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๑. ความเป็นมา
	 เครอืขา่ยรว่มสรา้งชมุชนทอ้งถิน่นา่อยู ่โดยการสนบัสนนุของส�านกั

สนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส�านัก ๓) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ประกาศปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น 

น่าอยู่ เพื่อใช้เป็นทิศทางส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นที่

เกี่ยวข้องกบัการพฒันาต�าบลแบบมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนโดยมุง่ที่การเสรมิ

สร้างความเข้มแขง็ของชมุชนท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ จนถงึ

ปี ๒๕๖๒ อีกทั้งได้ประกาศสัตยาบันของ “ผู้น�าชุมชนท้องถิ่น”๑ ด้วยการ

น้อมน�าศาสตร์ของพระราชา อันประกอบด้วย ๑) เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

๒) ระเบิดจากข้างใน และ ๓) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการ 

ร่วมกันขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย “ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง” ด้วย ๓ ยุทธศาสตร์

ส�าคัญ คือ ๑) ระบบการจัดการพื้นที่ (คน-กลไก-ข้อมูล) ๒) การพัฒนา

นวตักรรม และ ๓) การบูรณาการภายในชมุชนและภายนอกชมุชน จนเกดิ

เป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง มีรูปธรรมการพัฒนาที่สามารถรองรับพลวัตของ

การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและระดับประเทศที่เข้ามากระทบกับวิถีชีวิต

๑ คณุลกัษณะของสดุยอดผู้น�าท้องถิ่น มดีงันี้ ๑) ค�านงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน ๒) ตั้งใจเอาใจใส่รบัผดิชอบต่อหน้าที่ ๓) ซื่อสตัย์ สจุรติโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๔) รกัษาไว้ซึ่งคณุธรรม จรยิธรรม ไม่ขดัต่อศลีธรรม ๕) ประพฤตตินให้เป็นที่ยอมรบันบัถอื
จากสงัคม ๖) เรยีนรู ้และพฒันางานด้วยข้อมูลและใช้ข้อมลูในการพฒันางาน ๗) ความคดิ
ริเริ่มสร้างสรรค์ หาทางออกให้ชุมชนท้องถิ่นไม่หยุดนิ่ง ๘) ร่วมสร้างผู้น�าชุมชนท้องถิ่น 
รุ่นใหม่ ๙) สร้างและสานเครือข่ายในหลากหลายลักษณะ และ ๑๐) ท�างานร่วมกับ 
ทกุฝ่ายทกุภาคส่วน 
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ของชมุชนท้องถิ่น รวมถงึสามารถเตรยีมพร้อมเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์วกิฤติ

และที่เป็นประเดน็ส�าคญัของชมุชนท้องถิ่นด้วย

	 เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เป ็นการรวมตัวของ 

๔ องค์กรหลกั ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ (ก�านนั-ผู้ใหญ่) 

องค์กรชมุชน (กลุม่ทางสงัคม) และหน่วยงานรฐัในพื้นที่ จ�านวนกว่า ๓,๐๐๐ ต�าบล 

กระจายตวัทกุจงัหวดั รวมทั้งสถาบนัวชิาการที่มกีารด�าเนนิงานสอดคล้องกบั

พนัธกจิ “กระตุ้น สานและเสรมิพลงั” ในการสร้างสขุภาวะของชมุชนท้องถิ่น

สู่เป้าหมายการพฒันาอย่างยั่งยนื ด�าเนนิกจิกรรมเชงิยทุธศาสตร์ ๓ ส่วน คอื 

๑) การจดัการเรยีนรู้และบรหิารจดัการเครอืข่ายการพฒันาระดบัพื้นที่ จ�าแนก

เป็น ระดับต�าบล ๓,๑๙๒ ต�าบล ระดับอ�าเภอ ๒๖ อ�าเภอ ระดับจังหวัด 

๑๑ จังหวัด ๒) การสนับสนุนวิชาการโดยจัดให้มีสถาบันวิชาการคู่ความ 

ร่วมมือ ๒๙ แห่ง และยังมีการสนับสนุนเชิงนโยบายร่วมกับภาคีขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์และน�านโยบายสู ่การปฏิบัติ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นอันส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพและ 

การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม และ ๓) การพัฒนาขีดความสามารถ 

ก�าลังคนด้วยหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชน

ท้องถิ่นน่าอยู่ที่เรียกร่วมกันในเครือข่ายว่า “นักสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน” 

จ�านวนกว่า ๔๐๐,๐๐๐ คน โดยส่วนหนึ่งมขีดีความสามารถและท�าหน้าที่เป็น 

“สดุยอดผู้น�าชมุชนท้องถิ่น” ของประเทศด้วย 
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 ส�าหรบัในช่วงปี ๒๕๖๓ เครอืข่ายร่วมสร้างชมุชนท้องถิ่นน่าอยู่ภายใต้

การสนบัสนนุของส�านกัสนบัสนนุสขุภาวะชมุชน เตบิโตเป็นเครอืข่ายขนาดใหญ่

ที่มวีธิคีดิ วธิปีฏบิตัแิละวธิกีารเรยีนรูแ้บบมุง่ใช้พื้นที่เป็นฐานในการพฒันาและ

ให้ทกุนโยบายเพื่อสขุภาวะได้ด�าเนนิการสรปุบทเรยีนและประสบการณ์ในหนึ่ง

ทศวรรษของการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และได้ข้อสรุปส�าคัญที่แสดง 

ว่าชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพและขีดความสามารถในการปรับตัวหรือตั้งรับ 

(resilience) ต่อผลกระทบจากสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์วกิฤต ิรวมถงึ

