


ก 

 

คำนำ 

 การเรียนรู้ของเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มี
กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้มาเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการ และเสริมศักยภาพผู้นำ
ชุมชนท้องถิ่นให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปธรรมการปรับตัวหรือตั้งรับ (resilience) ของชุมชน
ท้องถิ่น ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์วิกฤติ เรียนรู้จากบทบาทและผลงานของสุดยอดผู้นำ
ชุมชนท้องถิ่น โซน ๖ ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชน
ท้องถิ ่น” ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที ่ ๑: “สูงวัยสร้างเมือง”  ประเด็นที ่ ๒: “จัดการ
สิ่งแวดล้อม”  ประเด็นที่ ๓: “ลดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ”  และประเด็นที่ ๔: “ควบคุมโรคใน
ชุมชน” คู่มือวิชาการฉบับนี้ประกอบด้วย ๑)บทนำ  ๒)ส่วนที่ ๑ ภาพรวมการจัดกระบวนการ โซน ๖ ชี้
ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” และ ๓)ส่วน
ที่ ๒ โซน ๖ ร่วมระดมความคิด ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอด
ผู้นำชุมชนท้องถิ่น” ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ได้แก่ (๑) กิจกรรม ชี้นำทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่าย
สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” และ (๒) กิจกรรมร่วมระดมความคิด กำหนดทิศทางอนาคตและร่วมกำหนด
ทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานและ
วิทยากรใช้เป็นแนวทางในการเตรียมข้อมูล การดำเนินงานและวางแผนการดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการ
และกรอบแนวทางการนำเสนอให้มีความพร้อมในการนำเสนอด้านวิชาการ 

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะช่วยให้การดำเนินงานเรียนรู้ในครั้งนี้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ต้องการ และนำสู ่การพัฒนาและต่อยอดงานชุมชนท้องถิ ่นเข้มแข็ง ร่วม
ขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป 
 

ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ 
ตุลาคม ๒๕๖๓  



ข 

 

สารบัญ 

 

  หน้า 
คำนำ  ก 
สารบัญ  ข 
กำหนดการ กำหนดการเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ: ทศวรรษร่วมสร้าง

ชุมชนท้องถิน่น่าอยู่ โซนที่ ๖ ชีท้ิศทางอนาคตและรว่มกำหนดทิศ
ทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิน่” 

๑ 

บทนำ ๑. แนวคิดหลักการ ๓ 
 ๒. วัตถุประสงค์ ๓ 
 ๓. วิธีการดำเนินการ ๔ 
 ๕. ผลผลิต ผลลัพธ์ ๕ 
ส่วนที ่๑ ภาพรวมการจัดกระบวนการ โซนที ่๖ ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนด

ทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิน่” 
๖ 

 ๑. ชี้นำทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น”   ๖ 
 ๒. ร่วมระดมความคิด ชีท้ิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการ

ขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 
๗ 

ส่วนที ่๒  ร่วมระดมความคิด ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิทางการ
ขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิน่” 

๒๗ 

 วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.   ๓๐ 
 ๑. ชี้นำทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิน่”   ๓๐ 
 ๒.  แนวทางการจัดการกระบวนการกลุ่มย่อย ชี้ทิศทางอนาคตและร่วม

กำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชมุชนท้องถิ่น” 
๓๑ 

 ประเด็นที่ ๑ สูงวัยสรา้งเมือง ๓๑ 
 ประเด็นที่ ๒ จัดการส่ิงแวดล้อม ๓๖ 
 วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น.   ๔๐ 
 ๑. ชี้นำทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิน่”   ๔๐ 
 ๒.  แนวทางการจัดการกระบวนการกลุ่มย่อย ชี้ทิศทางอนาคตและร่วม

กำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชมุชนท้องถิ่น” 
๔๑ 

 ประเด็นที่ ๓ ลดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ ๔๑ 
 ประเด็นที่ ๔ ควบคุมโรคในชุมชน ๔๕ 
ภาคผนวก  ๔๙ 
 ภาคผนวก ก  กำหนดการเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ: ทศวรรษ

ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
๕๐ 

 ภาคผนวก ข (รา่ง) สคริปต์วิทยากรชี้นำกลุ่มย่อย ๕๙ 
 ภาคผนวก ค แบบบันทึกชี้นำทิศทางการขับเคล่ือน “เครือขา่ยสุดยอด

ผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 
๗๕ 

 ภาคผนวก ง แบบบันทึกข้อมูลการประมวลผลคำถามห้องย่อย ๗๗ 
 ภาคผนวก จ แบบบันทึกบัตรคำ ๗๙ 
 ภาคผนวก ฉ รายชื้อคณะทำงานและรูปภาพ ๘๔ 

 

 



ค 

 

สารบัญตาราง 

 

  หน้า 
ตารางท่ี ๑ กรอบการเตรียมสคริปต์วิทยากรชี้นำประจำกลุ่มย่อยประเด็นที่ ๑ สูงวัย

สร้างเมือง 
๘ 

ตารางท่ี ๒ กรอบการเตรียมสคริปต์วิทยากรชี ้นำประจำกลุ ่มย่อยประเด็นที ่ ๒ 
จัดการส่ิงแวดล้อม 

๑๑ 

ตารางท่ี ๓ กรอบการเตรียมสคริปต์วิทยากรชี้นำประจำกลุ่มย่อยประเด็นที่ ๓ ลด
บุหรี่ลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ 

๑๔ 

ตารางท่ี ๔ กรอบการเตรียมสคริปต์วิทยากรชี ้นำประจำกลุ ่มย่อยประเด็นที ่ ๔ 
ควบคุมโรคในชุมชน 

๑๗ 

ตารางท่ี ๕ ตารางสำหรับการโหวตคำถามข้อที่ ๑ เครือข่ายควรให้ความสำคัญกับงาน
หรือกิจกรรมใดบ้าง อย่างไร   

๒๑ 

ตารางท่ี ๖ ตารางสำหรับการโหวตคำถามข้อที่ ๒ ผู้นำควรมีบทบาทในการขับเคล่ือน
งานหรือกิจกรรมในข้อ ๑ อย่างไร 

๒๑ 

ตารางท่ี ๗ ตารางสำหรับการโหวตคำถามข้อที่ ๓ เครือขา่ยควรมีรูปแบบหรือช่อง
ทางการส่ือสารอย่างไร เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนงานและกิจกรรมใน
ข้อ ๑  

๒๒ 

ตารางท่ี ๘ ตารางสำหรับการโหวตคำถามข้อที่ ๔ เครือข่ายจะมีแนวทางในการ
พัฒนาพื้นที่ ผู้นำ นวตักรรม และองค์กร (ขับเคล่ือน ๔ สาน) ได้อย่างไร 

๒๒ 

ตารางท่ี ๙ ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของคำถามที ่๑ เครือข่ายควร
ให้ความสำคัญกับงานหรือกิจกรรมใดบ้าง อย่างไร   

๒๓ 

ตารางท่ี ๑๐ ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของคำถามที ่๒ ผู้นำควรมี
บทบาทในการขับเคล่ือนงานหรือกิจกรรมในข้อ ๑ อย่างไร 

๒๓ 

ตารางท่ี ๑๑ ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของคำถามที ่๓ เครือข่ายควร
มีรูปแบบหรือช่องทางการส่ือสารอย่างไร เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือน
งานและกิจกรรมในข้อ ๑  

๒๔ 

ตารางท่ี ๑๒ ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของคำถามที ่๔ เครือข่ายจะมี
แนวทางในการพฒันาพื้นที่ ผู้นำ นวตักรรม และองค์กร (ขับเคล่ือน ๔ 
สาน) ได้อย่างไร 

๒๔ 

ตารางท่ี ๑๓ การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการจัดการภาพรวมโซน ๖  ชีท้ิศทาง
อนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือขา่ยสุดยอดผู้นำ
ชุมชนท้องถิ่น” 

๒๗ 

ตารางท่ี ๑๔ การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการจัดการกลุ่มย่อยประเด็นที่ ๑ สูงวัย
สร้างเมือง 

๓๓ 

ตารางท่ี ๑๕ การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการจัดการกลุ่มย่อยประเด็นที่ ๒ จัดการ
ส่ิงแวดล้อม 

๓๗ 

ตารางท่ี ๑๖ การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการจัดการกลุ่มย่อยประเด็นที่ ๓ ลด
บุหรี่ลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ 

๔๒ 

ตารางท่ี ๑๗ การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการจัดการกลุ่มย่อยประเด็นที่ ๔ 
ควบคุมโรคในชุมชน 

๔๖ 

 



ง 

 

สารบัญภาพ 

 

  หน้า 
ภาพท่ี ๑ Quick Look โซนที่ ๖ ชี้นำทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการ

ขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 
๔ 

ภาพท่ี ๒ กระบวนการ โซน ๖ รว่มระดมความคิดชี้ทศิทางอนาคตและร่วมกำหนด
ทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 

๗ 

ภาพท่ี ๓ แผนผังห้อง โซน ๖ ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน 
“เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 

๒๖ 

ภาพท่ี ๔ ภาพวิทยากรชี้นำทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชน
ท้องถิ่น” วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. 

๓๐ 

ภาพท่ี ๕ ภาพวิทยากรชี้นำทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชน
ท้องถิ่น” วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น. 

๔๐ 

 

  



๑ 
 

(ร่าง) กำหนดการเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น 

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

โซน ๖ ช้ีทิศทางอนาคตและรว่มกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 
วันพุธท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ ๘-๑๐ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชมุ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
รวมพล “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๓ 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ชี้นำทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถ่ิน”  
ประเด็นที่ ๑: “สูงวัยสร้างเมือง”   
ประเด็นที่ ๒: “จัดการส่ิงแวดล้อม” 
โดย  นายธนา ยันตรโกวิท  

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓  
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

  ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร   
  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ร่วมระดมความคิด ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมท้องถ่ิน” 
ประเด็นที่ ๑: “สูงวัยสร้างเมือง”   
ประเด็นที่ ๒: “จัดการส่ิงแวดล้อม” 

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ประมวล ทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถ่ิน” 
ประเด็นที่ ๑: “สูงวัยสร้างเมือง”   
ประเด็นที่ ๒: “จัดการส่ิงแวดล้อม” 

๑๒.๐๐ -  ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๔ 

ฉบับปรับปรุง ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 



๒ 
 

 
๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น. ชี้นำทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถ่ิน”  

ประเด็นที่ ๓: “ลดบุหร่ีลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ”   
ประเด็นที่ ๔: “ควบคุมโรคในชุมชน” 
โดย  นายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยากุล*  

ตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. ร่วมระดมความคิด ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมท้องถ่ิน” 

ประเด็นที่ ๓: “ลดบุหร่ีลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ”   
ประเด็นที่ ๔: “ควบคุมโรคในชุมชน” 

๑๖.๖๐-๑๗.๐๐ น. ประมวล ทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถ่ิน” 
ประเด็นที่ ๓: “ลดบุหร่ีลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ”   
ประเด็นที่ ๔: “ควบคุมโรคในชุมชน” 

* อยู่ระหว่างการประสานงาน 

 



  

๓ 
 

บทนำ 

 
๑.  แนวคิด หลักการ 

 
  เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ ่นน่าอยู ่ เป็นการสรุป
บทเรียนการดำเนินงานของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ค้นหาและเสริมศักยภาพผู้นำชุมชน
ท้องถิ ่นให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปธรรมการปรับตัวหรือตั ้งรับ ( resilience) ของชุมชน
ท้องถิ่น ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์วิกฤติ โดยการเรียนรู้จากบทบาทและผลงานของสุดยอด
ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ที่ดำเนินการจนสามารถจัดการตนเองได้ และเรียนรู้รายละเอียดของการจัดการงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งประสบการณ์ และบทเรียนจากการพัฒนางานของพื้นที่สุดยอดผู้นำ
ชุมชนท้องถิ่นมาถ่ายทอดได้อย่างเป็นระบบ แสดงถึงสมรรถนะในการดำเนินงานและกิจกรรมของชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อตอบสนองการแก้ปัญหาและความจำเป็นของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  กระบวนการเรียนรู้  เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชน
ท้องถิ่นน่าอยู่ โซน ๖ ชี้นำทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำ
ชุมชนท้องถิ่น” มีกิจกรรมการเรียนรู้ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีกลุ่มเป้าหมายในการร่วมระดมความคิด 
ประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ปลัด และกำนัน  จำนวน ๓๐๐ คน เพื ่อร่วมระดม
ความคิดและชี้ทิศทางอนาคตในประเด็นสำคัญ ๔ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ ๑ สูงวัยสร้างเมือง ประเด็นที่ 
๒ จัดการส่ิงแวดล้อมประเด็นที่ ๓ ลดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ  และประเด็นที่ ๔ ควบคุมโรคใน
ชุมชน โดยรายละเอียดประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ภาพรวมการจัดกระบวนการ โซน ๖ ชี้ทิศทาง
อนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” และส่วนที่ ๒  ร่วม
ระดมความคิด ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื ่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชน
ท้องถิ่น” ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑) ชี้นำทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชน
ท้องถิ ่น” และ ๒) ร่วมระดมความคิด กำหนดทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน 
“เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมระดมความคิดเพื่อชี้นำทศิทาง
อนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื ่อนของเครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ ่นในการร่วม
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในประเด็นเร่งด่วนที่มีความสำคัญทั้ง ๔ ประเด็นดังกล่าว เพื่อนำสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน (ของประเทศ) และการสร้างทศวรรษที่น่าอยู่ บนฐานทุนทางสังคมและศักยภาพของชมุชน
ท้องถิ่น ขยายผลแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานภายในเครือข่ายซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและ
ต่อยอดการดำเนินงานในประเด็นที่มีความคล้ายคลึงกัน สามารถนำไปปรับใช้และพัฒนาระบบการดแูล
สุขภาวะของชุมชนในแต่ละกลุ่มได้ต่อไป 

 
๒.     วัตถุประสงค์ เพื่อให้ 
 ๒.๑ คณะทำงานมีแนวทางการเตรียมงานเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ: ทศวรรษร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ของโซน ๖ ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอด
ผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 
 ๒.๒ วิทยากรมีแนวทางการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้  
  



  

๔ 
 

๓.  วิธีดำเนินการ   
 แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน  ดังน้ี   

๓.๑ ขั้นเตรียมการ วนัที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘-๑๐ 
 ๑) คณะทำงานเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 

ประชุมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โซน ๖ ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการ
ขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 
 ๒) คณะทำงานร่วมจัดทำแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ กำหนดคุณสมบัติวิทยากร
เน้ือหาข้อมูล การเตรียมสคริปท์และซ้อมนำเสนอสำหรับวิทยากรชี้นำทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศ
ทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” และการเตรียมวิทยากรชี้นำกลุ่มย่อยในแต่ละ
ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ ๑: “สูงวัยสร้างเมือง”  ประเด็นที่ ๒: “จัดการส่ิงแวดล้อม”  ประเด็นที่ ๓: “ลด
บุหรี่ลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ”  และประเด็นที่ ๔: “ควบคุมโรคในชุมชน”  
 ๓) คณะทำงานจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการชี ้นำทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศ
ทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น”  

๓.๒ ขั้นดำเนินการ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘-๑๐ 
 กลุ่มเป้าหมายของผู้นำในการเข้าร่วมเวที โซนที่ ๖ ชี้นำทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศ
ทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น”  ประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัด และกำนัน จำนวน ๓๐๐ คน โดยมีกิจกรรมในห้องย่อยตามกำหนดการ (Quick Look) ดัง
ภาพที่ ๑  ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังน้ี 
 

 

 
 

ภาพที่ ๑ Quick Look โซนที่ ๖ ชี้นำทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุด
ยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 



  

๕ 
 

 
๑) ชี้นำทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” ประกอบด้วย ๔ ประเด็น 

ได้แก่ ประเด็นที่ ๑: “สูงวัยสร้างเมือง”  ประเด็นที่ ๒: “จัดการส่ิงแวดล้อม”  ประเด็นที่ ๓: “ลดบุหรี่ลด
แอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ” และประเด็นที่ ๔: “ควบคุมโรคในชุมชน”  

๒) ร่วมระดมความคิด ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุด
ยอดผู้นำชุมท้องถิ่น” มีการจัดกลุ่มย่อย จำนวน ๑๐ กลุ่ม แบ่งเป็นประเด็นละ ๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๓๐ คน  
เพื่อระดมความคิดเห็นในการชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน ของเครือข่ายสุดยอด
ผู้นำชุมชนท้องถิ่น 

 
๔.  ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๔.๑ คณะทำงานมีแนวทางการเตรียมงานเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ: ทศวรรษร่วมสร้าง 
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของโซนที่ ๖ ชีท้ิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอด
ผู้นำชุมท้องถิ่น” 
 ๔.๒ วิทยากรได้รับการเตรียมความพร้อมและมีสคริปท์ (Script)  ในการนำเสนอแต่ละกิจกรรม 

๔.๓ มีรายชื่อคณะทำงาน รายชื่อวิทยากร การมอบหมายงาน และกำหนดบทบาทหน้าที่  



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



๒๗ 
 

ส่วนท่ี ๒ 
ร่วมระดมความคิด ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการ
ขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 

 
การจัดกระบวนการของโซน ๖ ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่าย

สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น”วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ แบ่งเป็น ๒ ช่วงเวลา จำนวน ๔ ประเด็น ประเด็นละ 
๕ กลุ่มย่อย ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘-๑๐  ได้แก่  

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ประกอบด้วย ๒ ประเด็น ดังน้ี  
ประเด็นที่ ๑: “สูงวัยสร้างเมือง” กลุ่มย่อยที่ ๑-๕ 
ประเด็นที่ ๒: “จัดการส่ิงแวดล้อม” กลุ่มย่อยที่ ๖-๑๐ 
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. ประกอบด้วย ๒ ประเด็น ดังน้ี  
ประเด็นที่ ๓: “ลดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ”  กลุ่มย่อยที่ ๑-๕ 
ประเด็นที่ ๔: “ควบคุมโรคในชุมชน” กลุ่มย่อยที่ ๖-๑๐ 

  
ตารางที่ ๑๓ การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการจัดการภาพรวมโซน ๖  ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนด
ทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี 
๑. รศ.ดร.ขนิษฐา 

นันทบุตร 
ผู ้อำนวยการ 
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน
(ศวช.)  
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพช ุมชน
(ศวช.)  
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๘๙-๗๑๑๕๗๕๒ - ท่ีปรึกษาประจำโซน  
- ผู้ดำเนินรายการ  
- เตรียมวิทยากรเวทีช้ีนำ 
- ซักซ้อมวิทยากรช้ีนำกลุ่ม
ย่อย  
- ผู้ดำเนินรายการ 

๒.  ผศ.ดร.พีระพงษ์ 
บุญสวัสดิกุลชัย 

ร อ ง
ผู ้อำนวยการ 
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน
(ศวช.)  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพช ุมชน
(ศวช.)  
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๘๑-๓๙๒๐๐๑๖ - ผู้ดำเนินรายการ  
- เตรียมวิทยากรเวทีช้ีนำ 
- ซักซ้อมวิทยากรช้ีนำกลุ่ม
ย่อย 

๓. น า ง ไ พ ร ิ น ท ร์  
ยอดสุบัน 
 
 

นักวิชาการ 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพช ุมชน
(ศวช.) 
 
 
 
 

 

๐๘๙-๖๘๓๒๙๒๕ - เตรียมสคริปต์และซักซ้อม
วิทยากรช้ีนำประจำกลุ่ม
ย่อย  
- กระบวนการห้องย่อย  
- สรุปประเด็นและเตรียม
ข้อมูลในการประมวลผลและ
สรุปภาพรวม 
-รวบรวมไฟล์ข้อมูลท้ังหมด 

๔. นางสาวดลฌา 
วงษาจันทร์ 

นักวิเคราะห์
และบริหาร
แผน 

สำนักสนับสนุนสุข
ภาวะชุมชน (สำนัก ๓) 
สสส. 

๐๘๑-๔๙๖๓๕๕๓ - ประสานงานกลาง  
- ประสานวิทยากรเวทีช้ีนำ  
- ดูแลวิทยากร/ควบคุมเวที 
Control/ Slide 

๕. นางสาววรรณิษา 
ภูมินอก 

นักวิชาการ ศูนย์จัดการข้อมูล
ตำบลสุขภาวะ 

๐๙๑-๖๕๘๐๑๐๘๐ - จัดเตรียมสไลด์ 
- กระบวนการห้องย่อย  
- สรุปประเด็นและเตรียม
ข้อมูลในการประมวลผลและ
สรุปภาพรวม 



๒๘ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี 
๖. น า ง ส า ว

นิลวรรณ จินดา
คำ 

นักวิชาการ 
 

ศูนย์สนับสนุนวิชาการ
พ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนล่าง(ศวภ.) 

