
เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถ่ิน
วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่
“การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน”

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้อง รอยัล จูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี



โซน ๑ ชี้ทิศทางอนาคต 
“การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน”



ผังห้องโซน ๑ ชี้ทิศทางอนาคต 
“การรับมือภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน”ผู้เข้าร่วม ๓๐๐ คน

แบ่งผู้เข้าร่วม เป็น ๑๐ กลุ่มๆ ละ ๓๐ คน 
นั่งเป็นรูปตัวยูหันหน้าเข้าเวที 

จอ LCD

ทางออก

เวที

ทางออก

เจ้าหน้าที่ Zoom
คณ

ะทำงาน
คณ

ะทำงาน
คณ

ะท
ำง

าน
คณ

ะท
ำง

าน

ที่นั่งวิทยากร Leader Talk



กระบวนการโซน ๑ ช้ีทิศทางอนาคต “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน”

ผู้เข้าร่วม ๓๐๐ คน  แบ่งเป็น 
๑๐ กลุ่ม ๆละ ๓๐ คน

โหวต เลือก ๓ ข้อ

อธิบายคำตอบ ทั้ง ๔ ข้อ

๑. อธิบาย
คำถาม

๒. พูดช้ีนำ
กลุ่มย่อย

๓. ระดม
ความคิด ๔. แจก

บัตรคำ

๕. เขียน
บัตรคำ

๖. เก็บ
บัตรคำ

๗ . เขียน
คำตอบลง
ตาราง

เรียนรู้จาก
คำถาม ๔ ข้อ

หาข้อสรุปภาพรวม

๑

๒

นำเสนอ
สถานการณ์

๓

นำเสนอผล
การวิเคราะห์

Leader 
Talk

ร่วม
กำหนด
ทิศทาง

ช้ีแจง
กระบวนการ

โซน 

๑

ชี้แจงกระบวนการและ
รายงานสถานการณ์

ระดมความคิด 
หาข้อสรุป

๒ ๓
บอกเล่าประสบการณ์
สร้างแรงบันดาลใจ

๕๔

• ข้อเสนอบทบาท
ชุมชนท้องถิ่น 
จาก ๔ ภาค 

• ทบทวนระบบการ
จัดการภัยพิบัติ
โดยชุมชน

• การขับเคลื่อน
เครือข่ายร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถิ่นน่า
อยู่ ประเด็น การ
รับมือภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉิน

รับมือภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉิน ๓ พื้นท่ี
•อบต.สร้างถ่อ 
•คณะกรรมการ
ตำบลปากนคร 
•อบต ป่าคา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ใช้เวลา ๑๐ นาที
ใช้เวลา ๓๐ นาที ใช้เวลา ๒๐ นาที ใช้เวลา ๒ ช่ัวโมง



อ.ดร.อรุณณี ใจเที่ยง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑. รายงานสถานการณ์...การขับเคล่ือนเครือข่ายร่วม
สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน

๓ สรุปภาพรวม......ระบบการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน

๒. ผลการวิเคราะห์...ข้อเสนอบทบาทผู้นำชุมชนท้องถิ่นจาก
เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นฯ ๔ ภาค  และทบทวนบทบาทผู้นำชุมชน
ท้องถิ่น 



ประเภทของการจัด
การปัญหาภัยพิบัติประเภทภัยพิบัติ ระยะเกิดภัยพิบัติ

ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภัยแล้ง
๖๑.๓๒ % (๑๐๘,๖๘๙ ครัวเรือน)

ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
๔๑.๕๗ % (๗๓,๖๘๖ ครัวเรือน )

ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย
๒๖.๐๖ % (๔๖,๒๐๒ ครัวเรือน)

ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากดินอัคคีภัย
๘.๐๐ % (๑๔,๑๘๓ ครั้ง)

ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว
๒.๓๙ % (๔,๒๓๗ ครั้ง)

ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่ม
๒.๔๗ % (๔,๓๗๘ ครั้ง)

ครัวเรือนที่มีการจัดการ
ปัญหาภัยพิบัติ
๒๙.๗๐ % 

(๑๖๘,๘๖๑ ครัวเรือน)

เตรียมอุปกรณ์ หรือของใช้จำเป็นเม่ือเกิดภัย
พิบัติ

๕๕.๓๔% (๙๓,๔๔๙ครัวเรือน)

