแตละฝายตางถือไวฝายละฉบับ 

 ๔ 



 
ลงชื่อ............................................................... 

นางสาวจุฑามณี หามะ  
นายกองคการบริหารสวนตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ...............................................................(พยาน) 

(นายสะอารี ดีมูเละ) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแวง 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
ลงชื่อ............................................................... 

(นายอาหะมัดอัสลาม ฮาแว) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลตะโละไกรทอง 

อําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี 
 

 
ลงชื่อ...............................................................(พยาน) 

(นางมาลี ศุกรเพ็ง) 
รักษาการปลัดองคการบริหารสวนตําบลตะโละไกรทอง 

อําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี 
 

 
ลงชื่อ............................................................ 

(นายธวัชชัย ฟกอังกูร) 
ประธานกรรมการบริหารแผน คณะท่ี ๓ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

  
ลงชื่อ .............................................................. 

(นายสมพร ใชบางยาง) 
ประธานเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู 

 

 
ลงชื่อ .............................................................. 

(นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ) 
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
ลงชื่อ ............................................................. 

(นางสาววโรชา ศรีเจริญ)  
ผูจัดการศูนยสนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือขาย 

ภาคใตตอนลาง (ศวภ.ใตลาง) 
 

 ๕ 
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