ผลกระทบจากปัญหาอย่างน้อย ๑๐ ประเด็นส�าคัญ ๒ ซึ่งส�านักสนับสนุน 

สขุภาวะชมุชน ได้สนบัสนนุ กระตุ้นและรณรงค์ให้มกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง

โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�านัน-ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรชุมชน และ 

หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในบางพื้นที่อาจจะมีองค์กรศาสนาเข้ามา 

ร่วมด้วย 

 ดงันั้น ส�านกัสนบัสนนุสขุภาวะชมุชน ร่วมกบัศนูย์วจิยัและพฒันาระบบ

สุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศูนย์สนบัสนนุวชิาการเพื่อการจดัการเครอืข่ายภาค (ศวภ.) และทกุกลไกของ

การบรหิารจดัการแผนสขุภาวะชมุชน จงึก�าหนดให้มกีารจดัเวทสีดุยอดผูน้�ำ

ชุมชนท้องถิ่น วำระ: ทศวรรษร่วมสร้ำงชุมขนท้องถิ่นน่ำอยู่ อนัน�าไปสู่

การขยายแนวคิด แนวทางและวิธีการสู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งร่วมขับเคลื่อน

การพฒันาอย่างยั่งยนืต่อไป 

๒ ๑๐ ประเดน็ส�าคญั ประกอบด้วย ๑) คณุภาพชวีติผู้สูงอาย ุ๒) การดูแลเดก็ปฐมวยัใน
ชมุชน ๓) การเฝ้าระวงัความรนุแรงในครอบครวั ๔) การจดัการขยะ ๕) การจดัการภยั
พบิตั ิ๖) การดูแลสขุภาพในชมุชน (ที่รวมถงึการจดัการกบัการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ
ต่างๆ ) ๗) การจดัการอาหารในชมุชน ๘) เศรษฐกจิชมุชน ๙) การควบคมุการบรโิภค
ยาสูบและสารเสพติด และ ๑๐) การลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุ
จราจร
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๒. เป้าหมายของการจัดเวที
 ขยายแนวคดิ แนวทางและวธิกีารพฒันาสูช่มุชนท้องถิ่นเข้มแขง็เพื่อร่วม

ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ของประเทศ) และสร้างทศวรรษที่น่าอยู่ 

บนฐานทนุทางสงัคมและศกัยภาพของชมุชนท้องถิ่น

๓. วัตถุประสงค์
 ๓.๑ เพื่อสรุปบทเรียนการด�าเนินงานร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 

ในหนึ่งทศวรรษของแผนสุขภาวะชุมชน (ผลกระทบจากบทบาทเครือข่าย 

ขนาดใหญ่) 

 ๓.๒ เพื่อเสริมศักยภาพผู้น�าชุมชนท้องถิ่นให้สามารถวิเคราะห์และ

สงัเคราะห์รูปธรรมการปรบัตวัหรอืตั้งรบั (resilience) ของชมุชนท้องถิ่นทั้งใน

สถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์วิกฤติ (การเรียนรู้จากบทบาทและผลงาน

ของสดุยอดผู้น�าชมุชนท้องถิ่น) 

 ๓.๓ เพื่อขยายผลแนวคิดและแนวทางการด�าเนินงานภายในและ

ภายนอกเครือข่ายผ่านเส้นทางสู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งร่วมขับเคลื่อนการ

พฒันาอย่างยั่งยนื (ของประเทศ) (กระบวนการเรยีนรูเ้พื่อปรบัวธิคีดิ วธิปีฏบิตัิ

ของสดุยอดผู้น�าชมุชนท้องถิ่น)
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๔. กิจกรรมในเวที
 แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดงันี้

	 ส่วนที่	 ๑	 การจุดประกายและสร้างแรงบันดาล	 ประกอบด้วย 
๕	กิจกรรมย่อย คอื

๑) ฉายภาพถามไถ่ (อดีต)-ร่วมสร้างปัจจุบัน-ฉากทัศน์ใฝ่ฝัน (อนาคต) 

ของแผนสขุภาวะชมุชน (เครอืข่ายร่วมสร้างชมุชนท้องถิ่นน่าอยู่)

๒) ปาฐกถาพเิศษ

๓) การเสวนา

๔) มอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุและเกยีรตบิตัรสดุยอดผูน้�าชมุชนทอ้งถิ่น

๕) ประกาศความมุ่งมั่น 

	 ส่วนที่	 ๒	 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางสู่ชุมชนท้องถิ่น 
เข้มแข็งร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (เทียบสากล	 SDGs) 
ประกอบด้วย

๑) การบรหิารเครอืข่ายขนาดใหญ่กบัการเปลี่ยนประเทศ 

๒) โครงข่ายความคุม้ครองทางสงัคม (social safety network) กบัการแก้

ปัญหาชมุชนท้องถิ่น และ

๓) บทบาทองค์กรหลักในพื้นที่กับการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 

(ตอบสนองภารกจิและงานประจ�า)

	 ส่วนที่	 ๓	 นิทรรศการ ประกอบด้วย รูปธรรมความสามารถในการ 

ปรับตัวหรือตั้งรับ (resilience) ของชุมชนท้องถิ่นทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและ

สถานการณ์วกิฤต ิ

 รายละเอยีดแต่ละกจิกรรมจะปรากฏในก�าหนดการ
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๕. กลุ่มเป้าหมาย 
 จ�านวน ๒,๐๐๐ คน ประกอบด้วย ๒ กลุ่มดงันี้

	 ๕.๑	 คณะท�างาน จ�านวน ๕๐๐ คน ดงันี้

๑) ศูนย์เรยีนรู้ (ศรร.) 

๒) ศูนย์จดัการเครอืข่ายสขุภาวะชมุชน (ศจค.)

