
ว่าที่ร.ต.เลิศเกียรติ  วงศ์โพธิพันธ์
ประธานกรรมการก ากับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชน 

พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 

เวทีสุดยอดผู้น าชุมชนท้องถิ่น
วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิน่นา่อยู ่ห้องภาคใต้



เพื่อวิเคราะห์ รูปแบบการท างานของ ๔ องค์กรหลัก

เพื่อสอบทาน
ระบบการจัดการพื้นที่ระดับต าบล (คน-กลไก-ข้อมูล)

เพื่อสรุปประมวล
รูปแบบการท างาน(วิธีการ เครื่องมือ องค์ประกอบ) และชุดข้อมูลที่ส าคัญ

วัตถุประสงค์

เวทีสุดยอดผู้น าชุมชนท้องถิ่น
วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิน่นา่อยู ่ห้องภาคใต้



เป้าหมาย

เข้าใจ “กลไก” ขับเคลื่อนในพื้นที่

ทุนทางสังคม ศักยภาพ

ชุมชนท้องถิ่น
เข้าใจ “คน” บทบาทการท างาน ผู้น า

เข้าใจ “ข้อมูล” เก็บ-วิเคราะห์-น าใช้-เป็นเจ้าของ

+

เวทีสุดยอดผู้น าชุมชนท้องถิ่น
วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิน่นา่อยู ่ห้องภาคใต้



บทบาทองค์กรหลักในพื้นที่
กับการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 
ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

รักษาการผู้อ านวยการส านักสนับสนนุสุขภาวะชุมชน (ส านัก ๓) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)

เวทีสุดยอดผู้น าชุมชนท้องถิ่น
วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิน่นา่อยู ่ห้องภาคใต้



สามเหลี่ยม
เขยื้อนภูเขา

พลัง
วิชาการ

พลังสังคม พลังนโยบาย

ยุทธศาสตร์หลัก สสส.

S-2I
การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง

ของชุมชนท้องถิ่น 
ABD

HiAPs
การแปลง
นโยบายสู่
การปฏิบัติ

5

รู้จักและเข้าใจพ้ืนที่ตนเอง เข้าถึงทุนและศักยภาพในพ้ืนที่ของตนเอง 
เพ่ือใช้ในกระบวนการพัฒนา

ท้องถิ่น ท้องท่ี

องค์กร
ชุมชน

หน่วยงาน
รัฐรในพื้นที่

4 องค์กรหลัก
การจัดการพ้ืนที่ 
Systematization S

การสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมชุมชน 
Innovative creation I

น าความคิดหลักการใหม่มาใช้ก าหนดแนวทางการพัฒนา

การบูรณาการภายในชุมชนท้องถิ่นและ
หน่วยงานสนับสนุนจากภายนอก 
Integration and CollaborationI

ท างานเป็นทีม/คนต้นแบบ
ทั้งระดับอ าเภอ-จงัหวัด-ภาค-ประเทศ

กลไกการส่งต่อนโยบายสู่การปฏิบัติ (Policy lab)

บูรณาการ
ภายในพื้นที่

การสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก

- งบประมาณ
- องค์ความรู/้เทคโนโลยี
- บุคลากร

- ใช้กลไกหลักในพื้นท่ีในการท างาน
- ใช้ทุนและศักยภาพในการพัฒนา

คน ข้อมูลกลไก
- ผู้ปฏิบัติการ
- ผู้น าขับเคลื่อน
- สุดยอดผู้น า

- มีองค์ประกอบจาก 
4 องค์กรหลัก

- เครื่องมือส าหรับ คน 
และ กลไก ในการท างาน

ยุทธศาสตรแ์ผนสุขภาวะชุมชน



ข้อมูล

กลไก

คน ท้องที่

แหล่ง
ประโยชน์

หน่วยงาน

ท้องถิ่น

สุดยอด
ผู้น า

ผู้น า
ขับเคลื่อน

ผู้น า
ปฏิบัติการ

RECAP

TCNAP

JHCIS

กชช.2ค

จปฐ.

