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คำนำ  
 

 คู่มือจัดการ จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะทำงานใช้เป็นแนวทางในการจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น 
วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (A Decade of Togetherness in Co-Creating Healthy 
Communities) โซน ๖ ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำ
ชุมชนท้องถิ่น” วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง Jupiter ๘ - ๑๐  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีกระบวนการจัดกิจกรรมมุ่งเน้น
ให้เรียนรู้ทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” ประเด็นที่ ๑: “สูงวัยสรา้งเมือง”  
ประเด็นที่ ๒: “จัดการส่ิงแวดล้อม” ประเด็นที่ ๓: “ลดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ”  และประเด็นที่ 
๔: “ควบคุมโรคในชุมชน” 

คู่มือการจัดการฉบับน้ีประกอบด้วย กิจกรรม ๓ ส่วน ได้แก่ ๑)การลงทะเบียน ๒) การจัดการให้
เป็นไปตามกระบวนการ และ ๓) การจัดผังห้องประชุม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะช่วยให้การ
จัดการเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ ่น วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โซน ๖ ชี้ทิศทาง
อนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” บรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมายที่ต้องการ  

 
ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 
 



ข 

 

สารบัญ 

 

  หน้า 
คำนำ  ก 
สารบัญ  ข 
กำหนดการ กำหนดการโซน ๖  ๑ 
ส่วนที ่๑  การลงทะเบียน ๓  
ส่วนที ่๒  กระบวนการจัดการเวที  โซน ๖ ชีท้ิศทางอนาคตและรว่มกำหนดทิศ

ทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิน่” 
๖  

 ๑. การจัดการโซน ๖  ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการ
ขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิน่” วนัที่ ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๖ 

 ๑.๑ รวมพลคนสร้างสุข ครั้งที ่๓ ๖ 
 ๑.๒ พิธีกร โซนที ่๖ ๗ 
 ๑.๓ การคุมเวทีห้องย่อย โซนที่ ๖ ๗ 
 ๑.๔ ชี้นำทิศทางการขับเคล่ือน “เครือขา่ยสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น”   ๘ 
 ๑.๕ ร่วมระดมความคิด  ชีท้ิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทศิทางการ

ขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” ประเด็นที ่๑ สูงวัย
สร้างเมือง และประเด็นที่ ๒ จัดการส่ิงแวดล้อม   

๙ 

 ๑.๖ การจัดการด้านอาหาร ๑๗ 
 ๒. การจัดการโซน ๖  ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการ

ขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิน่” วนัที่ ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

๑๘ 

 ๒.๑ รวมพลคนสร้างสุข ครั้งที่ ๔ ๑๘ 
 ๒.๒ พิธีกร โซนที่ ๖ ๑๙ 
 ๒.๓ การคุมเวทีห้องย่อย โซนที่ ๖ ๑๙ 
 ๒.๔ ชี้นำทิศทางการขับเคล่ือน “เครือขา่ยสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น”   ๒๐ 
 ๒.๕ ร่วมระดมความคิด  ชีท้ิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทศิทางการ

ขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” ประเด็นที ่๓ ลดบุหรี่
ลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ และประเด็นที่ ๔ ควบคุมโรคในชุมชน 

๒๑ 

ส่วนที ่๓ การจัดผังห้องประชุม ๒๙ 
 ๑. แผนผังจุดลงทะเบียน ๒๙ 
 ๒. แผนผังห้องย่อยโซน ๖ ๓๐ 
 ๓. การจัดการห้องย่อย โซน ๖ ๓๐ 

 

 

  



ค 

 

สารบัญตาราง 

 

  หน้า 
ตารางที ่๑ รายการส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ลงทะเบียน   
ตารางที ่๒ ผู้รับผิดชอบลงทะเบียน  
ตารางที ่๓ รายการส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ทมีสร้างสุข ๖ 
ตารางที ่๔ รายชื่อผู้ประสานงานและทีมสรา้งสุข โซน ๖ ๖ 
ตารางที ่๕ รายการส่ือ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับพิธีกร ๗ 
ตารางที ่๖ รายชื่อพิธีกร โซนที ่๖  ๗ 
ตารางที ่๗ รายการส่ือ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับพิธีกร ๗ 
ตารางที ่๘ ผู้รับผิดชอบคุมเวทีห้องย่อย โซนที ่๖ ๗ 
ตารางที ่๙ รายการส่ือ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับพิธีกร  ๘ 
ตารางที ่๑๐ ผู้รับผิดชอบชี้นำทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผูน้ำชุมชน

ท้องถิ่น”   
๘ 

ตารางที ่๑๑ รายการส่ือ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับประเด็นที่ ๑ สังคมสูงวัย และ
ประเด็นที่ ๒ จัดการส่ิงแวดล้อม 

๑๐ 

ตารางที ่๑๒ การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการจัดการภาพรวม 
 

๑๐ 

ตารางที ่๑๓ ทีมรับผิดชอบกระบวนการกลุ่มย่อยและทมีบันทึก ประเด็นที่ ๑ สูง
วัยสร้างเมือง  

๑๒ 

ตารางที ่๑๔ การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการจัดการและทีมบันทึก กลุ่มย่อย
ประเด็นที่ ๒ จัดการส่ิงแวดล้อม 

๑๔ 

ตารางที ่๑๕ รายการส่ือ วัสดุ อุปกรณ์การจัดด้านอาหาร   ๑๗ 
ตารางที ่๑๖ ผู้รับผิดชอบการจัดการอาหาร ๑๗ 
ตารางที ่๑๗ รายการส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ทีมสร้างสุข ๑๘ 
ตารางที ่๑๘ รายชื่อผู้ประสานงานและทีมสร้างสุข โซน ๖ ๑๘ 
ตารางที ่๑๙ รายการส่ือ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับพิธีกร ๑๙ 
ตารางที ่๒๐ รายชื่อพิธีกร โซนที ่๖  ๑๙ 
ตารางที ่๒๑ รายการส่ือ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับพิธีกร ๑๙ 
ตารางที ่๒๒ ผู้รับผิดชอบคุมเวทีห้องย่อย โซนที ่๖ ๑๙ 
ตารางที ่๒๓ รายการส่ือ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับพิธีกร  ๒๐ 
ตารางที ่๒๔ ผู้รับผิดชอบชี้นำทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผูน้ำชุมชน