๓) ศูนย์ประสานงานเฉพาะประเดน็และจดัการเรยีนรู้ (ศปง.)

๔) ศนูย์จดัการเครอืข่ายสขุภาวะชมุชนเชี่ยวชาญเฉพาะ (มหาวชิชาลยั)

๕) ศูนย์สนับสนุนวิชาการด้านการจัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน

แต่ละภาค (ศวภ.)

๖) ศูนย์จดัการระบบข้อมูลชมุชน (CCDM)

๗) ศูนย์วจิยัและพฒันาระบบสขุภาพชมุชน (ศวช.)

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

๘) สถาบนัวชิาการคู่ความร่วมมอื

๙) ส�านกัสนบัสนนุสขุภาวะชมุชน (ส�านกั ๓) สสส.



8

	 ๕.๒	ผู้เข้าร่วมเวที	จ�านวน ๑,๕๐๐ คน ดงันี้

๑) องค์กรหลกัในพื้นที่ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ท้องที่ องค์กรชุมชน และหน่วยงานรัฐในพื้นที่) ที่เป็นสมาชิก 

เครอืข่ายร่วมสร้างชมุชนท้องถิ่นน่าอยู่ 

๒) คณะกรรมการบรหิารแผน คณะที่ ๓ สสส.

 และคณะกรรมการก�ากบัทศิทางของแผนสขุภาวะชมุชน 

๓) ภาคยีทุธศาสตร์ของแผนสขุภาวะชมุชน 

๓.๑) เจ้าภาพร่วมในการจัดการเวทีครั้งนี้ กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

๓.๒)  กระทรวงมหาดไทย เช่น กรมการพัฒนาชุมชน กรม

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรมการปกครอง เป็นต้น

๓.๓) กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์ เช่น 

สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) กรมกจิการ

ผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

เป็นต้น

๓.๔) กระทรวงสาธารณสขุ 

๓.๕) กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม

๓.๖) กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

๓.๗) กระทรวงศกึษาธกิาร

๓.๘) ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

๓.๙) ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ

๓.๑๐) ส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ

        เป็นต้น

๔) สถาบนัวชิาการ

๕) ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.)

๖) สื่อมวลชน

 เป็นต้น



กำาหนดการ

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ห้อง รอยัล จูบิลี่

ศูนย์แสดงสินค้�และก�รประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี

วาระ
ทศวรรษร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

เวทีสุดยอด
ผู้นำ�ชุมชน

ท้องถิ่น

(A Decade of Togetherness
in Co-Creating Healthy

Communities)



แผนผังสถานที่จัดงาน
เวทีสุดยอดผู้นำ�ชุมชนท้องถิ่น ว�ระ: ทศวรรษร่วมสร้�งชุมชนท้องถิ่นน่�อยู่
(A Decade of Togethernessin Co-Creating HealthyCommunities)
ระหว่�งวันที่ ๒๗-๒๙ ตุล�คม ๒๕๖๓
ณ ศูนย์แสดงสินค้�และก�รประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี





แผนผังสถานที่จัดงาน
เวทีสุดยอดผู้นำ�ชุมชนท้องถิ่น ว�ระ: ทศวรรษร่วมสร้�งชุมชนท้องถิ่นน่�อยู่
(A Decade of Togethernessin Co-Creating HealthyCommunities)
ระหว่�งวันที่ ๒๗-๒๙ ตุล�คม ๒๕๖๓
ณ ศูนย์แสดงสินค้�และก�รประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี
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๐๘.๓๐ -  ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ น. รวมพล “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๑

๐๙.๐๐ - ทิศทาง...ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
๐๙.๓๐ น. โดย	 นายธวัชชัย ฟักอังกูร

	 	 ประธานกรรมการบรหิารแผน	คณะที่	๓

	 	 ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)

๐๙.๓๐ - ถอดรหัส...ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
๑๐.๓๐ น.	 โดย	 นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 

	 	 ผู้ช่วยผู้จดัการอาวโุสกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	

	 	 รกัษาการผู้อ�านวยการส�านกัสนบัสนนุสขุภาวะชมุชน	(ส�านกั	๓)	

	 	 ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)

  รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร

	 	 ผู้อ�านวยการศูนย์วจิยัและพฒันาระบบสขุภาพชมุชน	(ศวช.)

	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น

๑๐.๓๐ –  เสวนา...สานพลัง “พื้นที่-ผู้นำา-นวัตกรรม-องค์กร”
๑๒.๐๐ น.	 โดย	 นางสุนิตย์ รุทเทวิน นายกเทศมนตรตี�าบลกลางหมื่น		 	

	 	 อ�าเภอเมอืง	จงัหวดักาฬสนิธุ์	

  นายสมาน วังแสง	นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลเจดยี์ชยั

	 	 อ�าเภอปัว	จงัหวดัน่าน	

	  นางสาวเรณ ูเลก็นมิิตร	นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลบางคนที	

	 	 อ�าเภอบางคนท	ีจงัหวดัสมทุรสงคราม	

	 	 นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรตี�าบลปรกิ

	 	 อ�าเภอสะเดา	จงัหวดัสงขลา	

	 ด�าเนนิรายการโดย นายประสาน อิงคนันท์

กำาหนดการเวทีสุดยอดผู้นำาชุมชนท้องถิ่น
วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
(A Decade of Togetherness in Co-Creating Healthy Communities)

วันอังคารที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๓
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๑๒.๐๐ -  รบัประทานอาหารกลางวนั
๑๓.๓๐ น.
 