ซ่อมแซม หรือปรับปรุงบ้านเรือน
๓๗.๐๖% (๖๒,๕๗๓ ครัวเรือน)

ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม
๔๑.๕๗% (๗๓,๖๘๖ ครัวเรือน)

ร่วมเฝ้าระวังและเตือนภัย
๒๔.๓๑% (๔๑,๐๕๘ ครัวเรือน)

ร่วมประชุมวางแผนป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา
๒๒.๖๖ % ( ๓๘,๒๕๗ ครัวเรือน)

อพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย
๑๙.๘๗ % (๓๓,๕๔๘ ครัวเรือน)

ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ
๑๑.๕๙ % (๑๙,๕๗๙ ครัวเรือน)

ร่วมสำรวจข้อมูล
๖.๙๘ % (๑๑,๗๘๕ ครัวเรือน)๓๑.๑๘ % 

( ๑๗๗,๒๖๓ ครัวเรือน)

ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติ

ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำกัดเซาะ
ชายฝ่ังทะเล

๐.๖๑ % (๑,๐๘๙ ครั้ง) ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนภัยพิบัติ
๑.๘๒ % (๓,๐๘๑ ครัวเรือน)



๖. สร้างสิ่งใหม่ นวัตกรรมชุมชน 
•พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ
• แนวปฏิบัติการเผชิญเหตุน้ำท่วม
•การเตรียมรับมืออุทกภัย

๙. การสร้างการมี
ส่วนร่วมในชุมชน
๔ องค์กรหลัก
• ท้องถิ่น
• ท้องที่ 
• หน่วยงานรัฐ/

เอกชน
• ภาคประชาชน

• ขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ 
• สร้างความต่อเน่ืองของนโยบายการรับมือภัย

พิบัติและภาวะฉุกเฉิน

๕. สนับสนุนการสร้างจิตอาสาและ
ผู้นำรุ่นใหม่

๗. จัดทำฐานข้อมูลและ
บูรณาการข้อมูลร่วมกัน
ของเครือข่าย

๑๑. จัดทำการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
และความต้องการร่วมกับหน่วยงาน
และสถาบันวิชาการ

๑๐. จัดการเรียนรู้การรับมือภัยพิบัติ 
มีศูนย์การเรียนรู้ภัยพิบัติ

ทิศทางการขับเคลื่อนการรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน

๘. สร้างข้อตกลงร่วมกัน 
เช่น กำหนดจุดรวม

พล เป็นต้น

๒. จัดทำแผนรับมือภัยพิบัติ
• จัดสรรทรัพยากร 

งบประมาณสนับสนุน
ปฏิบัติการรับมือภัยพิบัติ 

• ต้ังเป้าหมาย วางแผน 
ทำกิจกรรม ติดตามและ
ประเมินผลการทำงาน

๓. สร้างกลไกการขับเคลื่อน
เครือข่าย
• บูรณาการการทำงานกับ

ทุนทางสังคม หน่วยงาน 
องค์กรที่เก่ียวข้อง ระดม
สนับสนุนความช่วยเหลือ

• จัดต้ังเครือข่าย ประสาน
ภาคีเครือข่ายในการรับมือ
ภัยพิบัติ 

ข้อเสนอบทบาทผู้นำชุมชนท้องถิ่น และบทบาทผู้นำชุมชนท้องถิ่น การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน

ข้อ ๒ ต้ังใจเอา
ใจใส่รับผิดชอบ

หน้าท่ี

ข้อ ๓ ซ่ือสัตย์ 
สุจริต 
โปร่งใส 
ตรวจสอบได้

ข้อ ๕ ประพฤติ
ตนให้เป็นท่ี

ยอมรับนับถือ
จากสังคมข้อ ๖ เรียนรู้

พัฒนางานด้วย
ข้อมูลและใช้
ข้อมูลในการ
พัฒนางาน

ข้อ ๗ คิดริเร่ิม
สร้างสรรค์หา

ทางออกให้ชุมชน 
ท้องถิ่น และไม่

หยุดน่ิง

ข้อ ๘ ร่วมสร้าง
ผู้นำชุมชน

ท้องถิ่นรุ่นใหม่

ข้อ ๑๐ ทำงาน
ร่วมกับทุกฝ่าย 
ทุกภาคส่วน

• ผู้ใหญ่บ้าน

• คณะกรรมการ
พัฒนาตำบล

• ผู้ด้อยโอกาส• ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
• คนพิการ

• ผู้สูงอายุ

• เด็กปฐมวัย 

• อาสาสมัคร

บทบาทผู้นำ

• กำนัน • อสม.

