
รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพและนักสานพลังเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

เพื่อรองรับสังคมสูงวัยเชียงใหม่ 
 

การนำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ  
ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน  

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 

 
1. ความเป็นมา     
 ตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรของโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยพบว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างรวดเร็ว เชียงใหม่เป็นพ้ืนที่จังหวัดหนึ่งที่อัตราการเพ่ิมของ
ประชากรสูงอายุเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็วทำให้ตอนนี้ประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมีมากถึงเกือบ
ร้อยละ 20 แสดงว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นพ้ืนที่จังหวัดที่เข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตามการ
ปรับตัวของด้านนโยบาย การพัฒนาแผนงานหรือแนวทางการรองรับปัญหาและสถานการณ์ต่ างๆที่จะเกิดขึ้น
ตามการเปลี่ยนแปลงนี้ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนัก ถึงแม้ว่าการดำเนินการงานการ
ขับเคลื่อนผู้สูงอายุมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่การทำงานกิจกรรมการขับเคลื่อนยังเป็นไปอย่างแยกส่วน
และไม่ได้ร่วมมือกันอย่างที่ควรจะเป็น ทำให้พลังของการขับเคลื่อนไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวังไว้  

จากสถานการณ์ดังกล่าว เครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาวะเชียงใหม่และภาคีเครือข่าย และแกนนำ
จังหวัด ที่ได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายตามสมรรถนะ 5+2” ทั้ง 2 รุ่น จัดโดย ศูนย์
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) [Thai Health Academy] ที่มีโอกาสในการเสริมสร้างกระบวนทัศน์การทำงานด้าน
สุขภาพร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีการทดลองปฏิบัติการจริงในพ้ืนที่ระดับจังหวัด ผ่านเครือข่ายและแกนนำ
ระดับจังหวัด ที่ทำงานด้านการสนับสนุนการสร้างสุขภาวะพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จึง เล็งเห็นความสำคัญที่จะ
ขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยโดยอาศัยความร่วมมือแบบภาคีเครือข่ายร่วมกัน เป็นวาระหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ 
สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และแนวนโยบายสาธารณะร่วมของคน

องค์กรรับทุน: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายสุรเชษฐ์ บุญเทพชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้จัดการโครงการ รศ.ดร.เดชา ทำดี คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะทำงาน 1. นายวีระยุทธ เทพนันท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เทศบาลตำบลแม่ข่า อ.

ฝาง จ.เชียงใหม่ 
2. นายยุทธพล ดำรงชื่นสกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมความพิการเชียงใหม่ 
3. นายอภิชาติ   ฆ้องกบ เจ้าหน้าที่ประสานโครงการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ 

องค์กรรับทุน: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ระยะเวลาโครงการ:  ระยะ 2 เดือน (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 –  31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 



เชียงใหม่ คือ การพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ ให้สามารถรองรับสังคมสูงวัยในทุกมิติ นโยบายและประเด็น โดยมุ่ง
เป้าเพ่ือพัฒนาภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านสุขภาวะประเด็นด้านผู้สูงอายุซึ่งมีหลากหลายองค์กร หลายภาคส่วน 
ให้เป็นเครือข่ายร่วมสร้างที่เข้มแข็ง เพ่ือรวบรวมฐานข้อมูลที่สำคัญของเครือข่ายการทำงานด้านผู้สูงอายุ ใน
ระดับจังหวัด อำเภอ องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ และภาคประชาชน ที่จะนำไปสู่การใช้ค้นคว้าอ้างอิงและ
ประสานทรัพยากรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
คณะทำงานเครือข่าย แกนนำและภาคีที่เกี่ยวข้อง ให้มีองค์ความรู้ ดูต้นแบบความสำเร็จในระดับพ้ืนที่ ผ่าน
กระบวนการประชุมแลกเปลี่ยน ถอดบทเรียน และการพัฒนาต่อยอดการทำงาน ให้สามารถขับเคลื่อนงาน
ร่วมกันอย่างมีพลัง บนพื้นฐานชองการร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  
1.1 เพ่ือรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่

สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
1.2 เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การ

นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับจังหวัดเชียงใหม่ 
 
3. เป้าหมายการพัฒนา 
       เกิดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือร่วมกัน (Data 
Center)  
 
4. ผลผลิต 

4.1 ชุดข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่
สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

4.2 ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับจังหวัดเชียงใหม่ 
 
5. แนวทางดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา 
ความต้องการของพ้ืนที่ 

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา และจัดทำแนวทางการพัฒนา
และขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะใน
พ้ืนที่ 

2.1 จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา 
2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบประเด็นปัญหาเพ่ือการวิจัยและพัฒนาทั้งพ้ืนที่ 
2.3 ทวนสอบข้อมูลเพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์กับพ้ืนที่  
2.4 จัดทำยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการเพ่ือการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่

การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 
 
 
 



ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน 
2.1 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม ผลลัพธ์ที่ได้ 
ตุลาคม 63 พฤศจิกายน 63 ธันวาคม 63 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูล
ทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ 
และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการ
ของพ้ืนที่ 

ตุลาคม   ได้ข้อมูลสถานการณ์
ด้านผู้สูงอายุในพ้ืนที่ทั้ง
ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ที่
รวบรวมจากหน่วยงาน
อ่ื น  แ ล ะก ารศึ ก ษ า
ค้นคว้าเพ่ิมเติม 

กิจกรรมที่  2 วิเคราะห์  จัดหมวดหมู่  
องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา และ
จัดทำแนวทางการพัฒนาและขยายผล
นวัตกรรม องค์ความรู้ที่ นำไปสู่ การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

 พฤศจิกายน ธันวาคม  

2.1จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์
ปัญหา 

 พฤศจิกายน ธันวาคม  

2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบประเด็น
ปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนาทั้งพื้นท่ี 

 พฤศจิกายน ธันวาคม  

2 .3  ท วนสอบข้อมู ล เพ่ื อ เพ่ิ มความ
สมบูรณ์กับพ้ืนที่  

 พฤศจิกายน ธันวาคม  

2.4 จัดทำยุทธศาสตร์และแผนบูรณา
การเพ่ือพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม 
องค์ความรู้ที่นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไข
ปัญ หาและการขับ เคลื่ อนนโยบาย
สาธารณะในพ้ืนที่ 

  ธันวาคม  

 
2.2 ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

2.2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด 

                    เชียงใหม ่
2) ข้อมูลสภาพทั่วไปของจั งหวัดเชียงใหม่ 
3) การวิเคราะห์ SWOT ของจังหวัดเชียงใหม่ 
4) ตำแหน่ง/จุดเน้นการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 