การพัฒนาผู้น า (ทุก
รุ่น)

การจัดการและการน า
ใช้ข้อมูล

การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

การสร้างกฎ 
กติกา ชุมชน

ธรรมนูญต าบล

การรณรงค์ และสร้างการ
เรียนรู้ร่วมกัน

การพัฒนากระบวนการและ
รูปแบบการท างาน

การเจรจาส่ือสาร

การท าแผนแม่บทชุมชน

การสร้าง
การมีส่วนร่วม

การจัดการทุน/เงิน การสร้าง/เพิ่ม 
จ านวนจิตอาสา

จัดการทรัพยากร

ระบบการจัดการพื้นที่



ผู้น าการเปลี่ยนแปลง

อาสาสมัคร
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง

คนต้นแบบ จิตอาสา
แกนน า

อาสาสมัคร ผู้น าการเปลี่ยนแปลง

ผู้น ารุ่นใหม่

ผู้น าเยาวชน อาสาสมัคร

ผู้น ารุ่นใหม่

จิตอาสา
แกนน า

จิตอาสา

ผู้น าเยาวชน

คนต้นแบบ

ผู้น ารุ่นใหม่

คนต้นแบบ

ผู้น ารุ่นใหม่

ผู้น าเยาวชน
จิตอาสา

อาสาสมัคร

ผู้น าเยาวชน

ผู้น าการเปล่ียนแปลง

คนต้นแบบ

ผู้น าเยาวชน

แกนน า

จิตอาสา
คน

ผู้น ารุ่นใหม่

แกนน า

ผู้น าเยาวชน

อาสาสมัครจิตอาสา

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง

คนต้นแบบ

วิเคราะห์-ประมวลผล

TCNAP
ทะเบียนราษฎร์

คืนข้อมูล
จิตอาสา

ข้อมูลอื่นๆ
ก าหนดชุดขอ้มลู

เก็บ-รวลรวม-ตรวจสอบ

น าใช้ข้อมูล

คืนข้อมูล วิเคราะห์-ประมวลผล

จปฐ

ก าหนดชุดขอ้มลู
JHCIS

TCNAP

น าใช้ข้อมูล

สร้าง พัฒนาทีม

กชช.2ค

RECAP

JHCIS

ทะเบียนราษฎร์

ก าหนดชุดขอ้มลู

กชช.2ค

จปฐ.

สร้าง พัฒนาทีม

JHCIS

RECAP

ข้อมูลอื่นๆ

เก็บ-รวบรวม-ตรวจสอบ

จปฐ.

ข้อมูล
TCNAP

จปฐ.

กชช.2ค ทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลอื่นๆ

RECAP

JHCIS

สร้าง/พัฒนาทีม

ก าหนดชุดข้อมูล

น าใช้ข้อมูล คืนข้อมูล

วิเคราะห์-ประมวลผล

เก็บ-รวบรวม-ตรวจสอบ

ข้อก าหนดระเบียบชุมชน

องค์กรพัฒนาต าบล

ประกาศเจตนารมย์
แผนแม่บทชุมชน

ธรรมนูญ

MOUเวที พ้ืนท่ีพูดคุย ธรรมนูญ

แผนแม่บทชุมชน

ประกาศเจตนารมย์ เวที พ้ืนท่ีพูดคุย

องค์กรพัฒนาต าบล
MOU

ธรรมนูญ

องค์กรพัฒนาต าบล

เวที พื้นท่ีพูดคุย

เวที พื้นท่ีพูดคุย

ธรรมนูญ

แผนแม่บทชุมชน

ข้อก าหนดระเบียบชุมชน

MOU

เวที พ้ืนท่ีพูดคุย

ธรรมนูญ

เวที พ้ืนท่ีพูดคุย

กลไก

๑. การมีส่วนร่วมของ ๔ องค์กรหลักในชุมชน

๒. สร้างความเข้าใจและการเรียนรู้ปญัหา-ความต้องการ 
และศักยภาพของชุมชน

๓. ขับเคลื่อนปฏิบัติการ/นวัตกรรมเพ่ือจัดการปญัหาและ
ความต้องการของชุมชน

๔. จัดการความร่วมมือ-การบูรณาการภาคภีายใน-
ภายนอกชุมชน

๕.สามารถระดมทุนและทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนงานอย่าง
ต่อเนื่อง

๖. ผลักดันให้เกิดการบรูณาการ ปฏิบัติการนวัตกรรมสู่
ภารกิจประจ า

๗. สามารถตอบสนองนโยบายภาคีที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน

๑. การมีส่วนร่วมของ ๔ องค์กรหลักใน
“กระบวนการพฒันาคน” ของพื้นที่

๒. ใช้ข้อมูลในการค้นหา-คัดเลือก และพัฒนา
ศักยภาพผู้น าให้มีความเชี่ยวชาญและเหมาะสม

