
รายงานการประชมุสงขลาพอเพียงครัง้ท่ี 57 

วนัท่ี 16 มิถนุายน 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชมุสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม อาํเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา 

1.นายลภัย ์ หนูประดษิฐ ์  สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ 

รายนามผู้มาประชุม 

2.นายอรญั จติตะเสโน  มลูนิธชุิมชนสงขลา 

3.นายสภุาคย ์ อนิทองคง  ศนูยเ์รยีนรูชุ้มชนภาคใต้ 

4.นายอมัพร ดว้งปาน  มหาวทิยาลยัชาวบา้นคลองเปียะ 

5.นายมนุชาธปิ วรกาญจนานนท ์ สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสงขลา 

6.นายชาครติ โภชะเรอืง  มลูนิธชุิมชนสงขลา/สถาบนัการจดัการระบบสขุภาพ 

7.นายสมนึก ผลพบิลูย ์  แทนนายกเทศมนตรเีทศบาลนครสงขลา 

8.นายอุทยั สุขสว่างผล  แทนนายกองคก์รบรหิารสว่นตาํบลท่าขา้ม 

9.นายประยรู หนูคง   แทนนายกองคก์รบรหิารสว่นตาํบลท่าขา้ม   

10.นายประเสรฐิ สุขคะโต  แทนนายกเทศมนตรเีทศบาลตาํบลปรกิ 

11.นายสามารถ  สขุบรรจง  พอช.ภาคใต ้

12.นางจรรยา   สาํราญ  แทนหวัหน้าสาํนกังานจงัหวดัสงขลา 

13.นายสพุล  จนัทรย์ง  สมาคมกลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลติสงขลา 

14.นายอนนัต ์   ดสิระ   ผูต้รวจราชการสวสัดกิารภาคประชาชนจงัหวดัสงขลา 

15.นายทปีวฒัน์    มแีสง   แทนนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสงขลา 

16.นายพทิกัษ ์    รอดช ู  แทนนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสงขลา 

 

1.นายเคลา้  แกว้เพชร ตดิภารกจิ 

รายนามผูไ้ม่มาประชุม 

2.ดร.ครชูบ  ยอดแกว้ ตดิภารกจิ 

3.นพ.ธรีวฒัน์  กรศลิปะ ตดิภารกจิ 

4.นพ.สภุทัร  ฮาสวุรรณกจิ ตดิภารกจิ 

5.ผศ.ดร.พงคเ์ทพ สุธรีวุฒ ิ ตดิภารกจิ 



6.นายชติ  สงา่กุลพงศ ์ ตดิภารกจิ 

7.นางสมจติ  คาระว ี ตดิภารกจิ 

8.ร.อ.สมหมาย  ยกสกูล  ตดิภารกจิ 

9.นายสามารถ  บุญทอง  ตดิภารกจิ 

10.นายอฐัชยั  พรหมมณ ี ตดิภารกจิ 

11.ผศ.ดร.สุกญัญา โลจนาภวิฒัน์ ตดิภารกจิ 

12.อาจารยอ์รสา กนกวงศ ์ ตดิภารกจิ 

13.นายจาํนงค ์   แรกพนิิจ ตดิภารกจิ 

14.นายอรญั  คงนวลใย ตดิภารกจิ 

15.นายวญิญ ์ สทิธเิชนทร ์ ตดิภารกจิ 

16.นายสมพร  สริโิปราณานนท ์ตดิภารกจิ 

17.นายบรรเจต  นะแส  ตดิภารกจิ 

18.นายอุดม  แกว้ประดษิฐ ์ ตดิภารกจิ 

 

1.น.ส.กมลทพิย ์ อนิทะโณ  เครอืขา่ยสรา้งเสรมิสขุภาพ จ.สงขลา 

รายนามผูเ้ขา้ประชุม 

2.นายธรีะศกัดิ ์   กติตคิณุ  มลูนิธชุิมชนสงขลา 

3.น.ส.เรอืงไร เรอืงวงศ ์  ผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตรนาหมอ่ม 

4.นายประมวล     ศรมีะฆะ  สหกรณ์การเกษตรนาหมอ่ม 

 

สรปุการประชมุ 

เริม่ประชุมเวลา 9.15 น. 