๐๙๓-๒๓๖๐๕๒๘ - ดูแลวิทยากร/ควบคุมเวที 
Control/ Slide 
- ประสานทีมสร้างสุข  

๗.  นางสาวเ ก ศ ิ นี  
ทองบุญชู  

นักวิชาการ
ตำบล 

ต.เกาะขันธ์ 
อ.ชะอวด  
จ.นครศรีธรรมราช 

๐๘๗-๔๖๓๙๕๒๕ - จัดการกลาง 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ 
- สรุปประเด็นและเตรียม
ข้อมูลในการประมวลผลและ
สรุปภาพรวม 
 

๘. นางสาวพ ั ช ริน 
จันทรา 

นักวิชาการ
ตำบล 

อบต.นาทอน 
อ.ทุ่งหว้า 
จ.สตูล 

๐๘๔-๘๖๒๖๗๒๗ - จัดการกลาง 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ 
- สรุปประเด็นและเตรียม
ข้อมูลในการประมวลผลและ
สรุปภาพรวม 
 

๙. นายอนันต์ แซอา
หลี 

นักวิชาการ 
RECAP  

อบต.บาละ 
อ.กาบัง 
จ.ยะลา 

๐๙๐-๒๑๒๖๖๗๔ - จัดการกลาง 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ 
- สรุปประเด็นและเตรียม
ข้อมูลในการประมวลผลและ
สรุปภาพรวม 

๑๐. นายนวิทย์ ทาไร ลูกจ้างประจำ อบต.บัวตูม 
อ.โซ่พิสัย 
จ.บึงกาฬ 
 

๐๘๘-๔๙๒๒๖๐๘ - จัดการกลาง 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ 
- สรุปประเด็นและเตรียม
ข้อมูลในการประมวลผลและ
สรุปภาพรวม 

๑๑. นางสาวพาดีละห์  
อาหวัง 

ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
ธุรการ 

อบต.บาละ 
อ.กาบัง 
จ.ยะลา 

๐๙๓-๖๔๘๕๔๘๘ ลงทะเบียน 
แจกคูปองอาหาร 

๑๒. นางสาวพัชทิยา 
ตะเคียนทอง 

ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
พัฒนาชุมชน 

อบต.บาละ 
อ.กาบัง 
จ.ยะลา 

๐๘๙-๒๙๖๒๖๖๖ 
 

ลงทะเบียน 
แจกคูปองอาหาร 

๑๓. นา งสา ว บ ุ ณ ฑ
ริกา รัตนะ 

นักวิชาการ
จัดเก็บรายได้ 

อบต.ดอนแก้ว 
อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่ 

๐๘๕-๑๔๔๕๖๑๙ พิธีกร 
จัดทำสคริปพิธีกร 

๑๔. นายก้องภพ ก้อง
เวหา 

พนักงานจ้าง
ท่ัวไป 

ทต.หนองอีบุตร 
อ.ห้วยผึ้ง 
จ.กาฬสินธ์ุ 

๐๙๐-๓๔๘๓๗๕๙ หัวหน้าทีมสร้างสุข 

๑๕. นางสาวปิยะพร 
เจะเส็น 

 พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

อบต.คูหา  
อ.สะบ้าย้อย  
จ.สงขลา 

๐๖๓-๖๑๙๓๖๗๔ บันทึกละเอียดเวทีช้ีนำ ช่วง
เช้า 

๑๖. นางสาวมนัญญา 
ดำประสงค์ 

นักวิชาการ ต.เกาะขันธ์  
อ.ชะอวด  
จ.นครศรีธรรมราช 

๐๙๘-๗๑๘๔๘๐๘ บันทึกละเอียดเวทีชี้นำ ช่วง
บ่าย 
 

  



๒๙ 
 

วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.   

ประเด็นท่ี ๑ “สูงวัยสร้างเมือง”  
ประเด็นท่ี ๒ “จัดการสิ่งแวดล้อม”  

 
 ๑.  ชี้นำทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถ่ิน”   

 
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.  

ประเด็นที่ ๑: “สูงวัยสร้างเมือง”   
ประเด็นที่ ๒: “จัดการส่ิงแวดล้อม”   

โดย    นายธนา ยันตรโกวิท  
     ตำแหน่ง ที่ปรึกษากรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓  
      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร   

              ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 
               คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  พิธีกร นางสาวบุณฑริกา รัตนะ  
            ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
             องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

 
 

ภาพที่ ๔ ภาพวิทยากรชี้นำทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” วันที่ ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.  
  



๓๐ 
 

 ๒.  แนวทางการจัดการกระบวนการกลุ่มย่อย ชีท้ิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการ
ขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถ่ิน” 
 

ประเด็นท่ี ๑  สูงวัยสร้างเมือง 
 
๑.  สถานการณ์  
 สถานการณ์เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  ในระบบข้อมูลปี ๒๕๖๓ มีจำนวนประชากร
ทั้งสิ้น ๑,๖๔๖,๘๐๘ คน จำนวนผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๓๔๕,๓๗๐  คน (ร้อยละ ๒๐.๙๗) แบ่งเป็น 
อายุ ๖๐-๖๙ ปี จำนวน ๑๙๗,๗๐๗ คน (ร้อยละ ๕๗.๒๔) อายุ ๗๐-๗๙ ปี จำนวน ๙๖,๑๑๓ คน (ร้อยละ 
๒๗.๘๓) อายุ ๘๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๕๑,๕๕๐ คน (ร้อยละ ๑๔.๙๓) โดยแบ่งเป็นผู้สูงอายุไปมาได้ จำนวน 
๖๙,๔๕๗ คน (ร้อยละ ๒๐.๑๑)  ผู้สูงอายุติดบ้าน จำนวน ๗,๐๙๐ คน (ร้อยละ ๒.๐๕) ผู้สูงอายุติดเตยีง 
จำนวน ๑,๗๘๙ คน (ร้อยละ ๐.๕๒)  ผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง จำนวน ๑๒๕,๙๔๖ คน (ร้อยละ 
๓๖.๔๗) ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง จำนวน ๕๔,๓๖๐ คน (ร้อยละ ๔๓.๑๖) รองลงมาคือ 
โรคเบาหวาน จำนวน ๒๑,๓๔๙ คน (ร้อยละ ๑๖.๙๕)  โรคหัวใจ ๔,๗๙๘ คน (ร้อยละ ๓.๑) ตามลำดับ 
สถานะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ พบว่า ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอยู่กับเด็ก (อายุ ๖-๑๒ ปี) จำนวน ๔๖,๐๙๗ 
คน (ร้อยละ ๑๘.๔๘) ผู้สูงอายุอยู่กับเด็ก (อายุต่ำกว่า ๖ ปี) จำนวน ๒๓,๖๒๔ คน (ร้อยละ ๙.๔๗) ผู้สูงอายุ
อยู่กับผู้สูงอายุ จำนวน ๒๐,๑๖๘ คน (ร้อยละ ๘.๐๙)  ผู้สูงอายุอยู่กับผู้สูงอายุที่พิการ/เจ็บป่วยเรื้อรัง 
จำนวน ๑๕,๘๔๑ คน (ร้อยละ ๘.๐๙) ผู้สูงอายุอยู่กับผู้สูงอายุที่พิการ/เจ็บป่วยเรื้อรัง (ที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุ) 
จำนวน ๑๑,๖๕๖ คน (ร้อยละ ๔.๖๗)  ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมส่ียง จำนวน ๘๙,๕๘๕ คน (ร้อยละ ๒๕.๙๔)   
พบว่า ผู้สูงอายุที่ด่ืมสุราเป็นประจำ จำนวน ๑๐,๘๗๓ คน (ร้อยละ ๑๒.๑๔) ผู้สูงอายุที่สูบบุหรี่เป็นประจำ 
จำนวน ๑๐,๗๗๙ คน (ร้อยละ ๑๒.๐๓) และของผู้สูงอายุที่ไม่ได้ออกกำลังกาย จำนวน ๒๐,๙๔๘ คน (ร้อย
ละ ๒๓.๓๘ )  และผู้สูงอายุมีอาชีพ จำนวน ๒๔๔,๕๖๕ คน (ร้อยละ ๗๐.๘๑) ในจำนวนน้ีมีผู้สูงอายุจำนวน
มากเป็นผู้นำกลุ่ม ผู้นำจิตอาสา ปราชญ์ชาวบ้าน พร้อมเป็นกลไกหลักที่สำคัญในชุมชนท้องถิ่น การ
พัฒนาศักยภาพให้ผู้ดูแลสามารถเข้าถึงและช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุ พัฒนาผู้สูงอายุและเสริมพลังในการ
เป็นผู้นำ ให้สามารถจัดการ ช่วยเหลือตนเองและสังคมได้ จึงเป็น “ภารกิจ” ที่สำคัญของทุกภาคส่วน 
  การร่วมระดมความคิดเพื่อชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุด
ยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น: สูงวัยสร้างเมือง” มุ่งเน้นการกำหนดทิศทางการสานพลัง ได้แก่ สานพลังพื้นที่ 
สานพลังผู้นำ สานพลังนวัตกรรม และสารพลังองค์กร เพื่อการร่วมสร้างสูงวัยสร้างเมือง พร้อมกับการ
ปรับตัวและตั้งรับต่อสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์วิกฤต ร่วมกับกลไกในพื้นที่ อันนำไปสู่การสรา้ง
คุณภาพสังคมผู้สูงอายุและมีระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นต่อไป 
 
  



๓๑ 
 

๒. แนวทางการจัดการกระบวนการกลุ่มย่อย ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน 
“เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิน่” 
         แนวคำถามกลุ่มย่อย 

หากต้องมีการพัฒนาหรือสร้างเครือข่ายชุมชนทอ้งถิ่น เพื่อการขับเคล่ือนงานใน ประเด็นสูงวัย
สร้างเมือง จะทำอย่างไร 

๑) เครือข่ายควรให้ความสำคัญกับงานหรือกิจกรรมใดบ้าง อย่างไร   
๒) ผู้นำควรมีบทบาทในการขับเคล่ือนงานหรือกิจกรรมในข้อ ๑ อย่างไร  
๓) เครือข่ายควรมีรูปแบบหรือช่องทางการส่ือสารอย่างไร เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนงานและ

กิจกรรมในข้อ ๑  
๔) เครือข่ายจะมีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ ผู้นำ นวัตกรรม และองค์กร (ขับเคลื่อน ๔ สาน) 

ได้การเชื่อมประสานการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

๓.  แนวทางการจัดห้องย่อย  
๑) ผู้เข้าร่วม ห้องละ ๓๐๐ คน โดยผู้เข้าห้องจะทราบการเข้าห้องตั้งแต่จุดลงทะเบียนโดยมี 

pass sport เวลาเข้าห้องที่บัตรแขวนคอ 
๒) ในห้องจะแบ่งเป็นการนั่งเป็น ๒ โซนย่อย โดยให้ผู้นำ ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ปลัด และกำนัน ที่เข้าร่วมชี้ทิศทางทางอนาคตและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนที่มีงานเด่น 
เรื่องเด่น หรือนวัตกรรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุให้เข้ากลุ่มย่อยใน โซนที่ ๑  ประเด็น “สูงวัยสร้าง
เมือง”  กลุ่มย่อยที่ ๑-๕  กลุ่มละ ๓๐ คน ในกลุ่มจะมีผู้นำประจำกลุ่มในการชี้นำเพื่อชี้ทิศทางอนาคตและ
ร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 

๓) ผู้ดำเนินรายการจะอธิบายคำถามแต่ละคำถามในเวทีกลาง และให้วิทยากรชี้นำประจำกลุ่ม
ย่อยแต่ละกลุ่มชี้นำทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชน
ท้องถิ่น” ใช้เวลา ๑๐ นาที  

๔) นักวิชาการประจำกลุ่มย่อยแจกบัตรคำแล้วชวนคุยเพื่อร่วมระดมความคิด ชี้ทิศทางอนาคต
และร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” ตามลำดับคำถาม ใช้เวลาข้อ
ละ ๓๐ นาที ให้ผู้นำเขียนคำตอบลงในบัตรคำและเก็บบัตรคำ  

๕) นักวิชาการสรุปคำตอบเพื่อใช้ในการโหวตหาข้อสรุปร่วมกัน 
 

๔. การสนับสนุนกระบวนการ 
๑) ทีมบันทึกข้อมูลการร่วมระดมความคิดเห็นในกระดานฟลิบชาร์ท และบัตรคำในแต่ละข้อ

คำถามเพื่อประมวลสรุป 
๒) ทีมนักวิชาการสรุปภาพรวมเพื่อประมวลนำเสนอช่วงปิดเวที  ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. 
  



๓๒ 
 

๕.  การมอบหมายงาน 
ตารางที ่๑๔ การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการจัดการกลุ่มย่อยประเด็นที่ ๑ สูงวัยสรา้งเมือง 
กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี 

๑ 
 

๑) นายสมาน วัง
แสง 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

อบต.เจดีย์ชัย  
อ.ปัว  
จ.น่าน 

๐๘๑-๙๕๒๓๑๓๓ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๒) นางวรายุภัสร์ ละ
มัยจันทร์ 

ปลัดองค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

อบต.บึงคอไห  
อ.ลำลูกกา  
จ.ปทุมธานี 

๐๒-๑๕๗๑๐๓๐๒ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๓) นายนายสหชาติ  
แก่นท้าว 

 เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ทต.พอกน้อย  
อ.พรรณานิคม    
จ.สกลนคร 

 ๐๖๕-๐๙๗๗๖๔๘ เขียนฟลิปชาร์ท  
และแจก-เก็บบัตร
คำ 

๔) นายอนุสรณ์ 
ประดิษฐ์อารีย์กุล 

 เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

ทต.วาปีปทุม  
อ.วาปีปทุม  
จ.มหาสารคาม 

 ๐๘๓-๐๕๔๗๗๓๓ แจก-เก็บบัตรคำ
และวิเคราะห์ 
สรุปผล 

๕)นางสาวนริศรา
ภรณ์ โยวะ 

 หัวหน้าส่วน
สวัสดิการ 

ทต.วาปีปทุม  
อ.วาปีปทุม  
จ.มหาสารคาม 

 ๐๙๑-๘๖๔๑๔๑๔ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบ
ไฟล์ข้อมูลบันทึก
สรุปประกอบการ
ประมวลสรุป 

๒ 

๑) นายสมนึก เดช
โพธ์ิ 

ปลัดเทศบาล
ตำบล 

ทต.แม่ข่า  
อ.ฝาง  
จ.เชียงใหม่ 

๐๖๑-๒๓๑๕๕๐๒ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๒) นายมนูญ ดิษ
เสถียร 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

อบต.หัวดง  
อ.เมืองพิจิตร  
จ.พิจิตร 

๐๘๑-๕๓๒๖๑๕๙ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๓) พ.อ.อ.อุเทน โก
พลรัตน์ 
 

นักบริหารงาน
ท่ัวไป  

อบต.หนองย่างช้ิน 
นวก.RECAP 

 ๐๘๙-๐๕๕๕๑๖๖ เขียนฟลิปชาร์ท  
และแจก-เก็บบัตร
คำ 

๔) นางสาวปิยะพร 
เจะเส็น 

 พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

อบต.คูหา  
อ.สะบ้าย้อย  
จ.สงขลา 

๐๖๓-๖๑๙๓๖๗๔ แจก-เก็บบัตรคำ
และวิเคราะห์ 
สรุปผล 

๕) นางสาวศิริพร 
สมน้อย 

 พนักงานจ้าง
ท่ัวไป 

ทต.นาป่าแซง  
อ.ปทุมราชวงศา 
จ.อำนาจเจริญ 

 ๐๙๘-๔๐๑๖๒๔๖ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบ
ไฟล์ข้อมูลบันทึก
สรุปประกอบการ
ประมวลสรุป 

๓ 

๑) พันจ่าราชัญ 
ดอนสินเพ่ิม 

รอง
ปลัดเทศบาล
ตำบล 

ทต.หลักเมือง  
อ.กมลาไสย  
จ.กาฬสินธ์ุ 

๐๘๖-๒๒๓๓๕๓๘ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๒) นางฝาหรีดะฮ์ มุ
เส็มสะเดา 

ปลัดเทศบาล
ตำบล 

ทต.ปริก  
อ.สะเดา  
จ.สงขลา 

๐๙๐-๒๒๗๔๑๒๖ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๓) นางสาววาสนา 
นิสสิริ 

พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

อบต.คูหา  
อ.สะบ้าย้อย  
จ.สงขลา 

๐๙๓-๖๗๒๒๐๑๖ เขียนฟลิปชาร์ท  
และแจก-เก็บบัตร
คำ 



๓๓ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี 
๔) นางสาวมนัญญา 
ดำประสงค์ 

นักวิชาการ ต.เกาะขันธ์  
อ.ชะอวด  
จ.นครศรีธรรมราช 

๐๙๘-๗๑๘๔๘๐๘ แจก-เก็บบัตรคำ
และวิเคราะห์ 
สรุปผล 

๕) นางสาววลัยรัตน์ 
จินดาผล 

 นักวิชาการ อบต.ลำพะยา  
อ.เมืองยะลา 
จ.ยะลา 

๐๘๐-๘๖๔๖๖๔๘ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบ
ไฟล์ข้อมูลบันทึก
สรุปประกอบการ
ประมวลสรุป 

๔ 

๑) นายจิรทีปต์ ทวี
สุข 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

อบต.ราชสถิตย์  
อ.ไชโย  
จ.อ่างทอง 

๐๖๓-๖๐๖๙๓๙๔ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๒) นายสมบูรณ์ แข้
คำ 

ปลัดองค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

อบต.สะอาด
สมบูรณ์  
อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด 

๐๘๖-๒๔๙๗๒๙๔ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๓) นางสางอนงค์
นาฎ สีชมพู 

 พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

อบต.ลำพะยา  
อ.เมืองยะลา 
จ.ยะลา 

๐๘๗-๘๓๖๕๙๓๐ เขียนฟลิปชาร์ท  
และแจก-เก็บบัตร
คำ 

๔) นายฐิติพงศ์ มา
คง 

นักวิชาการ อบต.เขาปู่  
อ.ศรีบรรพต  
จ.พัทลุง 

๐๘๒-๒๖๖๐๗๖๗ แจก-เก็บบัตรคำ
และวิเคราะห์ 
สรุปผล 

๕)นางสาวชนิดาภา 
แซ่อุ้ย 

นักวิชาการ ต.ปากนคร  
อ.เมือง
นครศรีธรรมราช 
จ.นครศรีธรรมราช 

๐๘๒-๗๙๗๘๔๔๘ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบ
ไฟล์ข้อมูลบันทึก
สรุปประกอบการ
ประมวลสรุป 

๕ 

๑) นายเพชร แสน
สุข 

นายกเทศมนตรี ทต.สนม  
อ.สนม  
จ.สุรินทร์ 

๐๙๔-๒๙๑๘๐๖๓ 
 

วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๒) นางภาวิณี เจริญ
ชัย 

ปลัดเทศบาล
ตำบล 

ทต.วัฒนา  
อ.ส่องดาว  
จ.สกลนคร 

๐๘๓-๓๕๗๐๙๙๐ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๓) นายวิญญู ทอง
งาม 

รองปลัดองค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

อบต.ลำพะยา  
อ.เมืองยะลา 
จ.ยะลา 

๐๘๘-๓๙๙๒๑๒๖ เขียนฟลิปชาร์ท  
และแจก-เก็บบัตร
คำ 

๔) นางมนธิมา 
สมใจ 

นักวิชาการศึกษา อบต.ลำพะยา  
อ.เมืองยะลา 
จ.ยะลา 

๐๘๗-๘๓๖๕๙๓๐ แจก-เก็บบัตรคำ
และวิเคราะห์ 
สรุปผล 

๕)นางวรรดี บุญ
แก้วบอม 

นักวิชาการ อบต.เขาปู่  
อ.ศรีบรรพต  
จ.พัทลุง 

๐๘๕-๘๐๔๓๐๒๔ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบ
ไฟล์ข้อมูลบันทึก
สรุปประกอบการ
ประมวลสรุป 

  