ท้องถิ่น”   
๒๐ 

ตารางที ่๒๕ รายการส่ือ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับประเด็นที่ ๓ ลดบุหรี่ลด
แอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ และประเด็นที ่๔ ควบคุมโรคในชุมชน 

๒๒ 

ตารางที ่๒๖ การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการจัดการภาพรวม ๒๒ 
ตารางที ่๒๗ ทีมรับผิดชอบกระบวนการกลุ่มย่อยและทีมบันทึก ประเด็นที่ ๓ ลด

บุหรี่ลดแอลกอฮอล์ 
๒๔ 

ตารางที ่๒๘ การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการจัดการและทีมบันทึก กลุ่มย่อย
ประเด็นที่ ๔ ควบคุมโรคในชุมชน 

๒๖ 

 

 



ง 

 

สารบัญภาพ 

 

  หน้า 
ภาพท่ี ๑ บัตรเขา้ร่วมงานงานเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ: ทศวรรษร่วม

สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  
 

๔ 

ภาพท่ี ๒ แผนผังจุดลงทะเบียน โซน ๖ ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการ
ขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 

๕ 

ภาพท่ี ๓ แผนผังจุดลงทะเบียน ๒๙ 
ภาพท่ี ๔ แผนผังห้องย่อยโซน ๖ ๓๐ 
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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 
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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 
 

ส่วนท่ี ๑ การลงทะเบียน 

 
๑.  แนวทางการดำเนินงาน 
 ๑) การลงทะเบียนโซนที่ ๖ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. (ช่วงเช้า) และ
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. (ช่วงบ่าย) ด้วยวิธีการแสกนบาร์โค้ด (Barcode) ยืนยันการเข้าร่วมงาน พิมพ์
บัตรจากระบบออนไลน์และใช้ตามแบบฟอร์มตอบรับการลงทะเบียน ดังน้ี (๑) ผู้เข้าร่วมเวทีแสดงบัตรเขา้
ร่วมงาน (๒) แบ่งผู้เข้าร่วมเป็น ๒ โซน ตามประเด็น โซนละ ๕ กลุ่ม รวมจำนวน ๑๐ กลุ่ม 
 ๒) จัดต้ังจุดลงทะเบียน บริเวณด้านหน้าห้องจูปิเตอร์ ๙ (Jupiter 9)  

 ๓) ทำสัญลักษณ์ เครื่องหมายถูก (✓) ลงช่องประเด็น โดยหากขีดเครื่องหมายถูกลงช่องใดแสดง
ว่าผู้มาเรียนรู้ต้องเข้าร่วมกลุ่มน้ัน ได้แก่  

 วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ (เช้า) ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘ – ๑๐ 
ประเด็นที่ ๑ “สูงวัยสร้างเมือง”   กลุ่มที่ ๑ – ๕ 
ประเด็นที่ ๒ “จัดการส่ิงแวดล้อม” กลุ่มที่ ๖ – ๑๐ 
วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ (บ่าย) ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘ – ๑๐ 
ประเด็นที่ ๓ “ลดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ”  กลุ่มที่ ๑ – ๕ 
ประเด็นที่ ๔ “ควบคุมโรคในชุมชน” กลุ่มที่ ๖ – ๑๐ 

 ๔) จัดเตรียมเอกสาร สำหรับวิทยากรเวทีชี้นำ วิทยาการชี้นำประจำกลุ่มย่อย และนักวิชาการ
ประจำกลุ่ม เอกสารประกอบด้วย (๑) ชี้นำทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 
ประเด็นท่ี ๑: “สูงวัยสร้างเมือง”  ประเด็นท่ี ๒: “จัดการส่ิงแวดล้อม” ประเด็นท่ี ๓ “ลดบุหร่ีลดแอลกอฮอล์สร้าง
สุขภาพ” และประเด็นท่ี ๔ “ควบคุมโรคในชุมชน” จำนวน ๕๐ ชุด  ให้จัดพิมพ์เป็น ๒ สไลด์ต่อ ๑ แผ่น และให้
นำใส่แฟ้มเอกสารใส 
 
๒.  การเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์  
ตารางที ่๑ รายการส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ลงทะเบียน  

  
ป้ายช่ือ    

 ปากกาเคมี  
 เอกสารรายช่ือลงทะเบียน  

เคร่ืองสแกนบาร์โค้ด  
ชุดลงทะเบียน ประกอบด้วย คูปองอาหาร  
ชุดเอกสารเย็บเล่มสำหรับวิทยากร  

 
  



๔ 
 

 

 
 

ภาพที่ ๑ บัตรเขา้ร่วมงานงานเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  
 
๓.  ผู้รับผิดชอบ  
ตารางที่ ๒ ผู้รับผิดชอบลงทะเบียน  
ลำดับ ชื่อ-สุกล หน่วยงาน เบอร์โทร อีเมล์ หน้าท่ีรับผิดชอบ 

๑. นางสาวพาดี
ละห์  อาหวัง 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบาละ 
อ.กาบัง 
จ.ยะลา 

๐๙๓-๖๔๘๕๔๘๘ fa_fat.skt@hotmail.com ลงทะเบียน และแจก
คูปองอาหาร 

๒. นางสาวพัชทิยา 
ตะเคียนทอง 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบาละ 
อ.กาบัง 
จ.ยะลา 

๐๘๙-๒๙๖๒๖๖๖ pattiya 
555@hotmail.com 

ลงทะเบียน และแจก
คูปองอาหาร 

 
  