๑๓.๓๐ –  ลงทะเบียน
๑๔.๐๐ น. รวมพล “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๒
 
๑๔.๐๐ –  แถลงผล...การวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
๑๔.๓๐ น. ๑. ตัวชี้วัดชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง
  โดย รศ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุล

	 	 	 คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

 ๒. ตัวชี้วัดอยู่ดีมีสุข
	 	 โดย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์

   ผู้ช่วยผู้จดัการอาวโุสกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	

	 	 	 รกัษาการผูอ้�านวยการส�านกัสนบัสนนุสขุภาวะชมุชน	(ส�านกั	๓)	

   ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)
 
๑๔.๓๐ - ร่วมขับเคลื่อนการจัดการ ๑๐ ปัญหาพื้นฐานของชุมชน
๑๗.๐๐ น. ๑. พื้นที่ภาคเหนอื ณ ห้องรอยลั จูบลิี่
 ๒. พื้นที่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ณ ห้องรอยลั จูบลิี่
 ๓. พื้นที่ภาคกลาง ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔-๗
 ๔. พื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘-๑๐
 น�าโดย	 •	 ส�านกัสนบัสนนุสขุภาวะชมุชน	(ส�านกั	๓)	สสส.

	 	 	 •	 ศูนย์วจิยัและพฒันาระบบสขุภาพชมุชน	(ศวช.)

	 	 	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น

	 	 	 •	 ศูนย์สนบัสนนุวชิาการเพื่อการจดัการเครอืข่ายภาคเหนอื

	 	 	 	 ตอนบนและภาคเหนอืตอนล่าง	

	 	 	 •	 ศูนย์สนบัสนนุวชิาการเพื่อการจดัการเครอืข่ายภาคตะวนัออก	

	 	 	 	 เฉยีงเหนอืตอนบนและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง

	 	 	 •	 ศูนย์สนบัสนนุวชิาการเพื่อการจดัการเครอืข่ายภาคกลาง

	 	 	 •	 ศนูย์สนบัสนนุวชิาการเพื่อการจดัการเครอืข่ายภาคใต้ตอนบน	

	 	 	 	 และภาคใต้ตอนล่าง

	 ให้ข้อเสนอแนะโดย	ผู้ทรงคณุวฒุิ
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๑๔.๐๐ -  ฝึกอบรม หลกัสูตร “การซกัซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์ 
๑๗.๐๐ น. ด้านการเงนิ การบญัชแีละพสัด ุเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการ 
 ปฏบิตังิาน” (เฉพาะเจ้าหน้าที่การเงนิโครงการ)
 ณ ห้องจูปิเตอร์ ๑๑ - ๑๓
 โดย คุณไพโรจน์ บุญปั้น และ คุณสิริภูมิ ลิ้มบุพศิริพร

๑๗.๐๐ -  รบัประทานอาหารเยน็
๑๘.๐๐ น.

๑๘.๐๐ - ประชุมเครือข่ายผู้นำาชุมชนท้องถิ่นเพื่อสอบทาน
๒๐.๐๐ น.  “ระบบการจัดการพื้นที่ “คน-กลไก-ข้อมูล”
 ๑. พื้นที่ภำคเหนือ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ 
  น�าโดย	 ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคเหนือ	

	 	 	 	 ตอนบนและภาคเหนอืตอนล่าง	

	 ๒. พื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่
	 	 น�าโดย	 ศนูย์สนบัสนนุวชิาการเพื่อการจดัการเครอืข่ายภาคตะวนัออก	

	 	 	 	 เฉยีงเหนอืตอนบนและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง

	 ๓. พื้นที่ภำคกลำง ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔-๗
	 	 น�าโดย	 ศูนย์สนบัสนนุวชิาการเพื่อการจดัการเครอืข่ายภาคกลาง

 ๔. พื้นที่ภำคใต้ ห้องจูปิเตอร์ ๘-๑๐
	 	 น�าโดย	 ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้	

	 	 	 	 ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง
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๐๗.๓๐ - ลงทะเบียน รวมพล 
๐๙.๐๐ น. “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๓

๐๙.๐๐ - โซน ๑ ชี้ทิศทางอนาคต
๑๒.๐๐ น. “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน”
 Leader Talk ๑: พันจ่าโทอนุสร ค�าวัง

	 นกัจดัการงานทั่วไปช�านาญการ

	 องค์การบรหิารส่วนต�าบลป่าคา	อ�าเภอท่าวงัผา	จงัหวดัน่าน

 Leader Talk ๒: นางสุขกาย ผลนอก

	 ปลดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลสร้างถ่อ

	 อ�าเภอเขื่องใน	จงัหวดัอบุลราชธานี

 Leader Talk ๓:	นายสุรชัย ไล่ชะพิษ

	 ก�านนัต�าบลปากนคร	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครศรธีรรมราช

 ร่วมก�ำหนดทศิทำง “กำรรบัมอืภัยพิบตัแิละรบัมอืภำวะฉกุเฉนิ”

๑๒.๐๐ - รบัประทานอาหารกลางวนั
๑๓.๓๐ น.