นายลภัย ์ หนูประดษิฐ ์ ทาํหน้าทีป่ระธานทีป่ระชุม ไดก้ลา่วขอบคณุผูเ้ขา้รว่มผูป้ระชุม  และกล่าวเปิด

การประชุมสงขลาพอเพยีงครัง้ที ่57 ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

 



วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

1.1 น.ส.เรอืงไร  เรอืงวงศ์ ผูจ้ดัการสหกรณ์การเ กษตรนาหมอ่ม นําเสนอความเป็นมาของ

สหกรณ์การเกษตรนาหมอ่มดงัน้ี   

สหกรณ์การเกษตรนาหมอ่มจดทะเบยีนครัง้แรกเมือ่วนัที ่ 1  กรกฏาคม 2524  เลข

ทะเบยีน  กสก.14/2524 มสีมาชกิแรกตัง้จาํนวน  162  คน  จาํนวน  10 กลุ่ม  มทุีนเรอืนหุน้  8,100  บาท ซึง่

ต่อมา พ.ศ.2527 ไดด้าํเนินธรุกจิรวมกนัซือ้เป็นอนัดบัแรก   จากนัน้เริม่ระดมทุนดา้นการเงนิรบัฝากและการถอื

หุน้จากสมาชกิ  

ต่อมา เริม่ดาํเนินธรุกจิสนิเชือ่ และโครงการสจัจะออมทรพัย์ และระดมการถอืหุน้สว่น

สาํนกังาน มคีวามสาํเรจ็ดว้ยดี    จงึมทุีนสามารถจดัสรา้งอาคารสาํนกังานเป็นของตนเอง  1  หลงัและไดร้บั

เลอืกใหเ้ป็นสหกรณ์การเกษตรดเีด่นขนาดเลก็เขต 9   

พ.ศ. 2540  สหกรณ์ไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นสหกรณ์ทีม่กีารบรหิารและการควบคมุภายในทีด่ี

จากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ต่อมา  ปี พ .ศ.  2543  สหกรณ์สามารถจดัสรา้งอาคารสาํนกังานใหมอ่กี  1  หลงั

เน่ืองจากอาคารหลงัเก่าคบัแคบดว้ยปรมิาณธรุกจิทีเ่พิม่ขึน้ โดยใชง้บประมาณในการก่อสรา้ง 8,700,000  บาท  

ซึง่ไดจ้ากการระดมทุนจากสมาชกิทัง้ในดา้นเงนิรบัฝากและการถอืหุน้ โดยทีส่หกรณ์ไ มต่อ้งกูย้มืเงนิจากแหล่ง

เงนิทุนภายนอกเลย   

ปจัจบุนัสหกรณ์การเกษตรนาหมอ่มมคีณะกรรมการ 15 คน มสีมาชกิสามญัซึง่เป็น

เกษตรกร 4,325 คน 39 กลุม่ มสีมาชกิสมทบ 15,000 คน มทุีน 1,585 พนัลา้นบาท มทุีนสาํรอง   49,795,969 

.99  บาท  ไดด้าํเนินการธรุกจิสนิเชือ่ บรกิารรบัฝาก และมรีะบบสวสัดกิารตัง้แต่เกดิจนตายใหแ้ก่สมาชกิ เช่น 

สวสัดกิารเพือ่การอุปสมบท สวสัดกิารรกัษาพยาบาล 

ทีป่ระชุม
 

  รบัทราบ 

 วาระท่ี 2 เร่ืองรบัรองรายงานการประชมุ 

 2.1 การรบัรองรายงานการประชุมสงขลาพอเพยีงครัง้ที ่56 เมือ่วนัที ่15 มถุินายน 2554 

 (เอกสารประกอบรายงานการประชุม) 