๕ 
 

๔.  แผนผังจุดลงทะเบียน 
 จุดลงทะเบียนหน้าห้องจูปิเตอร ์๙ (Jupiter 9)  

 
ภาพที่ ๒ แผนผังจุดลงทะเบียน โซน ๖ ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่าย
สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 

 

จุดลงทะเบียนหน้าห้องจูปิเตอร์ 9 



๖ 
 

ส่วนที่ ๒ กระบวนการจัดการเวที  โซน ๖ ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการ
ขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถ่ิน”  

 
๑. การจัดการโซน ๖  ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำ
ชุมชนท้องถิน่” วนัที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

         
 ๑.๑ รวมพลคนสรา้งสุข ครั้งที่ ๓  
 ๑) แนวทางการดำเนินงาน ผู้ประสานงาน ประสานทีมสร้างสุข โดยให้ทีมสร้างสุขจัดการแบ่ง
ทีมเพื่อเชิญผู้นำเข้าร่วมระดมความคิดเห็นในห้องประชุมโซนที่ ๖ ณ หน้าห้อง จูปิเตอร์ ๘-๑๐  และจัด
กิจกรรมสร้างสุขในเวทีห้องย่อย โซนที่ ๖  
  ๒) การเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์  
ตารางที ่๓ รายการส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ทมีสร้างสุข 

  
เครื่องเสียง  

 ไมโครโฟน/ไมค์ลอย   
 เพลงประกอบการแสดงสร้างสุข   

   
 ๓) ผู้รับผิดชอบ  
ตารางที ่๔ รายชื่อผู้ประสานงานและทีมสรา้งสุข โซน ๖  
ลำดับ ชื่อ-สุกล หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าท่ี 

๑. นางสาวนิลราวรรณ จินดาคำ ศูนย์สนับสนุน
วิชาการพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง
(ศวภ.) 

๐๙๓-๒๓๖๐๕๒๘ ประสานทีมสร้าง
สุขและอำนวย
ความสะดวกทีม
สร้างสุข 

๒. นายก้องภพ ก้องเวหา ทต.หนองอีบุตร 
อ.ห้วยผึ้ง 
จ.กาฬสินธ์ุ 

๐๙๐-๓๔๘๓๗๕๙ หัวหน้าทีมสร้าง
สุข โซนท่ี ๖  

 

  



๗ 
 

 ๑.๒ พิธีกร โซนที่ ๖  
        ๑) แนวทางการดำเนินงาน เป็นกระบวนการเตรียม กำกับ / นำ / อำนวยการ ให้กิจกรรม 
รายการหรือ พิธีการต่าง ๆ ดำเนินการไปให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และกำหนดการที่วางไว้ 
โดยพิธีการจะต้องจัดทำสคริปละเอียดเพื่อประกอบในการจัดกระบวนการ   
 ๒) การเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
 
ตารางที ่๕ รายการส่ือ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับพิธีกร  

  
เคร่ืองเสียง  

 ไมค์โครโฟน/ไมค์ลอย   
เตรียมสคริปต์พิธีกร 

 
 ๓) ผู้รับผิดชอบ 
ตารางที ่๖ รายชื่อพิธีกร โซนที่ ๖  
ลำดับ ชื่อ-สุกล หน่วยงาน ตำแหน่ง เบอร์โทร หน้าท่ี 

๑. นางสาว
บุณฑริกา 
รัตนะ 

อบต.ดอนแก้ว 
อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่ 

นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ 
 

๐๘๕-๑๔๔๕๖๑๙ จัดทำสคริป
พิธีกร  

 

 ๑.๓ การคุมเวทีห้องย่อย โซนที ่๖  

        ๑) แนวทางการดำเนินงาน การซักซ้อมพิธีกร เตรียมวิทยากร  เชิญวิทยากร อำนวยความ
สะดวกวิทยากรเวทีกลาง จัดลำดับวิทยากร และจับเวลา  
 ๒) การเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ตารางที ่๗ รายการส่ือ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับพิธีกร  

  
เตรียม state   

 ไมค์โครโฟน/ไมค์ลอย   
เตรียมสไลด์นำเสนอ 
จัดเตรียมโพเดียม 

 
 ๓) ผู้รับผิดชอบ 
ตารางที ่๘  ผู้รับผิดชอบคุมเวทีห้องย่อย โซนที่ ๖  
ลำดับ ชื่อ-สุกล หน่วยงาน ตำแหน่ง เบอร์โทร หน้าท่ี 

๑. รศ.ดร.
ขนิษฐา นันท
บุตร 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน 
(ศวช.) 

ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน 

๐๘๙-๗๑๑๕๗๕๒ ดูแล/ควบคุมเวที
กลาง 

๒. นางสาว
ดลฌา วงษา
จันทร์  

สำนักสนับสนุนสุข
ภาวะชุมชน(สสส.) 

นักวิเคราะห์
และบริหาร
แผน 

๐๘๑-๔๙๖๓๕๕๓ ควบคุมเวทีกลาง 
และควบคุมเพลง
เวทีกลาง 

๓. นางสาว
วรรณิษา ภูมิ
นอก 

ศูนย์จัดการข้อมูล
ตำบลสุขภาวะ 

นักวิชาการ ๐๙-๖๕๘๐-๑๐๘๐ ดูแล Slide/ PPT 
นำเสนอ/ควบคุม 
Control/ Slide 



๘ 
 

 
 ๑.๔ ชี้นำทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชมุชนท้องถ่ิน”   
    
     ๑) แนวทางการดำเนินงาน ประสานวิทยากร จัดทำสไลด์ในการนำเสนอ เชิญวิทยากรขึ้นบนเวที  
จับเวลา  

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.) 
  พิธีกร นางสาวบุณฑริกา รัตนะ  
            ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
             องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 ๒) การเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ตารางที ่๙ รายการส่ือ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับพิธีกร  

  
เตรียมสไลด์นำเสนอ  

 ไมค์โครโฟน/ไมค์ลอย   
  
 ๓) ผู้รับผิดชอบ 
ตารางที่ ๑๐ ผู้รับผิดชอบชี้นำทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น”   
ลำดับ ชื่อ-สุกล หน่วยงาน ตำแหน่ง เบอร์โทร หน้าท่ี 

๑. รศ.ดร.ขนิษฐา 
นันทบุตร 

ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน  

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน
(ศวช.) 