2.2.2  ผลการรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความ
ต้องการที่สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

1) แหล่งข้อมูล/ที่มาของข้อมูล 
ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่ ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร 

/e-mail 
1. ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอ

แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
50180 

นายสุรเชษฐ์ บุญเทพ  
093-2738976 

2. สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ 111 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เหียะ 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
50200 

นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา  
080-6804811 

3.  คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

110 406 ถนนอินทวโรรส 
ซอย 2 ตำบลสุเทพ อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
50200 

รศ.ดร.เดชา ทำดี 
081-3831092 

4. เทศบาลตำบลแม่ข่า  330 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ข่า 
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
50320 

นายวีระยุทธ เทพนันท์ 
065-9944647 

5. สมาคมวัฒนธรรมความพิการเชียงใหม่ 88/46 ม.5 ต.สันกลาง  
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
50130 

นายยุทธพล ดำรงชื่นสกุล 
081-7968056 

6.  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ 388 (6) ซอย 17 ถ.นิมมานเห
มินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50200 

นายอภิชาติ   ฆ้องกบ  
097-0265223 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) สถานภาพแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม เด่นสอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ 

ลำดับ รายช่ือตำบล ชื่อแหล่งเรียนรู้เด่น ชื่อผลงานเด่น/องค์
ความรู้/ภูมิปัญญา/

นวัตกรรม 

วิทยากรและผู้
ประสานงานในพื้นที่ 

ข้อมูลที่สามารถ
ติดต่อได้ 

1 เทศบาลตำบล
แม่แตง 
 

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลแม่แตง 

1. โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลแม่แตง 
2. กลุ่มอาชีพ
ผู้สูงอายุ 
3. การออกกำลังกาย
แบบประยุกต์ 

1. นายสังวรณ์ 
จเรวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบล
แม่แตง 
2. นางอำไพ เชียงแรง 
ประธานผู้สูงอายุตำบล
แม่แตง 
3. นายชำนาญ เคหา 
ผู้อำนวยการกอง
การศึกษา 

123 หมู่ที่ 3 ตำบล
แม่แตง อำเภอแม่
แตง จังหวัด
เชียงใหม่ 
เบอรต์ิดต่อ 
053-470050 

2. เทศบาลตำบล
แม่ข่า 

- โรงเรียนผู้สูงอายุ
ตำบลแม่ข่า 
- องค์กรผู้สูงอายุ
ตำบลแม่ข่า 

1. โรงเรียนผู้สูงอายุ
ตำบลแม่ข่า 
2. หลักสูตรโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 
3. องค์กรผู้สูงอายุ
ตำบลแม่ข่า 
4. กลุ่มอาชีพต่างๆ
ของโรงเรียนผู้สูงอายุ 
5. จิตอาสา 5 บาท 
โครงการเพื่อช่วย
เพ่ือน 

1. นายดวงคำ สมุทร์
หอม ประธานองค์กร
ผู้สูงอายุ 
2. นายสมนึก เดชโพธิ์ 
ปลัดเทศบาลตำบลแม่
ข่า 
3. นายสายันต์ ปัญโญ 
ที่ปรึกษาองค์กรผู้สูงอายุ 
4. นางบัญชร สุรศาสตร์
พิศาล รักษาราชการใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 
5. นายวีระยุทธ เท
พนันท์ นักจัดการงาน
ทั่วไป เทศบาตำบลแม่
ข่า 

330 หมู่ที่ 4 ตำบล
แม่ข่า อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
50320 
053-884917 
065-9944647 
063-2238552 

 
 
 
 
 
 



3) ผลการสอบทานข้อมูลเพื่อกำหนดประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ จังหวัด 
เชียงใหม่ 
 

ชื่อตำบล ปัญหาและความต้องการ รายละเอียดปัญหา/สาเหตุ กลุ่มเป้าหมาย 
ตำบลแม่แตง 1. วิทยากรประจำโรงเรียน

ผู้สูงอายุ 
2. การจัดการผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มผู้สูงอายุ 

1. ขาดวิทยากรกระบวรการ 
เพ่ือความต่อเนื่องในการ
สอน และจัดกิจกรรมที่
หลากหลายต่อผู้สูงอายุ 
2. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ใน
ชุมชน ยังไม่มีการส่งเสริม
การตลาดที่กว้างขวาง และ
ยังไม่มีตราสินค้าที่เป็นอัต
ลักษณ์ของตนเอง 

1. ผู้สูงอายุติดสังคม 
2. เตรียมผู้สูงอายุ 

 
4) ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่

นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของภาคีภาค
ประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

4.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ทุนและศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับจังหวัด  ในประเด็นการ
พัฒนาศักยภาพและนักสานพลังเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยเชียงใหม่ ของภาคีภาค
ประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 
 
 
 
 
 



ปัญหา 
รายละเอียด

ปัญหา/สาเหต ุ

กลุ่มเป้าหมาย/               
ผู้ประสบ
ปัญหา/               

ผู้ร่วมแก้ปัญหา 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

คำถามวิจัย/พัฒนา 

ข้อมูลสนับสนุน 

ทุนและศักยภาพ นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ 

การพัฒนา
เมือง 
เครือข่าย 
องค์กร กลุ่ม 
และคน เพื่อ
รองรับสังคม
สูงวัย 

การพัฒนา
เมือง เครือข่าย 
องค์กร กลุ่ม 
และคน เพื่อ
รองรับสังคมสูง
วัย เป็นสิ่งที่ท้า
ทาย และเป็น
สิ่งที่หลายภาค
ส่วน ต้อง
กลับมาคิด 
และหา
แนวทาง
ร่วมกันว่า จะ
ทำอย่างไร ให้
ภาคเครือข่าย
เหล่านี้ เข้ามา
มีบทบาท
สำคัญที่จะ
ขับเคลื่อนการ
ทำงาน ในแต่
ประเด็น ให้
เป็นการทำงาน

1. เครือข่าย
คนทำงาน
จังหวัดเชียงใหม่
ด้านประเด็น
ผู้สูงอาย ุ
2. ผู้สูงอาย ุ
3. องค์กร/
หน่วยงาน
ภาครัฐ 
4. ภาคเอกชน 
5. กลุ่ม/มูลนิธิ/
สมาคม 

1. 
รวบรวม
ข้อมูลเพื่อ
เป็นฐาน
การคิด
และ
พัฒนา
ร่วมกัน 
2. การ
ค้นหา
พื้นที่
ต้นแบบ 
และถอด
ความรู ้
3. การ
ออกแบบ
การพัฒนา
สังคมสูง
วัย 
4. การ
นำเสนอ
แนวทาง 