กำาหนดการเวทีสุดยอดผู้นำาชุมชนท้องถิ่น
วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
(A Decade of Togetherness in Co-Creating Healthy Communities)

วันพุธที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๓
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๑๓.๓๐ - ลงทะเบียน รวมพล
๑๔.๐๐ น.  “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๔

๑๔.๐๐ - โซน ๑ ชี้ทิศทางอนาคต
๑๗.๐๐ น. “การควบคุมโรคติดต่อ” 
 Leader Talk ๑: นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์

	 ปลดัเทศบาลต�าบลงมิ	อ�าเภอปง	จงัหวดัพะเยา	

 Leader Talk ๒: นายสิทธิชัย วิลัยเลิศ

	 นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลดวนใหญ่	อ�าเภอวงัหนิ	จงัหวดัศรสีะเกษ

 Leader Talk ๓:	นางสาวอธิศนันท์ สิงหเมธาพัธ

	 หวัหน้าฝ่ายบรหิารสาธารณสขุ	เทศบาลต�าบลบ้านดอน

	 อ�าเภออู่ทอง	จงัหวดัสพุรรณบรุ	ี

	 Leader Talk ๔:	ดร.สุภชัย นาคสุวรรณ์

	 ปลดัเทศบาลต�าบลท่าศาลา	อ�าเภอท่าศาลา	จงัหวดันครศรธีรรมราช

 ร่วมก�ำหนดทิศทำง “กำรควบคุมโรคติดต่อ”

โซน

 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่
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๐๗.๓๐ - ลงทะเบียน รวมพล 
๐๙.๐๐ น. “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๓

๐๙.๐๐ -  โซน ๒ ชี้ทิศทางอนาคต
๑๒.๐๐ น. “ระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น”
 Leader Talk ๑: นางบัญชร สุรศาสน์พิศาล

	 ครูโรงเรยีนหล่ายฝาง	ต�าบลแม่ข่า	อ�าเภอฝาง	จงัหวดัเชยีงใหม่

 Leader Talk ๒: นายสราวุธ วะชุม

	 นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลนาคูณใหญ่

	 อ�าเภอนาหว้า	 จงัหวดันครพนม

 Leader Talk ๓: นายนริศ กิจอุดม

 นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลวงัใหม่	อ�าเภอนายายอาม	จงัหวดัจนัทบรุี

 Leader Talk ๔: นายยาการียา ซิมะ

 นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลบาโงย	อ�าเภอรามนั	จงัหวดัยะลา

 ร่วมก�ำหนดทศิทำง “ระบบกำรดแูลผูสู้งอำยโุดยชมุชนท้องถิน่”

๑๒.๐๐ - รบัประทานอาหารกลางวนั
๑๓.๓๐ น.

กำาหนดการเวทีสุดยอดผู้นำาชุมชนท้องถิ่น
วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
(A Decade of Togetherness in Co-Creating Healthy Communities)

วันพุธที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๓
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๑๓.๓๐ - ลงทะเบียน รวมพล
๑๔.๐๐ น.  “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๔

๑๔.๐๐ - โซน ๒ ชี้ทิศทางอนาคต
๑๗.๐๐ น. “การดูแลกลุ่มเปราะบาง” 
 Leader Talk ๑:	นางสาวอารีรัตน์ มาตัน

	 หวัหน้าฝ่ายอนามยัและสิ่งแวดล้อม	องค์การบรหิารส่วนต�าบลดอนแก้ว	

	 อ�าเภอแม่รมิ	จงัหวดัเชยีงใหม่

 Leader Talk ๒:	๒: นายพิเชษฐ์ มีจ�ารัส

 ปลดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลนาจ�าปา	อ�าเภอดอนจาน	จงัหวดักาฬสนิธุ์

 Leader Talk ๓:	นายดุสิต ทันสมัย

	 ผู้อ�านวยการกองสาธารณสขุ	เทศบาลต�าบลท่าไม้

	 อ�าเภอท่ามะกา	จงัหวดักาญจนบรุ	ี

 Leader Talk ๔: นางสาวจุฑามณี หามะ

	 นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลแว้ง	อ�าเภอแว้ง	จงัหวดันราธวิาส

 ร่วมก�ำหนดทิศทำง “กำรดูแลกลุ่มเปรำะบำง”

๒โซน

 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่
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๐๗.๓๐ - ลงทะเบียน รวมพล 
๐๙.๐๐ น. “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๓

๐๙.๐๐ - โซน ๓ ชี้ทิศทางอนาคต
๑๒.๐๐ น. “การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน”
 Leader Talk ๑:	นายทรงศรี ชูวัฒนกุล

	 นายกเทศมนตรตี�าบลทุ่งหวัช้าง	อ�าเภอทุ่งหวัช้าง	จงัหวดัล�าพูน	

 Leader Talk ๒:	นายสมจิตร นามสว่าง

	 นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองสนทิ

	 อ�าเภอจอมพระ	จงัหวดัสรุนิทร์

	 Leader Talk ๓: นายกิตติพงศ์ สีเหลือง

	 นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลเสมด็ใต้

	 อ�าเภอบางคล้า	จงัหวดัฉะเชงิเทรา

 Leader Talk ๔: นายประยงค์ หนูบุญคง

	 นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลขอนหาด

	 อ�าเภอชะอวด	จงัหวดันครศรธีรรมราช

 ร่วมก�ำหนดทิศทำง “กำรเรียนรู้ของเด็กและเยำวชน”

๑๒.๐๐ - รบัประทานอาหารกลางวนั
๑๓.๓๐ น.

