
โครงการนวัตกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน
Smile service for all Songkhla



เพิ่มการเข้าถึงบริการซ่อมบ ารุง 
ยืม-คืน กายอุปกรณ์

สร้างต้นแบบศูนย์บริการ
ด้านการซ่อมบ ารุง แบบบูรณาการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนาระบบบริการสาธารณะ

ด้านกายอุปกรณ์



นวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

การพัฒนาระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

การสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้กับคนพิการ 

สร้างจิตส านึกและสร้างการมีส่วนร่วมในการ
จัดระบบบริการสาธารณะของภาคเอกชน



สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ 

เป้าหมายที่ 3. การมีสุขภาพ
และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 

SDGs 3.8 การเข้าถึงการบริการ
สาธารณสุขจ าเป็นที่มีคุณภาพ 

นวัตกรรม : เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการ
บริการสาธารณสุขจ าเป็น



นวัตกรรมกับความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล (3) การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้าง
โอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ

(5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสขุและสุขภาพของประชาชน 

การพัฒนาไปสู่
ประเทศไทย 4.0
โดยจะไม่ทิ งใคร

ไว้ข้างหลัง
และเกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 



Aged 
society

186,556 คน

ผู้สูงอายุติด
บ้านติดเตียง  
6,285 คน

Stroke 
17,085 คน

คนพิการ  
32,669 คน

ประชากรทั งสิ น 1,452,409 คน

พื นที่ 16 อ าเภอ  127 ต าบล

บุคคลที่มีภาวะพึ่งพงิในการดูแลสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง

242,595 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.93



ROOT 
CAUSE

ANALYSIS

สภาพปัญหา

การเส่ือม
สภาพ

ตามอายกุาร
ใช้งาน 

ไม่มี
ศูนย์
บริการ

ในการซ่อม
กายอปุกรณ์ 

รพ.ของรฐั
มีเจา้หนา้ที่
จ ากัด

ในการซ่อม
บ ารุง 

ข้อจ ากัด
ด้านงบ

ประมาณของ
หน่วยงาน
ภาครฐั

ขาดการ
บูรณาการ
ความรว่มมอื
ของหนว่ยงาน
ที่รับผิดชอบ

ความลา่ชา้
ในการ
ให้ความ
ช่วยเหลอื

กายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 



สร้างต้นแบบศูนย์บริการด้านการซ่อมบ ารงุ  การยืม-คืน รวมถึงการรับ
บริจาคกายอุปกรณ์แบบบูรณาการในพื นที่

สนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามาเป็นหุ้นสว่นในการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณะแบบยั่งยืน

น าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือสนับสนุน
การจัดบริการสาธารณะอย่างระบบและต่อเนือ่ง

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของโครงการนวัตกรรม 



ศูนย์ซ่อม
สร้างสุข
ชุมชน

อบจ.
สงขลา กรม

สุขภาพ
จิต

สปสช.
เขต 12

สสบ.เขต 
12

พมจ.
สงขลา

สสจ.
สงขลา

ว.เทคนิค
หาดใหญ่ธนาคาร

ออมสิน

บ.สยาม
อินเตอร์

บ.พิธาน
พาณิชย์

มูลนิธิ
ชุมชน
สงขลา

สมาคม
คนพิการ
สงขลา

สมาคม
อาสา
สร้างสุข

ชมรม
เพื่อนช่วย
เพื่อนคน
พิการ



ด้านบริหารฯ ด้านการเงินฯ ด้านการแพทย์ฯ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านพัฒนาระบบบริการฯ

ประธานอนุกรรมการ

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.นิคม  สุวรรณวร
คณะวิศวะฯ มอ.หาดใหญ่ 
ด้านพัฒนาข้อมูลและ IT

