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(ร่าง) กำหนดการเวทีสดุยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น 
วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 

(A Decade of Togetherness in Co-Creating Healthy Communities) 
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ณ ห้อง Royal Jubilee ศูนยแ์สดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๑ 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ทิศทาง...ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 

โดย นายธวัชชัย  ฟักอังกูร  ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ถอดรหัส...ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  

โดย นางสาวดวงพร  เฮงบุณยพันธ์   ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓)  
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

รศ.ดร.ขนิษฐา  นันทบุตร   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

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 ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
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๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียน 
รวมพล “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๒ 

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

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

โดย นางสาวดวงพร  เฮงบุณยพันธ์  ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓)  
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

๑๔.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ร่วมขับเคลื่อนการจัดการ ๑๐ ปัญหาพื้นฐานของชุมชน 
๑. พื้นที่ภาคเหนือ  
๒. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๓. พื้นที่ภาคกลาง 
๔. พื้นที่ภาคใต้ 
นำโดย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง  
ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคกลาง 
ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง 

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

(เฉพาะเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ) ณ ห้องจูปีเตอร์ ๘-๑๐ 
โดย คุณไพโรจน์ บุญปั้น และ คุณสิริภูมิ ลิ้มบุพศิริพร   

๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. ประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนท้องถิ่นเพื่อสอบทาน “ระบบการจัดการพื้นที่ “คน-กลไก-ข้อมูล” 
๑. พื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้อง จูปิเตอร์ ๔ – ๗ 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง  
๒. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้อง จูปิเตอร์ ๑๑ – ๑๓ 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
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๓. พื้นที่ภาคกลาง ณ ห้อง Royal Jubilee 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคกลาง 
๔. พื้นที่ภาคใต้ ณ ห้อง Royal Jubilee 
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 ห้อง Royal Jubilee 

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

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๒ ทิศทางอนาคต “ระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น” ณ ห้อง Royal Jubilee 
Leader Talk ๑: นางบัญชร สุรศาสน์พิศาล ครูโรงเรียนหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
Leader Talk ๒: นายสราวุธ วะชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
Leader Talk ๓: นายนริศ กิจอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
Leader Talk ๔: นายยาการียา ซิมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
ร่วมกำหนดทิศทาง “ระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น” 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๓ ชี้ทิศทางอนาคต “การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน” ณ ห้อง Royal Jubilee 
Leader Talk ๑: นายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน  
Leader Talk ๒: นายสมจิตร นามสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  
Leader Talk ๓: นายกิตติพงศ์ สีเหลือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต ้อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
Leader Talk ๔: นายประยงค์ หนูบุญคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร่วมกำหนดทิศทาง “การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน” 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๔ ชี้ทิศทางอนาคต “การจัดการส่ิงแวดล้อม” ณ ห้อง จูปิเตอร์ ๔ – ๗ 
Leader Talk ๑: นางสาวรสริน วงศ์คำปัน ปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
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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 “การจัดการส่ิงแวดล้อม” 

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

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๖ ชี้ทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” ณ ห้อง จูปิเตอร์ ๘ – ๑๐ 
ประเด็นที่ ๑: “สูงวัยสร้างเมือง”   
ประเด็นที่ ๒: “จัดการส่ิงแวดล้อม”  
โดย นายธนา ยันตรโกวิท  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ ๓ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๗ นิทรรศการ 
๑. ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (Timeline)  
๒. ๔ สาน (พื้นที่-ผู้นำ-นวัตกรรม-องค์กร)ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
๓. เครื่องมือสนับสนุนการจัดการสุขภาวะชุมชน 
๔. อาหารเพื่อการดูแลสุขภาพ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ฝึกอบรม... 
๑. หลักสูตร “การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานโครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ” สำหรับโครงการรับทุนใหม่ 
(เฉพาะเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ) ณ ห้องจูปีเตอร์ ๑๔  
โดย คุณไพโรจน์ บุญปั้น และ คุณปรัชญา  โมธรรม   
๒. หลักสูตร “การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานโครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ” สำหรับโครงการผู้รับทุนเดิม 
(เฉพาะเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ) ณ ห้องจูปีเตอร์ ๑๕ 
โดย คุณสิริภูมิ ลิ้มบุพศิริพร  

๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียน 
รวมพล “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๔ 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โซน ๑ ชี้ทิศทางอนาคต “การควบคุมโรคติดต่อ” ณ ห้อง Royal Jubilee 
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 ห้อง Royal Jubilee 
Leader Talk ๑: นางสาวอารีรัตน์ มาตัน หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิง่แวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่  
Leader Talk ๒: นายพิเชษฐ ์มีจำรัส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์  
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 ห้อง Royal Jubilee 
Leader Talk ๑: นายบุญเรือน เฒ่าคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านสามขา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 
Leader Talk ๒: นายสง่า ศิรารัตน์ ประธานสภาองค์กรชุมชน เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  
Leader Talk ๓: นางอำไพ ชลเจริญ ประธานกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
Leader Talk ๔: นายอาซือมิง เจ๊ะอุเซ็ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
ร่วมกำหนดทิศทาง “การเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน” 

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

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

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โซน ๕ ชี้ทิศทางอนาคต “การจัดการอาหารชุมชน” ณ ห้อง จูปิเตอร์ ๑๑ – ๑๓ 



๖ 

 

Leader Talk ๑: นายเสน่ห์ แพงมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
Leader Talk ๒: นางสิริวรรณ  โอภากุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

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

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

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โซน ๗ นิทรรศการ 
๑. ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (Timeline)  
๒. ๔ สาน (พื้นที่-ผู้นำ-นวัตกรรม-องค์กร)ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
๓. เครื่องมือสนับสนุนการจัดการสุขภาวะชุมชน 
๔. อาหารเพื่อการดูแลสุขภาพ 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ฝึกอบรม... 
๑. หลักสูตร “การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานโครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ” สำหรับโครงการรับทุนใหม่ 
(เฉพาะเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ) ณ ห้องจูปีเตอร์ ๑๔  
โดย คุณไพโรจน์ บุญปั้น และ คุณปรัชญา  โมธรรม   
๒. หลักสูตร “การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานโครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ” สำหรับโครงการผู้รับทุนเดิม 
(เฉพาะเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ) ณ ห้องจูปีเตอร์ ๑๕ 
โดย คุณสิริภูมิ ลิ้มบุพศิริพร  

๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้...ระบบการบริหารจัดการด้วยจิตอาสา 
นำโดย นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมพลังสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสร้างสุข” ครั้งที่ ๕ 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ประมวล...๑๐ เรื่องสำคัญของผู้นำชุมชนท้องถิ่น 

นำโดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 



๗ 

 

 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...ร่วมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดย นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ประกาศและมอบเกียรติบัตร   
“สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น”  และ “ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน” 

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

๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. กำหนดทิศทาง...การขับเคลื่อนทศวรรษถัดไปของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคเหนือ-อีสาน-กลาง-ใต้  

๑. พื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้อง จูปิเตอร์ ๔ – ๗ 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง  
ให้ข้อเสนอแนะโดย คณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 คณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 
๒. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้อง จูปิเตอร์ ๑๑ – ๑๓ 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ให้ข้อเสนอแนะโดย  คณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๓. พื้นที่ภาคกลาง ณ ห้อง Royal Jubilee 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคกลาง 
ให้ข้อเสนอแนะโดย  คณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคกลาง 
๔. พื้นที่ภาคใต้ ณ ห้อง Royal Jubilee 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง 
ให้ข้อเสนอแนะโดย คณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 



๘ 

 

 คณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 
 