กำาหนดการเวทีสุดยอดผู้นำาชุมชนท้องถิ่น
วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
(A Decade of Togetherness in Co-Creating Healthy Communities)

วันพุธที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๓
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๑๓.๓๐ - ลงทะเบียน รวมพล
๑๔.๐๐ น.  “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๔

๑๔.๐๐ -  โซน ๓ ชี้ทิศทางอนาคต
๑๗.๐๐ น. “การเสริมความเข้มแข็งโครงข่าย
 ความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน”
 Leader Talk ๑:	นายบุญเรือน เฒ่าค�า	

 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่	๖	บ้านสามขา	ต�าบลหวัเสอื	 อ�าเภอแม่ทะ	จงัหวดัล�าปาง

 Leader Talk ๒:	นายสง่า ศิรารัตน์

	 ประธานสภาองค์กรชมุชน	ต�าบลวาปีปทมุ

	 อ�าเภอวาปีปทมุ	จงัหวดัมหาสารคาม	

 Leader Talk ๓:	นางอ�าไพ ชลเจริญ

	 ประธานกลุ่มพฒันาบทบาทสตรี	ต�าบลบงึคอไห	

	 อ�าเภอล�าลูกกา	จงัหวดัปทมุธานี

 Leader Talk ๔: นายอาซือมิง เจ๊ะอุเซ็ง

 ผู้อ�านวยการกองสวสัดกิารสงัคม	องค์การบรหิารส่วนต�าบลแว้ง

	 อ�าเภอแว้ง	จงัหวดันราธวิาส

 ร่วมก�ำหนดทิศทำง “กำรเสริมควำมเข้มแข็งโครงข่ำย
 ควำมคุ้มครองทำงสังคมโดยชุมชน”

๓โซน

 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่
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๐๗.๓๐ - ลงทะเบียน รวมพล 
๐๙.๐๐ น. “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๓

๐๙.๐๐ - โซน ๔ ชี้ทิศทางอนาคต
๑๒.๐๐ น. “การจัดการสิ่งแวดล้อม” 
 Leader Talk ๑: นางสาวรสริน วงศ์ค�าปัน

	 ปลดัเทศบาลต�าบลปิงโค้ง	อ�าเภอเชยีงดาว	จงัหวดัเชยีงใหม่	

 Leader Talk ๒: จอ.สุภากร ภารสวัสดิ์

 นกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	

	 องค์การบรหิารส่วนต�าบลโคกสมบูรณ์	อ�าเภอกมลาไสย

	 จงัหวดักาฬสนิธุ์	

 Leader Talk ๓: ร.ต.เชิญ เกษสุริยงค์

	 ปราชญ์ชาวบ้าน	ต�าบลบ้านในดง	อ�าเภอท่ายาง	จงัหวดัเพชรบรุี	

 Leader Talk ๔: นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ

 นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลนาทอน	อ�าเภอทุ่งหว้า	จงัหวดัสตูล

	 ร่วมก�าหนดทศิทาง	“การจดัการสิ่งแวดล้อม”

๑๒.๐๐ - รบัประทานอาหารกลางวนั
๑๓.๓๐ น.

กำาหนดการเวทีสุดยอดผู้นำาชุมชนท้องถิ่น
วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
(A Decade of Togetherness in Co-Creating Healthy Communities)

วันพุธที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๓
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๑๓.๓๐ - ลงทะเบียน รวมพล
๑๔.๐๐ น.  “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๔

๑๔.๐๐ - โซน ๔ ชี้ทิศทางอนาคต
๑๗.๐๐ น. “การควบคุมและลดการบริโภคยาสูบ
 และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
 Leader Talk ๑:	นายวรวรรธน์ ค�าภักดี

	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลบ้านดอนแก้ว	

	 ต�าบลร่องเคาะ	อ�าเภอวงัเหนอื	จงัหวดัล�าปาง	

 Leader Talk ๒: นางสาวนภัสวรรณ จ�าปาทอง

	 หวัหน้ากลุ่มเยาวชนหนองสนทิจติอาสาพลสั	ต�าบลหนองสนทิ

	 อ�าเภอจอมพระ	จงัหวดัสรุนิทร์

 Leader Talk ๓: นายอาห์มัด สาเมาะ

	 นายกเทศมนตรตี�าบลมะรอืโบตก	อ�าเภอระแงะ	จงัหวดันราธวิาส

 ร่วมก�ำหนดทิศทำง “กำรควบคุมและลดกำรบริโภคยำสูบ
 และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

๔โซน

ณ ห้อง จูปิเตอร์ ๔-๗
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๐๗.๓๐ - ลงทะเบียน รวมพล 
๐๙.๐๐ น. “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๓

๐๙.๐๐ - โซน ๕ ชี้ทิศทางอนาคต
๑๒.๐๐ น. “เศรษฐกิจชุมชน” 
 Leader Talk ๑: นายณัฐวุฒิ ใจดี

	 รองปลดัเทศบาลต�าบลไทรย้อย	อ�าเภอเนนิมะปราง	จงัหวดัพษิณโุลก	

	 Leader Talk ๒:	นายวิลัยพนม สุพร

	 นายกเทศมนตรตี�าบลผึ่งแดด	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัมกุดาหาร

 Leader Talk ๓:	นายชินวุฒิ อาศน์วิเชียร

	 ผู้อ�านวยการกองสวสัดกิารและสงัคม	องค์การบรหิารส่วนต�าบลท่างาม	

	 อ�าเภออนิทร์บรุี	จงัหวดัสงิห์บรุี

 Leader Talk ๔: นายฮาซัน สือนิล

	 นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลสะเอะ	อ�าเภอกรงปินงั	จงัหวดัยะลา

 ร่วมก�ำหนดทิศทำง “เศรษฐกิจชุมชน”

๑๒.๐๐ - รบัประทานอาหารกลางวนั
๑๓.๓๐ น.