๓. เปิดโอกาส-สร้างพื้นที่ และสนับสนุนให้ผู้น าได้
สร้างปฏิบัติการจนเกิดรปูธรรมการพัฒนาในชุมชน

๔. มีกระบวนการที่ท าให้คนในชุมชนมคีวามเชื่อมัน่ และ
การยอมรับในตัวของผู้น า

๕. มีการพัฒนาคนในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง

๑. การมีส่วนร่วมของ ๔ องค์กรหลักในชุมชน

๒. สร้างการเรียนรู้ปญัหา-ความต้องการและศักยภาพใน
พ้ืนที่ของคนในชุมชน

๓. น าใช้ข้อมูลในการสร้างปฏบิตัิการนวัตกรรมเพื่อ
จัดการปัญหาและความต้องการของชุมชน

๔. น าใช้ข้อมูลในการก าหนดนโยบายและแผนพฒันา
ของพื้นที่ ทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล และเครือข่าย

๕. ผลักดันให้เกิดการบูรณาการระบบข้อมลูชุมชนสู่
ภารกิจประจ า

แผนแม่บทชุมชน

ท้องถ่ิน ท้องที่

ชุมชนหน่วยงาน

การทบทวน-วิเคราะห์ และออกแบบแนวทางการพัฒนาระบบการจดัการพื้นที่



ก าหนดการประชุมเครือข่ายผู้น าชุมชนท้องถิ่น เพื่อสอบทาน “ระบบการจัดการ
พื้นที่ คน-กลไก-ข้อมูล” พื้นที่ภาคใต้

แบ่งกลุ่มตาม ศจค.และ อปท.เครือข่าย ภาคใต้ (จ านวน ๔๒๙ คน)

ผูเ้ข้าร่วมนั่งเป็นรูปตัว U หันหน้าเข้าเวที แบ่งตามจัดกลุ่มตาม ศจค.และ อปท.เครือข่าย เป็น ๑๕ กลุ่มย่อย

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๘.๒๐ - ๑๙.๓๐ น. (๑ ชั่วโมง ๑๐ นาที)

ค าถามที่ ๑ กระบวนการท างานของผู้น า ๔ องค์กรหลักในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไร
และคุณลักษณะท่ีส าคัญควรเป็นอย่างไร

ค าถามที่ ๒ รูปแบบการท างานของ ๔ องค์กรหลักในพ้ืนที่ของ เป็นอย่างไร 

ค าถามที่ ๓ ในการท างานพื้นที่ของท่าน ใช้ชุดข้อมูลใดบ้างในการท างานและมีการน าใช้
ข้อมูลในด้านใดบ้าง อย่างไร  

ค าถามท่ี ๔ รูปธรรมงานส าคัญที่เกิดขึ้น จากระบบการจัดการพ้ืนที่ มีอะไรบ้าง 

กลุ่มย่อยที่ ๕ 

กลุ่มย่อยที่ ๑๐ 

กลุ่มย่อยที่ ๑๕ 

สรุป
ประมวล
ระบบการ
จัดการ
พื้นที่

(๑) กระบวนท างานของผู้น า และคุณลักษณะ
ของผู้น าหลักท่ีจ าเป็น

(๒) รูปแบบการท างาน (วิธีการ เครื่อง 
องค์ประกอบ) ของ “กลไกหลักในพื้นที่” 

(๓) ชุดข้อมูลส าคัญในการท างาน และวิธีการ
น าใช้ข้อมูล

ศจค./ศปง./ศรร.
น าเสนอและ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้
ข้อเสนอแนะ

๑. วิทยากรช้ีน าประจ ากลุ่ม
๒. ผู้บันทึก
๓. ผู้เขียนกระดาน
๔. ผู้น าเสนอ

กลุ่มย่อยที่ ๔

กลุ่มย่อยที่ ๙

กลุ่มย่อยที่ ๑๔ 

กลุ่มย่อยที่ ๓

กลุ่มย่อยที่ ๘

กลุ่มย่อยที่ ๑๓ 

กลุ่มย่อยที่ ๒

กลุ่มย่อยที่ ๗

กลุ่มย่อยที่ ๑๒ 

กลุ่มย่อยที่ ๑

กลุ่มย่อยที่ ๖

กลุ่มย่อยที่ ๑๑

ชวนคุย
ตามแนวค าถาม

๔ ค าถาม



ค าถามที่ ๑ กระบวนการท างานของผู้น า ๔ องค์กรหลักในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไร

เวทีเปิดวงคุยเพื่อสอบทาน “ระบบการจัดการพื้นที”่

๔ องค์กรหลัก

 ท้องถิ่น 
 ท้องที่
 หน่วยงานภาครัฐ
 องค์กรชุมชน
..........(องค์กรศาสนา)

 งานเด่น/เรื่องเด่น

กระบวนการท างาน

 ค านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วม
 มีความตั้งใจ
 ความซ่ือสัตย์
 มีคุณธรรม จริยธรรม
 เรียนรูแ้ละพัฒนางาน

๑๐ คุณลักษณะของผู้น า

 มีรูปธรรมงานเด่น
 มีความคิดสร้างสรรค์
 สร้างผู้น ารุ่นใหม่
 มีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
 รับการยกย่อง

 บทบาทการท างานร่วมของ ๔ องค์กรหลัก



เครื่องมือที่ใช้สอน (วิธีการ 
เครื่องมือ องค์ประกอบ) 

รูปแบบการท างาน

ค าถามที่ ๒ รูปแบบการท างานของ ๔ องค์กรหลักในพื้นที่ของท่าน (วิธีการ/เครื่องมือ/องค์ประกอบ) เป็นอย่างไร

 วิธีการท างาน (๓ สร้าง)
-สร้างการมีส่วนรวม
-สร้างการเรียนรู้
-สร้างการเปล่ียนแปลง

 ข้อมูล
 แผนงาน 
 แนวทางปฏิบัติ
 ข้อตกลง/นโยบาย

ท้องถิ่น 
ท้องที่
หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรชุมชน
..........(องค์กรศาสนา)

๔ องค์กรในพื้นที่ 

เครื่องมือที่ใช้

 วิธีการท างาน (เสริมบทบาท)
-เสริมบทบาทความเป็นผู้น า
-เสริมบทบาทขององค์กร

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 การพัฒนาศักยภาพ
 ……………
 …………….



ค าถามที่ ๓ การท างานพื้นที่ของท่าน ใช้ชุดข้อมูลใดบ้างในการท างาน และมีการน าใช้ข้อมูลในด้านใดบ้างอย่างไร 

ชุดข้อมูลที่ใช้
แหล่งที่มาของข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล

๓.
๔.

๑. ๒.

๕.

การน าใชข้้อมูล

ท้องถิ่น 
ท้องที่
หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรชุมชน
..........(องค์กรศาสนา)

๔ องค์กรในพื้นที่ 



ค าถามที่ ๔ รูปธรรมงานส าคัญที่เกิดขึ้น จากระบบการจัดการพื้นที่ มอีะไรบ้าง

ผลกระทบต่อประชากร ๑๓ กลุ่มเป้าหมาย

ผลกระทบต่อ ๑๑ ประเด็นพื้นฐาน

๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๒. การดูแลเด็กปฐมวัยในชุมชน
๓. การเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว
๔. การจัดการขยะ
๕. การรับมือกับภัยพิบัติ
๖. การดูแลสุขภาพในชุมชน

๑. เด็ก ๐-๓ ปี เด็ก ๓-๕ ปี
๒. เด็ก ๖-๑๒ ปี 
๓. เด็กและเยาวชน ๑๓-๒๕ ปี
๔. วัยท างาน ๑๕-๖๐ ปี 
๕. หญิงตั้งครรภ์
๖. ผู้สูงอายุ

๔ องค์กรหลัก

 ท้องถิ่น 
 ท้องที่
 หน่วยงาน

ภาครัฐ
 องค์กรชุมชน
..........(องค์กร
ศาสนา)

๗. ผู้ป่วยติดเชื้อ
๘. ผู้ป่วยจิตเวช 
๙. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
๑๐.คนพิการ 
๑๑. ผู้ต้องการความช่วยเหลือ
๑๒. ผู้ป่วยระยะท้าย
๑๓. ทุกกลุ่มประชากร

๗. การจัดการอาหารชุมชน
๘. เศรษฐกิจชุมชน
๙. การควบคุมการบริโภคยาสูบและสารเสพติด
๑๐.การลดบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และอุบัติเหตุ
๑๑. การควบคุมโรคติดต่อ


