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ก ำหนดกำรเวทีสุดยอดผู้น ำชุมชนท้องถิ่น 

วำระ: ทศวรรษร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่ 
(A Decade of Togetherness in Co-Creating Healthy Communities) 

ระหว่ำงวันที่ ๒๗-๒๙ ตุลำคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธำนี 

 

วันอังคำรที่ ๒๗ ตุลำคม ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสร้ำงสุข” ครั้งที่ ๑ 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ทิศทำง...ร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่ 

โดย นายธวัชชัย  ฟักอังกูร  ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ถอดรหัส...ทศวรรษร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่  

โดย นางสาวดวงพร  เฮงบุณยพันธ์   ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
รักษาการผู้อ านวยการส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก ๓)  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

รศ.ดร.ขนิษฐา  นันทบุตร   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เสวนำ...สำนพลัง “พ้ืนที่-ผู้น ำ-นวัตกรรม-องค์กร” 
โดย  นางสุนิตย์ รุทเทวิน นายกเทศมนตรีต าบลกลางหมื่น อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  

นายสมาน  วังแสง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย อ าเภอปัว จังหวัดน่าน  
นางสาวเรณู  เล็กนิมิตร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
นายสุริยา  ยีขุน  นายกเทศมนตรีต าบลปริก อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  

ด ำเนินรำยกำรโดย นายประสาน อิงคนันท์ 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

  

ฉบับปรับปรุง ๒๔ ตุลำคม ๒๕๖๓ 



 

๒ 

 

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

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. แถลงผล...กำรวัดควำมเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 
๑. ตัวชี้วัดชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 

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

โดย นางสาวดวงพร  เฮงบุณยพันธ์  ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
รักษาการผู้อ านวยการส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก ๓)  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

๑๔.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ร่วมขับเคลื่อนกำรจัดกำร ๑๐ ปัญหำพื้นฐำนของชุมชน 
๑. พ้ืนที่ภำคเหนือ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ 
๒. พ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ 
๓. พ้ืนที่ภำคกลำง ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔-๗ 
๔. พ้ืนที่ภำคใต้ ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘-๑๐ 
น าโดย  ส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก ๓) สสส. 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง  
ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคกลาง 
ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง 

ให้ข้อเสนอแนะโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. ฝึกอบรม หลักสูตร “กำรซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และพัสดุ เพ่ือลดคลำดเคลื่อนในกำรปฎิบัติงำน”  

(เฉพาะเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ) ณ ห้องจูปีเตอร์ ๑๑-๑๓ 
โดย คุณไพโรจน์ บุญปั้น และ คุณสิริภูมิ ลิ้มบุพศิริพร   

๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. รับประทำนอำหำรเย็น 
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๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. ประชุมเครือข่ำยผู้น ำชุมชนท้องถิ่นเพ่ือสอบทำน “ระบบกำรจัดกำรพื้นที่ “คน-กลไก-ข้อมูล” 
๑. พ้ืนที่ภำคเหนือ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ 
น าโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง  
๒. พ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ 
น าโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
๓. พ้ืนที่ภำคกลำง ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔-๗ 
น าโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคกลาง 
๔. พ้ืนที่ภำคใต้ ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘-๑๐ 
น าโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง 

วันพุธที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ 
๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสร้ำงสุข” ครั้งที่ ๓ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๑ ชี้ทิศทำงอนำคต “กำรรับมือภัยพิบัติและรับมือภำวะฉุกเฉิน” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ 