๓๔ 
 

ประเด็นท่ี ๒  จัดการสิ่งแวดล้อม 

 
๑.  สถานการณ์  
 จากข้อมูลของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ในระบบข้อมูลตำบลปี ๒๕๖๓ มีครัวเรอืน 
๕๖๘,๕๓๑ ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด ๒๒๖,๕๕๔ คน  ครัวเรือนที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมการรักษา
สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่า ทำแนวป้องกันไฟป่า เก็บขยะที่สาธารณะ เป็นต้น)  จำนวน ๔๔๔,๗๔๓ ครัวเรือน 
(ร้อยละ ๗๘.๒๓) ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ จำนวน ๔๔๔,๗๔๓ (ร้อยละ ๗๘.๒๓) ครัวเรือนที่มีการ
จัดการกับขยะในครัวเรือน (การจัดทำภาชนะรองรับการดักเศษขยะเศษอาหาร )  จำนวน ๓๔๐,๑๑๕ คน 
(ร้อยละ ๗๖.๔๗) ครัวเรือนที่ใช้บริการเก็บขยะของชุมชน) จำนวน ๑๘๘,๖๗๒ ครัวเรือน (ร้อยละ ๔๒.๔๒) 
ครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล  จำนวน ๑๐,๒๖๒ ครัวเรือน (ร้อยละ ๒.๓๑) ครัวเรือนที่มีการ
หลีกเลี ่ยงการใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม จำนวน ๑๑๐,๘๓๙ ครัวเรือน (ร้อยละ ๒๔.๙๒) ร้อยละ
ครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะเพื่อนำขยะมาใช้ในการเกษตร (การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก)จำนวน ๔๓,๙๗๔ 
ครัวเรือน (ร้อยละ ๙.๘๙) กรณีบ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มี
การดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยสู่ รางระบายน้ำสาธารณะ  จำนวน ๑๑๖,๐๕๘ ครัวเรือน (ร้อยละ 
๒๐.๔๑) กรณีอยู่ห่างจากแหล่งน้ำและไม่มีท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการดักเศษขยะ 
เศษอาหาร ก่อนปล่อยน้ำซึมลงผิวดิน และไม่มีน้ำขัง  จำนวน ๙๐,๗๑๗ ครัวเรือน (ร้อยละ ๑๕.๙๖)
ครัวเรือนที่มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดควันและฝุ่นละออง จำนวน ๓๙,๙๑๒ ครัวเรือน (ร้อย
ละ ๗.๐๒)  ครัวเรือนที่มีการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี จำนวน ๕๔,๖๙๔ ครัวเรือน (ร้อยละ 
๙.๖๒) ครัวเรือนที่มีการทำเกษตรอินทรีย์และลดปริมาณการใช้สารเคมี จำนวน ๓๖,๙๓๔ ครัวเรือน (ร้อย
ละ ๖.๕๐) 
 การร่วมระดมสมองเพื่อชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุด
ยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น ประเด็นจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการกำหนดทิศทางการสานพลัง ได้แก่ สาน
พลังพื้นที่ สานพลังผู้นำ สานพลังนวัตกรรม และสารพลังองค์กร เพื่อนำไปสู่การพัฒนากลไกความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ต่อไป 
 
๒. แนวทางการจัดการกระบวนการกลุ่มย่อย ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน 
“เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิน่” 
         แนวคำถามกลุ่มย่อย 

หากต้องมีการพัฒนาหรือสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ ่น เพื่อการขับเคลื่อนงานใน ประเด็น
จัดการส่ิงแวดล้อม จะทำอย่างไร 

๑) เครือข่ายควรให้ความสำคัญกับงานหรือกิจกรรมใดบ้าง อย่างไร   
๒) ผู้นำควรมีบทบาทในการขับเคล่ือนงานหรือกิจกรรมในข้อ ๑ อย่างไร  
๓) เครือข่ายควรมีรูปแบบหรือช่องทางการส่ือสารอย่างไร เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนงานและ

กิจกรรมในข้อ ๑  
๔) เครือข่ายจะมีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ ผู้นำ นวัตกรรม และองค์กร (ขับเคลื่อน ๔ สาน) 

ได้การเชื่อมประสานการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

๓.  แนวทางการจัดห้องย่อย  
๑) ผู้เข้าร่วม ห้องละ ๓๐๐ คน โดยผู้เข้าห้องจะทราบการเข้าห้องตั้งแต่จุดลงทะเบียนโดยมี 

pass sport เวลาเข้าห้องที่บัตรแขวนคอ 
๒) ในห้องจะแบ่งเป็นการนั่งเป็น ๒ โซนย่อย โดยให้ผู้นำ ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ปลัด และกำนัน ที่เข้าร่วมชี้ทิศทางทางอนาคตและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนที่มี งานเด่น 
เรื ่องเด่น หรือนวัตกรรมเกี่ยวกับการดูแลผู ้สูงอายุให้เข้ากลุ่มย่อยใน โซนที่ ๒  ประเด็น “จัดการ



๓๕ 
 

สิ่งแวดล้อม”  กลุ่มย่อยที่ ๖-๑๐  กลุ่มละ ๓๐ คน ในกลุ่มจะมีผู้นำประจำกลุ่มในการชี้นำเพื่อชี้ทิศทาง
อนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 

๓) ผู้ดำเนินรายการจะอธิบายคำถามแต่ละคำถามในเวทีกลาง และให้วิทยากรชี้นำประจำกลุ่ม
ย่อยแต่ละกลุ่มชี้นำทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชน
ท้องถิ่น” ใช้เวลา ๑๐ นาที  

๔) นักวิชาการประจำกลุ่มย่อยแจกบัตรคำแล้วชวนคุยเพื่อร่วมระดมความคิด ชี้ทิศทางอนาคต
และร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” ตามลำดับคำถาม ใช้เวลาข้อ
ละ ๓๐ นาที ให้ผู้นำเขียนคำตอบลงในบัตรคำและเก็บบัตรคำ  

๕) นักวิชาการสรุปคำตอบเพื่อใช้ในการโหวตหาข้อสรุปร่วมกัน 
 

๔. การสนับสนุนกระบวนการ 
๑) ทีมบันทึกข้อมูลการร่วมระดมความคิดเห็นในกระดานฟลิบชาร์ท และบัตรคำในแต่ละข้อ

คำถามเพื่อประมวลสรุป 
๒) ทีมนักวิชาการสรุปภาพรวมเพื่อประมวลนำเสนอช่วงปิดเวทีในวันที ่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. 
 
๕.  การมอบหมายงาน 

ตารางที ่๑๕ การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการจัดการกลุ่มย่อยประเด็นที่ ๒ จัดการส่ิงแวดล้อม 
กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี 

๖ 
 

๑) นายสำรวย ผัดผล นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

อบต.เมืองจัง  
อ.ภูเพียง  
จ.น่าน 

๐๘๖-๙๑๖๙๓๓๑ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๒) ดร.อุบล ยะไวทนะวิ
ชัย 

ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

อบต.ดอนแก้ว  
อ.แม่ริม  
จ.เชียงใหม่ 

๐๘๑-๘๘๑๘๐๘๒ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๓) นายเอกพงศ์ วิชิค
นันทน์ 

นักจัดการท่ัวไป อบต.ลำพะยา  
อ.เมืองยะลา 
จ.ยะลา 

๐๘๔-๙๖๓๔๑๒๖ เขียนฟลิปชาร์ท  และ
แจก-เก็บบัตรคำ 

๔) นายมูฮัมหมัดไฟ
ซอล เจ๊ะโซะ 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

ทต.มะรือโบตก  
อ.ระแงะ  
จ.ยะลา 

๐๘๕-๓๑๙๔๕๕๓ แจก-เก็บบัตรคำและ
วิเคราะห์ สรุปผล 

๕) นางสาวอัสมาศ 
เจ๊ะแน 

 พนักงานจ้างเหมา
บริการ 

ทต.มะรือโบตก  
อ.ระแงะ  
จ.ยะลา 

๐๘๕-๘๕๗๔๓๒๖ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบ
ไฟล์ข้อมูลบันทึกสรุป
ประกอบการประมวล
สรุป 

๗ 

๑) นายสมยศ ฤทธ์ิ
ธรรมนาถ 

นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

อบต.นาทอน  
อ.ทุ่งหว้า  
จ.สตูล 

๐๘๑-๐๙๘๒๕๒๖ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๒) นายทัณฐสิทธ์ิ 
จันทร์ศิริ 

ปลัดเทศบาล ทต.นาอาน  
อ.เมืองเลย  
จ.เลย 

๐๘๑-๑๗๙๐๐๖ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๓) นางสาวบุญญภรณ์ 
คงฤทธ์ 

นักวิชาการ ทต.ท่าง้ิว  
อ.ห้วยยอด  

๐๘๕-๘๒๑๒๑๕๑ เขียนฟลิปชาร์ท  และ
แจก-เก็บบัตรคำ 



๓๖ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี 
จ.ตรัง 

๔) นางสาวณัชวดี ตุ้น
ด้วง 

นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ 

อบต.เขาปู่  
อ.ศรีบรรพต  
จ.พัทลุง 

๐๖๔-๐๓๕๐๘๖๙ แจก-เก็บบัตรคำและ
วิเคราะห์ สรุปผล 

๕) นางสาวซารีย๊ะ 
มานะกล้า 

 ผช.ครูดูแลเด็ก  
ศพด.บ้านวังเจริญ
ราษฎร์ 

อบต.นาทอน  
อ.ทุ่งหว้า 
จ.สตูล 

๐๙๖-๙๓๙๗๑๕๒ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบ
ไฟล์ข้อมูลบันทึกสรุป
ประกอบการประมวล
สรุป 

๘ 

๑) นายศิริพงษ์ อรุณเด
ชาชัย 

นายกเทศมนตรี ทต.บ้านแฮด  
อ.บ้านแฮด  
จ.ขอนแก่น 

๐๘๑-๗๐๘๕๗๗๕ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๒)นายวิศิษฐ์ สังข์
สุวรรณ 

ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

อบต.บ้านในดง  
อ.ท่ายาง  
จ.เพชรบุรี 

๐๖๑-๔๓๘๔๙๙๗ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๓) นางสาวปรียาภัทร 
หยกมณี 

 นักวิชาการ ต.ปากนคร 
อ. เมือง
นครศรีธรรมราช 
จ.นครศรีธรรมราช 

๐๘๖-๙๙๗๘๔๔๔ เขียนฟลิปชาร์ท  และ
แจก-เก็บบัตรคำ 

๔) นางสาวพรรณพร 
บุญเกิด 

 นักวิชาการ ต.ปากนคร 
อ. เมือง
นครศรีธรรมราช 
จ.นครศรีธรรมราช 

๐๘๒-๙๗๙๘๔๙๗ แจก-เก็บบัตรคำและ
วิเคราะห์ สรุปผล 

๕)นางสาวดารารัตน์ 
โสดาดี 

นักกายภาพบำบัด
ปฏิบัติการ 

ทม.วังน้ำเย็น 
อ.เมืองวังน้ำเย็น 
จ.สระแก้ว 

๐๙๔-๓๐๕๙๒๒๒ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบ
ไฟล์ข้อมูลบันทึกสรุป
ประกอบการประมวล
สรุป 

๙ 

๑) นายมนตรี จอมศรี ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

อบต.บัวตูม  
อ.โซ่พิสัย  
จ.บึงกาฬ 

๐๙๘-๕๘๖๘๑๒๑ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๒) นางสาวเรณู เล็ก
นิมิตร 

นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

อบต.บางคนที  
อ.บางคนที  
จ.สมุทรสงคราม 

๐๘๑-๘๔๘๑๙๒๑ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๓) นายทรงบท คุ้ม
ฉายา 

นายกเทศมนตรี ทต.บ้านดอน  
อ.อู่ทอง  
จ.สุพรรณบุรี 

๐๙๒-๕๐๙๓๙๔๔ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๔) นางสาวฟาดีละ 
เต๊ะแย 

นักวิชาการ ทต.มะรือโบตก  
อ.ระแงะ จ.ยะลา 

๐๘๔-๘๕๗๘๑๘๒ เขียนฟลิปชาร์ท  และ
แจก-เก็บบัตรคำ 

๕) นางสาวกฤาณา 
ไทยมิตรชอบ 

นักวิชาการ ทต.ท่าง้ิว  
อ.ห้วยยอด  
จ.ตรัง 

๐๙๙-๔๐๑๒๖๖๒ แจก-เก็บบัตรคำและ
วิเคราะห์ สรุปผล 

๖) นายเต้ แสนสุข ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ทม.วังน้ำเย็น 
อ.เมืองวังน้ำเย็น 
จ.สระแก้ว 

๐๘๑-๗๐๓๓๕๒๕ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบ
ไฟล์ข้อมูลบันทึกสรุป



๓๗ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี 
ประกอบการประมวล
สรุป 

๑๐ 

๑) นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรี ทต.ปริก  
อ.สะเดา  
จ.สงขลา 

๐๘๑-๙๕๙๘๘๐๒ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๒) จสต.สุรเจต สุดตา ปลัดเทศบาล
ตำบล 

ทต.บ้านดอน  
อ.อู่ทอง  
จ.สุพรรณบุรี 

๐๙๘-๘๕๗๒๙๐๒ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๓) นางมนสิชา ไชยทน  ปลัดเทศบาล ทต.สถาน  
อ.เชียงแสน  
จ.เชียงราย 

๐๖๒-๕๕๙๗๔๕๓ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๔) นางมณฑา รุณแสง นักวิชาการ ทต.ท่าง้ิว  
อ.ห้วยยอด  
จ.ตรัง 

๐๙๕-๙๕๔๖๑๘๗ เขียนฟลิปชาร์ท  และ
แจก-เก็บบัตรคำ 

๕)นางสาวธัญญลักษ์ 
ภูแช่มโชติ 

 หัวหน้าส่วน
สวัสดิการ 

 อบต.เหล่าดอกไม้  
อ.ช่ืนชม  
จ.มหาสารคาม 

๐๘๐-๐๑๓๘๘๗๓ แจก-เก็บบัตรคำและ
วิเคราะห์ สรุปผล 

๖) นางสาวเกศรา พิม
วัน 

จนท.ธุรการ อบต.เหล่าดอกไม้  
อ.ช่ืนชม  
จ.มหาสารคาม 

๐๘๓-๓๓๕๐๘๒๒ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบ
ไฟล์ข้อมูลบันทึกสรุป
ประกอบการประมวล
สรุป 

 

  



๓๘ 
 

วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น.   

ประเด็นท่ี ๓ “ลดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ”  
ประเด็นท่ี ๔ “ควบคุมโรค”  

 

 ๑.  ชี้นำทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถ่ิน”   
 
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น.  

ประเด็นที่ ๓: “ลดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ”   
ประเด็นที่ ๔: “ควบคุมโรคในชุมชน” 

โดย  นายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยากุล 
ตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

 
         ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร   
              ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 
                  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  พิธีกร นางสาวบุณฑริกา รัตนะ  
            ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
             องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

 
 

ภาพที่ ๕ ภาพวิทยากรชี้นำทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” วันที่ ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น. 
  



๓๙ 
 

 ๒.  แนวทางการจัดการกระบวนการกลุ่มย่อย ชีท้ิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการ
ขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถ่ิน” 
 

ประเด็นท่ี ๓  ลดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ  
 
 
๑.  สถานการณ์  
 จากสถานการณ์ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ ่นน่าอยู่  ในระบบข้อมูลตำบลปี ๒๕๖๓ 
จำนวนประชากรทั้งหมด ๑,๖๔๖,๘๐๘ คน ผู้มีพฤติกรรมสูบบุหรี่เป็นประจำ จำนวน ๙๐,๖๙๒ คน (ร้อยละ 
๕.๕๑)  ผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๙๐,๒๖๖ คน (ร้อยละ ๕.๔๘)  ผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุ ๖๐ ปี 
ขึ้นไป จำนวน ๑๐,๗๗๙ คน (ร้อยละ ๐.๗๖) ครัวเรือนที่มีคนสูบบุหรี่ จำนวน  ๖๒,๐๑๘ คน (ร้อยละ
๑๐.๙๑) มผีู้มีพฤติกรรมเส่ียงด้านสุขภาพ ดังน้ี มีพฤติกรรมด่ืมสุราเป็นประจำ จำนวน ๙๙,๘๙๐ คน (ร้อย
ละ๖.๐๗)  ผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๙๙,๔๑๙ คน (ร้อยละ ๖.๐๔) ผู้ด่ืม
แอลกอฮอล์ในประชากรอายุ ๑๕-๕๙  ปี จำนวน ๗๕,๔๒๔ คน (ร้อยละ ๗๕.๘๖) ขับขี่รถจักรยานยนต์โดย
ไม่สวมหมวกนิรภัย จำนวน ๔๑,๖๗๔ คน (ร้อยละ ๒.๕๓) ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ จำนวน ๑๖,๑๙๒ 
คน (ร้อยละ ๐.๙๘)  ผู้ด่ืมแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป จำนวน ๑๐,๘๗๓ คน (ร้อยละ ๑๐.๙๔) 
ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จำนวน ๗,๐๓๗ คน (๐.๔๓) และขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 
จำนวน ๕,๙๓๒ คน (ร้อยละ ๐.๓๖) 
 การร่วมระดมสมองเพื่อชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุด
ยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น: ลดบุหรี่ แอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ” มุ่งเน้นการกำหนดทิศทางการสานพลัง ได้แก่ 
สานพลังพื้นที่ สานพลังผู้นำ สานพลังนวัตกรรม และสารพลังองค์กร เพื่อร่วมจัดการและรับมือกับ
สถานการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบต่อชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนากลไกความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ต่อไป 
 
๒. แนวทางการจัดการกระบวนการกลุ่มย่อย ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการ
ขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิน่” 

         แนวคำถามกลุ่มย่อย 
หากต้องมีการพัฒนาหรือสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เพื่อการขับเคลื่อนงานใน ประเด็นลด

บุหรี่ลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ จะทำอย่างไร 
๑) เครือข่ายควรให้ความสำคัญกับงานหรือกิจกรรมใดบ้าง อย่างไร   
๒) ผู้นำควรมีบทบาทในการขับเคล่ือนงานหรือกิจกรรมในข้อ ๑ อย่างไร  
๓) เครือข่ายควรมีรูปแบบหรือช่องทางการส่ือสารอย่างไร เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนงานและ

กิจกรรมในข้อ ๑  
๔) เครือข่ายจะมีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ ผู้นำ นวัตกรรม และองค์กร (ขับเคลื่อน ๔ สาน) 

ได้การเชื่อมประสานการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
๓.  แนวทางการจัดห้องย่อย  

๑) ผู้เข้าร่วม ห้องละ ๓๐๐ คน โดยผู้เข้าห้องจะทราบการเข้าห้องตั้งแต่จุดลงทะเบียนโดยมี 
pass sport เวลาเข้าห้องที่บัตรแขวนคอ 

๒) ในห้องจะแบ่งเป็นการนั่งเป็น ๒ โซนย่อย โดยให้ผู้นำ ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัด และกำนัน ที่เข้าร่วมชี้ทิศทางทางอนาคตและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนที่มี งานเด่น 



๔๐ 
 

เรื่องเด่น หรือนวัตกรรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุให้เข้ากลุ่มย่อยใน โซนที่ ๓  ประเด็น “ลดบุหรี่ลด
แอลกอฮอล์สร้าสุขภาพ”  กลุ่มย่อยที่ ๑-๕  กลุ่มละ ๓๐ คน ในกลุ่มจะมีผู้นำประจำกลุ่มในการชี้นำเพื่อชี้
ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 

๓) ผู้ดำเนินรายการจะอธิบายคำถามแต่ละคำถามในเวทีกลาง และให้วิทยากรชี้นำประจำกลุ่ม
ย่อยแต่ละกลุ่มชี้นำทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชน
ท้องถิ่น” ใช้เวลา ๑๐ นาที  

๔) นักวิชาการประจำกลุ่มย่อยแจกบัตรคำแล้วชวนคุยเพื่อร่วมระดมความคิด ชี้ทิศทางอนาคต
และร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” ตามลำดับคำถาม ใช้เวลาข้อ
ละ ๓๐ นาที ให้ผู้นำเขียนคำตอบลงในบัตรคำและเก็บบัตรคำ  

๕) นักวิชาการสรุปคำตอบเพื่อใช้ในการโหวตหาข้อสรุปร่วมกัน 
 

๔.การสนับสนุนกระบวนการ 
๑) ทีมบันทึกข้อมูลการร่วมระดมความคิดเห็นในกระดานฟลิปชาร์ท และบัตรคำในแต่ละข้อ

คำถามเพื่อประมวลสรุป 
๒) ทีมนักวิชาการสรุปภาพรวมเพื่อประมวลนำเสนอช่วงปิดเวทีในวันที ่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. 
 