 มตทิีป่ระชุม
 

  รบัรองรายงานการประชุม 

 

 

 



วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ืองท่ีต้องติดตามและพิจารณา 

 3.1 ความคืบหน้าการขบัเคล่ือนงาน “สงขลาพอเพียง” 

  3.1.1 งานยทุธศาสตรก์ารสร้างค่านิยมร่วม 

   3.1.1.1 ช่อง 9 ไดจ้ดัทาํสกู๊ป “งานเลีย้งรบัรองแขกในงานศพแบบบรกิาร

ตนเอง” เผยแพรเ่ริม่มกีารขยายผลระดบัตาํบล เช่น ตาํบลท่าขา้ม โดยมกีารมอบประกาศนียบตัร “บุฟเฟต์

พอเพยีงเขม้แขง็” ใหก้บัเจา้ภาพทีร่ว่มสรา้งคา่นิยมรว่มดงักล่าว  

   3.1.1.2 คณะทาํงานมแีผนจดัทาํสือ่ สรา้งความเขา้ใจถงึอนัตรายของการนํา

ถุงพลาสตกิใสข่า้วในงานพธิต่ีาง ๆ  และรณรงคก์ารจดังานลีย้งแบบบุฟเฟต์ โดยรณรงคผ์่านเจา้อาวาส อสม. 

นายอาํเภอในพืน้ทีเ่พือ่รว่มกระตุน้เจา้ภาพงานอกีทางหน่ึง 

    3.1.1.3 สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัสงขลารว่มขบัเคลือ่นยทุธศาสตรค์า่นิยม

รว่ม โดยการรว่มขบัเคลือ่นผา่น รพ.สต.ในการจดัทาํแผนสขุภาพชุมชน โดยใหชุ้มชนมกีารกาํหนดแนวทาง

สรา้งมาตรการในชุมชน เช่น ดา้นความปลอดภยัดา้นอาหารบรรจเุขา้เป็นสว่นหน่ึงของแผนสขุภาพชุมชน  

มตทิีป่ระชุม

และควรเชญิพระเขา้รว่มเป็นคณะกรรมการทาํงาน รว่มในการขบัเคลือ่น

ยทุธศาสตรก์ารสรา้งคา่นิยมรว่ม สงขลาพอเพยีง 

 ใหร้ว่มมอืกบัสหกรณ์ กลุ่มออมทรพัย ์สรา้งอุปกรณ์กลางใหก้บั

วดั โดย 1 สหกรณ์ 1 กลุ่มออมทรพัย ์บรจิาคอุปกรณ์จดัเลีย้งแบบบุฟเฟต์ในงานพธิใีหก้บัวดั 1 วดั ราคา

ประมาณไมเ่กนิ 10,000 บาท/ชุด เพือ่ช่วยสนบัสนุนการจดัการงานแบบบุฟเฟตใ์นงานพธิต่ีาง ๆ   

 

  3.1.2 งานยทุธศาสตรช์มุชนเข้มแขง็ 

   3.1.2.1 คณะทาํงานรว่มกบัทอ้งถิน่จงัหวดั และเจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบาย

และแผนทัง้ 140 ตาํบล จดัการสมัมนาสรา้งความเขา้ใจเรือ่งสงขลาพอเพยีง ในวนัที ่ 23-24 มถุินายน (ต่อมา

เลือ่นไปเป็นวนัที ่ 13-14 กรกฏาคม 2554) และดาํเนินการพฒันาแบบประเมนิตนเอง เพือ่ใหอ้งคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ทุกพืน้ที ่นําไปประเมนิ พืน้ทีข่องตนเอง  จากนัน้จะคดัเลอืกเหลอื  1 ใน 3 นําเสนอผลงานเด่นและ