Leader Talk ๑: พันจ่าโทอนุสร ค าวัง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  
Leader Talk ๒: นายสุขกาย ผลนอก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อ อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
Leader Talk ๓: นายสุรชัย ไล่ชะพิษ ก านันต าบลปากนคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร่วมก ำหนดทิศทำง “กำรรับมือภัยพิบัติและรับมือภำวะฉุกเฉิน” 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๒ ทิศทำงอนำคต “ระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุโดยชุมชนท้องถิ่น” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ 
Leader Talk ๑: นางบัญชร สุรศาสน์พิศาล ครูโรงเรียนหล่ายฝาง เทศบาลต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
Leader Talk ๒: นายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาคูณใหญ่ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
Leader Talk ๓: นายนริศ กิจอุดม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
Leader Talk ๔: นายยาการียา ซิมะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
ร่วมก ำหนดทิศทำง “ระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุโดยชุมชนท้องถิ่น” 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๓ ชี้ทิศทำงอนำคต “กำรเรียนรู้ของเด็กและเยำวชน” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ 
Leader Talk ๑: นายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรตี าบลทุ่งหัวช้าง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน  
Leader Talk ๒: นายสมจิตร นามสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสนิท อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  
Leader Talk ๓: นายกิตติพงศ์ สีเหลือง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดใต ้อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 



 

๔ 

 

Leader Talk ๔: นายประยงค์ หนูบุญคง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร่วมก ำหนดทิศทำง “กำรเรียนรู้ของเด็กและเยำวชน” 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๔ ชี้ทิศทำงอนำคต “กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม” ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔ – ๗ 
Leader Talk ๑: นางสาวรสริน วงศ์ค าปัน ปลัดเทศบาลต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
Leader Talk ๒: จ่าเอกสุภากร ภารสวัสดิ์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสมบูรณ์ อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  
Leader Talk ๓: ร้อยตรีเชิญ เกษสุริยงค์ ปราชญ์ชาวบ้าน ต าบลบ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
Leader Talk ๔: นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
ร่วมก ำหนดทิศทำง “กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม” 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๕ ชี้ทิศทำงอนำคต “เศรษฐกิจชุมชน” ณ ห้องจูปิเตอร์ ๑๑ – ๑๓ 
Leader Talk ๑: นายณัฐวุฒิ ใจดี รองปลัดเทศบาลต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  
Leader Talk ๒: นายวิลัยพนม สุพร นายกเทศมนตรีต าบลผึ่งแดด อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
Leader Talk ๓: นายชินวุฒิ อาศน์วิเชียร ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
Leader Talk ๔: นายฮาซัน สือนิล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 
ร่วมก ำหนดทิศทำง “เศรษฐกิจชุมชน” 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๖ ชี้ทิศทำงอนำคตและร่วมก ำหนดทิศทำงกำรขับเคลื่อน “เครือข่ำยสุดยอดผู้น ำชุมชนท้องถิ่น” ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘ – ๑๐ 
ประเด็นที่ ๑: “สูงวัยสร้ำงเมือง”   
ประเด็นที่ ๒: “จัดกำรส่ิงแวดล้อม”  
โดย นายธนา ยันตรโกวิท  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ ๓ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๗ นิทรรศกำร 
๑. ทศวรรษร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่ (Timeline)  
๒. ๔ สำน (พื้นที่-ผู้น ำ-นวัตกรรม-องค์กร)ร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่ 
๓. เครื่องมือสนับสนุนกำรจัดกำรสุขภำวะชุมชน 
๔. อำหำรเพ่ือกำรดูแลสุขภำพ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ฝึกอบรม... 
๑. หลักสูตร “กำรสร้ำงเสริมสมรรถนะกำรบริหำรงำนโครงกำร ด้ำนกำรด ำเนินงำน กำรเงิน กำรบัญชี และพัสดุ” ส ำหรับโครงกำรรับทุนใหม่ 

(เฉพำะเจ้ำหน้ำที่กำรเงินโครงกำร) ณ ห้องจูปีเตอร์ ๑๔  
โดย คุณไพโรจน์ บุญปั้น และ คุณปรัชญา  โมธรรม   
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๒. หลักสูตร “กำรสร้ำงเสริมสมรรถนะกำรบริหำรงำนโครงกำร ด้ำนกำรด ำเนินงำน กำรเงิน กำรบัญชี และพัสดุ” ส ำหรับโครงกำรผู้รับทุนเดิม 
(เฉพำะเจ้ำหน้ำที่กำรเงินโครงกำร) ณ ห้องจูปีเตอร์ ๑๕ 