๕.  การมอบหมายงาน 
ตารางที่ ๑๖ การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการจัดการกลุ่มย่อยประเด็นที่ ๓ ลดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์
สร้างสุขภาพ 
กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี 

๑ 
 

๑) นายสมาน วัง
แสง 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

อบต.เจดีย์ชัย  
อ.ปัว  
จ.น่าน 

๐๘๑-๙๕๒๓๑๓๓ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๒) นางวรายุภัสร์ ละ
มัยจันทร์ 

ปลัดองค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

อบต.บึงคอไห  
อ.ลำลูกกา  
จ.ปทุมธานี 

๐๒-๑๕๗๑๐๓๐๒ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๓) นายนายสหชาติ  
แก่นท้าว 

 เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ทต.พอกน้อย  
อ.พรรณานิคม    
จ.สกลนคร 

 ๐๖๕-๐๙๗๗๖๔๘ เขียนฟลิปชาร์ท  
และแจก-เก็บบัตร
คำ 

๔) นายอนุสรณ์ 
ประดิษฐ์อารีย์กุล 

 เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

ทต.วาปีปทุม  
อ.วาปีปทุม  
จ.มหาสารคาม 

 ๐๘๓-๐๕๔๗๗๓๓ แจก-เก็บบัตรคำ
และวิเคราะห์ 
สรุปผล 

๕)นางสาวนริศรา
ภรณ์ โยวะ 

 หัวหน้าส่วน
สวัสดิการ 

ทต.วาปีปทุม  
อ.วาปีปทุม  
จ.มหาสารคาม 

 ๐๙๑-๘๖๔๑๔๑๔ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบ
ไฟล์ข้อมูลบันทึก
สรุปประกอบการ
ประมวลสรุป 

๒ 

๑) นายสมนึก เดช
โพธ์ิ 

ปลัดเทศบาล
ตำบล 

ทต.แม่ข่า  
อ.ฝาง  
จ.เชียงใหม่ 

๐๖๑-๒๓๑๕๕๐๒ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๒) นายมนูญ ดิษ
เสถียร 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

อบต.หัวดง  
อ.เมืองพิจิตร  
จ.พิจิตร 

๐๘๑-๕๓๒๖๑๕๙ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 



๔๑ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี 
๓) พ.อ.อ.อุเทน โก
พลรัตน์ 
 

นักบริหารงาน
ท่ัวไป  

อบต.หนองย่างช้ิน 
นวก.RECAP 

 ๐๘๙-๐๕๕๕๑๖๖ เขียนฟลิปชาร์ท  
และแจก-เก็บบัตร
คำ 

๔) นางสาวปิยะพร 
เจะเส็น 

 พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

อบต.คูหา  
อ.สะบ้าย้อย  
จ.สงขลา 

๐๖๓-๖๑๙๓๖๗๔ แจก-เก็บบัตรคำ
และวิเคราะห์ 
สรุปผล 

๕) นางสาวศิริพร 
สมน้อย 

 พนักงานจ้าง
ท่ัวไป 

ทต.นาป่าแซง  
อ.ปทุมราชวงศา 
จ.อำนาจเจริญ 

 ๐๙๘-๔๐๑๖๒๔๖ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบ
ไฟล์ข้อมูลบันทึก
สรุปประกอบการ
ประมวลสรุป 

๓ 

๑) พันจ่าราชัญ 
ดอนสินเพ่ิม 

รอง
ปลัดเทศบาล
ตำบล 

ทต.หลักเมือง  
อ.กมลาไสย  
จ.กาฬสินธ์ุ 

๐๘๖-๒๒๓๓๕๓๘ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๒) นางฝาหรีดะฮ์ มุ
เส็มสะเดา 

ปลัดเทศบาล
ตำบล 

ทต.ปริก  
อ.สะเดา  
จ.สงขลา 

๐๙๐-๒๒๗๔๑๒๖ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๓) นางสาววาสนา 
นิสสิริ 

พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

อบต.คูหา  
อ.สะบ้าย้อย  
จ.สงขลา 

๐๙๓-๖๗๒๒๐๑๖ เขียนฟลิปชาร์ท  
และแจก-เก็บบัตร
คำ 

๔) นางสาวมนัญญา 
ดำประสงค์ 

นักวิชาการ ต.เกาะขันธ์  
อ.ชะอวด  
จ.นครศรีธรรมราช 

๐๙๘-๗๑๘๔๘๐๘ แจก-เก็บบัตรคำ
และวิเคราะห์ 
สรุปผล 

๕) นางสาววลัยรัตน์ 
จินดาผล 

 นักวิชาการ อบต.ลำพะยา  
อ.เมืองยะลา 
จ.ยะลา 

๐๘๐-๘๖๔๖๖๔๘ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบ
ไฟล์ข้อมูลบันทึก
สรุปประกอบการ
ประมวลสรุป 

๔ 

๑) นายจิรทีปต์ ทวี
สุข 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

อบต.ราชสถิตย์  
อ.ไชโย  
จ.อ่างทอง 

๐๖๓-๖๐๖๙๓๙๔ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๒) นายสมบูรณ์ แข้
คำ 

ปลัดองค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

อบต.สะอาด
สมบูรณ์  
อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด 

๐๘๖-๒๔๙๗๒๙๔ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๓) นางสางอนงค์
นาฎ สีชมพู 

 พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

อบต.ลำพะยา  
อ.เมืองยะลา 
จ.ยะลา 

๐๘๗-๘๓๖๕๙๓๐ เขียนฟลิปชาร์ท  
และแจก-เก็บบัตร
คำ 

๔) นายฐิติพงศ์ มา
คง 

นักวิชาการ อบต.เขาปู่  
อ.ศรีบรรพต  
จ.พัทลุง 

๐๘๒-๒๖๖๐๗๖๗ แจก-เก็บบัตรคำ
และวิเคราะห์ 
สรุปผล 

๕)นางสาวชนิดาภา 
แซ่อุ้ย 

นักวิชาการ ต.ปากนคร  
อ.เมือง
นครศรีธรรมราช 
จ.นครศรีธรรมราช 

๐๘๒-๗๙๗๘๔๔๘ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบ
ไฟล์ข้อมูลบันทึก



๔๒ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี 
สรุปประกอบการ
ประมวลสรุป 

๕ 

๑) นายเพชร แสน
สุข 

นายกเทศมนตรี ทต.สนม  
อ.สนม  
จ.สุรินทร์ 

๐๙๔-๒๙๑๘๐๖๓ 
 

วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๒) นางภาวิณี เจริญ
ชัย 

ปลัดเทศบาล
ตำบล 

ทต.วัฒนา  
อ.ส่องดาว  
จ.สกลนคร 

๐๘๓-๓๕๗๐๙๙๐ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๓) นายวิญญู ทอง
งาม 

รองปลัดองค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

อบต.ลำพะยา  
อ.เมืองยะลา 
จ.ยะลา 

๐๘๘-๓๙๙๒๑๒๖ เขียนฟลิปชาร์ท  
และแจก-เก็บบัตร
คำ 

๔) นางมนธิมา 
สมใจ 

นักวิชาการศึกษา อบต.ลำพะยา  
อ.เมืองยะลา 
จ.ยะลา 

๐๘๗-๘๓๖๕๙๓๐ แจก-เก็บบัตรคำ
และวิเคราะห์ 
สรุปผล 

๕)นางวรรดี บุญ
แก้วบอม 

นักวิชาการ อบต.เขาปู่  
อ.ศรีบรรพต  
จ.พัทลุง 

๐๘๕-๘๐๔๓๐๒๔ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบ
ไฟล์ข้อมูลบันทึก
สรุปประกอบการ
ประมวลสรุป 

 
 
  



๔๓ 
 

ประเด็นท่ี ๔  ควบคุมโรคในชุมชน 

 
๑.  สถานการณ์  
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในปัจจุบัน มีโรคใหม่เกิดขึ ้นจำนวนมาก และเป็น
ปัญหาสำคัญระดับท้องถิ่น นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น การจัดการด้านสุขภาพและการสาธารณสุข
เป็นสิ่งสำคัญ ชุมชนท้องถิ่นจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไร จากสถานการณ์ข้อมูลของเครือข่ายร่วม
สร้างชุมชนท้องถิ่น มีครัวเรือน จำนวน ๕๖๘,๕๓๑ ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด จำนวน ๑,๖๔๖,๘๐๘ คน 
ผู้สูงอายุ จำนวน ๓๔๕,๓๗๐ คน (ร้อยละ ๒๐.๙๗) ผู้ป่วยเรื้อรัง จำนวน ๓๕๗,๒๘๗ คน (ร้อยละ ๒๑.๗๐) 
เป็นผู ้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด จำนวน ๑๒๔,๓๐๖ คน (ร้อยละ ๓๔.๗๙) รองลงมาคือ 
โรคเบาหวาน ๖๒,๔๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๗.๔๖)เด็กแรกเกิดถึง ๕ ปี จำนวน ๖๐,๓๔๒ คน (ร้อยละ ๓.๖๖) 
พื้นที่การทำงานของประชากรที่ประกอบอาชีพหลัก แบ่งเป็นทำงานในพื้นที่ตำบล จำนวน ๗๑๖,๒๗๒ คน 
(ร้อยละ๖๓.๗๗) ทำงานอยู่ต่างตำบล จำนวน ๗๐,๕๘๕ คน (ร้อยละ ๖.๒๘) ทำงานอยู่ต่างอำเภอ จำนวน 
๕๓,๗๕๒ คน (ร้อยละ ๔.๗๙) ทำงานอยู่ต่างจังหวัดจำนวน ๑๕๒,๗๑๒ คน (ร้อยละ ๑๓.๖๐) และทำงาน
อยู่ต่างประเทศ จำนวน ๑๑,๖๖๘  คน (ร้อยละ ๑.๐๔) ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ แบ่งเป็น แพทย์ ๓๔๔ คน ( 
๑: ๑,๖๕๓ ครัวเรือน) พยาบาล ๑,๕๙๙ คน (๑: ๓๕๖ ครัวเรือน) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ๑,๐๘๑ คน (๑: 
๕๒๖ ครัวเรือน) นักวิชาการสาธารณสุข ๖๘๙ คน (๑: ๘๒๕ ครัวเรือน) เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข ๓๔๕ 
คน (๑: ๑,๖๔๘ ครัวเรือน)  
 ข้อมูลสถานการณ์จากการสรุปบทเรียนระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย
โดยชุมชนท้องถิ่น ๓๙ พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาลตำบล ๑๖ แห่ง องค์การบริหารส่วน
ตำบล ๒๐ แห่ง และคณะกรรมการพัฒนาตำบล ๒ แห่ง มีครัวเรือน จำนวน ๘๔,๐๓๕ ครัวเรือน ประชากร
ทั้งหมด จำนวน ๒๖๒,๐๗๔ คน เพศชาย จำนวน ๑๒๙,๐๕๘ คน (ร้อยละ ๔๙.๐) เพศหญิง จำนวน
๑๓๓,๐๑๖ คน (ร้อยละ ๕๑.๐) โดยมีกลุ่มประชากรเป้าหมาย ได้แก่ เด็กปฐมวัย จำนวน ๑๒,๐๔๖ คน 
(ร้อยละ ๔.๖๐) เด็กวัยเรียน จำนวน ๒๑,๖๓๖ คน (ร้อยละ ๘.๒๖) เด็กและเยาวชน จำนวน ๓๙,๒๑๔ คน 
(ร้อยละ ๑๔.๙๖) หญิงตั้งครรภ์ จำนวน ๖๕๓ คน (ร้อยละ ๐.๒๕) วัยทำงาน จำนวน ๑๓๘,๘๒๑ คน (ร้อย
ละ ๕๒.๗๓) ผู้สูงอายุ จำนวน ๔๕,๗๖๐ คน  (ร้อยละ ๑๗.๔๖) ผู้ติดเชื้อเอชไอวี จำนวน ๒๑๖ คน (ร้อยละ 
๐.๐๘)  ผู้ป่วยจิตเวช จำนวน ๕๖๘ คน (ร้อยละ ๐.๒๑) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน ๓๗,๐๑๘ คน (ร้อยละ
๑๔.๑๒) ผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๓,๓๗๐ คน (ร้อยละ ๑.๒๘) คนพิการ จำนวน ๖,๔๗๒ คน (ร้อยละ ๒.๔๗) 
ผู้ป่วยระยะท้าย จำนวน ๑๐๖ คน (ร้อยละ ๐.๐๔) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ดังนี้ ๑)กลุ่มเสี่ยง จำนวน ๕,๓๑๙ คน ได้แก่ (๑)กลุ่มผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒๘๑ คน (ร้อยละ ๕.๒๘) และ (๒) กลุ่มผู้สัมผัส จำนวน ๒๖๗ คน 
แบ่งเป็น (๑) สัมผัสเส่ียงสูง จำนวน ๒๓๗ คน (ร้อยละ ๘๘.๗๖) และ (๒) สัมผัสเส่ียงต่ำ จำนวน ๓๐ คน 
(ร้อยละ ๑๑.๒๔) กลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที ่มีการระบาดวงกว้าง จำนวน ๕,๐๓๘ คน (ร้อยละ 
๙๔.๗๒) และ ๒) ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน ๖ ราย  
 แม้มีการระบาด แต่มีหลายพื้นที่ที่สร้างระบบการจัดการ ควบคุม ดูแล ป้องกันอย่างต่อเน่ืองตาม
ประสบการณ์ที่หลากหลายของผู้นำ ที่มีศักยภาพในการจัดการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
 
๒.  แนวทางการจัดการกระบวนการกลุ่มย่อย ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน 
“เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิน่” 

         แนวคำถามกลุ่มย่อย 
หากต้องมีการพัฒนาหรือสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ ่น เพื่อการขับเคลื่อนงานใน ประเด็น

ควบคุมโรคในชุมชน จะทำอย่างไร 
๑) เครือข่ายควรให้ความสำคัญกับงานหรือกิจกรรมใดบ้าง อย่างไร   



๔๔ 
 

๒) ผู้นำควรมีบทบาทในการขับเคล่ือนงานหรือกิจกรรมในข้อ ๑ อย่างไร  
๓) เครือข่ายควรมีรูปแบบหรือช่องทางการส่ือสารอย่างไร เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนงานและ

กิจกรรมในข้อ ๑  
๔) เครือข่ายจะมีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ ผู้นำ นวัตกรรม และองค์กร (ขับเคลื่อน ๔ สาน) 

ได้การเชื่อมประสานการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
๓.  แนวทางการจัดห้องย่อย  

๑) ผู้เข้าร่วม ห้องละ ๓๐๐ คน โดยผู้เข้าห้องจะทราบการเข้าห้องตั้งแต่จุดลงทะเบียนโดยมี 
pass sport เวลาเข้าห้องที่บัตรแขวนคอ 

๒) ในห้องจะแบ่งเป็นการนั่งเป็น ๒ โซนย่อย โดยให้ผู้นำ ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัด และกำนัน ที่เข้าร่วมชี้ทิศทางทางอนาคตและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนที่มีงานเด่น 
เรื่องเด่น หรือนวัตกรรมเก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุให้เข้ากลุ่มย่อยใน โซนที่ ๒  ประเด็น “ควบคุมโรคใน
ชุมชน”  กลุ่มย่อยที่ ๖-๑๐  กลุ่มละ ๓๐ คน ในกลุ่มจะมีผู้นำประจำกลุ่มในการชี้นำเพื่อชี้ทิศทางอนาคต
และร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 

๓) ผู้ดำเนินรายการจะอธิบายคำถามแต่ละคำถามในเวทีกลาง และให้วิทยากรชี้นำประจำกลุ่ม
ย่อยแต่ละกลุ่มชี้นำทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชน
ท้องถิ่น” ใช้เวลา ๑๐ นาที  

๔) นักวิชาการประจำกลุ่มย่อยแจกบัตรคำแล้วชวนคุยเพื่อร่วมระดมความคิด ชี้ทิศทางอนาคต
และร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” ตามลำดับคำถาม ใช้เวลาข้อ
ละ ๓๐ นาที ให้ผู้นำเขียนคำตอบลงในบัตรคำและเก็บบัตรคำ  

๕) นักวิชาการสรุปคำตอบเพื่อใช้ในการโหวตหาข้อสรุปร่วมกัน 
 

๔.การสนับสนุนกระบวนการ 
๓) ทีมบันทึกข้อมูลการร่วมระดมความคิดเห็นในกระดานฟลิบชาร์ท และบัตรคำในแต่ละข้อ

คำถามเพื่อประมวลสรุป 
๔) ทีมนักวิชาการสรุปภาพรวมเพื่อประมวลนำเสนอช่วงปิดเวทีในวันที ่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. 
 
๕.  การมอบหมายงาน 

ตารางที ่๑๗ การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการจัดการกลุ่มย่อยประเด็นที่ ๔ ควบคุมโรคในชุมชน 
กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี 

๖ 
 

๑) นายสำรวย ผัดผล นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

อบต.เมืองจัง  
อ.ภูเพียง  
จ.น่าน 

๐๘๖-๙๑๖๙๓๓๑ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๒) ดร.อุบล ยะไวทนะวิ
ชัย 

ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

อบต.ดอนแก้ว  
อ.แม่ริม  
จ.เชียงใหม่ 

๐๘๑-๘๘๑๘๐๘๒ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๓) นายเอกพงศ์ วิชิค
นันทน์ 

นักจัดการท่ัวไป อบต.ลำพะยา  
อ.เมืองยะลา 
จ.ยะลา 

๐๘๔-๙๖๓๔๑๒๖ เขียนฟลิปชาร์ท  และ
แจก-เก็บบัตรคำ 

๔) นายมูฮัมหมัดไฟ
ซอล เจ๊ะโซะ 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

ทต.มะรือโบตก  
อ.ระแงะ  
จ.ยะลา 

๐๘๕-๓๑๙๔๕๕๓ แจก-เก็บบัตรคำและ
วิเคราะห์ สรุปผล 



๔๕ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี 
๕) นางสาวอัสมาศ 
เจ๊ะแน 

 พนักงานจ้างเหมา
บริการ 

ทต.มะรือโบตก  
อ.ระแงะ  
จ.ยะลา 

๐๘๕-๘๕๗๔๓๒๖ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบ
ไฟล์ข้อมูลบันทึกสรุป
ประกอบการประมวล
สรุป 

๗ 

๑) นายสมยศ ฤทธ์ิ
ธรรมนาถ 

นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

อบต.นาทอน  
อ.ทุ่งหว้า  
จ.สตูล 

๐๘๑-๐๙๘๒๕๒๖ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๒) นายทัณฐสิทธ์ิ 
จันทร์ศิริ 

ปลัดเทศบาล ทต.นาอาน  
อ.เมืองเลย  
จ.เลย 

๐๘๑-๑๗๙๐๐๖ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๓) นางสาวบุญญภรณ์ 
คงฤทธ์ 

นักวิชาการ ทต.ท่าง้ิว  
อ.ห้วยยอด  
จ.ตรัง 

๐๘๕-๘๒๑๒๑๕๑ เขียนฟลิปชาร์ท  และ
แจก-เก็บบัตรคำ 

๔) นางสาวณัชวดี ตุ้น
ด้วง 

นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ 

อบต.เขาปู่  
อ.ศรีบรรพต  
จ.พัทลุง 

๐๖๔-๐๓๕๐๘๖๙ แจก-เก็บบัตรคำและ
วิเคราะห์ สรุปผล 

๕) นางสาวซารีย๊ะ 
มานะกล้า 

 ผช.ครูดูแลเด็ก  
ศพด.บ้านวังเจริญ
ราษฎร์ 

อบต.นาทอน  
อ.ทุ่งหว้า 
จ.สตูล 

๐๙๖-๙๓๙๗๑๕๒ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบ
ไฟล์ข้อมูลบันทึกสรุป
ประกอบการประมวล
สรุป 

๘ 

๑) นายศิริพงษ์ อรุณเด
ชาชัย 

นายกเทศมนตรี ทต.บ้านแฮด  
อ.บ้านแฮด  
จ.ขอนแก่น 

๐๘๑-๗๐๘๕๗๗๕ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๒)นายวิศิษฐ์ สังข์
สุวรรณ 

ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

อบต.บ้านในดง  
อ.ท่ายาง  
จ.เพชรบุรี 

๐๖๑-๔๓๘๔๙๙๗ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๓) นางสาวปรียาภัทร 
หยกมณี 

 นักวิชาการ ต.ปากนคร 
อ. เมือง
นครศรีธรรมราช 
จ.นครศรีธรรมราช 

๐๘๖-๙๙๗๘๔๔๔ เขียนฟลิปชาร์ท  และ
แจก-เก็บบัตรคำ 

๔) นางสาวพรรณพร 
บุญเกิด 

 นักวิชาการ ต.ปากนคร 
อ. เมือง
นครศรีธรรมราช 
จ.นครศรีธรรมราช 

๐๘๒-๙๗๙๘๔๙๗ แจก-เก็บบัตรคำและ
วิเคราะห์ สรุปผล 

๕)นางสาวดารารัตน์ 
โสดาดี 

นักกายภาพบำบัด
ปฏิบัติการ 

ทม.วังน้ำเย็น 
อ.เมืองวังน้ำเย็น 
จ.สระแก้ว 

๐๙๔-๓๐๕๙๒๒๒ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบ
ไฟล์ข้อมูลบันทึกสรุป
ประกอบการประมวล
สรุป 