๐๘๙-
๗๑๑๕๗๕๒ 

เตรียมวิทยากร
เชิญวิทยากรข้ึน
เวที 

๒. นางสาวดลฌา 
วงษาจันทร์  

สำนักสนับสนุนสุข
ภาวะชุมชน(สสส.) 

นักวิเคราะห์และ
บริหารแผน 

๐๘๑-๔๙๖๓๕๕๓ เชิญวิทยากรข้ึน
เวที จับเวลาและ
แจ้งเตือนเวลา
วิทยากร 

๓. นางสาววรรณิษา 
ภูมินอก 

ศูนย์จัดการข้อมูล
ตำบลสุขภาวะ 

นักวิชาการ ๐๙-๖๕๘๐-
๑๐๘๐ 

ประสานวิทยากร
และ(ร่าง)สไลด์ 
และตรวจสไลด์ 

๔. นางไพรินทร์ 
ยอดสุบัน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน
(ศวช.)คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

นักวิชาการ ๐๘๙-๖๘๓๒๙๒๕ สรุปประเด็นและ
ติดตามไฟล์
บันทึกละเอียด 

๗. นางสาวปิยะพร 
เจะเส็น 

อบต.คูหา  
อ.สะบ้าย้อย  
จ.สงขลา 

พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

๐๖๓-๖๑๙๓๖๗๔ บันทึกละเอียด 



๙ 
 

 
 ๑.๕ รว่มระดมความคิด  ชีท้ิศทางอนาคตและรว่มกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอด
ผู้นำชุมชนท้องถิน่” ประเด็นที่ ๑ สูงวัยสร้างเมือง และประเด็นที่ ๒ จัดการส่ิงแวดล้อม   
   
 ๑) แนวทางการดำเนินงาน 
  (๑) ร่วมระดมความคิด ชีท้ิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุด
ยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” ประเด็นที่ ๑ สูงวัยสร้างเมือง และ ประเด็นที่ ๒ จัดการสิ่งแวดล้อม ประสาน
วิทยากรชี้นำประจำกลุ่มย่อย เตรียมสคริปต์วิทยากร ซักซ้อมวิทยากร และนัดหมายนักวิชาการประจำ
กลุ่มย่อย   

โจทย์....หากต้องมีการพัฒนาหรือสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เพื่อการขับเคล่ือนงานในแต่ละ
ประเด็นสังคมสูงวัย/จัดการส่ิงแวดล้อม จะทำอย่างไร 

(๑) เครือข่ายควรให้ความสำคัญกับงานหรือกิจกรรมใดบ้าง อย่างไร   
(๒) ผู้นำควรมีบทบาทในการขับเคล่ือนงานหรือกิจกรรมในข้อ ๑ อย่างไร  
(๓) เครือข่ายควรมีรูปแบบหรือช่องทางการสื่อสารอย่างไร เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน

งานและกิจกรรมในข้อ ๑  
(๔) เครือข่ายจะมีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ ผู้นำ นวัตกรรม และองค์กร (ขับเคลื่อน ๔ 
สาน) ได้การเชื่อมประสานการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  (๒) แนวทางการจัดห้องย่อย  
(๑) ผู้เข้าร่วม ห้องละ ๓๐๐ คน โดยผู้เข้าห้องจะทราบการเข้าห้องตั้งแต่จุดลงทะเบียนโดย

มี pass sport เวลาเข้าห้องที่บัตรแขวนคอ 
(๒) ในห้องจะแบ่งเป็นการน่ังเป็น ๒ โซนย่อย โดยให้ผู้นำ ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ปลัด และกำนัน ที่เข้าร่วมชี้ทิศทางทางอนาคตและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนที่มี งานเด่น 
เรื่องเด่น หรือนวัตกรรมเก่ียวกับแต่ละประเด็น แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น ๑๐ กลุ่ม  กลุ่มละ ๓๐ คน ในกลุ่ม
จะมีผู้นำประจำกลุ่มในการชี้นำเพื่อชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุด
ยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 

(๓) ผู้ดำเนินรายการจะอธิบายคำถามแต่ละคำถามในเวทีกลาง และให้วิทยากรชี้นำประจำ
กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มชี้นำทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำ
ชุมชนท้องถิ่น” ใช้เวลา ๑๐ นาที  

(๔) นักวิชาการประจำกลุ่มย่อยแจกบัตรคำแล้วชวนคุยเพื่อร่วมระดมความคิด ชี้ทิศทาง
อนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” ตามลำดับคำถาม ใช้
เวลาข้อละ ๓๐ นาที ให้ผู้นำเขียนคำตอบลงในบัตรคำและเก็บบัตรคำ  

(๕) นักวิชาการสรุปคำตอบเพื่อใช้ในการโหวตหาข้อสรุปร่วมกัน 
 (๓) การสนับสนุนกระบวนการ 

(๑) ทีมบันทึกข้อมูลการร่วมระดมความคิดเห็นในกระดานฟลิบชาร์ท และบัตรคำในแต่ละ
ข้อคำถามเพื่อประมวลสรุป 

(๒) ทีมนักวิชาการสรุปภาพรวมเพือ่ประมวลนำเสนอช่วงปิดเวทีในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. 
  