• อปพร.
•ชรบ.

• กู้ชีพกู้ภัย
• ผอ.รพ.สต.
• นายกอปท.

• จนท.อปท.

• อาสาสมัคร
ระวังภัย

•อาสาสมัคร
เช่ียวชาญพิเศษ

• ผอ.โรงเรียน

• นักพัฒนาชุมชน
• ประธานกลุ่ม

แม่บ้าน

• อาสาสมัคร
ระดับพื้นท่ี

•ผู้ให้ความช่วยเหลือ

ข้อ ๑ คำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์

ส่วนตน

กล้าคิด 
กล้าทำ 
กล้าตัดสินใจ 
กล้า
แสดงออก 

กลุ่มเป้า
หมาย

• ประธานเด็ก
และเยาวชน

• ผู้ป่วยจิต
เวช • ผู้ป่วยติด

เตียง

คุณลักษณะผู้นำ

๑. กำหนดนโยบาย

พลังผู้นำ

พลังพื้นที่ ๔ สาน

พลัง
นวัตกรรม

พลังองค์กร

สานพลังพื้นท่ี

อื่นๆ

เศรษฐกิจ

สังคม

สุขภาพ
การ

เมือ
งกา

รปก
ครอ

ง จปฐ.

กชช.๒ค

RECAP

รพ.สต.

TCNAP
• ใช้กลไก ๔ องค์กรหลัก
• พัฒนาศักยภาพ
• พัฒนาระบบส่ือสาร

• พัฒนาฐานข้อมูลและ
นำใช้ข้อมูล

สานพลังผู้นำ
สร้างการมีส่วนร่วม
• ร่วมเรียนรู้สถานการณ์ 

แบ่งปันประสบการณ์
• ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ 
• ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
• ร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือ

สร้างการเรียนรู้

• สร้างคนต้นแบบ
• พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่
• พัฒนาอาสาสมัคร 

• ระบบการจัดการภัยพิบัติใน
ชุมชน

สร้างการเปลี่ยนแปลง

สานพลังนวัตกรรม
ระบบการจัดการภัยพิบัติในชุมชน

- ระยะก่อนเกิดเหตุ
- ระยะเกิดเหตุ
- ระยะหลังเกิดเหตุ

สานพลังองค์กร 

• ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต

• มูลมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ฯ
• มูลนิธิองค์กรสาธารณะ

• เครือข่ายภัยพิบัติภาค

• หน่วยงานรัฐระดับอำเภอ/จังหวัด

• กองทัพบก ทัพเรือ ทัพอากาศ
• กระทรวงวิทยาศาสตร์
• สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• สถาบันสำนักสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ำ
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• การประปาส่วนภูมิภาค



ระบบการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน

• ผู้ด้อยโอกาส

• ผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง

• ผู้ป่วย
จิตเวช

• ผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย

• คนพิการ • เด็กและ
เยาวชน

• เด็กปฐมวัย 

• ผู้สูงอายุ

•หญิง
ต้ังครรภ์
•กลุ่มวัย
ทำงาน• ผู้ป่วย

เอดส์ 

กลุ่มเป้า
หมาย

• ผู้ใหญ่บ้าน • กำนัน

• อสม.

• อปพร.

•ชรบ
.

• กู้ชีพ
กู้ภัย

• รพสต.• อปท.

