
๓๗ 

 

เอกสารประกอบหมายเลข ๖ 
สคริปวิทยากรเวท ี

โซน ๒ 
๑.ชื่อเรื่อง/ระบบเด่น ชี้ทิศทางอนาคต “การดูแลกลุ่มเปราะบาง” 
ครอบคลุมประชากร:  ๑) กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช  ๒) กลุ่มคนพิการ  ๓) ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดเชื้อ (HIV/ วัณโรค) ๔) กลุ่มผู้ถูกทอดทิ้ง  
 
๒.วิทยากรหลัก(สุดยอดผู้น าชุมชนท้องถิ่น The Top (Ultimate) Leader) ๔ ท่าน 
หมายเหตุ ระยะเวลา ๗ นาท ี(มุ่งเน้นการน าเสนอว่าผู้น าจะท างานน้ีส าเร็จต้องจัดการอย่างไรบ้าง มิใช้น าเสนอแหล่งเรียนรู้) 
 
ล าดับน าเสนอ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง- สถานที่ท างาน ประเด็น 

 

เบอร์โทร 

Leader Talk ๑: นางสาวอารีรัตน์ มาตัน  หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิง่แวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

Holistic Health Care ๐๖๒- ๔๒๑๘๒๑๑ 

Leader Talk ๒: นายพิเชษฐ์ มีจ ารัส 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาจ าปา อ าเภอ
ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์  

การดูแลติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติด
เตียงอย่างต่อเนื่อง 

 

๐๙๘ ๒๗๑๑๕๘๑ 

Leader Talk ๓: นายดุสิต ทันสมัย ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
เทศบาลต าบลท่าไม้ อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

รถเข็นเพื่อสุขภาพส าหรับผู้ป่วย  
เครือข่ายออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

๐๘๑-๘๕๘๗๐๘๐ 
 

Leader Talk ๔: นางสาวจุฑามณี หามะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 

 

ประเด็นสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช : 
ปลดโซ่ตรวน 

๐๙๓-๕๗๙๔๕๘๘ 

 



๓๘ 

 

Leader Talk คนที่ ๑ 
ชื่อ นางสาวอารีรัตน์ มาตัน 
ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ 
อายุ............................     เบอร์โทร ๐๖๒ ๔๒๑ ๘๒๑๑ 
ประเด็นการน าเสนอ Holistic Health Care  
หมายเหตุ ระยะเวลา ๗ นาท ี(มุ่งเน้นการน าเสนอว่าผู้น าจะท างานน้ีส าเร็จต้องจัดการอย่างไรบ้าง มิใช้น าเสนอแหล่งเรียนรู้) 

ประเด็น 
 

กรอบเนื้อหาที่น าเสนอ สคริปน าเสนอ 
เวลาการ

น าเสนอรวม   
(นาที) 

แนะน าตัวเอง ข้อมูลส่วนบคุคล ต าแหน่ง หนว่ยงาน ความเชี่ยวชาญ  ๓๐ วินาท ี
ที่มาของแรง
บันดาลใจ 

จุดเริ่มต้น/แรงบันดาลใจท่ีท าให้ท่านเข้ามาท าเรื่องการดูแลกลุ่ม
เปราะบาง 

 ๓๐ วินาท ี

เป้าหมายในการ
พัฒนางาน 

กลุ่มเป้าหมาย/จุดมุ่งหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการพัฒนาในการดูแล
กลุ่มเปราะบางให้ประสบความส าเสร็จ 

 ๓๐ วินาท ี

ลักษณะการบริหารจัดการทุนทางสงัคม และกระบวนการในการแก้ปัญหาและพัฒนา 
๑.จัดการข้อมูล 
 

ลักษณะประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

ที่มาของข้อมูล เช่น RECAP/TCNAP/ ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร์ การท า
วิจัย หรอื อื่นๆ 

 ๕ นาท ี

๒.การพัฒนา
สมรรถนะ
ก าลังคน 
 

วิธีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น การอบรม 
การศกึษาดูงาน 

 

๓.การจัดการ
ความรู ้

กลไลและวิธีการในการจัดการความรู้ เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในและภายนอกองค์กร 
การวิเคราะห์ชุดขอ้มูลเพื่อสรปุ 

 

๔.การพฒันา กระบวนการท างานเพือ่พัฒนากลุ่มเปราะบางแบบมีสว่นรว่ม เช่น การ  



๓๙ 

 

ประเด็น 
 

กรอบเนื้อหาที่น าเสนอ สคริปน าเสนอ 
เวลาการ

น าเสนอรวม   
(นาที) 

กลไกการจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 
 

ประชมุร่วมกับเครอืข่ายท างาน 

๕.การใช้เงนิทุน
และงบประมาณ 

แหล่งที่มาของเงินทุนสนับสนุนกิจกรรม  การบริหารจัดการ
งบประมาณ ความโปร่งใสในการจัดการงบประมาณ 

 

๖.การใช้ทนุทาง
สังคม 
 

มีการใช้ทุนทางสงัคมท้ัง ๖ ระดับอย่างไรบ้าง   

๗.การท างาน
ร่วมกับ
หน่วยงาน และ
องค์กรภายนอก 

เครือข่ายหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่ให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนากลุ่มเปราะบาง 

 

ผลลพัธ์ของการ
ด าเนินงาน 
 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการบริหารจัดการตนเอง เพ่ือการดูแล
กลุ่มเปราะบาง 

 ๓๐ วินาท ี

ประเด็น 
 

กรอบเนื้อหาที่น าเสนอ 
 

สคริปน าเสนอ 
เวลาการ

น าเสนอรวม   
(นาที) 

แนะน าตัวเอง ข้อมูลส่วนบคุคล ต าแหน่ง หนว่ยงาน ความเชี่ยวชาญ  ๓๐ วินาท ี
ที่มาของแรง
บันดาลใจ 

จุดเริ่มต้น/แรงบันดาลใจท่ีท าให้ท่านเข้ามาท าเรื่องการดูแลกลุ่ม
เปราะบาง 

 ๓๐ วินาท ี

เป้าหมายในการ
พัฒนางาน 

กลุ่มเป้าหมาย/จุดมุ่งหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการพัฒนาในการดูแล
กลุ่มเปราะบางให้ประสบความส าเสร็จ 
 

 ๓๐ วินาท ี



๔๐ 

 

ประเด็น 
 

กรอบเนื้อหาที่น าเสนอ สคริปน าเสนอ 
เวลาการ

น าเสนอรวม   
(นาที) 

ลักษณะการบริหารจัดการทุนทางสงัคม และกระบวนการในการแก้ปัญหาและพัฒนา 
๑.จัดการข้อมูล 
 

ลักษณะประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

ที่มาของข้อมูล เช่น RECAP/TCNAP/ ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร์ การท า
วิจัย หรอื อื่นๆ 

 ๕ นาท ี

๒.การพัฒนา
สมรรถนะ
ก าลังคน 
 

วิธีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น การอบรม 
การศกึษาดูงาน 

 

๓.การจัดการ
ความรู ้

กลไลและวิธีการในการจัดการความรู้ เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในและภายนอกองค์กร 
การวิเคราะห์ชุดขอ้มูลเพื่อสรปุ 

 

๔.การพฒันา
กลไกการจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 
 

กระบวนการท างานเพือ่พัฒนากลุ่มเปราะบางแบบมีสว่นรว่ม เช่น การ
ประชมุร่วมกับเครอืข่ายท างาน 

 

๕.การใช้เงนิทุน
และงบประมาณ 

แหล่งที่มาของเงินทุนสนับสนุนกิจกรรม  การบริหารจัดการ
งบประมาณ ความโปร่งใสในการจัดการงบประมาณ 

 

๖.การใช้ทนุทาง
สังคม 
 

มีการใช้ทุนทางสงัคมท้ัง ๖ ระดับอย่างไรบ้าง   

๗.การท างาน
ร่วมกับ
หน่วยงาน และ
องค์กรภายนอก 

เครือข่ายหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่ให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนากลุ่มเปราะบาง 

 



๔๑ 

 

ประเด็น 
 

กรอบเนื้อหาที่น าเสนอ สคริปน าเสนอ 
เวลาการ

น าเสนอรวม   
(นาที) 

ผลลพัธ์ของการ
ด าเนินงาน 
 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการบริหารจัดการตนเอง เพ่ือการดูแล
กลุ่มเปราะบาง 

 ๓๐ วินาท ี

 
 
Leader Talk คนที่ ๒ 
ชื่อ นายพิเชษฐ์ มีจ ารัส 

ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์  

อายุ............................   เบอร์โทร ๐๙๘- ๒๗๑๑๕๘๑ 
ประเด็นการน าเสนอ 
หมายเหตุ ระยะเวลา ๗ นาท ี(มุ่งเน้นการน าเสนอว่าผู้น าจะท างานน้ีส าเร็จต้องจัดการอย่างไรบ้าง มิใช้น าเสนอแหล่งเรียนรู้) 

ประเด็น 
 

กรอบเนื้อหาที่น าเสนอ สคริปน าเสนอ 
เวลาการ

น าเสนอรวม   
(นาที) 

แนะน าตัวเอง ข้อมูลส่วนบคุคล ต าแหน่ง หนว่ยงาน ความเชี่ยวชาญ  ๓๐ วินาท ี
ที่มาของแรง
บันดาลใจ 