พฒันาเป็นตาํบลสขุภาวะต่อไป 

   มตทิีป่ระชุม

 

 รบัทราบและดาํเนินการตามขอ้เสนอ 

   

 



3.1.3 งานยทุธศาสตรก์ารพฒันาคนและสร้างองคค์วามรู้ 

    3.1.3.1 คณะทาํงานนําเสนอกรอบการพฒันาแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ 100 แห่ง ซึง่มี

เป้าหมาย ใหค้รอบคลุม ทัง้การพฒันาแหลง่เรยีนรูแ้ละพฒันาบุคลากร ในแหล่งเรยีนรูไ้ปดว้ยกนั โดยพฒันา

ศกัยภาพบุคลากร อาสาสมคัร ผูนํ้าชุมชนของแหลง่เรยีนรู ้ยกระดบัเป็นวทิยากรประจาํศนูยเ์รยีนรู ้สามารถ

แลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างแหล่งเรยีนรูด้ว้ยกนัได ้อกีทัง้จะช่วยแกป้ญัหาการขาดแคลนวทิยากรชุมชน 

    

1.ควรประสานงานกบัภาคทีีก่าํลงัดาํเนินงานกจิกรรมดา้นต่างๆในชุมชน เช่น 

สมาคม อสม.  เพือ่ยกระดบัเป็นแหลง่เรยีนรูแ้ละดาํเนินการถอดบทเรยีนศนูยเ์รยีนรูน้ัน้ๆ เพือ่เป็นแนวทางการ

พฒันาใหก้บัชุมชนอื่น 

มตทิีป่ระชุม  

    2. การพฒันาคนและองคค์วามรูค้วรเน้นใหทุ้กพืน้ทีเ่รยีนรูต้นเองและ

ประวตัศิาสตรชุ์มชนของตนเองเพือ่ปลกูฝงัการหวงแหนและรว่มกนัพฒันาทอ้งถิน่บา้นเกดิของตนเอง 

  3.1.4 งานยทุธศาสตรก์ารพฒันานโยบายสาธารณะ 

   3.1.4.1 ประเดน็เดก็ เยาวชน รว่มกบั พมจ.จดัสมชัชาครอบครวัจงัหวดั

สงขลา ขยายผลขอ้เสนอการพฒันาศนูยพ์ฒันาครอบครวัทัง้ 131 แห่งใหม้คีวามเขม้แขง็ รว่มกบัโรงเรยีนดี

ประจาํตําบล รว่มแกไ้ขประเดน็เดก็ทอ้งก่อนวยัอนัควรและการตดิยาเสพตดิ โดยรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ยกรา่งขอ้เสนอ เพือ่เสนอผา่นสมชัชาครอบครวัจงัหวดัสงขลา ในวนัที ่30 มถุินายน 2554 ณ มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสงขลา 

3.1.4.2 การสรา้งมาตรฐานกองทุนสขุภาพตาํบล ในสว่นของสาธารณสขุมกีาร

ประกวดนวตกรรมสขุภาพชุมชน ใน 3 กลุ่มกองทุน ไดแ้ก่ เทศบาลขนาดใหญ่ เทศบาลขนาดเลก็/กลาง/อบต.

ขนาดใหญ่ และอบต.ขนาดเลก็/กลาง โดยมเีกณฑใ์นการคน้หานวตกรรม คอื มปีระสทิธภิาพ สามารถใช้

ทรพัยากรในทอ้งถิน่ สง่ผลต่อสขุภาพ/ลดโรคและชุมชนมสี่วนรว่ม แต่ละประเภทม ี3 รางวลั   

  นอกจากนัน้ ยงัไดจ้ดัเวทสีญัจร เพื่อถอดบทเรยีน 22 กองทุนพีใ่หญ่ใน

สงขลา 4 ครัง้ โดยมกีลุ่มกองทุนเทศบาลตําบล อบต.(2 ครัง้) เทศบาลเมอืง สรา้งความเขา้ใจระบบหลกัประกนั