• เด็กและ
เยาวชน• อาสา

ระวังภัย

• อาสา
เชี่ยวชาญ

พิเศษ

• โรงเรียน

• พัฒนา
ชุมชน

• กลุ่ม
แม่บ้าน

• อาสาระดับ
พื้นที่

ผลลัพธ์ ผลกระทบ

ด้านสังคม
• เกิดการช่วยเหลือเก้ือกูล
• มีอาสาสมัครที่ดูแลโดยไม่มี

ค่าตอบแทน

ด้านเศรษฐกิจ
• ลดความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สิน

ด้านสิ่งแวดล้อม
• ในชุมชนจะไม่ก่อสร้างหรือ
ถมที่ซึ่งเป็นทางระบายน้ำ
• มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 
มีป่าเขียวขจี

ด้านสุขภาพ
• ได้รับการดูแล ปฐม
พยาบาลเบื้องต้น เพื่อ
ป้องกันการบาดเจ็บที่
รุนแรง 

ด้านการเมืองการปกครอง
• มีกฎ กติกา ในการอนุรักษ์ป่า
• มีการสื่อสารในการเตรียมตัวรับภัยพิบัติ
• ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ภาครัฐและประชาชน

ร่วมมือกันในการเตรียมรับภัยพิบัติ  

ผลลัพธ์ ผลกระทบ

การนำใช้ข้อมูล
TCNAP
• จำนวนอาสาสมัคร

ภัยพิบัติ
RECAP
• สถานท่ีทำงานของ

อาสาสมัครภัยพิบัติ
พัฒนาสมรรถนะกำลังคน

• การฝึกอบรมการจัดการ
ภัยพิบัติฝึก

• ฝึกปฏิบัติการจริง

การจัดการความรู้

• แลกเปลี่ยนเรียนรู้
• หลักสูตรการจัดการภัย

พิบัติ

พัฒนากลไกการจัดการ
แบบมีส่วนร่วม

• จัดต้ังคณะกรรมการ
• สร้างเครือข่าย
• ประชุมจัดทำแผนภัยพิบัติ

ใช้เงินทุนและงบประมาณ
• สสส
• งบประมาณท้องถ่ิน
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้ทุนทางสังคม

•กองทุนภัยพิบัติ
•กองทุนนาร้าง

ทำงานร่วมกับหน่วยงาน/
องค์กรภายนอก

• สถาบันสำนักสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
• สำนักงานเกษตร

• ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๑๑

• สำนักงานและป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย

ระยะก่อนเกิดภัยพิบัติ
• เตรียมพร้อมรับมือ
• พัฒนาทักษะความเช่ียวชาญ
• เตรียมระบบสื่อสาร
• เคร่ืองมือท่ีจำเป็น

•แผนระยะก่อนเกิด
•แผนเผชิญเหตุ
•แผนฟ้ืนฟู

ระยะก่อนเกิดระดมทุน 
จัดซ้ืออุปกรณ์ เวชภัณฑ์ 
ระยะเกิดศูนย์รับบริจาค 
กระจายความช่วยเหลือ 
ระยะหลังเกิด
• สนับสนุนฟ้ืนฟู

๔.ศูนย์จัดการภัยพิบัติ
• ระยะก่อนเกิด รวบรวมข้อมูลก่อน

ระยะเกิดและระยะฟ้ืนฟู 
• ระยะเกิด สนับสนุนอุปกรณ์ จัดหา

วัตถุดิบ ผลิตอาหาร จัดศูนย์พักพิง

• แจ้งเตือน 
• ให้ความรู้ 
• สร้างการเรียนรู้ 
• สื่อสารเพ่ืออพยพ  ช่วยเหลือ  

๕. การบัญชาการส่วนหน้า
• ส่วนหน้า ปฏิบัติการช่วยเหลือสื่อสาร

ข้อมูลและแผนท่ี
• ส่วนหลัง สนับสนุนทรัพยากร  

• ภาคประชาชน รัฐ/
เอกชน ท้องถ่ิน ท้องท่ี 
• ประสาน ยืมอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ 

๑. อาสาสมัคร

๒. ข้อมูลจัดการภัยพิบัติ

๓. แผนการจัดการ๖. การสื่อสาร

๗. กองทุน
สวัสดิการ

๘. การเชื่อมโยง
เครือข่าย

ทุนทางสังคม

• คณะกรรม
การพัฒนา
ตำบล

ระยะเกิดภัยพิบัติ
• ปฏิบัติการเผชิญเหตุ
ระยะหลังเกิด
• ประเมินความเสียหาย
• ฟ้ืนฟู