จุดเริ่มต้น/แรงบันดาลใจท่ีท าให้ท่านเข้ามาท าเรื่องการดูแลกลุ่ม
เปราะบาง 

 ๓๐ วินาท ี

เป้าหมายในการ
พัฒนางาน 

กลุ่มเป้าหมาย/จุดมุ่งหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการพัฒนาในการดูแล
กลุ่มเปราะบางให้ประสบความส าเสร็จ 

 ๓๐ วินาท ี

ลักษณะการบริหารจัดการทุนทางสงัคม และกระบวนการในการแก้ปัญหาและพัฒนา 
๑.จัดการข้อมูล 
 

ลักษณะประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

ที่มาของข้อมูล เช่น RECAP/TCNAP/ ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร์ การท า

 ๕ นาท ี



๔๒ 

 

ประเด็น 
 

กรอบเนื้อหาที่น าเสนอ สคริปน าเสนอ 
เวลาการ

น าเสนอรวม   
(นาที) 

วิจัย หรอื อื่นๆ 

๒.การพัฒนา
สมรรถนะ
ก าลังคน 
 

วิธีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น การอบรม 
การศกึษาดูงาน 

 

๓.การจัดการ
ความรู ้

กลไลและวิธีการในการจัดการความรู้ เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในและภายนอกองค์กร 
การวิเคราะห์ชุดขอ้มูลเพื่อสรปุ 

 

๔.การพฒันา
กลไกการจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 
 

กระบวนการท างานเพือ่พัฒนากลุ่มเปราะบางแบบมีสว่นรว่ม เช่น การ
ประชมุร่วมกับเครอืข่ายท างาน 

 

๕.การใช้เงนิทุน
และงบประมาณ 

แหล่งที่มาของเงินทุนสนับสนุนกิจกรรม  การบริหารจัดการ
งบประมาณ ความโปร่งใสในการจัดการงบประมาณ 

 

๖.การใช้ทนุทาง
สังคม 
 

มีการใช้ทุนทางสงัคมท้ัง ๖ ระดับอย่างไรบ้าง   

๗.การท างาน
ร่วมกับ
หน่วยงาน และ
องค์กรภายนอก 

เครือข่ายหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่ให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนากลุ่มเปราะบาง 

 

ผลลพัธ์ของการ
ด าเนินงาน 
 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการบริหารจัดการตนเอง เพ่ือการดูแล
กลุ่มเปราะบาง 

 ๓๐ วินาท ี



๔๓ 

 

Leader Talk คนที่ ๓ 
ชื่อ นายดุสิต ทันสมัย ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข เทศบาลต าบลท่าไม้ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

อายุ............................   เบอร์โทร ๐๘๑-๘๕๘๗๐๘๐ 
ประเด็นการน าเสนอ รถเข็นเพื่อสุขภาพ ส าหรับผู้ป่วย เครือข่ายออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพ 

หมายเหตุ ระยะเวลา ๗ นาท ี(มุ่งเน้นการน าเสนอว่าผู้น าจะท างานน้ีส าเร็จต้องจัดการอย่างไรบ้าง มิใช้น าเสนอแหล่งเรียนรู้) 

ประเด็น 
 

กรอบเนื้อหาที่น าเสนอ สคริปน าเสนอ 
เวลาการ

น าเสนอรวม   
(นาที) 

แนะน าตัวเอง ข้อมูลส่วนบคุคล ต าแหน่ง หนว่ยงาน ความเชี่ยวชาญ  ๓๐ วินาท ี
ที่มาของแรง
บันดาลใจ 

จุดเริ่มต้น/แรงบันดาลใจท่ีท าให้ท่านเข้ามาท าเรื่องการดูแลกลุ่ม
เปราะบาง 

 ๓๐ วินาท ี

เป้าหมายในการ
พัฒนางาน 

กลุ่มเป้าหมาย/จุดมุ่งหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการพัฒนาในการดูแล
กลุ่มเปราะบางให้ประสบความส าเสร็จ 

 ๓๐ วินาท ี

ลักษณะการบริหารจัดการทุนทางสงัคม และกระบวนการในการแก้ปัญหาและพัฒนา 
๑.จัดการข้อมูล 
 

ลักษณะประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

ที่มาของข้อมูล เช่น RECAP/TCNAP/ ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร์ การท า
วิจัย หรอื อื่นๆ 

 ๕ นาท ี

๒.การพัฒนา
สมรรถนะ
ก าลังคน 

วิธีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น การอบรม 
การศกึษาดูงาน 

 

๓.การจัดการ
ความรู ้

กลไลและวิธีการในการจัดการความรู้ เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในและภายนอกองค์กร 
การวิเคราะห์ชุดขอ้มูลเพื่อสรปุ 