๙ 
๑) นายมนตรี จอมศรี ปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบล 
อบต.บัวตูม  
อ.โซ่พิสัย  
จ.บึงกาฬ 

๐๙๘-๕๘๖๘๑๒๑ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 



๔๖ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี 
๒) นางสาวเรณู เล็ก
นิมิตร 

นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

อบต.บางคนที  
อ.บางคนที  
จ.สมุทรสงคราม 

๐๘๑-๘๔๘๑๙๒๑ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๓) นายทรงบท คุ้ม
ฉายา 

นายกเทศมนตรี ทต.บ้านดอน  
อ.อู่ทอง  
จ.สุพรรณบุรี 

๐๙๒-๕๐๙๓๙๔๔ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๔) นางสาวฟาดีละ 
เต๊ะแย 

นักวิชาการ ทต.มะรือโบตก  
อ.ระแงะ จ.ยะลา 

๐๘๔-๘๕๗๘๑๘๒ เขียนฟลิปชาร์ท  และ
แจก-เก็บบัตรคำ 

๕) นางสาวกฤาณา 
ไทยมิตรชอบ 

นักวิชาการ ทต.ท่าง้ิว  
อ.ห้วยยอด  
จ.ตรัง 

๐๙๙-๔๐๑๒๖๖๒ แจก-เก็บบัตรคำและ
วิเคราะห์ สรุปผล 

๖) นายเต้ แสนสุข ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ทม.วังน้ำเย็น 
อ.เมืองวังน้ำเย็น 
จ.สระแก้ว 

๐๘๑-๗๐๓๓๕๒๕ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบ
ไฟล์ข้อมูลบันทึกสรุป
ประกอบการประมวล
สรุป 

๑๐ 

๑) นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรี ทต.ปริก  
อ.สะเดา  
จ.สงขลา 

๐๘๑-๙๕๙๘๘๐๒ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๒) จสต.สุรเจต สุดตา ปลัดเทศบาล
ตำบล 

ทต.บ้านดอน  
อ.อู่ทอง  
จ.สุพรรณบุรี 

๐๙๘-๘๕๗๒๙๐๒ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๓) นางมนสิชา ไชยทน  ปลัดเทศบาล ทต.สถาน  
อ.เชียงแสน  
จ.เชียงราย 

๐๖๒-๕๕๙๗๔๕๓ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น 
และผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามคำถาม 

๔) นางมณฑา รุณแสง นักวิชาการ ทต.ท่าง้ิว  
อ.ห้วยยอด  
จ.ตรัง 

๐๙๕-๙๕๔๖๑๘๗ เขียนฟลิปชาร์ท  และ
แจก-เก็บบัตรคำ 

๕)นางสาวธัญญลักษ์ 
ภูแช่มโชติ 

 หัวหน้าส่วน
สวัสดิการ 

 อบต.เหล่าดอกไม้  
อ.ช่ืนชม  
จ.มหาสารคาม 

๐๘๐-๐๑๓๘๘๗๓ แจก-เก็บบัตรคำและ
วิเคราะห์ สรุปผล 

๖) นางสาวเกศรา พิม
วัน 

จนท.ธุรการ อบต.เหล่าดอกไม้  
อ.ช่ืนชม  
จ.มหาสารคาม 

๐๘๓-๓๓๕๐๘๒๒ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบ
ไฟล์ข้อมูลบันทึกสรุป
ประกอบการประมวล
สรุป 

 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 



๔๘ 
 

ภาคผนวก ก 
(ร่าง) กำหนดการเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น 

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

ระหว่างวันท่ี ๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
รวมพล “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๑ 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ทิศทาง...ร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ 
โดย นายธวัชชัย  ฟักอังกูร  ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ถอดรหัส...ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่  
โดย นางสาวดวงพร  เฮงบุณยพันธ์   ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  

รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓)  
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

รศ.ดร.ขนิษฐา  นันทบุตร   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เสวนา...สานพลัง “พื้นที่-ผู้นำ-นวัตกรรม-องค์กร” 
โดย  นางสุนิตย์ รุทเทวิน นายกเทศมนตรีตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ  

นายสมาน  วังแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน  
นางสาวเรณู  เล็กนิมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
นายสุริยา  ยีขุน  นายกเทศมนตรีตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  

ดำเนินรายการโดย นายประสาน อิงคนันท์ 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

  

ฉบับปรับปรุง ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ 



๔๙ 
 

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียน 
รวมพล “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๒ 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. แถลงผล...การวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ิน 
๑. ตัวชี้วัดชุมชนท้องถ่ินเข้มแข็ง 

โดย รศ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุล  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๒. ตัวชี้วัดอยู่ดีมีสุข 

โดย นางสาวดวงพร  เฮงบุณยพันธ์  ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓)  
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

๑๔.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ร่วมขับเคลื่อนการจัดการ ๑๐ ปัญหาพื้นฐานของชุมชน 
๑. พื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี 
๒. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี 
๓. พื้นที่ภาคกลาง ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔-๗ 
๔. พื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘-๑๐ 
นำโดย  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) สสส. 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง  
ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคกลาง 
ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง 

ให้ข้อเสนอแนะโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. ฝึกอบรม หลักสูตร “การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ เพื่อลดคลาดเคลื่อนในการปฎิบัติงาน”  

(เฉพาะเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ) ณ ห้องจูปีเตอร์ ๑๑-๑๓ 
โดย คุณไพโรจน์ บุญป้ัน และ คุณสิริภูมิ ล้ิมบุพศิริพร   

๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
  



๕๐ 
 

๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. ประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนท้องถ่ินเพื่อสอบทาน “ระบบการจัดการพื้นท่ี “คน-กลไก-ข้อมูล” 
๑. พื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง  
๒. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
๓. พื้นที่ภาคกลาง ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔-๗ 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคกลาง 
๔. พื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘-๑๐ 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง 

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๓ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๑ ชี้ทิศทางอนาคต “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี 

Leader Talk ๑: พันจ่าโทอนุสร คำวัง นักจัดการงานทัว่ไปชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  
Leader Talk ๒: นางสุขกาย ผลนอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
Leader Talk ๓: นายสุรชัย ไล่ชะพิษ กำนันตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร่วมกำหนดทิศทาง “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๒ ทิศทางอนาคต “ระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น” ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี 
Leader Talk ๑: นางบัญชร สุรศาสน์พิศาล ครูโรงเรียนหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแมข่่า อำเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่ 
Leader Talk ๒: นายสราวุธ วะชุม นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลนาคณูใหญ ่อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
Leader Talk ๓: นายนริศ กิจอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
Leader Talk ๔: นายยาการียา ซมิะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
ร่วมกำหนดทิศทาง “ระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น” 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๓ ชี้ทิศทางอนาคต “การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน” ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี 
Leader Talk ๑: นายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน  
Leader Talk ๒: นายสมจิตร นามสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  
Leader Talk ๓: นายกิตติพงศ์ สีเหลือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชงิเทรา 
Leader Talk ๔: นายประยงค์ หนูบุญคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 



๕๑ 
 

ร่วมกำหนดทิศทาง “การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน” 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๔ ชี้ทิศทางอนาคต “การจัดการสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔ – ๗ 

Leader Talk ๑: นางสาวรสริน วงศ์คำปัน ปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
Leader Talk ๒: จ่าเอกสุภากร ภารสวัสดิ์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  
Leader Talk ๓: ร้อยตรีเชิญ เกษสุริยงค์ ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
Leader Talk ๔: นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
ร่วมกำหนดทิศทาง “การจัดการสิ่งแวดล้อม” 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๕ ชี้ทิศทางอนาคต “เศรษฐกิจชุมชน” ณ ห้องจูปิเตอร์ ๑๑ – ๑๓ 
Leader Talk ๑: นายณัฐวุฒิ ใจดี รองปลัดเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  
Leader Talk ๒: นายวิลัยพนม สุพร นายกเทศมนตรีตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
Leader Talk ๓: นายชินวุฒิ อาศน์วเิชียร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
Leader Talk ๔: นายฮาซัน สือนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 
ร่วมกำหนดทิศทาง “เศรษฐกิจชุมชน” 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๖ ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘ – ๑๐ 
ประเด็นที่ ๑: “สูงวัยสร้างเมือง”   
ประเด็นที่ ๒: “จัดการสิ่งแวดล้อม”  
โดย นายธนา ยันตรโกวิท  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ ๓ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๗ นิทรรศการ 
๑. ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ (Timeline)  
๒. ๔ สาน (พื้นที่-ผู้นำ-นวัตกรรม-องค์กร)ร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ 
๓. เคร่ืองมือสนับสนุนการจัดการสุขภาวะชุมชน 
๔. อาหารเพื่อการดูแลสุขภาพ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ฝึกอบรม... 
๑. หลักสูตร “การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานโครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ” สำหรับโครงการรับทนุใหม่ 

(เฉพาะเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ) ณ ห้องจูปีเตอร์ ๑๔  
โดย คุณไพโรจน์ บุญป้ัน และ คุณปรัชญา  โมธรรม   



๕๒ 
 

๒. หลักสูตร “การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานโครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ” สำหรับโครงการผู้รับทุนเดิม 
(เฉพาะเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ) ณ ห้องจูปีเตอร์ ๑๕ 

โดย คุณสิริภูมิ ล้ิมบุพศิริพร  
๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๔ 
๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โซน ๑ ชี้ทิศทางอนาคต “การควบคุมโรคติดต่อ” ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี 

Leader Talk ๑: นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์ ปลัดเทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา  
Leader Talk ๒: นายสิทธิชัย วิลัยเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
Leader Talk ๓: นางสาวอธิศนันท์ สิงหเมธาพัธ หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
Leader Talk ๔: ดร.สุภชัย นาคสุวรรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร่วมกำหนดทิศทาง “การควบคุมโรคติดต่อ” 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โซน ๒ ชี้ทิศทางอนาคต “การดูแลกลุ่มเปราะบาง” ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี 
Leader Talk ๑: นางสาวอารีรัตน์ มาตัน หัวหน้าฝ่ายอนามัยและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
Leader Talk ๒: นายพิเชษฐ์ มจีำรัส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ ์  
Leader Talk ๓: นายดุสิต ทันสมัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
Leader Talk ๔: นางสาวจุฑามณี หามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
ร่วมกำหนดทิศทาง “การดูแลกลุ่มเปราะบาง” 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โซน ๓ ชี้ทิศทางอนาคต “การเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน” ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี 
Leader Talk ๑: นายบุญเรือน เฒ่าคำ ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ ๖ บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแมท่ะ จังหวัดลำปาง 
Leader Talk ๒: นายสง่า ศิรารัตน์ ประธานสภาองค์กรชุมชน ตำบลวาปีปทมุ อำเภอวาปีปทมุ จังหวัดมหาสารคาม  
Leader Talk ๓: นางอำไพ ชลเจริญ ประธานกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี
Leader Talk ๔: นายอาซือมิง เจ๊ะอุเซ็ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
ร่วมกำหนดทิศทาง “การเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน” 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โซน ๔ ชี้ทิศทางอนาคต “การควบคุมและลดการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔ – ๗ 
Leader Talk ๑: นายวรวรรธน์ คำภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว  

ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง  



๕๓ 
 

Leader Talk ๒: นางสาวนภัสวรรณ จำปาทอง หัวหน้ากลุ่มเยาชนหนองสนิทจิตอาสาพลัส ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
Leader Talk ๓: นายอาห์มัด สาเมาะ นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
ร่วมกำหนดทิศทาง “การควบคุมและลดการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” 

  



๕๔ 
 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โซน ๕ ชี้ทิศทางอนาคต “การจัดการอาหารชุมชน” ณ ห้องจูปิเตอร์ ๑๑ – ๑๓ 
Leader Talk ๑: นายเสน่ห์ แพงมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
Leader Talk ๒: นางสิริวรรณ โอภากุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  

 เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
Leader Talk ๓: นายอนุชา เฉลาชัย กำนันตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
ร่วมกำหนดทิศทาง “การจัดการอาหารชุมชน” 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โซน ๖ ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘ – ๑๐ 
ประเด็นที่ ๓: “ลดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ”   
ประเด็นที่ ๔: “ควบคุมโรคในชุมชน” 
โดย นายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โซน ๗ นิทรรศการ 
๑. ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ (Timeline)  
๒. ๔ สาน (พื้นที่-ผู้นำ-นวัตกรรม-องค์กร)ร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ 
๓. เคร่ืองมือสนับสนุนการจัดการสุขภาวะชุมชน 
๔. อาหารเพื่อการดูแลสุขภาพ 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ฝึกอบรม... 
๑. หลักสูตร “การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานโครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ” สำหรับโครงการรับทนุใหม่ 

(เฉพาะเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ) ณ ห้องจูปีเตอร์ ๑๔  
โดย คุณไพโรจน์ บุญป้ัน และ คุณปรัชญา  โมธรรม   
๒. หลักสูตร “การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานโครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ” สำหรับโครงการผู้รับทุนเดิม 

(เฉพาะเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ) ณ ห้องจูปีเตอร์ ๑๕ 
โดย คุณสิริภูมิ ล้ิมบุพศิริพร  

๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. แลกเปล่ียนเรียนรู้...ระบบการบริหารจัดการด้วยจิตอาสา ณ ห้องจูปีเตอร์ ๘-๑๐ 

นำโดย นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมพลังสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน 
  



๕๕ 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๕ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ประมวล...๑๐ เรื่องสำคัญของผู้นำชุมชนท้องถ่ิน 
นำโดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. สานพลังองค์กร...ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 

โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. สานพลังองค์กร...ร่วมสนับสนุนระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 

โดย อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. สานพลังองค์กร...ร่วมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

โดย นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถ่ิน 
๑. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 
"ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน และศูนย์เรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชน ระดับดีเยี่ยม"  
และ "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็น ระดับดีเยี่ยม" 
มอบโดย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
๒. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ศูนย์เรียนรู้ ระดับดีเยี่ยม" 
มอบโดย นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
๓. มอบเกียรติบัตร “สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิน” 
มอบโดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 

๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ประกาศความมุ่งมั่น 
“สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” 
นำโดย  นายสมพร ใช้บางยาง  ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 

๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
  



๕๖ 
 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. กำหนดทิศทาง...การขับเคลื่อนทศวรรษถัดไปของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่พื้นที่ภาคเหนือ-อีสาน-กลาง-ใต้  
๑. พื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง  
ให้ข้อเสนอแนะโดย คณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 คณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 
๒. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องจูปิเตอร์ ๑๑ – ๑๓ 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ให้ข้อเสนอแนะโดย  คณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๓. พื้นที่ภาคกลาง ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔-๗ 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคกลาง 
ให้ข้อเสนอแนะโดย  คณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคกลาง 
๔. พื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘-๑๐ 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง 
ให้ข้อเสนอแนะโดย คณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 

 คณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 
 

 



  ๕๗  
 

ภาคผนวก ข 
สคริปต์วิทยากรชี้นำประจำกลุ่มย่อยท่ี......... 

 
ชื่อ-สกุล วิทยากร.................................. ตำแหน่ง .................อปท./คก.พัฒนาตำบล..................... 
อำเภอ.............................................จังหวัด............................................................................  
(ใช้เวลาในการนำเสนอ ๗ นาที) 
 

ประเด็นที่ ๑ สูงวัยสร้างเมือง 
 

หัวข้อการนำเสนอ เน้ือหาโดยสังเขป เวลา (นาที) 

หากต้องมีการพัฒนาหรือสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถ่ิน เพื่อการขับเคล่ือนงานในประเด็นสูงวัยสร้างเมืองจะทำ
อย่างไร 
๑. เครือข่ายควรให้ความสำคัญกับงานหรือ
กิจกรรมใดบ้าง อย่างไร   

- การออกแบบงานให้มีพื้นที่ปฏิบัติการและ
กิจกรรมร่วมกันในการดูแลผู ้สูงอายุของ
เครือข่าย  

- การสื่อสารข้อมูล แนวทาง วิธีการทำงาน 
และผลลัพธ์ของการขับเคลื ่อนงานการ
พัฒนาระบบการดูแลผู ้สูงอายุโดยชุมชน
ท้องถิ่น เช่น ๑) ๖ ชุดกิจกรรม ได้แก่ การ
พัฒนาศักยภาพ การจัดสภาพแวดล้อม 
การพัฒนาบร ิการ การจ ัดต ั ้ งกองทุน
ช่วยเหลือ การนำใช้ข้อมูล และการพัฒนา
กติกา แนวปฏิบัติ แล ๒) ๕อ. ๕ก. ได้แก่ 
อาชีพ อาหาร ออกกำลังกาย อาสา ออม 
การจัดตั ้งโรงเร ียนผู ้สูงอายุ การจัดต้ัง
ชมรมผู้สูงอายุ การจัดต้ังศูนย์กายอุปกรณ์ 
การลดอุบัติเหตุ และการดูแลต่อเนื่อง เป็น
ต้น  

- การกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคลื่อนงานสูงวัยสร้างเมือง เช่น การมี
พ้ืนท่ีปฏิบัติการ การรักษาซึ่งผู้นำเดิม และ
การสร้างผู ้นำรุ ่นใหม่ การเชื ่อมประสาน
ภาคี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การจัดทำข้อมูล
เชิงลึกรายกรณี และการบูรณาการและนำ
ใช้ข้อมูลร่วมกัน เป็นต้น  

- การค้นหาและนำใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ใน
การพัฒนางานส ูงว ัยสร ้างเม ือง เ ช่น 
การศึกษาจากเอกสารวิชาการ งานวิจัย 
บทความ และตำรา เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ นาที 



  ๕๘  
 

หัวข้อการนำเสนอ เน้ือหาโดยสังเขป เวลา (นาที) 

- การเชื ่อมประสานภาคี เครือข่าย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ 
เช่น กศน. โรงพยาบาล พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พัฒนา
องค์กรชุมชน (พอช.) สำนักงานเกษตร
อำเภอ และสถาบันวิชาการ เป็นต้น  

- การจัดทำข้อม ูลเชิงลึกเฉพาะประเด็น
ผู้สูงอายุและเช่ือมโยงข้อมูลกัน เช่น ข้อมูล
สภาพการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ ข้อมูลสุขภาพและการเจ็บป่วย 
ข ้อม ูลป ัญหาและความต ้องการของ
ผู้สูงอายุและครอบครัว เป็นต้น   

- การสร ุปงานร ่ วมก ันเพ ื ่ อการพ ัฒนา
นโยบายสาธารณะในการดูแลผู้สูงอายุ เช่น 
การจัดเวทีนโยบายสาธารณะ การประชุม 
และการประชาคม เป็นต้น  

๒. ผู้นำควรมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานหรือ
กิจกรรมในข้อ ๑ อย่างไร  

- ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
งานสูงวัยสร้างเมือง 

- การดูแลและรักษาไว้ซึ่งผู้นำเดิม และการ
สร้างผู้นำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องในการดูแล
ผู้สูงอายุ 

- การจัดหาทรัพยากรเพ่ือให้การสนับสนุนให้
เพียงพอในการดูแลผู้สูงอายุ 

- การจัดทำแผน และสนับสนุนงบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ  

- การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับ
การดูแลผู้สูงอายุ เช่น ๖ ชุดกิจกรรม และ 
๕อ. ๕ก. เป็นต้น  

- การประสานงา นภา ค ี เ คร ือข ่ า ยแ ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ 
เช่น กศน. โรงพยาบาล พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พัฒนา
องค์กรชุมชน (พอช.) สำนักงานเกษตร
อำเภอ และสถาบันวิชาการ เป็นต้น  

- การพัฒนาระบบข้อมูลในการดูแลผู้สูงอายุ 
และบูรณาการข้อมูลร่วมกัน เช่น ระบบ
ข้อม ูลตำบล (TCNAP) การวิจ ัยช ุมชน 
(RECAP) จปฐ. กชช.๒ค ข้อมูล รพ.สต. 
(JHCIS, HOSxP) ข้อมูล อปท. เป็นต้น 

 
 
 

๒ นาที 



  ๕๙  
 

หัวข้อการนำเสนอ เน้ือหาโดยสังเขป เวลา (นาที) 

- การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ในการสร้างสูงวัยสร้างเมือง 

- การจ ัดการความร ู ้ เก ี ่ ยวก ับการด ู แล
ผู้สูงอายุ เช่น การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การ
จัดทำหลักสูตร การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
การสรุปบทเรียน เป็นต้น 