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

รวมพล “คนสร้ำงสุข” ครั้งที่ ๔ 
๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โซน ๑ ชี้ทิศทำงอนำคต “กำรควบคุมโรคติดต่อ” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ 

Leader Talk ๑: นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์ ปลัดเทศบาลต าบลงิม อ าเภอปง จังหวัดพะเยา  
Leader Talk ๒: นายสิทธิชัย วิลัยเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
Leader Talk ๓: นางสาวอธิศนันท์ สิงหเมธาพัธ หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข เทศบาลต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
Leader Talk ๔: ดร.สุภชัย นาคสุวรรณ์ ปลัดเทศบาลต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร่วมก ำหนดทิศทำง “กำรควบคุมโรคติดต่อ” 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โซน ๒ ชี้ทิศทำงอนำคต “กำรดูแลกลุ่มเปรำะบำง” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ 
Leader Talk ๑: นางสาวอารีรัตน์ มาตัน หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิง่แวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชยีงใหม่  
Leader Talk ๒: นายพิเชษฐ์ มีจ ารัส ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์  
Leader Talk ๓: นายดุสิต ทันสมัย ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข เทศบาลต าบลท่าไม้ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
Leader Talk ๔: นางสาวจุฑามณี หามะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
ร่วมก ำหนดทิศทำง “กำรดูแลกลุ่มเปรำะบำง” 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โซน ๓ ชี้ทิศทำงอนำคต “กำรเสริมควำมเข้มแข็งโครงข่ำยควำมคุ้มครองทำงสังคมโดยชุมชน” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ 
Leader Talk ๑: นายบุญเรือน เฒ่าค า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านสามขา ต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
Leader Talk ๒: นายสง่า ศิรารัตน์ ประธานสภาองค์กรชุมชน ต าบลวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  
Leader Talk ๓: นางอ าไพ ชลเจริญ ประธานกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี ต าบลบึงคอไห อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
Leader Talk ๔: นายอาซือมิง เจ๊ะอุเซ็ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
ร่วมก ำหนดทิศทำง “กำรเสริมควำมเข้มแข็งโครงข่ำยควำมคุ้มครองทำงสังคมโดยชุมชน” 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โซน ๔ ชี้ทิศทำงอนำคต “กำรควบคุมและลดกำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔ – ๗ 
Leader Talk ๑: นายวรวรรธน์ ค าภักดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนแก้ว  

ต าบลร่องเคาะ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง  



 

๖ 

 

Leader Talk ๒: นางสาวนภัสวรรณ จ าปาทอง หัวหน้ากลุ่มเยาชนหนองสนิทจิตอาสาพลัส ต าบลหนองสนิท อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
Leader Talk ๓: นายอาห์มัด สาเมาะ นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
ร่วมก ำหนดทิศทำง “กำรควบคุมและลดกำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โซน ๕ ชี้ทิศทำงอนำคต “กำรจัดกำรอำหำรชุมชน” ณ ห้องจูปิเตอร์ ๑๑ – ๑๓ 
Leader Talk ๑: นายเสน่ห์ แพงมา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงตาเจ็น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
Leader Talk ๒: นางสิริวรรณ  โอภากุลวงษ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 เทศบาลต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
Leader Talk ๓: นายอนุชา เฉลาชัย ก านันต าบลนาท่อม อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
ร่วมก ำหนดทิศทำง “กำรจัดกำรอำหำรชุมชน” 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โซน ๖ ชี้ทิศทำงอนำคตและร่วมก ำหนดทิศทำงกำรขับเคลื่อน “เครือข่ำยสุดยอดผู้น ำชุมชนท้องถิ่น” ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘ – ๑๐ 
ประเด็นที่ ๓: “ลดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์สร้ำงสุขภำพ”   
ประเด็นที่ ๔: “ควบคุมโรคในชุมชน” 
โดย นายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โซน ๗ นิทรรศกำร 
๑. ทศวรรษร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่ (Timeline)  
๒. ๔ สำน (พื้นที่-ผู้น ำ-นวัตกรรม-องค์กร)ร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่ 
๓. เครื่องมือสนับสนุนกำรจัดกำรสุขภำวะชุมชน 
๔. อำหำรเพ่ือกำรดูแลสุขภำพ 