1. พื้นที่ตำบลมีภาพฝันหรือวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายในการ
ทำงานผูสู้งอายุอย่างไร หรือ เป้าหมายคืออะไร 
2. ทำไมจึงได้คิดที่จะทำงานด้านการพัฒนาผูสู้งอายุ มีการ
วิเคราะห์สถานการณป์ัญหาพื้นที่อย่างไร ใช้ข้อมูลไหน ได้ข้อมลู
มากจากไหน 
3. นำใช้ข้อมูลพื้นที่อยา่งไร 
4. มีกระบวนการการดำเนนิกิจกรรมต่างๆอย่างไร มีใครเข้ามามี
ส่วนรวมบา้ง มีวิธีการดึงการมีสว่นร่มจากคนตา่งๆอย่างไร 
5. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามที่วางแผนหรือตั้งใจหรือตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร 
6. ปัจจัยแห่งความสำเร็จทีไ่ด้คอือะไร 
7. ปัจจัยอุปสรรคที่พบคืออะไร และมีการดำเนนิการแก้ไข
อย่างไร 
8. ท่านให้คะแนนตนเองเท่าไหร ่10 คะแนนเต็มท่านให้กี่
คะแนน ถ้าทำโครงการแบบนี้อีกท่าจะพฒันาหรือปรับปรุง
กระบวนการไหน อย่างไร 

1. ชมรมผู้สูงอายุจังหวัด
เชียงใหม่ 
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. กองเลขาสมัชชาสุขภาพ 
4. สาธารณสุขจังหวัด 
5. มูลนิธิ/องค์กรในจังหวัด
เชียงใหม่ 
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. พัฒนาสงัคมและความ
มั่นคงจังหวัดเชียงใหม ่
8. ภาคีสื่อจังหวัดเชียงใหม่ 
 

1. งานวิจัยของคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2. ธรรมนูญสุขภาพ 
3. โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลแม่ข่า 
4. เครือข่ายโรงเรียน
ผู้สูงอายุจงัหวัดเชียงใหม่ 



ปัญหา 
รายละเอียด

ปัญหา/สาเหต ุ

กลุ่มเป้าหมาย/               
ผู้ประสบ
ปัญหา/               

ผู้ร่วมแก้ปัญหา 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

คำถามวิจัย/พัฒนา 

ข้อมูลสนับสนุน 

ทุนและศักยภาพ นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ 

เพื่อรองรับ
สังคมสูงวัย ให้
เป็นทิศทาง
เดียวกัน 
ภายใต้แนวคิด 
ร่วมกันคิด
ร่วมกันเดิน 
เพื่อเป้าหมาย
การพัฒนาที่
ยั่งยืนของคน
เชียงใหม่ 

เพื่อ
นำไปสู่
การพัฒนา
เป็น
นโยบาย
สาธารณะ 



4.2) กรณีตัวอย่าง ชุดความรู้ นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือประสบการความสำเร็จที่เป็นแบบ
ปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ชื่อผลงาน: โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ข่า นวัตกรรม 0 บาท 

      ที่อยู่ 330 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ชื่อเจ้าของผลงาน องค์กรผู้สูงอายุตำบลแม่ข่า 
ที่มาและแนวคิดการดำเนินการ 

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ข่า เกิดข้ึนจากการสร้างกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ  ตำบลแม่ข่า ใน
ปี พ.ศ.2558 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุตำบลแม่ข่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้หลักการ “แก่อย่างมีคุณค่า ชรา
อย่างมีคุณภาพ” คือ การรวมเอาวิชาความรู้ทักษะอาชีพ ภูมิปัญญาวัฒนธรรมในพ้ืนที่ ก่อให้เกิดกลุ่มอาชีพ
สามารถสร้างรายได้ และการพัฒนาชุมชน ภายใต้หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุสูงวัยสร้างเมือง โดยเทศบาลตำบล
แม่ข่าได้ดำเนินการร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ จัดทำเอกสาร มีการประชุม ตั้งคณะกรรมการและข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือ
จดทะเบียนในนามองค์กรผู้สูงอายุตำบลแม่ข่า โดยจัดเวทีประชาคมลงความเห็นกับผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านใน
ตำบลแม่ข่า เพ่ือให้ผู้สูงอายุลงมติรับองค์กรผู้สูงอายุ และร่วมเป็นสมาชิกองค์กร มีการร่างระเบียบองค์กร
แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกประธาน และได้จดทะเบียนเป็น“ องค์กรสาธารณประโยชน์ ”ภายใต้ชื่อว่า 
“องค์กรผู้สูงอายุตำบลแม่ข่า” ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์( พม. )มีประธานคนแรกชื่อนายสม กันทาซาว   โดยเทศบาลตำบล
แม่ข่า ได้ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ข่า คณะสงฆ์ตำบลแม่ข่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอฝาง และภาคีเครือข่ายตำบลแม่ข่า ได้ร่วมกันเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น มี
กิจกรรมทุกเดือนโดยเริ่มจากโรงเรียนผู้สูงอายุสัญจรไปยังวัดต่าง ๆ โดยได้ทดลองจัดกิจกรรมที่แรก ณ วัดห้วย
โจ้ตำบลแม่ข่าเพ่ือเตรียมความพร้อมให้ชุมชนในการตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและเพ่ือกระตุ้นความสนใจแก่ผู้สูงอายุ
ทุกหมู่บ้าน จนนำไปสู่การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างถาวร ณ วัดศรีบัวเงิน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ข่าโดยมีผู้ใจบุญ
และหมู่บ้านต่าง ๆ หมุนเวียนมาเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารว่าง  วิทยากรก็มาด้วยจิตอาสาไม่รับ
ค่าตอบแทนการสอน และเปิดเรียนทุกวันพุธที่ 2 และพุธที่ 4 ของทุกเดือน  โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้สูงอายุได้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนในสิ่งที่อยากเรียน 

นอกจากนั้น ยังได้มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 13 หมู่บ้านเพ่ือให้ผู้สูงอายุ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของผู้สูงอายุในหมู่บ้านตนเอง โดยการให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน
ระดับหมู่บ้าน และร่วมกิจกรรมในระดับตำบล ประธานชมรมผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน จะร่วมประชุมหารือวางแผน
และจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของชมรมผู้สูงอายุในระดับตำบล ทำให้
ผู้สูงอายุได้ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร
ผู้สูงอายุในอนาคตตามหลักการคือ “ ดำเนินการโปร่งใส  บริการด้วยใจ  แก้ไขทุกปัญหา พัฒนาอย่างเป็น
ระบบ ” เพ่ือให้เป็นหน่วยกิจกรรมท่ีขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุ 