สถานการณ์การเกิดภัย
พิบัติ
- ประเภทภัยพิบัติ

- ข้อมูลอุปกรณ์
และเคร่ืองมือ
- พ้ืนท่ีการเกษตร     

ประมง ปศุสัตว์   
- ทรัพย์สิน
สาธารณประโยชน์
- ครัวเรือนท่ีมี
ปัญหาภัยพิบัติ
- ทุนทางสังคม

• ระยะหลังเกิด ฟ้ืนฟูสุขภาพ 
จิตใจ อาชีพ

การมีอาสาสมัคร ข้อมูล ระบบการสื่อสาร การแหล่งอาหาร การบริหาร
จัดการที่ดี

การมีส่วนร่วม



บอกเล่าประสบการณ์ 
Leader Talk ช้ีนำอนาคต “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน”



สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น

การเผชิญเหตุ น้ำท่วม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ 

อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

นางสุขกาย ผลนาค 



สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น

“ชี้ทิศทางอนาคต’’

กำนันตำบลปากนคร
คณะกรรมการพัฒนาตำบลปากนคร ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

นายสุรชัย ไล่ชะพิษ 

“การจัดการภัยพิบัติน้ำท่วม ดินถล่ม”



สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อบต ป่าคา อ.ท่าวังผา  จ.น่าน

พันจ่าโท อนุสร คำวัง 

“การเตรียมรับมืออุทกภัย”



ร่วมคิด ร่วมกำหนดทิศทาง 
“การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน”



วิทยากร

ร่วมคิด ร่วมกำหนดทิศทาง
“การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน

อ.ดร.รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



กลุ่มที่ ๑

นายธนภัทร ทวยจัด
(อบต.วังใหม่)

นางสาวพัชรี มีวัฒนะ 
(อบต.บางคนที)

นักวิชาการกลุ่ม

ผู้นำชวนคุย ผู้บันทึกละเอียดผู้บันทึก

นางสาวณัฎฐิกา อินทร์ศวร 
(อบต.บางคนที)

นางสาวรุ่งทิพย์ ทองใบ
(อบต.บางคนที)
สรุปภาพรวม

นายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา 

อบต. แม่ทา ต. แม่ทา 
อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

วิทยากรกลุ่มย่อย



กลุ่มที่ ๒

นางสาวโนรี สิตรานนท์
(อบต.เสม็ดใต้)

นางสาววิไลลักษณ์ ศิริประเสริฐ
(อบต.เสม็ดใต้)

นางสาวอิสริยาภรณ์ ธรรมคุณ
(อบต.ดวนใหญ่)

นักวิชาการกลุ่ม

ผู้นำชวนคุย
ผู้บันทึกละเอียดผู้บันทึก

นางสาวสุวภัทร ทองจันทร์
(สกจ.ลพบุรี)

สรุปภาพรวม

นายชัยรัตน์ ทองใบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ร่องเคาะ  อบต. ร่องเคาะ
ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ  จ.ลำปาง

วิทยากรกลุ่มย่อย



กลุ่มที่ ๓

นางสาวฉัตรสุดา สุทธินนท์ 
(อบต.บึงคอไห)

นางวนิดา ศรีพรหมษา (ศวช.)นางสาวปิยวรรณ รักญาติ 
(อบต.บึงคอไห)

นักวิชาการกลุ่ม

ผู้นำชวนคุย บันทึกละเอียดและสรุป
ภาพรวม

ผู้บันทึก

นางสาวจิรณัฐกานต์ อินตบุตร
(ทต.วังน้ำเย็น)

สรุปผลภาพรวม

นายกร บุระวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ อบต.หนองหมี 

ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร

วิทยากรกลุ่มย่อย



กลุ่มที่ ๔

นายนิรันดร์ ปานศรี 
(อบต.ราชสถิตย์)

นางสาวพิมพ์วิภา นาคเถื่อน
(สกจ.ลพบุรี)

นางฐิติกา  บุตรปรารมภ์ 
(อบต.ราชสถิตย์)

นักวิชาการกลุ่ม

ผู้นำชวนคุย ผู้บันทึกละเอียดผู้บันทึก

นางสาวพิศภรณ์ วัฒนวรางศิกูร 
(อบต.ราชสถิตย์)

สรุปภาพรวม

นางสุขกาย  ผลนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สร้างถ่อ อบต.สร้างถ่อ 
ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน

จ.อุบลราชธานี

วิทยากรกลุ่มย่อย



กลุ่มที่ ๕

นางสาวดุษณีย์ รองกลัด 
(อบต.ท่างาม)

นางสาววาสนา เหลือสิงกุล
(อบต.ท่างาม)

นางสาวมลฤดี โพธิโต
(อบต.ท่างาม)

นักวิชาการกลุ่ม

ผู้นำชวนคุย ผู้บันทึกละเอียดผู้บันทึก

นางสาวกาญจนา พิศแพว
(อบต.ท่างาม)

สรุปภาพรวม

นายธรรมนูญ คงจันทร์
กำนันตำบลเคร็งคณะกรรมการ
พัฒนาตำบลเคร็ง ต.เคร็ง 
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

วิทยากรกลุ่มย่อย



กลุ่มที่ ๖

นางปัทมา บุญสวน 
(อบต.บ้านข่อย) นายประจักษ์ สนามทอง

(อบต.บ้านข่อย.)

นางสาวปราณี แดงเขียว (ทต.พระแท่น)

นักวิชาการกลุ่ม

ผู้นำชวนคุย
ผู้บันทึกละเอียดผู้บันทึก

นายสุนทร เพียรทอง
(ทต.พระแท่น)

ผู้สรุปภาพรวม

นายคำพร แสงระวี
กำนันตำบลดุสิต คณะกรรมการ
พัฒนาตำบลดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา

จ.นครศรีธรรมราช

วิทยากรกลุ่มย่อย



กลุ่มที่ ๗

นางสาวสไบแพร เศษสุวรรณ์ 
(ทต.กลางหม่ืน)

นางสาววรรณณิษา แดนดงยิ่ง 
(ทต.กลางหม่ืน)

นางรักษ์ชนก หัสพิมพ์ (อบต.หนองบัว)

นักวิชาการกลุ่ม

ผู้นำชวนคุย
ผู้บันทึกละเอียด

ผู้บันทึก
นางวราพรณ์ อุดมสัย (อบต.หนองบัว)

สรุปภาพรวม

นายณัฐพงศ์ บุญเกิด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากนคร 
คณะกรรมการพัฒนาตำบลปาก
นคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วิทยากรกลุ่มย่อย



กลุ่มที่ ๘

นางสาวอุมาภรณ์ ม่วงเพชร (ทต.กลางหม่ืน)
นายรัตนะกูล เห็นประเสริฐ 

(อบต.บ้านดอน)
นางสาวมาลิณี เนตรสุวรรณ (อบต.บ้านดอน)

นักวิชาการกลุ่ม

ผู้นำชวนคุย ผู้บันทึกละเอียดผู้บันทึก

นายดนุสรณ์ พิรักษา (อบต.บ้านดอน)

สรุปภาพรวม

นายเอกชัย เศียรเก้ือ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ต.ขอนหาด
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

วิทยากรกลุ่มย่อย



กลุ่มที่ ๙

นางสาวบัวหลัน หินแก้ว 
(ศวช.)

นายวรพัฒน์ งามวงศ์รณชัย 
(อบต.บ้านข่อย)

นายวันชัย ทุ่งเกรียงไกร 
(อบต.บ้านข่อย)

นักวิชาการกลุ่ม

ผู้นำชวนคุย ผู้บันทึกผู้บันทึกละเอียด

นางสาวรุ้งนภา ช่างดี 
(อบต.ดวนใหญ่)

สรุปภาพรวม

นางพัชรี ด่านสกุล
กำนันตำบลถ้าใหญ่ คณะกรรมการ
พัฒนาตำบลถ้ำใหญ่ ต.ถ้ำใหญ่
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

วิทยากรกลุ่มย่อย



กลุ่มที่ ๑๐

นางสาวเอมวดี กำจัด (อบต.ดวนใหญ่) นางสาววาลี ภารไสว (อบต.นาจำปา)พ.จ.อ. ปัญญา สุจริต (ทต.ธาตุทอง)

นักวิชาการกลุ่ม

ผู้นำชวนคุย ผู้บันทึกผู้บันทึก
ส.อ.ภาคิน เนาวสาร (ทต.นาจำปา)

ผู้สรุปภาพรวม

นายเกียรติศักดิ์   กุดนอก
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ ทต.ธาตุ

ทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว
จ.ชัยภูมิ

วิทยากรกลุ่มย่อย



๑. อธิบาย
คำถาม

๒. พูดช้ีนำ

๓. ระดม
ความคิด ๔. แจกบัตร

คำ

๕. เขียน
บัตรคำ

๖. เก็บบัตร
คำ

๗ . เขียน
คำตอบลง
ตาราง

กิจกรรม ร่วมกำหนดทิศทาง “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน”

อธิบายคำตอบ
ทั้ง ๔ ข้อ

โหวต 
เลือก ๓ ข้อ

หาข้อสรุป
ภาพรวม

เรียนรู้จาก 
คำถาม ๔ ข้อ

ข้อ รายกา
ร

คะแนน
๑๐๐ ๕๐ ๑๐ รวม

๑ .........
๒ .........
๓ ..........
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ผู้นำต้องทำทำอย่างไรใน
การร่วมขับเคลื่อนการ
รับมือภัยพิบัติและรับมือ
ภาวะฉุกเฉินจึงจะสำเร็จ

คุณลักษณะของผู้นำใน ๑๐ 
ประการ ข้อไหนจำเป็นที่สุด 
ในการรับมือภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉิน

อยากเห็นทิศทางในการรับมือภัยพิบัติ
และภาวะฉุกเฉินของเครือข่ายร่วม
สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เป็นอย่างไร

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
จะสานพลัง(พลังพื้นที่ พลังผู้นำ พลัง
นวัตกรรม และพลังองค์กร) ในการ
รับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน
อย่างไร

๑

๒ ๔

๓
คำถาม

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ผู้มาเรียนรู้ ๓๐๐ คน  แบ่งเป็น ๑๐ กลุ่ม ๆละ ๓๐ คน

ใช้เวลาข้อละ ๒๐ นาที

ใช้เวลา ๑๐ นาที ใช้เวลา ๒๐ นาที ใช้เวลา ๑๐ นาที



ข้อท่ี
๑

ผู้นำต้องทำอย่างไรในการร่วมขับเคล่ือนการรับมือภัยพิบัติ
และรับมือภาวะฉุกเฉินจึงจะสำเร็จ (รับมือไฟป่า น้ำท่วม ดิน
ถล่ม ภัยแล้ง พายุ ภาวะฉุกเฉิน)



ข้อท่ี
๒ คุณลักษณะของผู้นำใน ๑๐ ประการ ข้อไหนจำเป็น

ที่สุด ในการรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน



ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายทุกภาคส่วน

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หาทางออกให้ชุมชนท้องถิ่นไม่หยุดนิ่ง

ประพฤติตนให้เป็นท่ียอมรับนับถือจากสังคม

รักษาไว้ซ่ึงคุณธรรม จริยธรรม ไม่ขัดต่อศีลธรรม

ตั้งใจเอาใจใส่รับผิดชอบต่อหน้าท่ี
ซ่ือสัตย์ สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้

คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

คุณลักษณะของผู้นำ ๑๐ ประการ
๑

๒
๓

๔
๕

เรียนรู้ และพัฒนางานด้วยข้อมูลและใช้ข้อมูลในการพัฒนางาน

ร่วมสร้างผู้นำชุมชนท้องถิ่นรุ่นใหม่
สร้างและสานเครือข่ายในหลากหลายลักษณะ

๖
๗

๘
๙

๑๐

สุดยอดผู้นำ
ผู้นำขับเคลื่อน
ผู้นำทรงคุณค่า



ข้อท่ี
๓ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่จะมีการสาน

พลังเครือข่าย (สานพลังพื้นที่ สานพลังผู้นำ สานพลัง
นวัตกรรม สานพลังองค์กร) ในประเด็น 
“การรบัมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” อย่างไร



ข้อท่ี
๔ อยากเห็นทิศทางในการรับมือภัยพิบัติและรับมือ

ภาวะฉุกเฉินของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น
น่าอยู่เป็นอย่างไร



โหวต เลือก ๓ ข้อ
ที่เห็นสอดคล้องที่สุด



โหวตคะแนนเลือก ๓ อันดับ

ข้อ รายการ ๑๐๐ ๕๐ ๑๐ รวมคะแนน

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.



หาข้อสรุปภาพรวม