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข
อบจ.สงขลา

ด้านการติดตามประเมนิผล

ดร.ภานุมาศ  สุยบางด า
ผอ.วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย

ด้านศูนย์ซ่อมและผลิตกายอุปกรณ์

ผศ.ดร.เนตรนภา  คู่พันธววี
คณะพยาบาล มอ.หาดใหญ่ 
ด้านพิจารณากลั่นกรองโครงการ

นางศิรินารถ  ศิริบรรจง
พมจ.สงขลา 

ด้านการปรับสภาพบ้านฯ

ประธานคณะท างาน



ศูนย์ซ่อมบ ารุงกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 
ศูนย์รับบริจาคและศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือในพื้นที่

ปี 2562 น าร่อง



บริหารจัดการ : ๑๔ ภาคี
เครือข่าย

งบประมาณ : กองทุนฟื้นฟูฯ
อบจ.สงขลา  สปสช., สถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

จ.เชียงใหม่

ฐานข้อมูล : ๑๔ ภาคี
เครือข่าย 

พัฒนาฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ : 

คณะท างาน ITกองทุนฯ,สสจ.
สงขลา,มอ.หาดใหญ่, มูลนิธิ

ชุมชนสงขลา 

ค้นหา ประสาน
กลุ่มเป้าหมาย : ๑๔ ภาคี

เครือข่าย + แกนน า
สุขภาพในพื นที่

สถานที่ : วิทยาลัยการ
อาชีพในพื นที่

วิชาการ : สถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนครินทร์จ.เชียงใหม่, 
สสบ.เขต ๑๒ สงขลา ,พมจ.

สงขลา , สสจ.สงขลา

จ้างงานคนพิการท างานประจ า
ศูนย์ : บ.สยามอินเตอร์เนช่ัน
แนลฟู๊ด จ ากัด ,บ.แมสคอท 

โปรเอ็นจิเนียริง่ จ ากัด
บ.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต 

จ ากัด

ด้านการขนส่ง
กายอุปกรณ์ : อปท., รพ. 

บริษัทพิธานพาณิชย์ จ ากัด

ด้านการบริจาค : 
หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน  และภาค
ประชาสังคมในพื นที่  

การบริหารจัดการ
ด้านการเงิน : ธนาคารออม

สิน ภาค ๑๘

การประชาสัมพันธ์ : 
๑๔ ภาคีเครือข่าย

แผนภาพแสดงภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา “ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน”



1. รถนั่งคนพิการชนิดพับได้และพบัไม่ได้ 
2. รถโยก
3. เตียงนอน
4. เครื่องช่วยเดิน (Walking aids)  : ไม้ค้ ายันรักแร้    

ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา  ที่ช่วยฝึกเดินแบบมีล้อ 
5. เบาะรองนั่งส าหรับผู้พิการ 



อบรมช่างซ่อมสร้างชุมชน
ครอบคลุม 139 อปท.และ รพ.ท้ัง 16 อ าเภอ

พร้อมสนับสนุนชุดเคร่ืองมือซ่อมกายอปุกรณ์ข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี



ร่วมขับเคลื่อน
งานโดย 14 
ภาคีเครือข่าย

บริการซ่อม
โดย

คนพิการ

บริการฟรี
ทุกสิทธิ
การรักษา
พยาบาล

จ้างงานคนพิการโดยสถานประกอบการเอกชน

จิตอาสา 
เป็นผู้จัดการศูนย์ซ่อม



บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด  สาขาหาดใหญ่ 
บริการรับ-ส่งกายอปุกรณ์ ท่ัวท้ังจังหวดัสงขลา ร่วมกับ อปท.และ รพ.

ระบบการขนส่งกายอุปกรณ์
ภาคเอกชนเข้ามาเติมเตม็ระบบริการ



เชื่อมโยงเครือข่ายช่วยเหลือรวมเป็นหนึ่งเดียว



สงขลาเปิดประตูสู่เมืองที่เป็นมิตรกับคนพิการ

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  จังหวัดเชียงใหม่ 

สนับสนุน กายอุปกรณ์พระราชทาน มูลค่า 7,450,500 บาท  
เพื่อมอบแก่ อปท.ทั้ง 141 แห่ง  +  รพ.ทุกแห่งในจังหวัดสงขลา



การพัฒนานวัตกรรมกายอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการ

เอ้ือต่อการด ารงชีวติประจ าวนั
อย่างอสิระ  ลดภาวะพ่ึงพิง

ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย



เปิดด าเนินการ ปี 2563



MR. CRIS ALAN MECHLER  ชาวอเมริกัน เจ้าหน้าที่จาก องค์กร Wheels of 
hope สาขาประเทศไทย เริ่มปฏิบัติงาน ณ  ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน 

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่



น าระบบเทคโนโลยียุกต์ใช้ในการค้นหา
และส่งต่อข้อมูลจากระดับพื นท่ี

บันทึกและส่งต่อข้อมูลความ
ต้องการความช่วยเหลอืได้ง่ายและ
รวดเร็ว และเครือข่ายหนว่ยงาน
อื่นๆ ก็สามารถเข้ามาตรวจสอบ
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ท าให้
ฐานข้อมูลถูกต้องตรงกันไม่ตกหล่น
หรือซ  าซ้อน  ทั งยังสะท้อนความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
แท้จริง



โครงการพัฒนาและออกแบบระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ผู้สูงอายุ  และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดสงขลา 

ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

การออกแบบและพัฒนาระบบโปรแกรมฐานขอ้มูล Database System ศูนย์ซ่อมสร้างสุข
ชุมชน ศูนย์สร้างสขุชุมชน ธนาคารสร้างสุขชุมชน  ธนาคารกายอุปกรณท์ี่มีมูลค่าสงู



สรุปผลด าเนินงาน
ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน
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กราฟแท่งแสดงผลการด าเนินงานซ่อมบ ารุงกายอุปกรณ์ฯ 
ย้อนหลัง 3 ปี

จ านวนคน จ านวนครั ง
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กราฟแท่งแสดงผลการด าเนินงานด้านการ ยืม-คืน กายอุปกรณ์ฯ 
ย้อนหลัง 3 ปี

จ านวนคน จ านวนครั ง
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ปีงบประมาณ  2561 ปีงบประมาณ  2562 ปีงบประมาณ 2563

งบประมาณสนับสนุนศูนย์ซ่อมและผลิตกายอุปกรณ์จังหวัดสงขลา

อบจ. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
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กราฟแสดงค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการของหน่วยบริการทั ง 16 อ าเภอ



91.60%

93.60%

91.20%

91.80%

90.00% 90.50% 91.00% 91.50% 92.00% 92.50% 93.00% 93.50% 94.00%

การจัดโครงการครั งนี  สามารถยกระดับให้เป็นศูนย์รวมในการแก้ไขปัญหากาย
อุปกรณ์ระดับจังหวัดได้

การจัดโครงการครั งนี  ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาสังคมในการช่วยเหลือ

คนพิการด้านกายอุปกรณ์ และการสร้างอาชีพ

การจัดโครงการครั งนี  สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับคนพิการ ที่เข้า
ท างานในศูนย์ซ่อมและผลิตกายอุปกรณ์

การจัดโครงการครั งนี  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการด้านกายอุปกรณ์ให้ดีขึ น
ต่อไป

ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมและผลิตกายอุปกรณ์
จังหวัดสงขลา



การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

• ผลักดันการแก้ไขปัญหาในเชิง
ระบบเข้าสู่เวทีกลางระดับจังหวัด 
ระดับภาคและระดับประเทศ 
เพื่อบูรณาการท างานเข้าด้วยกัน

การถ่ายทอดโครงการนวัตกรรม 



31 การเผยแพร่ความรู้ และถอดบทเรียน
ร่วมกับ สนง.นวตกรรมแห่งชาติ

 NIA
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การเผยแพร่ความรู้ และถอดบทเรียนการด าเนินงานกองทุนฯ
วิทยากร ประเด็น “บทบาทท้องถิ่นกับการสร้างสุขภาวะระดับจังหวัด” 

และประเด็น  “สานเสริมพลังกลุ่มเปราะบาง  สร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน”


งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  ครั้งที่  12 กรุงเทพฯ
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การเผยแพร่ความรู้ และถอดบทเรียนการด าเนินงานกองทุนฯ

การถอดบทเรยีนการด าเนินงาน  ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน  โดยเขตสุขภาพเพือ่ประชาชน  

เขต ๑๒ เพื่อเผยแพร่แนวทางการด าเนนิงาน  ผ่านหนังสือชดุความรู้ 4 ประเดน็  งานประสานงาน
ของ กขป.เขต๑๑ และเขต ๑๒  และหนังสอืผีเสือ้ขยับปกี  เล่มที่ 7 ของมูลนิธิชุมชนสงขลา
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เผยแพร่การด าเนินงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
หนังสือพิมพ์โฟกัส  ปีที่ 22 ฉบับที่ 
1105 วันจันทร์ที่  9-15 กันยายน  
2562 หน้าที่ 32 เรื่อง นวตกรรม

ส าหรับเมืองและชุมชน “ ศูนย์ซ่อม
สร้างสุขชุมชน”

วารสาร อบจ.สงขลา  รายเดือน , 
ผ่านคลื่นวิทยุ “กระบอกเสียง อบจ.” 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงาน 
องค์กรต่างๆ



เพิ่มช่องทางการสื่อสารสาธารณะ

www.kongthun-sk.com
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ประกาศข้อบัญญัติการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2559

จัดตั งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
จังหวัดสงขลา พ.ศ.2558

แผนยุทธศาสตร์ อบจ.

ความยั่งยืนของโครงการนวัตกรรม 

MOU ร่วมสปสช.ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 



แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี แผนด าเนินงาน

ก าหนดนโยบาย และจัดสรรทรัพยากร 

แผนอัตราก าลัง



ได้รับการประเมินโครงการนวัตกรรม
แบบส ารวจการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานโครงการ 

(อบจ.)

ส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน)

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ร้อยละ ๙๒ 

91.60%

93.60%

91.20%

91.80%

90.00%90.50%91.00%91.50%92.00%92.50%93.00%93.50%94.00%

การจัดโครงการครั้งน้ี สามารถยกระดับให้เป็นศูนย์
รวมในการแก้ไขปัญหากายอุปกรณ์ระดับจังหวัดได้

การจัดโครงการครั้งน้ี ก่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชา

สังคมในการช่วยเหลือ…

การจัดโครงการครั้งน้ี สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ 
และรายได้ให้กับคนพิการ ท่ีเข้าท างานในศูนย์ซ่อม

และผลิตกายอุปกรณ์

การจัดโครงการครั้งน้ี ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการด้านกายอุปกรณ์ให้ดีข้ึนต่อไป

-ต้นแบบศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน
-จ านวนผู้รับบริการ
-DATA BASE
-MOU
-ระดับความพึงพอใจ



ผลกระทบของโครงการนวัตกรรม

สร้างความเสมอภาค  เพิ่มการเข้าถึง
บริการสาธารณะ

ลดภาระค่าใช้จ่ายของคนพิการ  
ลดต้นทุนการสั่งซื อของภาครัฐ  

สร้างอาชีพได้แก่คนพิการ

สร้างการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ
เพื่อสังคม 

ลดขยะที่เกิดจากกายอุปกรณ์



การประเมินผลโครงการนวัตกรรม
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

-จ านวนกายอุปกรณ์เครื่องชว่ยความพิการ
ที่ได้รับการซ่อมบ ารุง

-จ านวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงาน
-จ านวนช่างซ่อม-บ ารุงกายอุปกรณ์
-จ านวนภาคีเครือข่ายที่รว่มด าเนินงาน

-ต้นแบบศูนย์ซ่อมสร้างสุขชมุชน
-MOU
-DATA BASE
-ประกาศระเบยีบและแนวทางปฏิบัติ
-ระดับความพึงพอใจของผูร้ับบริการและผู้ให้บรกิาร
รวมถึงภาคีเครือข่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง 



การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม



โครงการจัดตั งศูนย์ผลิตที่นอนลมและเบาะลมรองนั่งเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
“FIX  FOR YOU  SONGKHLA” 

ถุงน  ายาล้างไต



44 ผลิตเบาะนอนผูป้่วย
โดยศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ว.เทคนิคหาดใหญ่

ผลิตที่นอนลมจากถุงน  ายาลา้งไต
โดยศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ว.การอาชีพนาทวี



45 เปิดศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน
ณ  วิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

30 พ.ย. 2563 
MOU การจัดตั งและบริหารจัดการศูนย์ผลิตกายอุปกรณเ์ครือ่งชว่ยความพิการ  

ของภาคีเครอืข่ายทั ง  13  หน่วยงาน
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จ้างงานคนพิการปฏิบัติงานประจ าศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน

บริษัท ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) มาตรา 33

3 คน



เตียงผู้ป่วย จ านวน  20 เตียง  
ให้กับคนพิการ  ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพงิในจังหวัดสงขลา  ได้ยืม คืนกายอุปกรณ์

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าสงขลา
บริจาคเงิน 300,000.-บาท ผลิตเตียง 

20 เตียง
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ศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน
ผลิตเตียงและแจกจ่ายกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

บริษัทพธิานพาณิชย์ จ ากัด  สนับสนุนการขนส่ง



จัดตั งศูนย์บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง
ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ  อบจ.สงขลา

ภายใต้การสนบัสนนุของสถาบนัสริินธรเพือ่การฟืน้ฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แหง่ชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ



การจัดตั งธนาคารสร้างสุขชุมชน
(ยืม-คืน กายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ)

ประจ าหน่วยบริการ 
17 รพ.(16 อ าเภอ)

ประจ าศูนย์สรา้งสุขชมุชน 5 ศูนย์
(ทม.สะเดา ทม.เขารูปช้าง  ทต.ระโนด  อบต.คูหา 

อบต.ทับช้าง) 

ก าหนดค่ามัดจ ากาย
อุปกรณ์ (บาท)

1.  รถนั่งคนพิการ 1.  รถนั่งคนพิการ 500
2.  เตียงนอนผู้ป่วย 2.  เตียงนอนผู้ป่วย 1,000
3.  ที่นอนลม 3.  ที่นอนลม 500
4.  เตียงฝึกยืน 1,000

ก าหนดวันส่งคืนไม่เกิน 6 เดือน  หรือสิ้นสุดการใช้งานแล้วแตก่รณี ขอขยายได้เกิน 3 เดือน
 แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าธนาคารสร้างสุขชุมชน ตามความเหมาะสม
 ออกแบบระบบโปรแกรมการยืม-คืน  ประจ าธนาคารสร้างสุข



เป้าหมาย มีศูนย์ยืม-คืนเตียงครอบคลุม อปท.ทั ง 140 แห่ง ในปี 65
ปี 64 = อปท. 70 แห่ง , ปี 65 =  70 แห่ง 
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โครงการผลิตผ้าอ้อมส าเร็จรูป(ถอดซักได้)
เพื่อคนพิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผูท้ีม่ีภาวะพึง่พงิ

ระหว่างด าเนินการทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายในพื นที่ อ.รัตภูมิและ อ.คลองหอยโข่ง



โครงการนวตักรรมส าหรับเมืองและชุมชน ประจ าปี 2562
ด้านการยกระดับคุณภาพชีวติของกลุ่มเปราะบาง 



มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
จัดโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 

ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศ

Best Practice Awards 2020

รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ” ประจ าปี 2563 
ประเภททั่วไป  สาขา  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  ประเภทโดดเด่น   อปท.ขนาดใหญ่

เงินรางวัล 1,000,000.-บาท ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน



รางวัลพระปกเกล้า ประจ าปี 2564 (เครือข่ายสร้างสุขชุมชน) 
ด้านการส่งเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

ประเภทโดดเด่น   อปท.ขนาดใหญ่
ของส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส านักงาน

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 



กองทุนต้นแบบในระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น



Smile service for all Songkhla