  



๑๐ 
 

 ๒) การเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์  
ตารางที ่ ๑๑ รายการสื ่อ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับประเด็นที ่ ๑ สังคมสูงวัย และประเด็นที ่ ๒ จัดการ
ส่ิงแวดล้อม  

 
สคริปต์วิทยากร ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการ
ขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 

 

 เตรียมสไลด์ วิทยากร ชีท้ิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศ
ทางการขับเคล่ือน “เครือขา่ยสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น”และ 
กระบวนการ 

 

 กระดานฟลิบชารท์ (Flip chart) กลุ่มละ ๑ อัน  จำนวน ๑๐ กลุ่ม  
 ฟลิบชาร์ท (Flip chart) จำนวน ๑๐ กลุ่ม  
   
   
   

 
 

 

๑๑. สติกเกอร์สีส้ม /สีชมพู/สีเขียว ๘๐๐/๘๐๐/๘๐๐ 
๑๒ คอมพิวเตอร์ Notebook  ๒ เคร่ือง 

 
 ๓) ผู้รับผิดชอบ 
ตารางที่ ๑๒  การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการจัดการภาพรวม 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง่ หนว่ยงาน เบอร์โทร บทบาทหนา้ที ่

๑. รศ.ดร.ขนิษฐา 
นันทบุตร 

ผู้อำนวยการ 
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน
(ศวช.)  
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพช ุมชน
(ศวช.)  
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๘๙-๗๑๑๕๗๕๒ - ที่ปรึกษาประจำโซน  
- ผู้ดำเนินรายการ  
- เตรียมวทิยากรเวทีชี้นำ 
- ซักซ้อมวิทยากรชี้นำ
กลุ่มย่อย  
- ผู้ดำเนินรายการ 

๒.  ผศ.ดร.
พีระพงษ์ บุญ
สวัสดิกุลชัย 

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

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพช ุมชน
(ศวช.)  
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๘๑-๓๙๒๐๐๑๖ - ผู้ดำเนินรายการ  
- เตรียมวทิยากรเวทีชี้นำ 
- ซักซ้อมวิทยากรชี้นำ
กลุ่มย่อย 

๓. นา ง ไพร ิน ท ร์  
ยอดสุบัน 
 
 

นักวิชาการ 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน
(ศวช.) 
 
 
 
 

๐๘๙-๖๘๓๒๙๒๕ - เตรียมสคริปต์และ
ซักซ้อมวิทยากรชี้นำ
ประจำกลุ่มย่อย  
- กระบวนการห้องย่อย  
- สรุปประเด็นและเตรียม
ข้อมูลในการประมวลผล
และสรุปภาพรวม 



๑๑ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง่ หนว่ยงาน เบอร์โทร บทบาทหนา้ที ่
 -รวบรวมไฟล์ข้อมูล

ทั้งหมด 
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
ข้อมูลในการประมวลผล
และสรุปภาพรวม 

๖. น า ง ส า ว
นิลวรรณ จินดา
คำ 

นักวิชาการ 
 

ศูนย์สนับสนุน
วิชาการพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง
(ศวภ.) 

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

๗.  นางสาวเกศ ินี 
ทองบุญชู  

นักวิชาการ
ตำบล 

ต.เกาะขันธ์ 
อ.ชะอวด  
จ.นครศรีธรรมราช 

๐๘๗-๔๖๓๙๕๒๕ - จัดการกลาง 
- จัดเตรียมอุปกรณ ์
- สรุปประเด็นและเตรียม
ข้อมูลในการประมวลผล
และสรุปภาพรวม 
 

๘. นางสาวพัชริน 
จันทรา 

นักวิชาการ
ตำบล 

อบต.นาทอน 
อ.ทุ่งหว้า 
จ.สตูล 

๐๘๔-๘๖๒๖๗๒๗ - จัดการกลาง 
- จัดเตรียมอุปกรณ ์
- สรุปประเด็นและเตรียม
ข้อมูลในการประมวลผล
และสรุปภาพรวม 
 

๙. นายอนันต์ แซ
อาหลี 

นักวิชาการ 
RECAP  

อบต.บาละ 
อ.กาบัง 
จ.ยะลา 

๐๙๐-๒๑๒๖๖๗๔ - จัดการกลาง 
- จัดเตรียมอุปกรณ ์
- สรุปประเด็นและเตรียม
ข้อมูลในการประมวลผล
และสรุปภาพรวม 

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

๐๘๘-๔๙๒๒๖๐๘ - จัดการกลาง 
- จัดเตรียมอุปกรณ ์
- สรุปประเด็นและเตรียม
ข้อมูลในการประมวลผล
และสรุปภาพรวม 

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 

๐๘๙-๒๙๖๒๖๖๖ 
 

ลงทะเบียน 
แจกคูปองอาหาร 



๑๒ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง่ หนว่ยงาน เบอร์โทร บทบาทหนา้ที ่
จ.ยะลา 

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 หัวหน้าทีมสรา้งสุข 

๑๕. นางสาวปิยะพร 
เจะเส็น 

 พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

อบต.คูหา  
อ.สะบ้าย้อย  
จ.สงขลา 

๐๖๓-๖๑๙๓๖๗๔ บันทึกละเอียดเวทีชี้นำ 
ช่วงเช้า 

๑๖. นางสาวมนัญญา 
ดำประสงค์ 

นักวิชาการ ต.เกาะขันธ์  
อ.ชะอวด  
จ.นครศรีธรรมราช 

๐๙๘-๗๑๘๔๘๐๘ บันทึกละเอียดเวทีช ี ้นำ 
ช่วงบ่าย 
 

 

ตารางที ่๑๓ ทมีรับผิดชอบกระบวนการกลุ่มย่อยและทีมบันทึก ประเด็นที ่๑ สูงวัยสร้างเมือง  
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 



๑๓ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี 
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
สรุปประกอบการ
ประมวลสรุป 



๑๔ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี 

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 

 
 
ตารางที ่๑๔ การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการจัดการและทีมบันทึก กลุ่มย่อยประเด็นที่ ๒ จัดการ
ส่ิงแวดล้อม  

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 



๑๕ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี 
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 

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 ๐๘๑-๗๐๓๓๕๒๕ พิมพ์บัตรคำ  



๑๖ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี 
อ.เมืองวังน้ำเย็น 
จ.สระแก้ว 