ในปี พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลแม่ข่าได้รับงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ หรือ สสส. เข้ามาพัฒนาผู้สูงอายุ โดยใช้หลัก 5 อ. 5 ก.  เกิดเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ระบบบริหาร
จัดการองค์กรผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม ” เพ่ือทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ  ทำให้งานด้านผู้สูงอายุเกิดความโดด
เด่นในเรื่องการบริหารจัดการและเป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ สามารถเป็นต้นแบบในการ
บริหารจัดการผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม ขยายผลไปยังชุมชนต่าง ๆ ที่สนใจ นอกจากนั้นยังได้รับงบประมาณจาก 
สปสช. และงบอุดหนุนองค์กรสาธารณประโยชน์จากเทศบาลตำบลแม่ข่า ในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้



ผู้สูงอายุ  มีหน่วยงานต่าง ๆ จากภายนอกมาร่วมกิจกรรม ได้แก่ ครู กศน.อำเภอฝาง เป็นครูฝึกสอนอาชีพใน
ระยะสั้น  รพ.สต.แม่ข่า เป็นครูให้ความรู้ด้านสุขภาพ ครูภูมิปัญญามาให้ความรู้เรื่องอาชีพ สมุนไพรกับอาหาร 
คณะสงฆ์มาให้ความรู้ด้านพุทธศาสนา และจิตอาสามาเป็นครูให้ความรู้ด้านกฎหมาย ฯลฯ  โดยมีคณะครูและ
บุคลากรจากโรงเรียนบ้านหล่ายฝาง  สังกัดเทศบาลตำบลแม่ข่า  ทำหน้าที่จัดทำหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่ง
ถอดบทเรียนจากครูผู้สอน ได้แก่ รพ.สต.แม่ข่า  กศน.อำเภอฝาง คณะสงฆ์ตำบลแม่ข่าและครูภูมิปัญญา 
ปราชญ์ชุมชน เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มารวบรวมเป็นหลักสูตรการเรียนรู้สูงวัยสร้างเมือง ซึ่งทุกกระบวนการ
จัดทำหลักสูตรได้ประชุมครูผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกครั้ง เพ่ือนำไปสู่การคิดร่วมกันบนพ้ืนฐานแนวคิด
ที่ว่า“ ผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีศักยภาพ ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีส่วนร่วม ทำประโยชน์ให้สังคม 
และส่งเสริมการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้ สูงอายุ และมีสาระการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้สูงอายุ
สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพ่ิมโอกาสในการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน ” เกิดเป็น
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ข่า ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 4 ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนครอบคลุม
ผู้สูงอายุทั้ง  13 หมู่บ้านของตำบลแม่ข่า และมีเป้าหมายที่จะขยายผล ให้คนที่เข้าสู่วัยเตรียมผู้สูงอายุ ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในโรงเรียนมากขึ้น และให้ทุกกลุ่มวัยในชุมชน เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุผู้เป็นปูชนียบุคคลที่
ทรงคุณค่าของตำบลแม่ข่าต่อไป 

กรอบแนวคิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ข่า โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ข่า ได้ดำเนินการภายใต้
แนวคิดของกรมกิจการผู้สูงอายุที่มุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ เพ่ือให้
ผู้สูงอายุ  ได้เรียนรู้  พัฒนาทักษะ ในการดูแลตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยอยู่ บน
พ้ืนฐานแนวคิดที่ว่า... “ ผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีศักยภาพ ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีส่วนร่วมทำ
ประโยชน์ให้สังคม และส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ  โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้สูงอายุ   สาระการ
เรียนรู้จะต้องทำให้ผู้สูงอายุสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบัน  เพ่ิมโอกาสในการรวมกลุ่มในลักษณะ
เครือข่ายหรือชุมชน ”                        

การดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม  โดยทุกภาคส่วน “ร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมสร้าง” และมี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ   ซึ่งส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
รู้เท่าทันเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น   ได้เหมาะสมตามวัย เรียนรู้ทักษะทางอาชีพ  สามารถนำไปประกอบอาชีพ 
สร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยเหลือตนเอง ดำรงตนอยู่ในสังคมได้ต่อไป 
 
 
ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

ศูนย์การเรียนรู้จำนวน 20 ศูนย์การเรียนรู้ของตำบลแม่ข่า มีดังนี้  
 1. ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลแม่ข่า 
 2. ศูนย์การเรียนรู้สถาบันจัดการเงินทุนชุมชน หมู่ที่ 9 
 3. ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน หมู่ 12 
 4. ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ข่า 
 5. ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าพื้นเมือง โดยแม่อุ้ยดี พรรณแก้ว หมู่ 3 
 6. ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าบง หมู่ 3 
 7. ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มจักรสานและกลุ่มไม้กวาด หมู่ 4 หมู่ 6 และหมู่ 13 
 8. ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีพื้นเมือง ศ.วารีศิลป์ หมู่ 2 และ หมู่ 4 
 9. ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มผลิตสมุนไพรลูกประคบและสมุนไพรพ้ืนบ้านโรงเรียนผู้สูงอายุ 



 10. ศูนย์การเรียนรู้กายอุปกรณ์ เทศบาลตำบลแม่ข่า 
 11. ศูนย์เรียนรู้การทำชาเจียวกู่หลาน หมู่ 5 
 12. ศูนย์เรียนรู้บ้านรักษ์สุขภาพ หมู่ 4 
 13. ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชน หมู่ 13 และศูนย์พ่อพอเพียง ร.9 
 14. ศูนย์เรียนรู้บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7  
             15 ศูนย์เรียนรู้บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 9 
 16. ศูนย์เรียนรู้บ้านศิลปะ หมู่ 5 
 17. สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโรงเรียนบ้านหล่ายฝาง สังกัดเทศบาลตำบลแม่ข่า 
 18. กู้ชีพกู้ภัยดอกข่า เทศบาลตำบลแม่ข่า 
 19. ศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข่า 
           20. โคก หนอง นา ศูนย์บ้านปราชญ์ หมู่ที่ 8 
 

รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 
มีผู้ที่เก่ียวข้องประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน/แหล่งเรียนรู้ คือ ผู้นำหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทใน

การร่วมปฏิบัติการเพ่ือหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นจัดการชุมชน บนความร่วมมือแบบ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมสุข ด้วยหลัด บ ว ร ส+ค และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและนอกชุมชนที่
เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ คณะครูในโรงเรียนบ้านหล่ายฝาง และศูนย์จัดการเครือข่ายเทศบาล
ตำบลแม่ข่า มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงาน
ภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มขององค์กรส่วนตำบลภายนอกตำบลแม่ข่า  มีบทบาทหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้ง
กำลังคน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและ
ทรัพยากรจากแหล่งอ่ืน 

 
การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมของเทศบาลตำบลแม่ข่า โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากเทศบาลตำบลแม่ข่า  
เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงาน บริหารงาน บริหารคน ตัดให้มีนโยบาย
สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของ อปท. เพ่ืออำนวยการ และประสานงาน เพ่ือพัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 

 
จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

ตำบลแม่ข่าตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมือง
เชียงใหม่ ระยะทาง 134 กิโลเมตร มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นลักษณะที่ราบ สลับเชิงเขา มีเนื้อที่ทั้งหมด 
91.46 ตารางกิโลเมตร หรือ 57,162.51 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่และ
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายแบ่งเขตการปกครอง เป็น 13 หมู่บ้าน ดังนี้จำนวน  2,842  ครัวเรือนอยู่ใน
เขต เทศบาลตำบลแม่ข่า เต็มทั้งหมู่บ้าน มีจำนวน 11 หมู่บ้าน  และในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จำนวน 2 



หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร ชาย จำนวน 3,651 คน หญิง จำนวน 3,816 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,467 คน 
และพบว่าหมู่บ้านในตำบลแม่ข่าท่ีมีประชากร มากท่ีสุดคือ หมู่ 6 บ้านหล่ายฝาง จำนวน 919 คน  หมู่บ้านที่มี
ประชากร น้อยที่สุดคือ หมู่  1  บ้านสบข่า  จำนวน  30  คนลักษณะเศรษฐกิจของตำบลแม่ข่า จะมี การ
ประกอบอาชีพได้แก่ ด้านเกษตรกรรม เช่น การทำนา จำนวน 102 คน ทำสวน เช่น ลิ้นจี่ ลำไย แตงโม ส้ม
สายน้ำผึ้ง จำนวน 452 คน ทำไร่ข้าวโพด จำนวน 51 คน ด้านปสุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู วัว ไก่ 
จำนวน 138 คน และอาชีพค้าขาย จำนวน 497 คน รับจ้างทั่วไปจำนวน 1,330 คน กำลังศึกษา จำนวน 254
คน(ข้อมูลจาก จปฐ.2561 และข้อมูลจาก TCNAP) 

ด้านสังคมวัฒนธรรมประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 88 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือ คริสต์ และ
อิสลาม ร้อยละ 10 ละ 2 ตามลำดับ มีวัด จำนวน 12 วัด โดยมีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ งาน
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประเพณีแห่ไม้ค้ำและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุงานประเพณียี่งานตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ
ลุ่มน้ำฝาง ประเพณีตานข้าวใหม่ ประเพณีกินวอ ประเพณีปอยส่างลอง เป็นต้น 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ตำบลแม่ข่ามีทรัพยากรป่าไม้ประเภทป่าเบญจพรรณ 
ป่าชุมชนตำบลแม่ข่าตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 8  บ้านเด่นเวียงไชย ตำบลแม่ข่า ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าชุมชน โดยมีพ้ืนที่
จำนวนทั้งสิ้น 870  ไร่ แหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น อ่างเก็บน้ำจำนวน 1 แห่งลำน้ำ  ลำห้วยจำนวน 12 สายลำน้ำ  
ลำห้วยจำนวน 12 สายเป็นต้น 

ด้านการศึกษามีโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 5 แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 แห่งที่ อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านจำนวน 14 แห่ง 
การขับเคลื่อนผู้สูงอายุด้วยกระบวนการสร้างสุขภาวะโดยใช้พื้นที่เป็นฐานการพัฒนา 

ในปี2558 เทศบาลตำบลแม่ข่า ได้เข้าร่วมการพัฒนาสุขภาวะชุมชน ร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำแพร่
พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะศูนย์จัดการเครือข่ายภายใต้โครงการ“เสริมพลังเครือข่ายชุมชน
ท้องถิ่นจัดการตนเองสู่สังคมน่าอยู่” ได้เชิญชวนให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในโครงการ โดยดำเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน หรือ TCNAP ทำให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน เช่น ข้อมูลประชากร ข้อมูลอาชีพและเชิงชาติ
พันธ์วรรณนา หรือ RECAP ซึ่งจะทำให้ทราบข้อมูลทุนและศักยภาพของชุมชน ได้แก่ ทุนด้านบุคคล ทุนด้าน
กลุ่มและองค์กรและทุนที่จะเป็นปัจจัยเสริมในการพัฒนาที่มีอยู่ในพ้ืนที่ โดยมีโปรแกรมประมวลผลข้อมูลและ
สรุปผลเป็นสถิติออกมาเป็นลำดับ เมื่อนำเอาข้อมูลทั้งสองส่วนมาประกอบในการวางแผนงานสำหรับกิจกรรม
หรือโครงการต่างๆของเทศบาลตำบลแม่ข่าสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่าง
ตรงจุดมากข้ึน 

ในปี พ.ศ.2560ได้ยกระดับโดยทำหน้าที่เป็น “ศูนย์การเรียนรู้เฉพาะประเด็นการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการองค์กรผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม เป็น
การบูรณาการร่วมกันทำงานระหว่างเทศบาลตำบลแม่ข่า กับ องค์กรผู้สูงอายุตำบลแม่ข่า  และภาคีเครือข่าย 
อาทิ วัด รพ.สต. กศน. อสม. และ อผส. เป็นต้น ได้มีการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ ครอบคลุมด้านส่งเสริม
สุขภาพ ด้านอาชีพ และด้านวิชาการ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมตามแนวคิดที่ว่า “สร้างทักษะชีวิต มีจิตอาสา 
พัฒนาส่งเสริมอาชีพ และสุขภาพที่ดี”มีเป้าหมายคือการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยมีแนวทางการพัฒนา
ระบบดูแลผู้สูงอายุมาเป็นระยะ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก รูปแบบกิจกรรม
หลากหลายที่ตอบสนองความต้องการและสะท้อนสถานการณ์ปัญหาของผู้สูงอายุตำบลแม่ข่า ที่เข้าสู่สังคมผู้สูง
วัยอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งคณะทำงานได้ร่วมด้วยช่วยกันผลิตกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพ เช่น กลุ่ม
สมุนไพร ลูกประคบ การทำสบู่ เป็นต้น การค้นหาแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือให้ตำบลแม่ข่ามีแหล่งเรียนรู้ที่ควร
ค่าแก่การศึกษา การอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมที่มีอยู่ โดยดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชน ก่อเกิด