 

๔.การพฒันา
กลไกการจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 

กระบวนการท างานเพือ่พัฒนากลุ่มเปราะบางแบบมีสว่นรว่ม เช่น การ
ประชมุร่วมกับเครอืข่ายท างาน 

 



๔๔ 

 

ประเด็น 
 

กรอบเนื้อหาที่น าเสนอ สคริปน าเสนอ 
เวลาการ

น าเสนอรวม   
(นาที) 

๕.การใช้เงนิทุน
และงบประมาณ 

แหล่งที่มาของเงินทุนสนับสนุนกิจกรรม  การบริหารจัดการ
งบประมาณ ความโปร่งใสในการจัดการงบประมาณ 

 

๖.การใช้ทนุทาง
สังคม 
 

มีการใช้ทุนทางสงัคมท้ัง ๖ ระดับอย่างไรบ้าง   

๗.การท างาน
ร่วมกับ
หน่วยงาน และ
องค์กรภายนอก 

เครือข่ายหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่ให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนากลุ่มเปราะบาง 

 

ผลลพัธ์ของการ
ด าเนินงาน 
 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการบริหารจัดการตนเอง เพ่ือการดูแล
กลุ่มเปราะบาง 

 ๓๐ วินาท ี



๔๕ 

 

Leader Talk คนที่ ๔ 
ชื่อ นางสาวจุฑามณี หามะ ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

อายุ............................   เบอร์โทร ๐๙๓ ๕๗๙๔๕๘๘ 
ประเด็นการน าเสนอ ประเด็นสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช: ปลดโซ่ตรวน 

หมายเหตุ ระยะเวลา ๗ นาท ี(มุ่งเน้นการน าเสนอว่าผู้น าจะท างานน้ีส าเร็จต้องจัดการอย่างไรบ้าง มิใช้น าเสนอแหล่งเรียนรู้) 
 

ประเด็น 
 

กรอบเนื้อหาที่น าเสนอ สคริปน าเสนอ 
เวลาการ

น าเสนอรวม   
(นาที) 

แนะน าตัวเอง ข้อมูลส่วนบคุคล ต าแหน่ง หนว่ยงาน ความเชี่ยวชาญ  ๓๐ วินาท ี
ที่มาของแรง
บันดาลใจ 

จุดเริ่มต้น/แรงบันดาลใจท่ีท าให้ท่านเข้ามาท าเรื่องการดูแลกลุ่ม
เปราะบาง 

 ๓๐ วินาท ี

เป้าหมายในการ
พัฒนางาน 

กลุ่มเป้าหมาย/จุดมุ่งหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการพัฒนาในการดูแล
กลุ่มเปราะบางให้ประสบความส าเสร็จ 

 ๓๐ วินาท ี

ลักษณะการบริหารจัดการทุนทางสงัคม และกระบวนการในการแก้ปัญหาและพัฒนา 
๑.จัดการข้อมูล 
 

ลักษณะประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

ที่มาของข้อมูล เช่น RECAP/TCNAP/ ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร์ การท า
วิจัย หรอื อื่นๆ 

 ๕ นาท ี

๒.การพัฒนา
สมรรถนะ
ก าลังคน 
 

วิธีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น การอบรม 
การศกึษาดูงาน 

 

๓.การจัดการ
ความรู ้

กลไลและวิธีการในการจัดการความรู้ เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในและภายนอกองค์กร 
การวิเคราะห์ชุดขอ้มูลเพื่อสรปุ 

 



๔๖ 

 

ประเด็น 
 

กรอบเนื้อหาที่น าเสนอ สคริปน าเสนอ 
เวลาการ

น าเสนอรวม   
(นาที) 

๔.การพฒันา
กลไกการจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 
 

กระบวนการท างานเพือ่พัฒนากลุ่มเปราะบางแบบมีสว่นรว่ม เช่น การ
ประชมุร่วมกับเครอืข่ายท างาน 

 

๕.การใช้เงนิทุน
และงบประมาณ 

แหล่งที่มาของเงินทนุสนับสนุนกิจกรรม  การบริหารจัดการ
งบประมาณ ความโปร่งใสในการจัดการงบประมาณ 

 

๖.การใช้ทนุทาง
สังคม 
 

มีการใช้ทุนทางสงัคมท้ัง ๖ ระดับอย่างไรบ้าง   

๗.การท างาน
ร่วมกับ
หน่วยงาน และ
องค์กรภายนอก 

เครือข่ายหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่ให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนากลุ่มเปราะบาง 

 

ผลลพัธ์ของการ
ด าเนินงาน 
 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการบริหารจัดการตนเอง เพ่ือการดูแล
กลุ่มเปราะบาง 

 ๓๐ วินาท ี

 