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 

 

  



๑๗ 
 

 ๑.๖ การจัดการด้านอาหาร 
        ๑) แนวทางการดำเนินงาน   
  (๑) อาหารว่าง ผู้เข้าร่วมเรียนรู้รับรับน้ำเปล่า ที่จุดลงทะเบียน  
  (๒) อาหารกลางวัน  ผู้เข้าร่วมเรียนรู้รับคูปองอาหารกลางวัน(วันที่ ๒๘  ตุลาคม ๒๕๖๓) ณ 
หน้าห้องย่อย ๑ คน/ ๑ คูปอง อาหารจะจัดเป็นรับประทานอาหาร ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  
 ๒) การเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ตารางที ่๑๕  รายการส่ือ วัสดุ อุปกรณ์การจัดด้านอาหาร   

  
คูปองอาหาร  

 จัดเตรียมอาหารว่าง  
 
 ๓) ผู้รับผิดชอบ 
ตารางที่ ๑๖ ผู้รับผิดชอบการจัดการอาหาร 
ลำดับ ชื่อ-สุกล หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี 

๑. นางสาวนิลราวรรณ จินดา
คำ 

ศูนย์สนับสนุนวิชาการ
พื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง(ศวภ.) 
 

๐๙๓-๒๓๖๐๕๒๘ ประสานทีม
ลงทะเบียน
กลาง เรื่อง
อาหารวา่งและ
อาหารกลางวัน  

๒. นางสาวพาดีละห์  อาหวัง องค์การบริหารส่วน
ตำบลบาละ 
อ.กาบัง 
จ.ยะลา 

๐๘๒-๓๗๗๑๔๕๔ แจกคูปองอาหาร
กลางวัน 

๒. นางสาวพัชทิยา ตะเคียนทอง องค์การบริหารส่วน
ตำบลบาละ 
อ.กาบัง 
จ.ยะลา 

๐๙๕-๑๕๗๙๐๖๓ แจกคูปองอาหาร
กลางวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

๒. การจัดการโซน ๖  ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำ
ชุมชนท้องถิน่” วนัที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

         
 ๒.๑ รวมพลคนสร้างสุข ครั้งที่ ๔ 
 ๑) แนวทางการดำเนินงาน ผู้ประสานงาน ประสานทีมสร้างสุข โดยให้ทีมสร้างสุขจัดการแบ่ง
ทีมเพื่อเชิญผู้นำเข้าร่วมระดมความคิดเห็นในห้องประชุมโซนที่ ๖ ณ หน้าห้อง จูปิเตอร์ ๘-๑๐  และจัด
กิจกรรมสร้างสุขในเวทีห้องย่อย โซนที่ ๖  
  ๒) การเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์  
ตารางที ่๑๗ รายการส่ือ วัสดุ อุปกรณท์ีมสรา้งสุข 

  
เครื่องเสียง  

 ไมโครโฟน/ไมค์ลอย   
 เพลงประกอบการแสดงสร้างสุข   

   
 ๓) ผู้รับผิดชอบ  
ตารางที ่๑๘รายชื่อผู้ประสานงานและทีมสรา้งสุข โซน ๖  
ลำดับ ชื่อ-สุกล หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าท่ี 

๑. นางสาวนิลราวรรณ จินดาคำ ศูนย์สนับสนุน
วิชาการพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง
(ศวภ.) 

๐๙๓-๒๓๖๐๕๒๘ ประสานทีมสร้าง
สุขและอำนวย
ความสะดวกทีม
สร้างสุข 

๒. นายก้องภพ ก้องเวหา ทต.หนองอีบุตร 
อ.ห้วยผึ้ง 
จ.กาฬสินธ์ุ 

๐๙๐-๓๔๘๓๗๕๙ หัวหน้าทีมสร้าง
สุข โซนท่ี ๖  

 

  



๑๙ 
 

 ๒.๒ พิธีกร โซนที่ ๖  
        ๑) แนวทางการดำเนินงาน เป็นกระบวนการเตรียม กำกับ / นำ / อำนวยการ ให้กิจกรรม 
รายการหรือ พิธีการต่าง ๆ ดำเนินการไปให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และกำหนดการที่วางไว้ 
โดยพิธีการจะต้องจัดทำสคริปละเอียดเพื่อประกอบในการจัดกระบวนการ   
 ๒) การเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
 
ตารางที ่๑๙ รายการส่ือ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับพิธีกร  

  
เคร่ืองเสียง  

 ไมค์โครโฟน/ไมค์ลอย   
เตรียมสคริปต์พิธีกร 

 
 ๓) ผู้รับผิดชอบ 
ตารางที ่๒๐  รายชื่อพิธีกร โซนที่ ๖  
ลำดับ ชื่อ-สุกล หน่วยงาน ตำแหน่ง เบอร์โทร หน้าท่ี 

๑. นางสาวบุณฑ
ริกา รัตนะ 

อบต.ดอนแก้ว 
อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่ 

นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ 
 

๐๘๕-๑๔๔๕๖๑๙ จัดทำสคริป
พิธีกร  

 

 ๒.๓ การคุมเวทีห้องย่อย โซนที่ ๖  

        ๑) แนวทางการดำเนินงาน การซักซ้อมพิธีกร เตรียมวิทยากร  เชิญวิทยากร อำนวยความ
สะดวกวิทยากรเวทีกลาง จัดลำดับวิทยากร และจับเวลา  
 ๒) การเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ตารางที ่๒๑ รายการส่ือ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับพิธีกร  

  
เตรียม state   

 ไมค์โครโฟน/ไมค์ลอย   
เตรียมสไลด์นำเสนอ 
จัดเตรียมโพเดียม 

 
 ๓) ผู้รับผิดชอบ 
ตารางที ่๒๒ ผู้รับผิดชอบคุมเวทีห้องย่อย โซนที่ ๖  
ลำดับ ชื่อ-สุกล หน่วยงาน ตำแหน่ง เบอร์โทร หน้าท่ี 

๑. รศ.ดร.
ขนิษฐา นันท
บุตร 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน 
(ศวช.) 

ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน 

๐๘๙-๗๑๑๕๗๕๒ ดูแล/ควบคุมเวที
กลาง 

๒. นางสาว
ดลฌา วงษา
จันทร์  

สำนักสนับสนุนสุข
ภาวะชุมชน(สสส.) 

นักวิเคราะห์
และบริหาร
แผน 

๐๘๑-๔๙๖๓๕๕๓ ควบคุมเวทีกลาง 
และควบคุมเพลง
เวทีกลาง 

๓. นางสาว
วรรณิษา ภูมิ
นอก 

ศูนย์จัดการข้อมูล
ตำบลสุขภาวะ 

นักวิชาการ ๐๙-๖๕๘๐-๑๐๘๐ ดูแล Slide/ PPT 
นำเสนอ/ควบคุม 
Control/ Slide 



๒๐ 
 

 ๒.๔ ชี้นำทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถ่ิน”   
    
     ๑) แนวทางการดำเนินงาน ประสานวิทยากร จัดทำสไลด์ในการนำเสนอ เชิญวิทยากรขึ้นบนเวที  
จับเวลา  

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   
              ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 
  พิธีกร นางสาวบุณฑริกา รัตนะ  
            ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
             องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 ๒) การเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ตารางที ่๒๓ รายการส่ือ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับพิธีกร  

  
เตรียมสไลด์นำเสนอ  

 ไมค์โครโฟน/ไมค์ลอย   
  
 ๓) ผู้รับผิดชอบ 
ตารางที่ ๒๔ ผู้รับผิดชอบชี้นำทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น”   
ลำดับ ชื่อ-สุกล หน่วยงาน ตำแหน่ง เบอร์โทร หน้าท่ี 

๑. รศ.ดร.ขนิษฐา 
นันทบุตร 

ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน 
(ศวช.) 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน
(ศวช.) 

๐๘๙-๗๑๑๕๗๕๒ เตรียมวิทยากร
เชิญวิทยากร
ข้ึนเวที 

๒. นางสาวดลฌา 
วงษาจันทร์  

สำนักสนับสนุนสุข
ภาวะชุมชน(สสส.) 

นักวิเคราะห์
และบริหาร
แผน 

๐๘๑-๔๙๖๓๕๕๓ เชิญวิทยากร
ข้ึนเวที จับ
เวลาและแจ้ง
เตือนเวลา
วิทยากร 

๓. นางสาววรรณิษา 
ภูมินอก 

ศูนย์จัดการข้อมูล
ตำบลสุขภาวะ 

นักวิชาการ ๐๙-๖๕๘๐-๑๐๘๐ ประสาน
วิทยากรและ
(ร่าง)สไลด์ 
และตรวจสไลด์ 

๔. นางไพรินทร์ 
ยอดสุบัน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน
(ศวช.)คณะพยาบาล
ศาสตร ์

นักวิชาการ ๐๘๙-๖๘๓๒๙๒๕ สรุปประเด็น
และติดตาม
ไฟล์บันทึก
ละเอียด 

๗. นางสาวมนัญญา 
ดำประสงค์ 

ต.เกาะขันธ์  
อ.ชะอวด  
จ.นครศรีธรรมราช 

นักวิชาการ ๐๙๘-๗๑๘๔๘๐๘ บันทึกละเอียด 



๒๑ 
 

 ๒.๕ ร่วมระดมความคิด  ชีท้ิศทางอนาคตและรว่มกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอด
ผู้นำชุมชนท้องถิน่” ประเด็นที่ ๓ ลดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ และประเด็นที่ ๔ ควบคุมโรคใน
ชุมชน 
   
 ๑) แนวทางการดำเนินงาน 
  (๑) ร่วมระดมความคิด ชีท้ิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุด
ยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” ประเด็นที่ ๓ ลดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ และประเด็นที่ ๔ ควบคุมโรค
ในชุมชน ประสานวิทยากรชี้นำประจำกลุ่มย่อย เตรียมสคริปต์วิทยากร ซักซ้อมวิทยากร และนัดหมาย
นักวิชาการประจำกลุ่มย่อย   

โจทย์....หากต้องมีการพัฒนาหรือสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เพื่อการขับเคล่ือนงานในแต่ละ
ประเด็นลดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ/ควบคุมโรคในชุมชนจะทำอย่างไร 

(๑) เครือข่ายควรให้ความสำคัญกับงานหรือกิจกรรมใดบ้าง อย่างไร   
(๒) ผู้นำควรมีบทบาทในการขับเคล่ือนงานหรือกิจกรรมในข้อ ๑ อย่างไร  
(๓) เครือข่ายควรมีรูปแบบหรือช่องทางการสื่อสารอย่างไร เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน

งานและกิจกรรมในข้อ ๑  
(๔) เครือข่ายจะมีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ ผู้นำ นวัตกรรม และองค์กร (ขับเคลื่อน ๔ 
สาน) ได้การเชื่อมประสานการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  (๒) แนวทางการจัดห้องย่อย  
(๑) ผู้เข้าร่วม ห้องละ ๓๐๐ คน โดยผู้เข้าห้องจะทราบการเข้าห้องตั้งแต่จุดลงทะเบียนโดย

มี pass sport เวลาเข้าห้องที่บัตรแขวนคอ 
(๒) ในห้องจะแบ่งเป็นการน่ังเป็น ๒ โซนย่อย โดยให้ผู้นำ ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ปลัด และกำนัน ที่เข้าร่วมชี้ทิศทางทางอนาคตและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนที่มีงานเด่น 
เรื่องเด่น หรือนวัตกรรมเก่ียวกับแต่ละประเด็น แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น ๑๐ กลุ่ม  กลุ่มละ ๓๐ คน ในกลุ่ม
จะมีผู้นำประจำกลุ่มในการชี้นำเพื่อชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุด
ยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 