กำาหนดการเวทีสุดยอดผู้นำาชุมชนท้องถิ่น
วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
(A Decade of Togetherness in Co-Creating Healthy Communities)

วันพุธที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๓
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๑๓.๓๐ - ลงทะเบียน รวมพล
๑๔.๐๐ น.  “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๔

๑๔.๐๐ - โซน ๕ ชี้ทิศทางอนาคต
๑๗.๐๐ น. “การจัดการอาหารชุมชน”
 Leader Talk ๑:	นายเสน่ห์ แพงมา

 ปลดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลส�าโรงตาเจน็	อ�าเภอขขุนัธ์	จงัหวดัศรสีะเกษ

 Leader Talk ๒:	นางสิริวรรณ โอภากุลวงษ์

	 ผู้อ�านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม	

	 เทศบาลต�าบลพระแท่น	อ�าเภอท่ามะกา	จงัหวดักาญจนบรุี

 Leader Talk ๓: นายอนุชา เฉลาชัย

	 ก�านนัต�าบลนาท่อม	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัพทัลงุ

 ร่วมก�ำหนดทิศทำง “กำรจัดกำรอำหำรชุมชน”

๕โซน

 ณ ห้อง จูปิเตอร์ ๑๑-๑๓
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๐๗.๓๐ - ลงทะเบียน รวมพล 
๐๙.๐๐ น. “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๓

๐๙.๐๐ - โซน ๖ ทิศทางอนาคตและร่วมกำาหนดทิศทาง
๑๒.๐๐ น. การขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำาชุมชนท้องถิ่น” 
 ประเด็นที่ ๑: “สูงวยัสร้างเมอืง”  
 ประเด็นที่ ๒: “จดัการสิ่งแวดล้อม”  
 โดย นายธนา ยันตรโกวิท

 ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรหิารแผน	คณะที่	๓

	 ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ

๑๒.๐๐ - รบัประทานอาหารกลางวนั
๑๓.๓๐ น.

กำาหนดการเวทีสุดยอดผู้นำาชุมชนท้องถิ่น
วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
(A Decade of Togetherness in Co-Creating Healthy Communities)

วันพุธที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๓
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๑๓.๓๐ - ลงทะเบียน รวมพล
๑๔.๐๐ น.  “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๔

๑๔.๐๐ - โซน ๖ ทิศทางอนาคตและร่วมกำาหนดทิศทาง
๑๗.๐๐ น. การขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำาชุมชนท้องถิ่น” 
 ประเด็นที่ ๓: “ลดบหุรี่ลดแอลกอฮอล์สร้างสขุภาพ”  
 ประเด็นที่ ๔: “ควบคมุโรคในชมุชน”
 โดย นายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยากุล

	 นายแพทย์ทรงคณุวฒุกิรมควบคมุโรค	กระทรวงสาธารณสขุ	(สธ.)

ณ ห้อง จูปิเตอร์ ๘-๑๐
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๐๗.๓๐ - ลงทะเบียน รวมพล 
๐๙.๐๐ น. “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๓

๐๙.๐๐ - โซน ๗ นิทรรศการ...  
๑๒.๐๐ น. ๑. ทศวรรษร่วมสร้างชมุชนท้องถิ่นน่าอยู่ (Timeline)
 ๒. ๔ สาน (พื้นที่-ผูน้�า-นวตักรรม-องค์กร)
  ร่วมสร้างชมุชนท้องถิ่นน่าอยู่
 ๓. เครื่องมอืสนบัสนนุการจดัการสขุภาวะชมุชน
 ๔. อาหารเพื่อการดูแลสขุภาพ 

๑๒.๐๐ - รบัประทานอาหารกลางวนั
๑๓.๓๐ น.

๐๙.๐๐ - ฝึกอบรม
๑๒.๐๐ น. ๑. หลกัสูตร “การสร้างเสรมิสมรรถนะการบรหิารงานโครงการ
  ด้านการด�าเนนิงาน การเงนิ การบญัช ีและพสัด”ุ ส�าหรบัโครงการ
  รบัทนุใหม่ (เฉพาะเจ้าหน้าที่การเงนิโครงการ) ณ ห้องจปิูเตอร์ ๑๔ 
  โดย คุณไพโรจน์ บุญปั้น และ คุณปรัชญา โมธรรม 

 ๒. หลกัสูตร “การสร้างเสรมิสมรรถนะการบรหิารงานโครงการ
  ด้านการด�าเนนิงาน การเงนิ การบญัชแีละพสัด”ุ ส�าหรบัโครงการ 
  ผูร้บัทนุเดมิ (เฉพาะเจ้าหน้าที่การเงนิโครงการ) ณ ห้องจปิูเตอร์ ๑๕ 
  โดย คุณสิริภูมิ ลิ้มบุพศิริพร

กำาหนดการเวทีสุดยอดผู้นำาชุมชนท้องถิ่น
วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
(A Decade of Togetherness in Co-Creating Healthy Communities)

วันพุธที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๓



29๗โซน

๑๓.๓๐ - ลงทะเบียน รวมพล
๑๔.๐๐ น.  “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๔

๑๔.๐๐ - ฝึกอบรม
๑๗.๐๐ น. ๑. หลกัสูตร “การสร้างเสรมิสมรรถนะการบรหิารงานโครงการ
  ด้านการด�าเนนิงาน การเงนิ การบญัชแีละพสัด”ุ ส�าหรบัโครงการ
  รบัทนุใหม่ (เฉพาะเจ้าหน้าที่การเงนิโครงการ) ณ ห้องจปิูเตอร์ ๑๔ 
  โดย คุณไพโรจน์ บุญปั้น และ คุณปรัชญา โมธรรม

 ๒. หลักสูตร “การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานโครงการ 
  ด้านการด�าเนนิงาน การเงนิ การบญัชแีละพสัด”ุ ส�าหรบัโครงการ 
  ผูร้บัทนุเดมิ (เฉพาะเจ้าหน้าที่การเงนิโครงการ) ณ ห้องจปิูเตอร์ ๑๕
  โดย คุณสิริภูมิ ลิ้มบุพศิริพร

๑๗.๐๐ - รบัประทานอาหารเยน็
๑๘.๐๐ น.