พ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้ 15 แห่ง การส่งเสริมสุขภาพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุได้ดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง 
การนำสมุนไพรพ้ืนบ้านมาเป็นแนวทางในการพัฒนา การส่งเสริมความรู้ทั่วไป เพ่ือมุ่งให้ความรู้รอบตัว เพ่ือ
การเตรียมความพร้อมที่จะอยู่ในสังคมของผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ไม่เป็นภาระของลูกหลาน ดังนั้นการ
ดำเนินงานผู้สูงอายุดังกล่าว ได้ยึดหลักตามแนวทาง 5 อ 5 ก เพ่ือกำหนดกิจกรรมโดยให้เชื่อมโยงกับ ๖ ชุด
กิจกรรม เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของที่วางไว้ 

ในปี 2562 เทศบาลตำบลแม่ข่า จัดสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโรงเรียนบ้านหล่ายฝาง สังกัด
เทศบาลตำบลแม่ข่า เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นอกจากความรู้ในห้องเรียน โดย
นำเอาธรรมชาติรอบตัวมาเป็นเครื่องเล่นทั้ง 5 ฐาน แต่ละฐานของสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา จะส่งเสริมให้เด็ก
ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง ไปพร้อม ๆ กับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยเทศบาลตำบลแม่ข่า ได้
ดำเนินการจัดสร้าง ร่วมกับโรงเรียน สมาคมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน จนเกิด
สนามเด็กเล่นในโรงเรียน  
 
วิวัฒนาการของกระบวนการพัฒนาตำบลแม่ข่า 

เส้นทางการพัฒนาตำบลแม่ข่า แบ่งเป็น 3 ระยะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ระยะที่ 1 การเปลี่ยนผ่านจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล(ก่อนปี พ.ศ.2540) มุ่ง

แก้ไขปัญหาของประชาชนมีเหตุการณ์และสถานการณ์สำคัญของการพัฒนาชุมชน คือ ในระยะที่ 1 ประชาชน
ขาดสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งมีสภาตำบลทำหน้าที่พัฒนาหมู่บ้านแต่ยังไม่ทั่วถึง เพราะ
งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง
เพียงพอ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ มีการพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ดีพอต่อความ
ต้องการของประชาชน  

 ดังนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้สภาตำบล ยกฐานะเป็นองค์การ
บริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ นำไปสู่การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อให้เกิดการก่อตัวและ
กำหนดนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกิดการรวมกลุ่มของชมรมผู้ สูงอายุ 13 
หมู่บ้าน เกิดการจัดการกองทุนต่างๆ เพื่อการออม การจัดสวัสดิการชุมชน ผ่านธนาคารออมสิน มีต้นแบบการ
จัดการเงินทุนชุมชน หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ข่า ภายหลัง
เปลี่ยนแปลงเป็น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลแม่ข่า มีการสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน สู่กลุ่มต่างๆ เพื่อการลงทุน และต่อยอดเศรษฐกิจ 

ระยะที่ 2 การยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล (ปี พ.ศ.2556) มี
เหตุการณ์และสถานการณ์สำคัญของการพัฒนาชุมชน คือ ในระยะที่ 2 เทศบาลตำบลแม่ข่าได้จั ดตั้งขึ้นตาม
ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยความต้องการของประชาชนในตำบลแม่ข่าเพ่ือให้มีงบประมาณในการ
พัฒนาให้ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ตำบลแม่ข่า โดยมีเขตการเลือกตั้งจำนวน 2 เขต สามารถนำโครงการตามความ
ต้องการของประชาชนมาพัฒนา ได้ตรงจุด ทันท่วงที ผ่านตัวแทนของเขตเลือกตั้ ง เกิดการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในพ้ืนที่ตำบลแม่ข่า ผู้บริหารท้องถิ่นจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
ช่วงวัย เกิดการจัดตั้งศูนย์กู้ชีพกู้ภัยดอกข่า เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ในยามฉุกเฉิน การจัดตั้งศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยได้รับงบประมาณ
จัดสร้างอาคารที่ทำการ เกิดการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ขึ้น เพ่ือดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เกิด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ข่า เพ่ือสนับสนุนเงินงบประมาณแก่โครงการด้านสุขภาพ เป็นต้น 
นอกจากนั้น เทศบาลตำบลแม่ข่า ยังได้รับการถ่ายโอนโรงเรียนบ้านหล่ายฝาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ



การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ รวม
ไปถึงให้การสนับสนุนเงินงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ตำบลแม่ข่า ผ่าน
โครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม จึงทำให้การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้รับดูแลอย่างทั่วถึง  

 อย่างไรก็ตามเทศบาลตำบลแม่ข่ามีประชากร 7,467 คนพบว่ามีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มจำนวนมากขึ้น 
นำไปสู่ปัญหาการดูแลผู้สูงวัยที่ไม่ทั่วถึง โดยยังขาดระบบดูแลผู้สูงอายุการส่งเสริมรายได้ สวัสดิการ และขาด
หน่วยงานที่จะมาแก้ไขปัญหา แม้ว่าเทศบาลตำบลแม่ข่า จะมีศูนย์ ศพอส. ประจำตำบล แต่ก็ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงเพราะขาดปัจจัยดังที่กล่าวมาข้างต้น 

ระยะที่3 ระยะการรวมกลุ่มสู่การพัฒนาเป็นตำบลแม่ข่าสุขภาวะ (ปี พ.ศ.2558 ถึงปัจจุบัน)  
1) เกิดการรวมกลุ่มในตำบลและการดูแลผู้สูงอายุ มีเหตุการณ์และสถานการณ์สำคัญของการพัฒนา