- เป็นต้น  
๓. เครือข่ายควรมีรูปแบบหรือช่องทางการส่ือสาร
อย่างไร เพื ่อสนับสนุนการขับเคลื ่อนงานและ
กิจกรรมในข้อ ๑  

- ส ื ่ อ ส ั ง ค ม อ อ น ไ ล น ์  เ ช ่ น  เ ฟ ส บุ๊ ค 
(Facebook) เพจเฟสบ ุ ๊ ค  ( Facebook 
page) ทวิสเตอร์ (Twitter) อินตราแกรม 
(Instagram) และกลุ่มไลน์ (Line group)
เป็นต้น 

- การประช ุมทางไกลออนไลน ์  เช ่น ซูม 
(Zoom meeting) และกูเกิล แฮงเอาท์ 
(Google hang out) เป็นต้น  

- การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
- การสรุปเป็นเอกสาร/หนังสือ/ส่ือ/วิดีโอ 
- การใช้ส่ือท้องถิ่น เช่น วิทยุชุมชน เป็นต้น 
- การประชุมเครือข่าย 
- เวทีประชาคม 
- การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  
- เวทีพัฒนาแผนหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนา

ท้องถิ่น   
- เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำ แกนนำ  
- เวทีจัดการความรู้  
- การสรุปบทเรียน  
- การรณรงค์ ส่ือสาร ประชาสัมพันธ์  
- เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒ นาที 

๔. เครือข่ายจะมีแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ี ผู้นำ 
นวัตกรรม และองค์กร (ขับเคลื ่อน ๔ สาน) ได้
อย่างไร 

- การยกระดับงานการดูแลผู้สูงอายุ 
- การพัฒนาว ิธ ีการทำงานในกา รด ู แล

ผู้สูงอายุ  
- การต่อยอดงานเดิมในการพัฒนาระบบการ

ดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 
- การขยายพื ้นท ี ่ เ คร ือข ่ ายในการด ู แล

ผู้สูงอายุ  
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  ๖๐  
 

หัวข้อการนำเสนอ เน้ือหาโดยสังเขป เวลา (นาที) 

- การเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ
ติดสังคม กลุ ่มผู ้ส ูงอายุติดบ ้าน กลุ่ม
ผู ้สูงอายุติดเตียง กลุ ่มผู ้สูงอายุยากจน 
กลุ่มผู้สูงอายุอยู่ลำพัง กลุ่มผู้สูงอายุท่ีไม่มี
ท่ีอยู่อาศัย กลุ่มผู้สูงอายุท่ียากลำบาก กลุ่ม
ผู้สูงอายุพิการ กลุ่มผู้สูงอายุว่างงาน กลุ่ม
ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้สูงอายุที่เป็น
ผู้นำ และกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น  

- การพัฒนาศ ักยภาพอาสาสม ัครด ูแล
ผู ้สูงอายุ แกนนำ ผู ้นำ ผู ้สูงอายุ ผู ้ดูแล
ผู ้สูงอายุในครัวเรือน และบุคลากรด้าน
สุขภาพ เป็นต้น  

- การเชื่อมประสานการทำงานร่วมกับภาคี
เครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 

- การจัดต้ังกองทุนและสวัสดิการในการดูแล
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 

 

 

 
  



  ๖๑  
 

 

ประเด็นที่ ๒ จัดการส่ิงแวดล้อม 
 

หัวข้อการนำเสนอ เน้ือหาโดยสังเขป เวลา (นาที) 

หากต้องมีการพัฒนาหรือสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถ่ิน เพื่อการขับเคล่ือนงานในประเด็นจัดการส่ิงแวดล้อมจะ
ทำอย่างไร 
๑. เครือข่ายควรให้ความสำคัญกับงานหรือ
กิจกรรมใดบ้าง อย่างไร   

- การออกแบบงานให้มีพื้นที่ปฏิบัติการและ
กิจกรรมร่วมกันในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของเครือข่าย  

- การสื่อสารข้อมูล แนวทาง วิธีการทำงาน 
และผลลัพธ์ของการขับเคลื ่อนงานการ
จัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่น เช่น 
การจ ัดการทร ัพยากรด ิน การจ ัดการ
ทรัพยากรน้ำ การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
การจัดการขยะ และพลังงานหมุนเวียน 
เป็นต้น  

- การกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคล่ือนงานจัดการส่ิงแวดล้อม เช่น การ
มีพื ้นที ่ปฏิบัติการ การรักษาซึ ่งผู ้นำเดิม 
และการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ การเช่ือมประสาน
ภาคี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การจัดทำข้อมูล
เชิงลึก และการบูรณาการและนำใช้ข้อมูล
ร่วมกัน เป็นต้น  

- การค้นหาและนำใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ใน
การพัฒนาจ ัดการส ิ ่ งแวดล ้อม  เ ช่น 
การศึกษาจากเอกสารวิชาการ งานวิจัย 
บทความ และตำรา เป็นต้น  

- การเชื ่อมประสานภาคี เครือข่าย และ
หน ่วยงานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องในการจ ั ดการ
ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม   เ ช ่ น  ส ำ น ั ก ง า น
ทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อม 
โรงพยาบาล สำน ักงานเกษตรอำเภอ 
โรงพยาบาล และสถาบันวิชาการ เป็นต้น  

- การจัดทำข้อม ูลเชิงลึกเฉพาะประเด็น
สิ ่งแวดล้อม และเชื ่อมโยงข้อมูลกัน  เช่น 
ข้อมูลทรัพยากรดิน ข้อมูลทรัพยากรน้ำ 
ข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ ข้อมูลขยะชุมชน และ
ข้อมูลพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น   

- การสร ุปงานร ่ วมก ันเพ ื ่ อการพ ัฒนา
น โ ย บ า ย ส า ธ า ร ณ ะ ใ น ก า ร จ ั ด ก า ร
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  ๖๒  
 

หัวข้อการนำเสนอ เน้ือหาโดยสังเขป เวลา (นาที) 

สิ ่งแวดล้อม เช่น การจัดเวท ีน โยบาย
สาธารณะ การประชุม และการประชาคม 
เป็นต้น  

๒. ผู้นำควรมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานหรือ
กิจกรรมในข้อ ๑ อย่างไร  

- ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
งานจัดการส่ิงแวดล้อม 

- การดูแลและรักษาไว้ซึ่งผู้นำเดิม และการ
สร้างผู ้นำรุ ่นใหม่อย่างต่อเนื ่องในการ
จัดการส่ิงแวดล้อม  

- การจัดหาทรัพยากรเพ่ือให้การสนับสนุนให้
เพียงพอในการจัดการส่ิงแวดล้อม 

- การจัดทำแผน และสนับสนุนงบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการส่ิงแวดล้อม  

- การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับ
การจัดการสิ ่งแวดล้อม เช่น การจัดการ
ทรัพยากรดิน การจัดการทรัพยากรน้ำ การ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ การจัดการขยะ และ
การจัดการพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น  

- การประสานงา นภา ค ี เ คร ือข ่ า ยแ ละ
หน ่วยงานท ี ่ เ ก่ี ยวข ้องในการจ ัดการ
ส่ิงแวดล้อม  

- การพัฒนาระบบข ้อม ูล ในการจ ัดการ
สิ่งแวดล้อม และบูรณาการข้อมูลร่วมกัน 
เช่น ระบบข้อมูลตำบล (TCNAP) การวิจัย
ชุมชน (RECAP) จปฐ. กชช.๒ค ข้อมูล รพ.
สต. (JHCIS, HOSxP) ข้อมูล อปท. เป็น
ต้น 

- การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ในการจัดการส่ิงแวดล้อม 

- การจัดการความรู ้ เก ี ่ยวกับการจัดการ
สิ ่งแวดล้อม (ดิน น้ำ ป่า ขยะ พลังงาน) 
เช่น การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ การจัดทำ
หลักสูตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ
สรุปบทเรียน เป็นต้น 

- เป็นต้น  

 
 
 

๒ นาที 

๓. เครือข่ายควรมีรูปแบบหรือช่องทางการส่ือสาร
อย่างไร เพื ่อสนับสนุนการขับเคลื ่อนงานและ
กิจกรรมในข้อ ๑  

- ส ื ่ อ ส ั ง ค ม อ อ น ไ ล น ์  เ ช ่ น  เ ฟ ส บุ๊ ค 
(Facebook) เพจเฟสบ ุ ๊ ค  ( Facebook 
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  ๖๓  
 

หัวข้อการนำเสนอ เน้ือหาโดยสังเขป เวลา (นาที) 

page) ทวิสเตอร์ (Twitter) อินตราแกรม 
(Instagram) และกลุ่มไลน์ (Line group)
เป็นต้น 

- ยูทูป (Youtube) 
- เวบไซต์ (website) 
- การประช ุมทางไกลออนไลน ์  เช ่น ซูม 

(Zoom meeting) และกูเกิล แฮงเอาท์ 
(Google hang out) เป็นต้น  

- การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
- การสรุปเป็นเอกสาร/หนังสือ/ส่ือ/วิดีโอ 
- การใช้ส่ือท้องถิ่น เช่น วิทยุชุมชน เป็นต้น 
- การประชุมเครือข่าย 
- เวทีประชาคม 
- การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  
- เวทีพัฒนาแผนหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนา

ท้องถิ่น   
- เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำ แกนนำ  
- เวทีจัดการความรู้  
- การสรุปบทเรียน  
- การรณรงค์ ส่ือสาร ประชาสัมพันธ์  
- เป็นต้น 

 
 
 

๔. เครือข่ายจะมีแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ี ผู้นำ 
นวัตกรรม และองค์กร (ขับเคลื ่อน ๔ สาน) ได้
อย่างไร 

- การยกระดับงานจัดการสิ่งแวดล้อม (ดิน 
น้ำ ป่า ขยะ พลังงาน) 

- การพัฒนาวิธีการทำงานในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม (ดิน น้ำ ป่า ขยะ พลังงาน) 

- การต่อยอดงานเดิมการจัดการส่ิงแวดล้อม 
(ดิน น้ำ ป่า ขยะ พลังงาน) 

- การขยายพ ื ้ นท ี ่ เ ค ร ื อข ่ า ย ในจ ั ด กา ร
ส่ิงแวดล้อม (ดิน น้ำ ป่า ขยะ พลังงาน) 

- การเพิ ่มกลุ ่มเป้าหมาย เช่น อาสาสมัคร 
แ ก น น ำ  ค น ต ้ น แ บ บ  ก ล ุ ่ ม จ ั ด ก า ร
ส่ิงแวดล้อม (ดิน น้ำ ป่า ขยะ พลังงาน)   

- การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร แกนนำ 
กลุ่มจัดการสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ำ ป่า ขยะ
พลังงาน) ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากร เป็นต้น  

- การเชื่อมประสานการทำงานร่วมกับภาคี
เครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
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  ๖๔  
 

หัวข้อการนำเสนอ เน้ือหาโดยสังเขป เวลา (นาที) 

จ ัดการส ิ ่ งแวดล ้อม (ด ิน น ้ำ ป ่า  ขยะ 
พลังงาน)  

- การจัดตั ้งกองทุนและสวัสดิการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม (ดิน น้ำ ป่า ขยะ พลังงาน) 

 
  



  ๖๕  
 

ประเด็นที่ ๓ ลดบุหร่ีลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ 
 

หัวข้อการนำเสนอ เน้ือหาโดยสังเขป เวลา (นาที) 

หากต้องมีการพัฒนาหรือสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถ่ิน เพื่อการขับเคล่ือนงานในประเด็นลดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์
สร้างสุขภาพจะทำอย่างไร 
๑. เครือข่ายควรให้ความสำคัญกับงานหรือ
กิจกรรมใดบ้าง อย่างไร   

- การออกแบบงานให้มีพื้นที่ปฏิบัติการและ
ก ิ จกรรม ร ่ วม ก ั น ในกา รลดบ ุ ห ร ี ่ ลด
แอลกอฮอล์สร้างสุขภาพของเครือข่าย เป็น
สถานท่ีปลอดบุหร่ี ปลอดแอลกอฮอล์ เช่น 
โรงพยาบาล วัด มัสยิด โรงเรียน สถานท่ี
ทำงาน ที ่สาธารณะ ร้านอาหาร ร้านค้า 
และลานกิจกรรม เป็นต้น  

- การสื่อสารข้อมูล แนวทาง วิธีการทำงาน 
และผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนงานการลด
บุหร่ีลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพโดยชุมชน
ท้องถิ่น  

- การกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคลื่อนงานการลดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์
สร้างสุขภาพ เช่น การมีพื ้นที ่ปฏิบัติการ 
การรักษาซึ่งผู้นำเดิม และการสร้างผู้นำรุ่น
ใหม่ การเชื ่อมประสานภาคี หน่วยงานท่ี
เกี ่ยวข้อง การจัดทำข้อม ูลเชิงลึก และ
การบูรณาการและนำใช้ข้อมูลร่วมกัน เป็น
ต้น  

- การค้นหาและนำใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ใน
การพัฒนาการลดบุหรี ่ลดแอลกอฮอล์
สร้างสุขภาพ เช่น การศึกษาจากเอกสาร
วิชาการ งานวิจัย บทความ และตำรา เป็น
ต้น  

- การเชื ่อมประสานภาคี เครือข่าย และ
หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องในการลดบุหรี ่ลด
แอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล 
สำน ักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ. ) 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
(ปภ.) และสถาบันวิชาการ เป็นต้น  

- การจัดทำข้อมูลเชิงลึกเฉพาะประเด็นบุหร่ี 
และแอลกอฮอล์ และเชื ่อมโยงข้อมูลกัน 
เช่น เป็นต้น   

- การสร ุปงานร ่ วมก ันเพ ื ่ อการพ ัฒนา
น โ ย บ า ย ส า ธ า ร ณ ะ ใ น ก า ร จ ั ด ก า ร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ นาที 



  ๖๖  
 

หัวข้อการนำเสนอ เน้ือหาโดยสังเขป เวลา (นาที) 

สิ ่งแวดล้อม เช่น การจัดเวท ีน โยบาย
สาธารณะ การประชุม และการประชาคม 
เป็นต้น  

- การสร ้ าง เ คร ื อข ่ า ย  เช ่น  เคร ือข ่ า ย
อาสาสมัครเพื่อลดการสูบบุหรี่ลดการด่ืม
แอลกอฮอล์ เครือข่ายร้านค้าปลอดเหล้า 
เป็นต้น  

๒. ผู้นำควรมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานหรือ
กิจกรรมในข้อ ๑ อย่างไร  

- ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
งานการลดบ ุหร ี ่ลดแอลกอฮอล์สร ้าง
สุขภาพ 

- การดูแลและรักษาไว้ซึ่งผู้นำเดิม และการ
สร้างผู้นำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื ่องในการลด
บุหร่ีลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ 

- การจัดหาทรัพยากรเพ่ือให้การสนับสนุนให้
เพียงพอในการลดบุหรี ่ลดแอลกอฮอล์
สร้างสุขภาพ 

- การจัดทำแผน และสนับสนุนงบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ์ในการลดบุหร่ีลดแอลกอฮอล์
สร้างสุขภาพ 

- การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับ
การลดบุหรี ่ลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ 
เช่น การควบคุมการบริโภคยาสูบ การดูแล
สุขภาพเพ่ือการลดด่ืม เป็นต้น  

- การประสานงา นภา ค ี เ คร ือข ่ า ยแ ละ
หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องในการลดบุหรี ่ลด
แอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ 

- การพัฒนาระบบข้อมูลในการลดบุหรี่ลด
แอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ และบูรณาการ
ข้อม ูลร่วมกัน เช่น ระบบข้อม ูลตำบล 
(TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) จปฐ. 
กชช.๒ค ข้อมูล รพ.สต. (JHCIS, HOSxP) 
ข้อมูล อปท. เป็นต้น 

- การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ในการลดบุหร่ีลดแอลกอฮอล์สร้าง
สุขภาพ 

- การจัดการความรู้เกี่ยวกับการลดบุหรี่ลด
แอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ เช่น การพัฒนา
แหล่งเร ียนรู ้  การจัดทำหลักสูตร การ

 
 
 

๒ นาที 



  ๖๗  
 

หัวข้อการนำเสนอ เน้ือหาโดยสังเขป เวลา (นาที) 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสรุปบทเรียน 
เป็นต้น 

- เป็นต้น  
๓. เครือข่ายควรมีรูปแบบหรือช่องทางการส่ือสาร
อย่างไร เพื ่อสนับสนุนการขับเคลื ่อนงานและ
กิจกรรมในข้อ ๑  

- ส ื ่ อ ส ั ง ค ม อ อ น ไ ล น ์  เ ช ่ น  เ ฟ ส บุ๊ ค 
(Facebook) เพจเฟสบ ุ ๊ ค  ( Facebook 
page) ทวิสเตอร์ (Twitter) อินตราแกรม 
(Instagram) และกลุ่มไลน์ (Line group)
เป็นต้น 

- ยูทูป (Youtube) 
- เวบไซต์ (website) 
- การประช ุมทางไกลออนไลน ์  เช ่น ซูม 

(Zoom meeting) และกูเกิล แฮงเอาท์ 
(Google hang out) เป็นต้น  

- การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
- การสรุปเป็นเอกสาร/หนังสือ/ส่ือ/วิดีโอ 
- การใช้ส่ือท้องถิ่น เช่น วิทยุชุมชน เป็นต้น 
- การประชุมเครือข่าย 
- เวทีประชาคม 
- การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  
- เวทีพัฒนาแผนหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนา

ท้องถิ่น   
- เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำ แกนนำ  
- เวทีจัดการความรู้  
- การสรุปบทเรียน  
- การรณรงค์ ส่ือสาร ประชาสัมพันธ์  
- เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒ นาที 

๔. เครือข่ายจะมีแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ี ผู้นำ 
นวัตกรรม และองค์กร (ขับเคลื ่อน ๔ สาน) ได้
อย่างไร 

- ก า ร ย ก ร ะ ด ั บ ง า น ก า ร ล ด บ ุ ห ร ี ่ ล ด
แอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ 

- การพัฒนาวิธีการทำงานในการลดบุหรี่ลด
แอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ 

- การต่อยอดงานเดิมในการการลดบุหรี่ลด
แอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ  

- การขยายพื้นที่เครือข่ายในการลดบุหรี่ลด
แอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ นาท ี



  ๖๘  
 

หัวข้อการนำเสนอ เน้ือหาโดยสังเขป เวลา (นาที) 

- การเพิ ่มกลุ ่มเป้าหมาย เช่น อาสาสมัคร 
แกนนำ คนต้นแบบ ครัวเร ือนต้นแบบ 
ชุมชนต้นแบบ หมู่บ้านต้นแบบ และตำบล
ต้นแบบ เป็นต้น  

- การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร แกนนำ 
การลดบุหร่ีลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ  

- การเชื่อมประสานการทำงานร่วมกับภาคี
เครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ลดบุหร่ีลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ  

- การจัดต้ังกองทุนและสวัสดิการจัดการการ
ลดบุหร่ีลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ  

- การกำหนดมาตรการทางสังคมลดสูบลด
เหล ้าในงานบ ุญประเพณีร ่วมก ันของ
เครือข่าย  

 
 
 
 
  



  ๖๙  
 

ประเด็นที่ ๔ ควบคุมโรคในชุมชน 
 

หัวข้อการนำเสนอ เน้ือหาโดยสังเขป เวลา (นาที) 

หากต้องมีการพัฒนาหรือสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถ่ิน เพื่อการขับเคล่ือนงานในประเด็นควบคุมโรคในชุมชนจะ
ทำอย่างไร 
๑. เครือข่ายควรให้ความสำคัญกับงานหรือ
กิจกรรมใดบ้าง อย่างไร   

- การออกแบบงานให้มีพื้นที่ปฏิบัติการและ
กิจกรรมร่วมกันในการควบคุมโรคในชุมชน  

- การสื่อสารข้อมูล แนวทาง วิธีการทำงาน 
และผลลัพธ์ของการขับเคลื ่อนงานการ
พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อโดยชุมชน
ท้องถ ิ ่น ประกอบด้วย ๑)การพ ัฒนา
ศักยภาพทีมควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ๒)
การติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสัมผัส 
และประชาชนที่เกี ่ยวข้อง ๓) การกำหนด
กติกา ข้อตกลงให้ครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล 
๔)การปรับพฤติกรรมบุคคลและครอบครัว 
๕)การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื ้อในชุมชนและพื ้นที ่สาธารณะ ๖)การ
สร้างการมีส่วนร่วมของทุนทางสังคมใน
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ ๗)การฟื้นฟูผู ้ได้รับผลกระทบ 
และ ๘)การสรุปบทเรียน เป็นต้น  

- การกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคล่ือนการควบคุมโรคในชุมชน เช่น การ
มีพื ้นที ่ปฏิบัติการ การรักษาซึ ่งผู ้นำเดิม 
และการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ การเช่ือมประสาน
ภาคี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การจัดทำข้อมูล
เชิงลึกรายกรณี และการบูรณาการและนำ
ใช้ข้อมูลร่วมกัน เป็นต้น  

- การค้นหาและนำใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ใน
การพัฒนาระบบการฝ้าระวังโรคติดต่อโดย
ชุมชนท้องถิ่น เช่น การศึกษาจากเอกสาร
วิชาการ งานวิจัย บทความ และตำรา เป็น
ต้น  

- การเชื ่อมประสานภาคี เครือข่าย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมโรคใน
ชุมชน เช่น กศน. โรงพยาบาล สพนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พัฒนาสังคม
และความมั ่นคงมนุษย์จ ังหวัด (พมจ.) 
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  ๗๐  
 

หัวข้อการนำเสนอ เน้ือหาโดยสังเขป เวลา (นาที) 

พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สำนักงาน
เกษตรอำเภอ และสถาบันวิชาการ เป็นต้น  

- การจัดทำข้อมูลเชิงลึกเฉพาะประเด็นการ
ควบคุมโรคในชุมชน และเช่ือมโยงข้อมูลกัน 
เช่น  ข้อมูลกลุ่มเส่ียง ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง 
ข้อมูลพื ้นที ่เสี ่ย/สถานที ่เสี ่ยง ข้อมูลผู ้ท่ี
ต้องการความช่วยเหลือ ข้อมูลสถานการณ์
โรคติดต่อ/โรคระบาด ทะเบียนกลุ่มเสี่ยง/
พ้ืนท่ีเส่ียง/สถานท่ีเส่ียง และข้อมูลทุนทาง
สังคม เป็นต้น   

- การสร ุปงานร ่ วมก ัน เ พ่ื อการพ ั ฒ นา
นโยบายสาธารณะในการควบคุมโรคใน
ชุมชน เช่น การจัดเวทีนโยบายสาธารณะ 
การประชุม และการประชาคม เป็นต้น  

๒. ผู้นำควรมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานหรือ
กิจกรรมในข้อ ๑ อย่างไร  

- ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
งานควบคุมโรคในชุมชน  

- การดูแลและรักษาไว้ซึ่งผู้นำเดิม และการ
สร้างผู ้นำรุ ่นใหม่อย่างต่อเนื ่องในการ
ควบคุมโรคในชุมชน  

- การจัดหาทรัพยากรเพ่ือให้การสนับสนุนให้
เพียงพอในการควบคุมโรคในชุมชน  

- การจัดทำแผน และสนับสนุนงบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคในชุมชน   

- การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับ
การควบคุมโรคในชุมชน เช่น การประชุม
ทบ ทวนแนวป ฏ ิ บ ั ต ิ  ก า รว ิ เ ค ร า ะ ห์
กรณีศึกษา  การร่วมหาแนวทางช่วยเหลือ
แก้ปัญหา การสรุปแนวทางการทำงาน 
การบูรณาการสู่งานประจำ และการพัฒนา
นวัตกรรมเป็นต้น  

- การประสานงา นภา ค ี เ คร ือข ่ า ยแ ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมโรคใน
ชุมชน เช่น กศน. สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ (สสอ.)สำน ักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.)โรงพยาบาล พัฒนาสังคม
และความมั ่นคงมนุษย์จ ังหวัด (พมจ.) 
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สำนักงาน
เกษตรอำเภอ และสถาบันวิชาการ เป็นต้น  
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  ๗๑  
 

หัวข้อการนำเสนอ เน้ือหาโดยสังเขป เวลา (นาที) 

- การพัฒนาระบบข้อมูลในการควบคุมโรคใน
ชุมชน และบูรณาการข้อมูลร่วมกัน เช่น 
ทะเบ ียนราษฎ ร ์  ระบบข ้อม ู ล ตำ บ ล 
(TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) จปฐ. 
กชช.๒ค ข้อมูล รพ.สต. (JHCIS, HOSxP) 
ข้อมูล อปท.  ข้อมูลสถานการณ์โรคติดต่อ/
โรคระบาด ทะเบียนกลุ่มเสี่ยง/พื้นที่เสี่ยง/
สถานท่ีเส่ียง เป็นต้น 

- การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ในการควบคุมโรคในชุมชน  

- การจัดการความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรค
ในชุมชน  เช่น การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การ
จัดทำหลักสูตร การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
การสรุปบทเรียน เป็นต้น 

- เป็นต้น  
๓. เครือข่ายควรมีรูปแบบหรือช่องทางการส่ือสาร
อย่างไร เพื ่อสนับสนุนการขับเคลื ่อนงานและ
กิจกรรมในข้อ ๑  

- ส ื ่ อ ส ั ง ค ม อ อ น ไ ล น ์  เ ช ่ น  เ ฟ ส บุ๊ ค 
(Facebook) เพจเฟสบ ุ ๊ ค  ( Facebook 
page) ทวิสเตอร์ (Twitter) อินตราแกรม 
(Instagram) และกลุ่มไลน์ (Line group)
เป็นต้น 

- การประช ุมทางไกลออนไลน ์  เช ่น ซูม 
(Zoom meeting) และกูเกิล แฮงเอาท์ 
(Google hang out) เป็นต้น  

- การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
- การสรุปเป็นเอกสาร/หนังสือ/ส่ือ/วิดีโอ 
- การใช้ส่ือท้องถิ่น เช่น วิทยุชุมชน เป็นต้น 
- การประชุมเครือข่าย 
- เวทีประชาคม 
- การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  
- เวทีพัฒนาแผนหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนา

ท้องถิ่น   
- เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำ แกนนำ  
- เวทีจัดการความรู้  
- การสรุปบทเรียน  
- การรณรงค์ ส่ือสาร ประชาสัมพันธ์  
- เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒  นาที 



  ๗๒  
 

หัวข้อการนำเสนอ เน้ือหาโดยสังเขป เวลา (นาที) 

๔. เครือข่ายจะมีแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ี ผู้นำ 
นวัตกรรม และองค์กร (ขับเคลื ่อน ๔ สาน) ได้
อย่างไร 

- การยกระดับงานการควบคุมโรคในชุมชน  
- การพัฒนาวิธีการทำงานในการควบคุมโรค

ในชุมชน  
- การต่อยอดงานเดิมในการควบคุมโรคใน

ชุมชน 
- การขยายพื้นที่เครือข่ายการควบคุมโรคใน

ชุมชน  
- การเพ่ิมกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเส่ียง กลุ่ม

เปราะบาง อาสาสม ัคร ผ ู ้นำ แกนนำ 
เจ้าหน้าที่ และบุคคลากรทางสุขภาพ เป็น
ต้น  

- การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร จิตอาสา 
แกนนำ ผู้นำ และบุคลากรด้านสุขภาพ เป็น
ต้น  

- การเชื่อมประสานการทำงานร่วมกับภาคี
เครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ควบคุมโรคในชุมชน เป็นต้น 

- การจัดตั ้งกองทุนและสวัสดิการในการ
ควบคุมโรคในชุมชนของเครือข่าย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ นาท ี

 
 
 



 

๗๓ 
 

ภาคผนวก ค  
แบบบันทึกชี้นำทศิทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนทอ้งถ่ิน” 

ชื่อ-สกุลผู้บันทึก.......................................................ตำแหน่ง..............................
หน่วยงาน..........................เบอร์โทรศัพท์........................ 

 บันทึกละเอียด สรุปประเด็นการ
บันทึก 

๑. นายธนา ยันตร
โกวิท   
ตำแหน่ง  
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ
บริหารแผนคณะที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๔ 
 

 บันทึกละเอียด สรุปประเด็นการ
บันทึก 

๒.นายแพทย์
อนุพงศ์ สุจริยากุล 
ตำแหน่ง นายแพทย์
ทรงคุณวฒุิกรม
ควบคุมโรค 
กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ส
ำ
นั
ก
ง
า
น 

-  -  

 



 

๗๕ 

 

ภาคผนวก ง 
แบบบันทึกประมวลผลคำถาม 

 
ผู้บันทึก...................................................หน่วยงาน.....................เบอร์โทร............................ .... 
กลุ่มย่อยที่.......................... 
ตารางที ่๕ ตารางสำหรับการโหวตคำถามข้อที ่๑ เครือข่ายควรให้ความสำคัญกับงานหรือกิจกรรมใดบ้าง อย่างไร   

ข้อ รายการ ๑๐๐  

สีส้ม 

๕๐ 

ชมพ ู

๑๐ 

สีเขียว 

รวม
คะแนน 

๑.      

๒.      

๓.      

๔      

๕      

 
 
ตารางที ่๖  ตารางสำหรับการโหวตคำถามข้อที ่๒ ผู้นำควรมีบทบาทในการขับเคล่ือนงานหรือกิจกรรมในข้อ ๑ 
อย่างไร 

ข้อ รายการ ๑๐๐  

สีส้ม 

๕๐ 

ชมพ ู

๑๐ 

สีเขียว 

รวม
คะแนน 

๑.      

๒.      

๓.      

๔      

๕      

 
 

ตารางที ่๗  ตารางสำหรับการโหวตคำถามข้อที่ ๓ เครือขา่ยควรมีรูปแบบหรือช่องทางการส่ือสารอย่างไร 
เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนงานและกิจกรรมในข้อ ๑  

ข้อ รายการ ๑๐๐  

สีส้ม 

๕๐ 

ชมพ ู

๑๐ 

สีเขียว 

รวม
คะแนน 

๑.      

๒.      

๓.      



 

๗๖ 

 

ข้อ รายการ ๑๐๐  

สีส้ม 

๕๐ 

ชมพ ู

๑๐ 

สีเขียว 

รวม
คะแนน 

๔      

๕      

  
ตารางที ่๘ ตารางสำหรับการโหวตคำถามข้อที ่๔ เครือขา่ยจะมีแนวทางในการพัฒนาพื้นที ่ผู้นำ นวัตกรรม 
และองค์กร (ขับเคล่ือน ๔ สาน) ได้อย่างไร 

ข้อ รายการ ๑๐๐  

สีส้ม 

๕๐ 

ชมพ ู

๑๐ 

สีเขียว 

รวม
คะแนน 

๑.      

๒.      

๓.      

๔      

๕      

 
ตารางที่ ๙ ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของคำถามที่ ๑ เครือข่ายควรให้ความสำคัญกับงาน
หรือกิจกรรมใดบ้าง อย่างไร   

ข้อ รายการ 

คะแนน 

รวมคะแนน อันดับ 

กลุ่
ม 

๑ 

กลุ่
ม 

๒ 

กลุ่
ม 

๓ 

กลุ่
ม 

๔ 

กลุ่
ม 

๕ 

๑.         

๒.         

๓.         

๔         

๕.         

๖.         

๗.         

๘.         

๙.         

๑๐.         



 

๗๗ 

 

ข้อ รายการ 

คะแนน 

รวมคะแนน อันดับ 

กลุ่
ม 

๑ 

กลุ่
ม 

๒ 

กลุ่
ม 

๓ 

กลุ่
ม 

๔ 

กลุ่
ม 

๕ 

๑๑.         

๑๒.         

 
ตารางที ่๑๐ ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของคำถามที่ ๒ ผู้นำควรมีบทบาทในการขับเคล่ือน
งานหรือกิจกรรมในข้อ ๑ อย่างไร 

ข้อ รายการ 

คะแนน 

รวมคะแนน อันดับ 

กลุ่
ม 

๑ 

กลุ่
ม 

๒ 

กลุ่
ม 

๓ 

กลุ่
ม 

๔ 

กลุ่
ม 

๕ 

๑.         

๒.         

๓.         

๔         

๕.         

๖.         

๗.         

๘.         

๙.         

๑๐.         

๑๑.         

๑๒.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๘ 

 

ตารางที ่๑๑ ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของคำถามที่ ๓ เครือข่ายควรมีรูปแบบหรือช่อง
ทางการส่ือสารอย่างไร เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนงานและกิจกรรมในข้อ ๑  

ข้อ รายการ 

คะแนน 

รวมคะแนน อันดับ 

กลุ่
ม 

๑ 

กลุ่
ม 

๒ 

กลุ่
ม 

๓ 

กลุ่
ม 

๔ 

กลุ่
ม 

๕ 

๑.         

๒.         

๓.         

๔         

๕.         

๖.         

๗.         

๘.         

๙.         

๑๐.         

๑๑.         

๑๒.         

 
 
ตารางที ่๑๒ ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของคำถามที่ ๔ เครือขา่ยจะมีแนวทางในการพฒันา
พื้นที่ ผู้นำ นวัตกรรม และองค์กร (ขับเคล่ือน ๔ สาน) ได้อย่างไร 

ข้อ รายการ 

คะแนน 

รวมคะแนน อันดับ 

กลุ่
ม 

๑ 

กลุ่
ม 

๒ 

กลุ่
ม 

๓ 

กลุ่
ม 

๔ 

กลุ่
ม 

๕ 

๑.         

๒.         

๓.         

๔         

๕.         

๖.         

๗.         



 

๗๙ 

 

ข้อ รายการ 

คะแนน 

รวมคะแนน อันดับ 

กลุ่
ม 

๑ 

กลุ่
ม 

๒ 

กลุ่
ม 

๓ 

กลุ่
ม 

๔ 

กลุ่
ม 

๕ 

๘.         

๙.         

๑๐.         

๑๑.         

๑๒.         

 



 

๘๐ 

 

ภาคผนวก จ 
แบบบันทึกบัตรคำ 

 
ผู้บันทึก...................................................หน่วยงาน.....................เบอร์โทร............................ .... 
ประเด็น.....................................................................กลุ่มย่อยที่............................................. 
 

หัวข้อการนำเสนอ บันทึกละเอียด 

๑. เครือข่ายควรให้
ความสำคัญกับงานหรือ
กิจกรรมใดบ้าง อย่างไร   

 

 
 
 
 
 
 
 

๒. ผู้นำควรมีบทบาทใน
การขับเคล่ือนงานหรือ
กิจกรรมในข้อ ๑ อย่างไร  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. เครือข่ายควรมีรูปแบบ
หรือช่องทางการส่ือสาร
อย่างไร เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนงานและกิจกรรม
ในข้อ ๑  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. เครือข่ายจะมแีนวทางใน
การพฒันาพืน้ที ่ผู้นำ 
นวัตกรรม และองค์กร 
(ขับเคล่ือน ๔ สาน) ได้
อย่างไร 
 
 
 

 

 
 



๘๑ 
 

ภาคผนวก จ 
รายชื่อและรูปภาพคณะทำงาน และวิทยากร 

โซน ๖ ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 
 

๑. คณะทำงานจัดการภาพรวม  
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง่ หนว่ยงาน เบอร์โทร บทบาทหนา้ที ่ รูปภาพ 

๑. รศ.ดร.ขนิษฐา 
นันทบุตร 

ผ ู ้อำนวยกา ร
ศ ูนย์ว ิจ ัยและ
พ ั ฒ น า ร ะ บ บ
สุขภาพช ุมชน 
(ศวช.) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน
(ศวช.) 

๐๘๙-๗๑๑๕๗๕๒ - ที่ปรึกษาประจำโซน  
- ผู้ดำเนินรายการ  
- เตรียมวทิยากรเวทีชี้นำ 
- ซักซ้อมวิทยากรชี้นำกลุ่ม
ย่อย  

 
๒. ผศ.ดร.พีระพงษ์ 

บุญสวัสดิกุลชัย 
ร อ ง
ผ ู ้ อำนวยกา ร 
ศ ูนย ์ ว ิ จ ั ยแ ล ะ
พ ั ฒ น า ร ะ บ บ
ส ุ ขภา พช ุ ม ช น
(ศวช.)  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพช ุมชน
(ศวช.)  
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๘๑-๓๙๒๐๐๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

- ผู้ดำเนินรายการ  
- เตรียมวทิยากรเวทีชี้นำ 
- ซักซ้อมวิทยากรชี้นำกลุ่ม
ย่อย 

 



๘๒ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง่ หนว่ยงาน เบอร์โทร บทบาทหนา้ที ่ รูปภาพ 
๓. นางไพรินทร์ ยอด

สุบัน 
 
 
 
 

 
 
 

นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน
(ศวช.) 

๐๘๙-๖๘๓๒๙๒๕ - เตรียมสคริปต์และซักซ้อม
วิทยากรชี้นำประจำกลุ่มย่อย  
- กระบวนการห้องย่อย  
- สรุปประเด็นและเตรียม
ข้อมูลในการประมวลผลและ
สรุปภาพรวม 
-รวบรวมไฟล์ข้อมูลทัง้หมด 

 
๔. นางสาวดลฌา 

วงษาจันทร์ 
นักวิเคราะห์และ
บริหารแผน 

สำนักสนับสนุนสุข
ภาวะชุมชน (สำนัก ๓) 
สสส. 

๐๘๑-๔๙๖๓๕๕๓ - ประสานงานกลาง  
- ประสานวิทยากรเวทีช้ีนำ  
- ดูแลวิทยากร/ควบคุมเวที 
Control/ Slide 

 



๘๓ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง่ หนว่ยงาน เบอร์โทร บทบาทหนา้ที ่ รูปภาพ 
๕. นางสาววรรณ ิษา 

ภูมินอก 
นักวิชาการ ศูนย์จัดการข้อมูล

ตำบลสุขภาวะ 
๐๙๑-๖๕๘๐๑๐๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- จัดเตรียมสไลด์ 
- กระบวนการห้องย่อย  
- สรุปประเด็นและเตรียม
ข้อมูลในการประมวลผลและ
สรุปภาพรวม 

 
๖. นางสาวนิลวรรณ 

จินดาคำ 
นักวิชาการ 
 

ศูนย์สนับสนุน
วิชาการพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง
(ศวภ.) 

๐๙๓-๒๓๖๐๕๒๘ - ดูแลวิทยากร/ควบคุมเวที 
Control/ Slide 
- ประสานทีมสรา้งสุข 

 



๘๔ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง่ หนว่ยงาน เบอร์โทร บทบาทหนา้ที ่ รูปภาพ 
๗.  นางสาวเกศินี ทอง

บุญชู  
นักวิชาการ
ตำบล 

ต.เกาะขันธ์ 
อ.ชะอวด  
จ.นครศรีธรรมราช 

๐๘๗-๔๖๓๙๕๒๕ - จัดการกลาง 
- จัดเตรียมอุปกรณ ์
- สรุปประเด็นและเตรียม
ข้อมูลในการประมวลผลและ
สรุปภาพรวม 
 

 
๘. น า ง ส า ว พ ั ช ริ น 

จันทรา 
นักวิชาการ
ตำบล 

อบต.นาทอน 
อ.ทุ่งหว้า 
จ.สตูล 

๐๘๔-๘๖๒๖๗๒๗ - จัดการกลาง 
- จัดเตรียมอุปกรณ ์
- สรุปประเด็นและเตรียม
ข้อมูลในการประมวลผลและ
สรุปภาพรวม 
 

 



๘๕ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง่ หนว่ยงาน เบอร์โทร บทบาทหนา้ที ่ รูปภาพ 
๙. นายอนันต์ แซอา

หลี 
นักวิชาการ 
RECAP  

อบต.บาละ 
อ.กาบัง 
จ.ยะลา 

๐๙๐-๒๑๒๖๖๗๔ - จัดการกลาง 
- จัดเตรียมอปุกรณ ์
- สรุปประเด็นและเตรียม
ข้อมูลในการประมวลผลและ
สรุปภาพรวม 
 

 
๑๐. นายนวิทย์ ทาไร ลูกจ้างประจำ อบต.บัวตูม 

อ.โซ่พิสัย 
จ.บึงกาฬ 
 

๐๘๘-๔๙๒๒๖๐๘ - จัดการกลาง 
- จัดเตรียมอุปกรณ ์
- สรุปประเด็นและเตรียม
ข้อมูลในการประมวลผลและ
สรุปภาพรวม 

 

 
 



๘๖ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง่ หนว่ยงาน เบอร์โทร บทบาทหนา้ที ่ รูปภาพ 
๑๑. นางสาวพาด ี ล ะห์   

อาหวัง 
ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ 

อบต.บาละ 
อ.กาบัง 
จ.ยะลา 

๐๙๓-๖๔๘๕๔๘๘ ลงทะเบียน 
แจกคูปองอาหาร 

 
๑๒. นา งสา ว พ ั ช ท ิ ย า 

ตะเคียนทอง 
ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัฒนา
ชุมชน 

อบต.บาละ 
อ.กาบัง 
จ.ยะลา 

๐๘๙-๒๙๖๒๖๖๖ 
 

ลงทะเบียน 
แจกคูปองอาหาร 

 



๘๗ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง่ หนว่ยงาน เบอร์โทร บทบาทหนา้ที ่ รูปภาพ 
๑๓. นางสาวบุณฑร ิกา 

รัตนะ 
นักวิชาการ
จัดเก็บรายได้ 

อบต.ดอนแก้ว 
อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่ 

๐๘๕-๑๔๔๕๖๑๙ พิธีกร 
จัดทำสคริปพิธีกร 

 
๑๔. นายก้องภพ  ก้อง

เวหา 
พนักงานจ้าง
ท่ัวไป 

ทต.หนองอีบุตร 
อ.ห้วยผึ้ง 
จ.กาฬสินธ์ุ 

๐๙๐-๓๔๘๓๗๕๙ หัวหน้าทีมสรา้งสุข 

 



๘๘ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง่ หนว่ยงาน เบอร์โทร บทบาทหนา้ที ่ รูปภาพ 
๑๕. น า ง ส า ว ป ิ ย ะ พ ร 

เจะเส็น 
 พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

อบต.คูหา  
อ.สะบ้าย้อย  
จ.สงขลา 

๐๖๓-๖๑๙๓๖๗๔ บันทึกละเอียดเวทีชี้นำ ช่วง
เช้า 

 
๑๖. นางสาวมนัญ ญ า 

ดำประสงค์ 
นักวิชาการ ต.เกาะขันธ์  

อ.ชะอวด  
จ.นครศรีธรรมราช 

๐๙๘-๗๑๘๔๘๐๘ บันทึกละเอียดเวทีชี้นำ ช่วง
บ่าย 
 

 
 
  



๘๙ 
 

๒. วิทยากรชีน้ำทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผูน้ำชุมชนท้องถิน่”   
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 

๑.นายธนา ยันตรโกวิท  
      
       

 

ท่ีปรึกษา
กรรมการบริหาร
แผน คณะท่ี ๓ 

สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

 วิทยากรช้ีนำทิศทางการ
ขับเคล่ือน “เครือข่ายสุด
ยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น”   
ประเด็นท่ี ๑ “สูงวัยสร้าง
เมือง” และ ประเด็นท่ี ๒ 
“จัดการส่ิงแวดล้อม” 
 

 
นายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยา
กุล  
 

นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิกรม
ควบคุมโรค  
 

กระทรวงสาธารณสุข 
(สธ.) 
 