(๓) ผู้ดำเนินรายการจะอธิบายคำถามแต่ละคำถามในเวทีกลาง และให้วิทยากรชี้นำประจำ
กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มชี้นำทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำ
ชุมชนท้องถิ่น” ใช้เวลา ๑๐ นาที  

(๔) นักวิชาการประจำกลุ่มย่อยแจกบัตรคำแล้วชวนคุยเพื่อร่วมระดมความคิด ชี้ทิศทาง
อนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” ตามลำดับคำถาม ใช้
เวลาข้อละ ๓๐ นาที ให้ผู้นำเขียนคำตอบลงในบัตรคำและเก็บบัตรคำ  

(๕) นักวิชาการสรุปคำตอบเพื่อใช้ในการโหวตหาข้อสรุปร่วมกัน 
 (๓) การสนับสนุนกระบวนการ 

(๑) ทีมบันทึกข้อมูลการร่วมระดมความคิดเห็นในกระดานฟลิบชาร์ท และบัตรคำในแต่ละ
ข้อคำถามเพื่อประมวลสรุป 

(๒) ทีมนักวิชาการสรุปภาพรวมเพือ่ประมวลนำเสนอช่วงปิดเวทีในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. 
  
  



๒๒ 
 

 ๒) การเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์  
ตารางที่ ๒๕ รายการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับประเด็นที่ ๓ ลดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ และ
ประเด็นที่ ๔ ควบคุมโรคในชุมชน 

 
สคริปต์วิทยากร ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการ
ขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 

 

 เตรียมสไลด์ วิทยากร ชีท้ิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศ
ทางการขับเคล่ือน “เครือขา่ยสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น”และ 
กระบวนการ 

 

 กระดานฟลิบชารท์ (Flip chart) กลุ่มละ ๑ อัน  จำนวน ๑๐ กลุ่ม  
 ฟลิบชาร์ท (Flip chart) จำนวน ๑๐ กลุ่ม  
   
   
   

 
 

 

๑๑. สติกเกอร์สีส้ม /สีชมพู/สีเขียว ๘๐๐/๘๐๐/๘๐๐ 
๑๒ คอมพิวเตอร์ Notebook  ๓ เคร่ือง 

 
 ๓) ผู้รับผิดชอบ 
ตารางที่ ๒๖  การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการจัดการภาพรวม 

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 



๒๓ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี 
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 

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 

๐๙๐-๓๔๘๓๗๕๙ หัวหน้าทีมสร้างสุข 



๒๔ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี 
จ.กาฬสินธ์ุ 

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 
 

 
 
ตารางที ่๒๗ ทีมรับผิดชอบกระบวนการกลุ่มย่อยและทีมบันทึก ประเด็นที ่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 

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



๒๕ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี 
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
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 



๒๖ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี 
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 

 
ตารางที ่๒๘ การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการจัดการและทีมบันทึก กลุ่มย่อยประเด็นที่ ๔ ควบคุมโรค
ในชุมชน 

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  
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 



๒๗ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี 
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
ประกอบการประมวล
สรุป 



๒๘ 
 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร บทบาทหน้าท่ี 

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 

 



๒๙ 
 

ส่วนท่ี ๓ การจัดผังห้องประชุม 

 
๑.  ผังจุดลงทะเบียน โซน ๖ ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอด
ผู้นำชุมชนท้องถิ่น” ดังน้ี 
 

 
ภาพที่ ๓ แผนผังจุดลงทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดลงทะเบียนหน้าห้องจูปิเตอร์ 9 



๓๐ 
 

๒.  ผังห้องย่อยโซน ๖ ชีท้ิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทศิทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำ
ชุมชนท้องถิ่น” ดังน้ี 

 
ภาพที่ ๔ แผนผังห้องย่อยโซน ๖ 

๓.  การจัดห้องย่อย 
วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ (เช้า) ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘ – ๑๐ 
ประเด็นที่ ๑ “สูงวัยสร้างเมือง”   
ประเด็นที่ ๒ “จัดการส่ิงแวดล้อม” 
วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ (บ่าย) ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘ – ๑๐ 
ประเด็นที่ ๓ “ลดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ”   
ประเด็นที่ ๔ “ควบคุมโรคในชุมชน” 

 
  อุปกรณ์และการจัดการประจำห้องย่อย 
  เตรียมอุปกรณ์ดังน้ี  
  ๑) กระดาษฟลิบชาร์ท (Flip chart) จำนวน ๑๐ อัน กลุ่มละ ๑ อัน พร้อมกระดาษ ๑๐ แผ่น/อัน 
  ๒) ปากกาเคม ีกล่ัมละ ๓ แท่ง (สีดำ สีแดง สีน้ำเงิน) 
  ๓) ปากกาลูกล่ืน 
  ๔) โต๊ะ จำนวน ๒ โตะ๊ และเก้าอ้ี  จำนวน ๔ ตัว  
  ๕) โต๊ะทมีส่ือสาร ๔ ที่น่ัง 
   ๖) ไมค์ลอย จำนวน ๒ ตัว และไมค์สาย จำนวน ๒ ตัว 
  ๗) ป้ายชื่อประเด็น จำนวน ๔ ป้าย 
  ๘) ป้ายกลุ่มติดบนฟลิบชารท์ (Flip chart) จำนวน ๑๐ อัน 
  ๙) โต๊ะคณะทำงาน ประจำกลุ่ม ๑๐ โต๊ะ เก้าอ้ี ๓ ตัว 
  ๑๐) เครื่อง LCD 
  ๑๑) โพเด่ียมบนเวท ี
  ๑๒) บัตรคำ ประเด็นละ ๑๘๐ ชุด  
  ๑๓) สติกเกอร์สีส้ม/สีชมพู/เขียว สีละ ๑๒๐๐ ดวง รวม ๓๖๐๐ ดวง 
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