ชุมชน คือ พ้ืนที่ตำบลแม่ข่า มีองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทุนเดิมที่เข้มแข็ง เทศบาลตำบลแม่ข่า จึง
ปรึกษาหารือกับชมรมผู้สูงอายุ 13 หมู่บ้าน โดยจะนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาแก้ไขปัญหาประชากรผู้สูงอายุที่
เพ่ิมขึ้น จึงนำไปสู่การตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ข่า ในเดือนสิงหาคม 2558 ตำบลแม่ข่า กศน.ตำบลแม่ข่า 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข่า อผส. อสม.และภาคีเครือข่าย เพ่ือจัดฐานการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ 
ด้านการพัฒนาอาชีพ และด้านส่งเสริมสุขภาพ แต่การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุมีข้อจำกัด ในด้าน
งบประมาณ และการดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่อง จึงนำไปสู่การจัดตั้งองค์กรผู้สูงอายุตำบลแม่ข่า วันที่ 2
กรกฎาคม 2559เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือจัดหาทุน และจัดตั้งกลุ่มสวัสดิการ
ดูแลผู้สูงอายุทั้ง ๑๓ หมู่บ้านอีกทั้งในช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีการรวมกลุ่มภายในชุมชน ในหลายๆด้าน ได้แก่ 
กลุ่มเกษตรเพ่ือการผลิตและแปรรูปอาหาร กลุ่มจักสาน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มประปาหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี
ตำบล ชมรมมัคนายก สภาวัฒนธรรม สภาเด็กและเยาวชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ โดยมีระเบียบ ข้อ
กฎหมายรองรับการจัดตั้งกลุ่มต่างๆด้วย 

2) การพัฒนาเป็นตำบลสุขภาวะ มีเหตุการณ์และสถานการณ์สำคัญของการพัฒนาชุมชน คือ 
เทศบาลตำบลแม่ข่า ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ในด้านหนึ่งจึงพยายามหาแหล่งประมาณจาก
ภายนอกเพ่ือมาช่วยเหลือองค์กรผู้สูงอายุ จึงนำไปสู่การเข้าร่วมเครือข่ายตำบลสุขภาวะ กับศูนย์จัดการ
เครือข่ายน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูล  TCNAP, RECAP ทำให้
ทราบถึงข้อมูลด้านผู้สูงอายุ และสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนและได้ดำเนินงานตาม “โครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการองค์กรผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้
เกิดความม่ันคง ยั่งยืน ก่อให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ นวัตกรรม และหลักสูตรด้านการดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ
ดังกล่าว สามารถส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านอ่ืนๆตามมา ได้แก่ การเกิดธรรมนูญสุขภาพดี วิถีแม่ข่า เพ่ือ
กำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านสุขภาพของตำบล การกำหนดกติการ่วมกันของชุมชนเพ่ือการจัดการเรื่อง
สุขภาพ เกิดการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือคนในสังคมท่ีถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เป็นกลุ่มจิตอาสา เพ่ือช่วย ผู้ป่วยติดเตียง 
ผู้พิการ และผู้สูงอายุไร้ที่พ่ึง เกิดการรวมกลุ่มด้านสุขภาพของชุมชน ได้แก่ กลุ่มรำวงย้อนยุค กลุ่มฟ้อนเล็บ รำ
ไม้พลอง กลุ่มสมุนไพร โดยได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลแม่ข่า  เกิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาใน
โรงเรียน โดยการสนับสนุนจาก สสส. ทำให้ผู้ปกครองและคณะครู ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของ
ลูกหลาน และชุมชนได้ตื่นตัวร่วมกันที่จะรณรงค์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ เกิดด่านชุมชน และหน่วยบริการ
ร่วมระหว่างท้องที่และท้องถิ่น สามารถลดอุบัติเหตุ การสูญเสีย เกิดหมู่บ้านปลอดเหล้า วัดปลอดเหล้า และ
กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา 
 



ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
1) ชุมชนท้องถิ่นสามารถจัดการตนเอง มีการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุและคนในชุมชน 
2) ชุมชนท้องถิ่นมีการดำเนินนโยบายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและกระบวนการนโยบายสาธารณะมี

ส่วนร่วมและการใช้ข้อมูลในการออกแบบและตัดสินใจเชิงนโยบายของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือการจัดการ และ
เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย 

3)  มีการรวมตัวกันในในรูปแบบเครือข่าย ที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพทาง
สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และสภาวะแวดล้อม ที่จะมีผลต่อการพัฒนาในทุกด้าน 
 
ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืนๆ 

สอดคล้องกับข้อเสนอนโยบายเกี่ยวกับ 1) ส่งเสริมอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้ 2) สร้างเครือข่าย
โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดและภาค 3) สนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 4) สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และ
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงานกับภาคี 4 องค์กรหลักในพื้นที่ 5) การจัดสวัสดิการที่ยั่งยืน 
 
การขยายและต่อยอดงานเดิม 

1. มีการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น คือ การจัดการระบบการทำงานของตำบล การพัฒนา
งานด้านต่างๆ ของตำบล ทั้งที่เป็นการพัฒนาตามนโยบาย การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ เน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการปฏิบัติทั้งหมดอยู่ใน
กรอบและระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับตัวที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดยเกี่ยวข้องกับงานและกิจกรรม 5 ด้าน คือ (1) ด้านสังคม (2) ด้าน
เศรษฐกิจ (3) ด้านสุขภาพ (4) ด้านสภาวะแวดล้อม และ (5) ด้านการเมืองการปกครอง 

2. มีการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนคลอบคลุมทุกมิติ 
คือ การประเมินและถอดบทเรียนทุนทางสังคมของพ้ืนที่ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลจากปฏิบัติการที่จะส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการสร้างเสริมสุขภาวะอันจะทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพดีขึ้น 

3. เกิดนวัตกรรม คือ ก่อเกิดรูปธรรมนวัตกรรมใหม่ๆ กระบวนการนำใช้ความคิดใหม่ สิ่งประดิษฐ์
ใหม่ แนวทางและวิธีการทำงานใหม่ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น การเพ่ิมคุณค่า 
การเพ่ิมผลผลิต การเพ่ิมผลตอบแทน การเพ่ิมคุณภาพ การลดค่าใช้จ่าย การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและเพ่ิมปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้นเพ่ือใช้ในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 

4. เกิดการจัดการเรียนรู้ หรือหลักสูตร คือ การประมวลข้อมูลทุนและศักยภาพ และองค์ความรู้ที่
เกิดจากกระบวนการรวบรวมความรู้ การถอดบทเรียนการทำงานของเทศบาลตำบลแม่ข่า และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเครือข่าย ที่ได้จากการศึกษาชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน 
(RECAP)และการนำใช้ข้อมูลจากการจัดทำระบบข้อมูลตำบล (TCNAP)ในการเพ่ิมศักยภาพการจัดการตนเอง
ของชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะ โดยจัดทำเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายในพ้ืนที่ (หลักสูตรภายใน) และ
แนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับเครือข่าย ทั้งนี้เพ่ือนำใช้ในการถ่ายทอดให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

วิทยากรชุมชน คือ ผู้ที่มีความรู้ของตำบลที่มีความรู้อันอาจเกิดจากการสั่งสมหรือได้รับการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการปฏิบัติได้จริง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้กับตำบลเครือข่ายที่มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 