  



 

๗ 

 

 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ฝึกอบรม... 
๑. หลักสูตร “กำรสร้ำงเสริมสมรรถนะกำรบริหำรงำนโครงกำร ด้ำนกำรด ำเนินงำน กำรเงิน กำรบัญชี และพัสดุ” ส ำหรับโครงกำรรับทุนใหม่ 

(เฉพำะเจ้ำหน้ำที่กำรเงินโครงกำร) ณ ห้องจูปีเตอร์ ๑๔  
โดย คุณไพโรจน์ บุญปั้น และ คุณปรัชญา  โมธรรม   
๒. หลักสูตร “กำรสร้ำงเสริมสมรรถนะกำรบริหำรงำนโครงกำร ด้ำนกำรด ำเนินงำน กำรเงิน กำรบัญชี และพัสดุ” ส ำหรับโครงกำรผู้รับทุนเดิม 

(เฉพำะเจ้ำหน้ำที่กำรเงินโครงกำร) ณ ห้องจูปีเตอร์ ๑๕ 
โดย คุณสิริภูมิ ลิ้มบุพศิริพร  

๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. รับประทำนอำหำรเย็น 
๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้...ระบบกำรบริหำรจัดกำรด้วยจิตอำสำ ณ ห้องจูปีเตอร์ ๘-๑๐ 

น ำโดย นำงสำวนรำทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมพลังสุดยอดผู้น าชุมชนท้องถิ่นด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน 
  



 

๘ 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสร้ำงสุข” ครั้งที่ ๕ 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ประมวล...๑๐ เรื่องส ำคัญของผู้น ำชุมชนท้องถิ่น 

น าโดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. สำนพลังองค์กร...ร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่ 
โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. สำนพลังองค์กร...ร่วมสนับสนุนระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุโดยชุมชนท้องถิ่น 
โดย อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. สำนพลังองค์กร...ร่วมบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
โดย นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. มอบโล่ประกำศเกียรติคุณและเกียรติบัตรสุดยอดผู้น ำชุมชนท้องถิ่น 

๑. มอบโล่ประกำศเกียรติคุณ 
"ศูนย์จัดกำรเครือข่ำยสุขภำวะชุมชน และศูนย์เรียนรู้กำรจัดกำรสุขภำวะชุมชน ระดับดีเยี่ยม"  
และ "ศูนย์ประสำนงำนเครือข่ำยเฉพำะประเด็น ระดับดีเยี่ยม" 
มอบโดย อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
๒. มอบโล่ประกำศเกียรติคุณ "ศูนย์เรียนรู้ ระดับดีเยี่ยม" 
มอบโดย นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
๓. มอบเกียรติบัตร “สุดยอดผู้น ำชุมชนท้องถิน” 
มอบโดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 

๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ประกำศควำมมุ่งมั่น 
“สุดยอดผู้น ำชุมชนท้องถิ่น ร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่” 
น าโดย  นายสมพร ใช้บางยาง  ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 

๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 



 

๙ 

 

 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ก ำหนดทิศทำง...กำรขับเคลื่อนทศวรรษถัดไปของเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่พ้ืนที่ภำคเหนือ-อีสำน-กลำง-ใต้  
๑. พ้ืนที่ภำคเหนือ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ 
น าโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง  
ให้ข้อเสนอแนะโดย คณะกรรมการก ากับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 คณะกรรมการก ากับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 
๒. พ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องจูปิเตอร์ ๑๑ – ๑๓ 
น าโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ให้ข้อเสนอแนะโดย  คณะกรรมการก ากับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๓. พ้ืนที่ภำคกลำง ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔-๗ 
น าโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคกลาง 
ให้ข้อเสนอแนะโดย  คณะกรรมการก ากับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคกลาง 
๔. พ้ืนที่ภำคใต้ ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘-๑๐ 
น าโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง 
ให้ข้อเสนอแนะโดย คณะกรรมการก ากับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 

 คณะกรรมการก ากับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 
 


