
  

๑๐ 
 

ส่วนที่ ๑  
บทน ำ 

 
โซน ๒  ชี้ทิศทำงอนำคต “กำรดูแลกลุ่มเปรำะบำง” 

 
วันที ่๒๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. รวมระยะเวลำ ๓ ชั่วโมง  

การจัดกระบวนการระดมความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมก าหนดทิศทางในห้องย่อย โซนที่ ๓  เรื่อง การ
ดูแลกลุ่มเปราะบาง โดยมีกลุ่มเปราะบางเป็นเป้าหมายหลักส าคัญของการก าหนดทิศทางการดูแล 
ประกอบด้วย กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อและผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ได้แก่ผู้ป่วยเอดส์
และผู้ป่วยวัณโรค รวมถึงผู้ที่ถูกทอดทิ้งในชุมชน มีการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาข้อสรุป
ร่วมกัน โดยแบ่งผู้มาเรียนรู้เป็น ๑๐ กลุ่มย่อย กลุ่มละ ๓๐ คน โดยมีแนวทางในการร่วมคิด ร่วมก าหนด
ทิศทางของผู้น า  

๑.  แนวคิด หลักกำร 
 เวทีสุดยอดผู้น าชุมชนท้องถิ่น วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เป็นการสรุปบทเรียน
การด าเนินงานของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ค้นหาและเสริมศักยภาพผู้น าชุมชนท้องถิ่นให้
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปธรรมการปรับตัวหรือตั้งรับ (resilience) ของชุมชนท้องถิ่น ทั้งใน
สถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์วิกฤติ โดยการเรียนรู้จากบทบาทและผลงานของสุดยอดผู้น าชุมชน
ท้องถิ่น ที่ด าเนินการจนสามารถจัดการตนเองได้ และเรียนรู้รายละเอียดของการจัดการงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งประสบการณ์ และบทเรียนจากการพัฒนางานของพื้นที่สุดยอดผู้น าชุมชนท้องถิ่น
มาถ่ายทอดได้อย่างเป็นระบบ แสดงถึงสมรรถนะในการด าเนินงานและกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น  เพื่อ
ตอบสนองการแก้ปัญหาและความจ าเป็นของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 กระบวนการเรียนรู้ เวทีสุดยอดผู้น าชุมชนท้องถิ่น วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
ห้องย่อย โซน ๒ ประเด็น ชี้ทิศทางอนาคต และร่วมก าหนดทิศทาง “การดูแลกลุ่มเปราะบาง” ด าเนินการ 
ในวันที่ ๒๘  ตุลาคม ๒๕๖๓ มีกิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑) เวทีเสวนา
กลางห้องย่อย ชวนคิดชวนคุยของผู้น า  (Leader Talk) ส่วนที่ ๒) กลุ่มย่อย ตกผลึกทิศทางการ
ขับเคลื่อนเครือข่ายสู่ความยั่งยืน 
  
๒. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ 
 ๒.๑ คณะท างานมีแนวทางการเตรียมงานเวทีสุดยอดผู้น าชุมชนท้องถิ่น วาระ: ทศวรรษร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ห้องย่อย โซน ๒  ประเด็น ชี้ทิศทางอนาคต และร่วมก าหนดทิศทาง “การดูแลกลุ่ม
เปราะบาง” 
 ๒.๒ วิทยากรมีแนวทางการเตรียมความพร้อมในการน าเสนอแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๑๑ 
 

๓.  วิธีด ำเนินกำร   
 แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน  ดังน้ี   

๓.๑ ขั้นเตรียมกำร  
 ๑) คณะท างานเวทีสุดยอดผู้น าชุมชนท้องถิ่น วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 

ห้องย่อย โซน ๓ ประเด็น ชี้ทิศทางอนาคต และร่วมก าหนดทิศทาง “การดูแลกลุ่มเปราะบาง”ประชุม
ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๒) คณะท างานร่วมจัดท าแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ ก าหนดคุณสมบัติวิทยากร
เนื้อหาข้อมูล เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับผู้ด าเนินรายการและวิทยากรใช้ประกอบกระบวนการ
เรียนรู้ในเวทีกลาง Leader Talk เวทีเสวนาและร่วมคิด ร่วมก าหนดทิศทาง รวมทั้งมอบหมายงาน 
ก าหนดบทบาทหน้าที่คณะท างาน ผู้ประสานงานในแต่ละกิจกรรม และรายชื่อวิทยากร 
 ๓) ออกแบบ ก าหนดแนวทางการเตรียมสื่อประกอบการน าเสนอส าหรับแต่ละกิจกรรมการ
เรียนรู้ ได้แก่ (๑) เวทีกลางกลางห้องย่อย  Leader Talk (๒) กระบวนการกลุ่มย่อย ร่วมคิด ร่วมก าหนด
ทิศทาง  
 ๔) วิทยากร ผู้ด าเนินรายการท าความเข้าใจแนวคิด หลักการ ประเด็น แนวค าถามกิจกรรม
การเรียนรู้ และกรอบเน้ือหานิทรรศการ ดังน้ี  
  (๑) กิจกรรม  Leader Talk  
  (๒) เวทีเสวนา และร่วมคิด ร่วมก าหนดทิศทาง 
  โดยแบ่งกลุ่มย่อยส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็น ๑๐ กลุ่มๆละ ๓๐ คน   
 ๕) ประชุมวิทยากรการเสวนาและผู้ด าเนินรายการ เตรียมข้อมูลในเวทีกลางห้องย่อยตาม
ประเด็นและระยะเวลาการน าเสนอ 