และการดาํเนินงานของกองทุนตําบล และคน้หาเรือ่งเด่น/กจิกรรมเด่นของกองทุน 

3.1.4.3 การจดัสิง่อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูพ้กิารและผูส้งูอาย ุมกีารจดัตัง้

อนุกรรมการตดิตามการดาํเนินงาน และมกีารจดัเวทเีรยีนรูใ้นกลุม่ผูพ้กิารทางจติ 1 ครัง้ เพื่อศกึษาปญัหาและ

แกไ้ขช่องวา่งของระบบ โดยเฉพาะการขึน้ทะเบยีน และปจัจบุนั กศน .สงขลา ไดม้กีารวา่จา้งครสูอนคนพกิาร 

12 คน อนาคตตอ้งการขยายใหค้รบทุกอาํเภอ 



3.1.4.4 การจดัการภยัพบิตัใินพืน้ทีลุ่ม่น้ําคลองอู่ตะเภา ไดจ้ดัทาํแผนเพือ่

รบัมอืก่อนเกดิเหตุกบัชุมชนนํารอ่ง 2 แห่ง 2 ครัง้ ไดแ้นวทางของการจดัทาํแผนและขอ้มลูชุมชนเพื่อการรบัมอื

อุทกภยั และในปีน้ี สมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิไดบ้รรจวุาระการจดัการภยัพบิตัเิป็น 1 ใน 6 วาระของสมชัชา 

 มตทิีป่ระชุม

  3.1.5 งานยทุธศาสตรส์นับสนุน 

 รบัทราบ     

    3.1.5.1 สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิพืน้ทีส่งขลา สนบัสนุน

งบประมาณในการจา้งบุคลากรเพิม่เพือ่สนบัสนุนการดาํเนินงานขบัเคลือ่นสงขลาพอเพยีง  

    3.1.5.2 คณะทาํงานไดเ้ริม่ประชาสมัพนัธโ์ดยมสีปอท “สงขลาพอเพยีง” เชญิ

ชวนชาวสงขลารว่มกจิกรรม ทีค่ลืน่วทิย ุมอ.FM.88.00 MHz, สวทสงขลา FM 90.5 MHz และวทิยชุุมชนอกี

จาํนวนหน่ึง นอกจากนัน้ คณะทาํงานประเดน็วฒันธรรม ไดแ้ต่งเพลงสงขลาพอเพยีง เพือ่ใชใ้นการประกวด

เตน้แอโรบกิ อยูร่ะหวา่งการใสเ่สยีงดนตรใีหค้วามสมบรูณ์ และมกีารประกวดโลโกสงขลาพอเพยีง ระหวา่งวนัที ่

15 มถุินายน -15 กรกฎาคมน้ี  

มตทิีป่ระชุม

1.การดาํเนินงานสงขลาพอเพยีงควรบรรจเุขา้วาระการประชุม-ของหวัหน้า

สว่นราชการจงัหวดัสงขลา เพือ่ใหทุ้กภาคสว่นรว่มขบัเคลือ่นสงขลาพอเพยีง ในการประชุมวนัที ่28 มถุินายนน้ี 

โดยการประสานงานของสาํนกังานจงัหวดั และรว่มกบัเทศบาล อบต.ทุกพืน้ทีเ่พือ่นําเสนอวาระสงขลาพอเพยีง

ผา่นอกัษรวิง่ 

  

    2. เมือ่เพลงสงขลาพอเพยีงผลติสมบรูณ์ ควรรว่มกบัชมรมบนิหลาและ

เครอืขา่ยประชาสมัพนัธ ์เปิดเพลงสงขลาพอเพยีงก่อนเขา้รายการวทิยุ 
    

วาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืนๆ 

 (ไมม่)ี 

 

 

          ปิดประชุม 