๑๘.๐๐ - แลกเปลีย่นเรียนรู.้..ระบบการบรหิารจัดการ
 ด้วยจิตอาสา ณ ห้องจปิูเตอร์ ๘-๑๐
๒๐.๐๐ น . น�าโดย  นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมพลัง	

	 สดุยอดผู้น�าชมุชนท้องถิ่นด้านการจดัการสขุภาวะชมุชน

 

นิทรรศการ และฝึกอบรม
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๐๘.๓๐ -  ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ น. รวมพล “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๕

๐๙.๐๐ -  ประมวล...๑๐ เรื่องสำาคัญของผู้นำาชุมชนท้องถิ่น
๐๙.๓๐ น.	 โดย	 รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร	

	 	 ผู้อ�านวยการศูนย์วจิยัและพฒันาระบบสขุภาพชมุชน	(ศวช.)

	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น

๐๙.๓๐ -		 สานพลังองค์กร...ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
๑๐.๐๐ น.	 โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

	 	 กระทรวงมหาดไทย

๑๐.๐๐ -		 สานพลังองค์กร...
๑๐.๓๐ น.	 ร่วมสนับสนุนระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น
	 โดย	 อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ*

	 	 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์

๑๐.๓๐ -  สานพลังองค์กร...
๑๑.๐๐ น.	 ร่วมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	 โดย นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์

	 	 รองเลขาธกิารสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

	 	 ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

กำาหนดการเวทีสุดยอดผู้นำาชุมชนท้องถิ่น
วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
(A Decade of Togetherness in Co-Creating Healthy Communities)
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๑๑.๐๐ -	 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  
๑๒.๐๐ น. และเกียรติบัตรสุดยอดผู้นำาชุมชนท้องถิ่น
 ๑. มอบโล่ประกำศเกียรติคุณ

  “ศนูย์จดักำรเครอืข่ำยสขุภำวะชมุชน และศนูย์เรยีนรูก้ำรจดักำร

  สุขภำวะชุมชน ระดับดีเยี่ยม” 

  และ “ศูนย์ประสำนงำนเครือข่ำยเฉพำะประเด็น ระดับดีเยี่ยม”

  มอบโดย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 ๒. มอบโล่ประกำศเกียรติคุณ “ศูนย์เรียนรู้ ระดับดีเยี่ยม”

  มอบโดย นายธวัชชัย ฟักอังกูร

	 	 	 	 ประธานกรรมการบรหิารแผน	คณะที่	๓

	 	 	 	 ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)

 ๓. มอบเกียรติบัตรสุดยอดผู้น�ำชุมชนท้องถิน

  มอบโดย นายสมพร ใช้บางยาง

	 	 	 	 ประธานเครอืข่ายร่วมสร้างชมุชนท้องถิ่นน่าอยู่

๑๒.๐๐ - 	 ประกาศความมุ่งมั่น 
๑๒.๓๐ น	 “สดุยอดผู้น�าชมุชนท้องถิ่น	ร่วมสร้างชมุชนท้องถิ่นน่าอยู่”

	 โดย	 นายสมพร ใช้บางยาง

  ประธานเครอืข่ายร่วมสร้างชมุชนท้องถิ่นน่าอยู่

๑๒.๓๐ -	 รบัประทานอาหารกลางวนั

๑๔.๐๐ น.	



๑๔.๐๐ - กำาหนดทิศทาง...การขับเคลื่อนทศวรรษถัดไป
๑๕.๓๐ น. ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
 พื้นที่ภาคเหนือ-อีสาน-กลาง-ใต้ 
 ๑. พื้นที่ภำคเหนือ ณ ห้องจูปิเตอร์ ๑๑-๑๓
	 น�าโดย	 ศูนย์สนบัสนนุวชิาการเพื่อการจดัการเครอืข่ายภาคเหนอื

	 	 	 ตอนบนและภาคเหนอืตอนล่าง	

	 ให้ข้อเสนอแนะโดย	 คณะกรรมการก�ากบัทศิทางของแผนสขุภาวะชมุชน

	 	 	 	 พื้นที่ภาคเหนอืตอนบน

	 	 	 	 คณะกรรมการก�ากบัทศิทางของแผนสขุภาวะชมุชน

	 	 	 	 พื้นที่ภาคเหนอืตอนล่าง

	 ๒. พื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่
	 น�าโดย	 ศูนย์สนบัสนนุวชิาการเพื่อการจดัการเครอืข่ายภาคตะวนัออก

	 	 	 เฉยีงเหนอืตอนบนและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง

	 ให้ข้อเสนอแนะโดย	 คณะกรรมการก�ากบัทศิทางของแผนสขุภาวะชมุชน

	 	 	 	 พื้นที่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

	 ๓. พื้นที่ภำคกลำง ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔-๗
	 น�าโดย	 ศูนย์สนบัสนนุวชิาการเพื่อการจดัการเครอืข่ายภาคกลาง

	 ให้ข้อเสนอแนะโดย		คณะกรรมการก�ากบัทศิทางของแผนสขุภาวะชมุชน

	 	 	 	 พื้นที่ภาคกลาง

 ๔. พื้นที่ภำคใต้ ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘-๑๐
	 น�าโดย	 ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนบน	

	 	 	 และภาคใต้ตอนล่าง

	 ให้ข้อเสนอแนะโดย	 คณะกรรมการก�ากบัทศิทางของแผนสขุภาวะชมุชน	

	 	 	 	 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน

	 	 	 	 คณะกรรมการก�ากบัทศิทางของแผนสขุภาวะชมุชน	

	 	 	 	 พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

กำาหนดการเวทีสุดยอดผู้นำาชุมชนท้องถิ่น
วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
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