๖) ประชุมและเตรียมความพร้อมวิทยากร Leader Talk และร่วมคิด ร่วมก าหนดทิศทางแต่
ละเรื่อง 

 
๓.๒ ขั้นด ำเนินกำร 

 ด าเนินการตามกรอบแนวทางการเรียนรู้ เวทีสุดยอดผู้น าชุมชนท้องถิ่น วาระ: ทศวรรษร่วม
สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑ Leader Talk ชี้ทิศทำงอนำคต “กำรดูแลกลุ่มเปรำะบำง ” มีผู้น าพูดชี้น าคนละ ๗ 
นาท ีเกี่ยวกับ ๑) แรงบันดาลใจในการท างาน ๒) ท าอย่างไรเรื่องการจัดการดูแลกลุ่มเปราะบาง จึงส าเร็จ
และความส าเร็จที่ท าได้ และ ๓) มีวิธีการอย่างไรที่จะชวนคนอ่ืนมาร่วมท า และสิ่งที่อยากชวนคนอ่ืนท าใน
การดูแลสุขภาพกลุ่มบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือหรือกลุ่มเปราะบาง  มีวิทยากรจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยบริการปฐมภูมิ จ านวน ๔  ท่าน ดังนี้ 

Leader Talk ๑:  
นางสาวอารีรัตน์ มาตัน 

นักวิชาการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม ่

Leader Talk ๒:  
นายพิเชษฐ์ มีจ ารัส  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาจ าปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธ์ุ 
 

 Leader Talk ๓: 
นายเกรียงไกร ใจเย็น 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

Leader Talk ๔: 
นางสาวจุฑามณี หามะ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
 

 



  

๑๒ 
 

 ส่วนที่ ๒ กลุ่มย่อย “สุดยอดผู้น ำสู่กำรพัฒนำที่ย่ังยืน ในกำรดูแลกลุ่มเปรำะบำง”  
โดยนักวิชาการพื้นที่ เป็นกระบวนกร จ านวน ๑๐ กลุ่ม ท าหน้าที่ชวนคิดชวนคุย โดยค าถามย่อย ๔ ข้อ
ค าถามดังนี้  

ค ำถำมย่อยที่ ๑ ผู้น าต้องท าอย่างไรเรื่องการดูแลกลุ่มกลุ่มเปราะบางจึงจะส าเร็จ 

ค ำถำมย่อยที่ ๒ คุณลักษณะของผู้น าใน ๑๐ ประการ ข้อไหนจ าเป็นที่สุด ในการพัฒนาระบบการดูแลกลุม่
เปราะบาง 
ค ำถำมย่อยที่ ๓ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ควรมีการสานพลังพื้นที่ ผู้น า นวัตกรรม องค์กร
ในการดูแลกลุ่มเปราะบางอยา่งไร 

ค ำถำมย่อยที่ ๔ ทิศทางเครือข่ายควรมีการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างไร 

ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มย่อย จัดให้มี Case กระตุ้น กลุ่มละ ๒ Case จากทั้ง ๔ ภูมิภาค เพื่อให้ข้อ
แลกเปลี่ยนตามประเด็นข้อค าถามทั้ง ๔ ประเด็น  

๔.  ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๔.๑ คณะท างานมีแนวทางการเตรียมงานเวทีสุดยอดผู้น าชุมชนท้องถิ่น วาระ: ทศวรรษร่วมสร้าง 

ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ได้แก่ ๑) เวทีกลางห้องย่อย  Leader Talk ๒) เวทีเสวนา ร่วมคิด ร่วมก าหนด
ทิศทาง การดูแลสุขภาพชุมชน 

๔.๒ วิทยากรได้รับการเตรียมความพร้อมและมีสคริปท์ (Script)  ในการน าเสนอแต่ละกิจกรรม 
๔.๓ มีรายชื่อคณะท างาน รายชื่อวิทยากร การมอบหมายงาน และก าหนดบทบาทหน้าที่  

 

 

 