 วิทยากรช้ีนำทิศทางการ
ขับเคล่ือน “เครือข่ายสุด
ยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น”   
ประเด็นท่ี ๓ “ลดบุหร่ีลด
แอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ” 
และ ประเด็นท่ี ๔ “ควบคุม
โรคในชุมชน” 
 
 

 
 
 
  



๙๐ 
 

๓.วิทยากรและทีมวชิาการกลุ่มย่อยประเด็นที่ ๑ สูงวัยสรา้งเมือง และประเด็นที่ ๓ ลดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ 
กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 

๑ 
 

๑) นายสมาน วังแสง นายกองค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

อบต.เจดีย์ชัย  
อ.ปัว  
จ.น่าน 

๐๘๑-๙๕๒๓๑๓๓ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น และ
ผู้นำชวนคุยกระตุ้นตาม
คำถาม 

 
๒) นางวรายุภัสร์ ละมัย
จันทร์ 

ปลัดองค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

อบต.บึงคอไห  
อ.ลำลูกกา  
จ.ปทุมธานี 

๐๒-๑๕๗๑๐๓๐๒ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น และ
ผู้นำชวนคุยกระตุ้นตาม
คำถาม 

 



๙๑ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 
๓) นายนายสหชาติ  แก่น
ท้าว 

 เจ้าหน้าท่ี
บริหารงาน
ท่ัวไป 

ทต.พอกน้อย  
อ.พรรณานิคม    
จ.สกลนคร 

 ๐๖๕-๐๙๗๗๖๔๘ เขียนฟลิปชาร์ท  และ
แจก-เก็บบัตรคำ 

 
 

๔) นายอนุสรณ์ ประดิษฐ์
อารีย์กุล 

 เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

ทต.วาปีปทุม  
อ.วาปีปทุม  
จ.มหาสารคาม 

 ๐๘๓-๐๕๔๗๗๓๓ แจก-เก็บบัตรคำและ
วิเคราะห์ สรุปผล 

 



๙๒ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 
๕)นางสาวนริศราภรณ์ โย
วะ 

 หัวหน้าส่วน
สวัสดิการ 

ทต.วาปีปทุม  
อ.วาปีปทุม  
จ.มหาสารคาม 

 ๐๙๑-๘๖๔๑๔๑๔ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบไฟล์ข้อมูล
บันทึกสรุปประกอบการ
ประมวลสรุป 

 

๒ 

๑) นายสมนึก เดชโพธ์ิ ปลัดเทศบาล
ตำบล 

ทต.แม่ข่า  
อ.ฝาง  
จ.เชียงใหม่ 

๐๖๑-๒๓๑๕๕๐๒ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น และ
ผู้นำชวนคุยกระตุ้นตาม
คำถาม 

 



๙๓ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 
๒) นายมนูญ ดิษเสถียร นายกองค์การ

บริหารส่วน
ตำบล 

อบต.หัวดง  
อ.เมืองพิจิตร  
จ.พิจิตร 

๐๘๑-๕๓๒๖๑๕๙ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น และ
ผู้นำชวนคุยกระตุ้นตาม
คำถาม 

 
๔) พ.อ.อ.อุเทน โกพลรัตน์ 
 

นักบริหารงาน
ท่ัวไป  

อบต.หนองย่างช้ิน 
นวก.RECAP 

 ๐๘๙-๐๕๕๕๑๖๖ เขียนฟลิปชาร์ท  และ
แจก-เก็บบัตรคำ 

 



๙๔ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 
๕) นางสาวปิยะพร เจะเส็น  พนักงานจ้าง

เหมาบริการ 
อบต.คูหา  
อ.สะบ้าย้อย  
จ.สงขลา 

๐๖๓-๖๑๙๓๖๗๔ แจก-เก็บบัตรคำและ
วิเคราะห์ สรุปผล 

 
๖) นางสาวศิริพร สมน้อย  พนักงานจ้าง

ท่ัวไป 
ทต.นาป่าแซง  
อ.ปทุมราชวงศา 
จ.อำนาจเจริญ 

 ๐๙๘-๔๐๑๖๒๔๖ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบไฟล์ข้อมูล
บันทึกสรุปประกอบการ
ประมวลสรุป 

 
 



๙๕ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 
๑) พันจ่าราชัญ ดอนสิน
เพ่ิม 

รอง
ปลัดเทศบาล
ตำบล 

ทต.หลักเมือง  
อ.กมลาไสย  
จ.กาฬสินธ์ุ 

๐๘๖-๒๒๓๓๕๓๘ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น และ
ผู้นำชวนคุยกระตุ้นตาม
คำถาม 

 
๒) นางฝาหรีดะฮ์ มุเส็ม
สะเดา 

ปลัดเทศบาล
ตำบล 

ทต.ปริก  
อ.สะเดา  
จ.สงขลา 

๐๙๐-๒๒๗๔๑๒๖ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น และ
ผู้นำชวนคุยกระตุ้นตาม
คำถาม 

 



๙๖ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 
๓) นางสาววาสนา นิสสิริ พนักงานจ้าง

เหมาบริการ 
อบต.คูหา  
อ.สะบ้าย้อย  
จ.สงขลา 

๐๙๓-๖๗๒๒๐๑๖ เขียนฟลิปชาร์ท  และ
แจก-เก็บบัตรคำ 

 
๔) นางสาวมนัญญา ดำ
ประสงค์ 

นักวิชาการ ต.เกาะขันธ์  
อ.ชะอวด  
จ.นครศรีธรรมราช 

๐๙๘-๗๑๘๔๘๐๘ แจก-เก็บบัตรคำและ
วิเคราะห์ สรุปผล 

 



๙๗ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 
๕) นางสาววลัยรัตน ์จินดา
ผล 

 นักวิชาการ อบต.ลำพะยา  
อ.เมืองยะลา 
จ.ยะลา 

๐๘๐-๘๖๔๖๖๔๘ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบไฟล์ข้อมูล
บันทึกสรุปประกอบการ
ประมวลสรุป 

 

๔ 

๑) นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายกองค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

อบต.ราชสถิตย์  
อ.ไชโย  
จ.อ่างทอง 

๐๖๓-๖๐๖๙๓๙๔ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น และ
ผู้นำชวนคุยกระตุ้นตาม
คำถาม 

 



๙๘ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 
๒) นายสมบูรณ์ แข้คำ ปลัดองค์การ

บริหารส่วน
ตำบล 

อบต.สะอาดสมบูรณ์  
อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด 

๐๘๖-๒๔๙๗๒๙๔ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น และ
ผู้นำชวนคุยกระตุ้นตาม
คำถาม 

 
๓) นางสางอนงค์นาฎ สี
ชมพู 

 พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

อบต.ลำพะยา  
อ.เมืองยะลา 
จ.ยะลา 

๐๘๗-๘๓๖๕๙๓๐ เขียนฟลิปชาร์ท  และ
แจก-เก็บบัตรคำ 

 



๙๙ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 
๔) นายฐิติพงศ์ มาคง นักวิชาการ อบต.เขาปู่  

อ.ศรีบรรพต  
จ.พัทลุง 

๐๘๒-๒๖๖๐๗๖๗ แจก-เก็บบัตรคำและ
วิเคราะห์ สรุปผล 

 
๕)นางสาวชนิดาภา แซ่อุ้ย นักวิชาการ ต.ปากนคร  

อ.เมือง
นครศรีธรรมราช 
จ.นครศรีธรรมราช 

๐๘๒-๗๙๗๘๔๔๘ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบไฟล์ข้อมูล
บันทึกสรุปประกอบการ
ประมวลสรุป 

 



๑๐๐ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 
๑) นายเพชร แสนสุข นายกเทศมนตรี ทต.สนม  

อ.สนม  
จ.สุรินทร์ 

๐๙๔-๒๙๑๘๐๖๓ 
 

วิทยากรช้ีนำกระตุ้น และ
ผู้นำชวนคุยกระตุ้นตาม
คำถาม 

 
๒) นางภาวิณี เจริญชัย ปลัดเทศบาล

ตำบล 
ทต.วัฒนา  
อ.ส่องดาว  
จ.สกลนคร 

๐๘๓-๓๕๗๐๙๙๐ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น และ
ผู้นำชวนคุยกระตุ้นตาม
คำถาม 

 



๑๐๑ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 
๓) นายวิญญู ทองงาม รองปลัด

องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

อบต.ลำพะยา  
อ.เมืองยะลา 
จ.ยะลา 

๐๘๘-๓๙๙๒๑๒๖ เขียนฟลิปชาร์ท  และ
แจก-เก็บบัตรคำ 

 
๔) นางมนธิมา สมใจ นักวิชาการ

ศึกษา 
อบต.ลำพะยา  
อ.เมืองยะลา 
จ.ยะลา 

๐๘๗-๘๓๖๕๙๓๐ แจก-เก็บบัตรคำและ
วิเคราะห์ สรุปผล 

 



๑๐๒ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 
๕)นางวรรดี บุญแก้วบอม นักวิชาการ อบต.เขาปู่  

อ.ศรีบรรพต  
จ.พัทลุง 

๐๘๕-๘๐๔๓๐๒๔ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบไฟล์ข้อมูล
บันทึกสรุปประกอบการ
ประมวลสรุป 

 



๑๐๓ 
 

๔. วทิยากรและทีมวชิาการกลุ่มย่อยประเด็นที่ ๒ จัดการส่ิงแวดล้อม และควบคุมโรคในชุมชน 
กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 

๖ 
 

๑) นายสำรวย ผัดผล นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

อบต.เมืองจัง  
อ.ภูเพียง  
จ.น่าน 

๐๘๖-๙๑๖๙๓๓๑ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น และผู้นำ
ชวนคุยกระตุ้นตามคำถาม 

 
 

๒) ดร.อุบล ยะไวทนะวิ
ชัย 

ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

อบต.ดอนแก้ว  
อ.แม่ริม  
จ.เชียงใหม่ 

๐๘๑-๘๘๑๘๐๘๒ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น และผู้นำ
ชวนคุยกระตุ้นตามคำถาม 

 



๑๐๔ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 
๓) นายเอกพงศ์ วิชิค
นันทน์ 

นักจัดการท่ัวไป อบต.ลำพะยา  
อ.เมืองยะลา 
จ.ยะลา 

๐๘๔-๙๖๓๔๑๒๖ เขียนฟริปชาร์ท  และแจก-เก็บ
บัตรคำ 

 
๔) นายมูฮัมหมัดไฟซอล 
เจ๊ะโซะ 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

ทต.มะรือโบตก  
อ.ระแงะ  
จ.ยะลา 

๐๘๕-๓๑๙๔๕๕๓ แจก-เก็บบัตรคำและวิเคราะห์ 
สรุปผล 

 



๑๐๕ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 
๕) นางสาวอัสมาศ 
เจ๊ะแน 

 พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

ทต.มะรือโบตก  
อ.ระแงะ  
จ.ยะลา 

๐๘๕-๘๕๗๔๓๒๖ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบไฟล์ข้อมูลบันทึก
สรุปประกอบการประมวลสรุป 

 

๗ 

๑) นายสมยศ ฤทธ์ิธรรม
นาถ 

นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

อบต.นาทอน  
อ.ทุ่งหว้า  
จ.สตูล 

๐๘๑-๐๙๘๒๕๒๖ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น และผู้นำ
ชวนคุยกระตุ้นตามคำถาม 

 



๑๐๖ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 
๒) นายทัณฐสิทธ์ิ จันทร์
ศิร ิ

ปลัดเทศบาล ทต.นาอาน  
อ.เมืองเลย  
จ.เลย 

๐๘๑-๑๗๙๐๐๖ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น และผู้นำ
ชวนคุยกระตุ้นตามคำถาม 

 
๓) นางสาวบุญญภรณ์ 
คงฤทธ์ 

นักวิชาการ ทต.ท่าง้ิว  
อ.ห้วยยอด  
จ.ตรัง 

๐๘๕-๘๒๑๒๑๕๑ เขียนฟริปชาร์ท  และแจก-เก็บ
บัตรคำ 

 



๑๐๗ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 
๔) นางสาวณัชวดี ตุ้น
ด้วง 

นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ 

อบต.เขาปู่  
อ.ศรีบรรพต  
จ.พัทลุง 

๐๖๔-๐๓๕๐๘๖๙ แจก-เก็บบัตรคำและวิเคราะห์ 
สรุปผล 

 
๕) นางสาวซารีย๊ะ มานะ
กล้า 

 ผช.ครูดูแลเด็ก  
ศพด.บ้านวังเจริญ
ราษฎร์ 

อบต.นาทอน  
อ.ทุ่งหว้า 
จ.สตูล 

๐๙๖-๙๓๙๗๑๕๒ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบไฟล์ข้อมูลบันทึก
สรุปประกอบการประมวลสรุป 

 



๑๐๘ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 

๘ 

๑) นายศิริพงษ์ อรุณเด
ชาชัย 

นายกเทศมนตรี ทต.บ้านแฮด  
อ.บ้านแฮด  
จ.ขอนแก่น 

๐๘๑-๗๐๘๕๗๗๕ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น และผู้นำ
ชวนคุยกระตุ้นตามคำถาม 

 
๒)นายวิศิษฐ์ สังข์
สุวรรณ 

ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

อบต.บ้านในดง  
อ.ท่ายาง  
จ.เพชรบุรี 

๐๖๑-๔๓๘๔๙๙๗ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น และผู้นำ
ชวนคุยกระตุ้นตามคำถาม 

 



๑๐๙ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 
๓) นางสาวปรียาภัทร 
หยกมณี 

 นักวิชาการ ต.ปากนคร 
อ. เมืองนครศรีธรรมราช 
จ.นครศรีธรรมราช 

๐๘๖-๙๙๗๘๔๔๔ เขียนฟริปชาร์ท  และแจก-เก็บ
บัตรคำ 

 
๔) นางสาวพรรณพร 
บุญเกิด 

 นักวิชาการ ต.ปากนคร 
อ. เมืองนครศรีธรรมราช 
จ.นครศรีธรรมราช 

๐๘๒-๙๗๙๘๔๙๗ แจก-เก็บบัตรคำและวิเคราะห์ 
สรุปผล 

 



๑๑๐ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 
๕)นางสาวดารารัตน์ 
โสดาดี 

นักกายภาพบำบัด
ปฏิบัติการ 

ทม.วังน้ำเย็น 
อ.เมืองวังน้ำเย็น 
จ.สระแก้ว 

๐๙๔-๓๐๕๙๒๒๒ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบไฟล์ข้อมูลบันทึก
สรุปประกอบการประมวลสรุป 

 

๙ 

๑) นายมนตรี จอมศรี ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

อบต.บัวตูม  
อ.โซ่พิสัย  
จ.บึงกาฬ 

๐๙๘-๕๘๖๘๑๒๑ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น และผู้นำ
ชวนคุยกระตุ้นตามคำถาม 

 



๑๑๑ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 
๒) นางสาวเรณู เล็ก
นิมิตร 

นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

อบต.บางคนที  
อ.บางคนที  
จ.สมุทรสงคราม 

๐๘๑-๘๔๘๑๙๒๑ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น และผู้นำ
ชวนคุยกระตุ้นตามคำถาม 

 
๓) นายทรงบท คุ้มฉายา นายกเทศมนตรี ทต.บ้านดอน  

อ.อู่ทอง  
จ.สุพรรณบุรี 

๐๙๒-๕๐๙๓๙๔๔ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น และผู้นำ
ชวนคุยกระตุ้นตามคำถาม 

 



๑๑๒ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 
๔) นางสาวฟาดีละ 
เต๊ะแย 

นักวิชาการ ทต.มะรือโบตก  
อ.ระแงะ จ.ยะลา 

๐๘๔-๘๕๗๘๑๘๒ เขียนฟริปชาร์ท  และแจก-เก็บ
บัตรคำ 

 

 
 

๕) นางสาวกฤาณา ไทย
มิตรชอบ 

นักวิชาการ ทต.ท่าง้ิว  
อ.ห้วยยอด  
จ.ตรัง 

๐๙๙-๔๐๑๒๖๖๒ แจก-เก็บบัตรคำและวิเคราะห์ 
สรุปผล 

 



๑๑๓ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 
๖) นายเต้ แสนสุข ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ทม.วังน้ำเย็น 

อ.เมืองวังน้ำเย็น 
จ.สระแก้ว 

๐๘๑-๗๐๓๓๕๒๕ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบไฟล์ข้อมูลบันทึก
สรุปประกอบการประมวลสรุป 

 

๑๐ 

๑) นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรี ทต.ปริก  
อ.สะเดา  
จ.สงขลา 

๐๘๑-๙๕๙๘๘๐๒ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น และผู้นำ
ชวนคุยกระตุ้นตามคำถาม 

 



๑๑๔ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 
๒) จสต.สุรเจต สุดตา ปลัดเทศบาล

ตำบล 
ทต.บ้านดอน  
อ.อู่ทอง  
จ.สุพรรณบุรี 

๐๙๘-๘๕๗๒๙๐๒ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น และผู้นำ
ชวนคุยกระตุ้นตามคำถาม 

 
๓) นางมนสิชา ไชยทน  ปลัดเทศบาล ทต.สถาน  

อ.เชียงแสน  
จ.เชียงราย 

๐๖๒-๕๕๙๗๔๕๓ วิทยากรช้ีนำกระตุ้น และผู้นำ
ชวนคุยกระตุ้นตามคำถาม 

 



๑๑๕ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 
๔) นางมณฑา รุณแสง นักวิชาการ ทต.ท่าง้ิว  

อ.ห้วยยอด  
จ.ตรัง 

๐๙๕-๙๕๔๖๑๘๗ เขียนฟริปชาร์ท  และแจก-เก็บ
บัตรคำ 

 
๕)นางสาวธัญญลักษ์ ภู
แช่มโชติ 

 หัวหน้าส่วน
สวัสดิการ 

 อบต.เหล่าดอกไม้  
อ.ช่ืนชม  
จ.มหาสารคาม 

๐๘๐-๐๑๓๘๘๗๓ แจก-เก็บบัตรคำและวิเคราะห์ 
สรุปผล 

 



๑๑๖ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี รูปภาพ 
๖) นางสาวเกศรา พิมวัน จนท.ธุรการ อบต.เหล่าดอกไม้  

อ.ช่ืนชม  
จ.มหาสารคาม 

๐๘๓-๓๓๕๐๘๒๒ พิมพ์บัตรคำ  
และรวบรวบไฟล์ข้อมูลบันทึก
สรุปประกอบการประมวลสรุป 
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