4.3) แผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่  
ประเด็นเชียงใหม่มหานครสุขภาวะของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

 
กิจกรรม ช่วงเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

- การถอดบทเรียนผลสำเร็จพื้นที่
ต้นแบบด้านงานพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุ 

มีค.64 -แนวทางการพัฒนาระบบสังคม
เพ่ือรองรับผู้สูงวัย 
-ข้อมูลนำเข้าสู่การขับเคลื่อน
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพประชาชน
และการป้องกันการเจ็บป่วยใน
ผู้สูงอายุ 

คณะกรรมการสร้างเสริมสุข
ภาวะจังหวัดเชียงใหม่ 

- การร่วมขับเคลื่อนการจัดการ
ปัญหาหมอกควัน 

ตลอดปี 
2564 

- แนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือ
จัดการปัญหาฝุ่นควันจังหวัด
เชียงใหม่ 

คณะกรรมการสร้างเสริมสุข
ภาวะจังหวัดเชียงใหม่ 
ร่วมกับคณะทำงานสภาลม
หายใจจังหวัดเชียงใหม่ 

-การขับเคลื่อนประเด็นสมัชชา
สุขภาพจังหวัดเชียงใหม่  

2564 -พัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วม 
-สร้างเครือข่ายการดำเนินงานสู่
การพัฒนาสุขภาวะประชาชน 

คณะกรรมการสร้างเสริมสุข
ภาวะจังหวัดเชียงใหม่และ
กรรมการสนมชชาสุขภาพ
เชียงใหม่ 

 
4.4) รายชื่อคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์ของภาคี

ภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 1. นายสุรเชษฐ์ บุญเทพ ประธานชมรมผู้สูงอายุเชียงใหม่ 

2. รศ.ดร.เดชา ทำดี คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 3. นายวีระยุทธ เทพนันท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ 
 4. นายยุทธพล ดำรงชื่นสกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมความพิการเชียงใหม่  
 5. นายอภิชาติ   ฆ้องกบ. เจ้าหน้าที่ประสานโครงการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ 
 6. นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา  ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน  (4PW) กองเลขานุการสมัชชาสุขภาพจังหวัด 
 7.รศ.วิลาวัณย์   เสนารัตน์ นกัวิชาการ / ที่ปรึกษากองเลขานุการสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ 
 8. พระฤทธิชัย อภิเมธี  ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ 
(CSR.CM) /ที่ปรึกษาขบวนสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ 
 9. นายศานติ์ภิสิทธิ์ ปัญญาทิพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ 
 10.นางอัญชลี สุใจคำ ประธานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ 
 11.นางลำดวน มหาวัน ผู้จัดการภาคมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ สำนักงานภาคเหนือ 
 12.นายสิงห์ทอง คล้ายมงคล รองประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 
 13.นายทนันท์ ภิวงค์งาม กรรมการชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 
 14. ดาบตำรวจรักษ์ศาล โปธิตา ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่สาว 



 15. นางนันท์นภัส ก๋องแก้ว คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน (4PW) กอง เลขานุการสมัชชาสุขภาพจังหวัด 
 16. นางสาวกนกจันทร์ มณีขัติวงศ์ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  (4PW) กองเลขานุการสมัชชาสุขภาพจังหวัด 

 
4.5) ข้อมูลอ่ืนๆ เพื่อการวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
- ข้อมูลหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

 ภาคีหลัก 
 1. สมัชชาสุขภาพเชียงใหม่ 
 2. สภาพลเมืองเชียงใหม่ 
 3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 4. หน่วยจัดการจังหวัดระดับมีจุดเน้นสำคัญ (โหนด FlagShip สสส.สำนัก6) 
 5. มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ 
 6. สภาลมหายใจเชียงใหม่ 
 7. เทศบาลตำบลแม่ข่า 
 8. เทศบาลตำบลออนใต้ 
 9. ขบวนสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ 
 10. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 11. ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ 
 12. กลุ่มแม่ญิงฮักถ่ินสันทราย 
 13. สมาคมวัฒนธรรมความพิการเชียงใหม่ 
 14. เครือข่ายเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ 
 15. ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 
 16. ชมรมผู้สูงอายุอำเภอ 
 17. เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 
 18. ชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ( ช อ บ.) 
 19. มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (HealthNet-North)  
 ภาคีหนุนเสริม 
 1. ทีมสื่อ สสส.จังหวัดเชียงใหม่และ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
 2. กขป. (คณะขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ)เชียงใหม่ 
 3. ทีมสื่อสารกขป.ผู้สูงอายุเชียงใหม่ 
 4. ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 5. สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. 
 6. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

ทต.เขื่อนผาก 
จุดแข็ง:  
1.นายกฯเป็นประธานโดยตรง  
2. มีโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชน 



3. มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง เช่น อาหาร ได้ รพสต., สถานีตำรวจ,กลุ่มแม่บ้าน ช่วยจัด
จำหน่าย   

4. มีสถานที่ของตนเอง เป็นโรงเรียนเก่าซ่ึงมีพ้ืนฐานโครงสร้างที่ดี มีสนามเปตอง, สนาม 
ฟุตบอล  

5. ได้รับงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่อง 
 

จุดอ่อน: 
1.บริหารโดยผู้บริหาร ซึ่งหากผู้บริหารไม่ดำรงตำแหน่งแล้ว นโยบายอาจจะไม่ได้รับการ

สนับสนุนต่อเนื่อง 
 
ทต. ดอยหล่อ  

จุดแข็ง : 
1. เทศบาลและชมรมผู้สูงอายุทำงานช่วยกันเป็นอย่างดี 
2. ชุมชนมีการเดินทางสะดวก รวมพลได้อย่างรวดเร็ว 
3. โดดเด่นด้านวิชาการ เนื่องจากนายกฯเคยเป็นคุณครู สามารถประสาน กศน. ซึ่งเป็น

พันธมิตรที่เข้มแข็ง ด้านประกอบอาชีพ 
4. เทศบาลฯ โดยปลัดฯ เป็นคนเอาใจใส่งานด้านนี้และเน้นองค์รวมในการจัดการ 
5. มีสวนสมุนไพรพูดได้ โดย ใช้ QR code สามารถรู้สรรพคุณ ซึ่งมีพ้ืนที่กว้างกว่า 2 งาน  

มีพืชหลากหลาย ร้อยชนิด ศึกษาดูงานได้ 
 

จุดอ่อน : 
1.ไม่มีผลิตภัณฑ์ของตนเองในการหารายได้  แต่เฉพาะมีนวด ที่โดยเบิกจากงบประมาณ

ค่าบริการจากบัตรทอง 
 
 

************************************** 
 

 


