
  เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น
วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
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วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
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 เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ระหว่างวันที่ ๒๗-
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
มุ่งเน้นการขยายแนวคิด แนวทางและวิธีการพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง บนฐานทุนทางสังคมและ
ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น มีกิจกรรมให้ผู้มาเรียนรู้ได้เรียนรู้แนวคิด หลักการ และเสริมศักยภาพผู้นำ
ชุมชนท้องถิ่นให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปธรรมการปรับตัวหรือตั้งรับ (resilience) ของชุมชน
ท้องถิ่น ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์วิกฤติ โดยเรียนรู้จากบทบาทและผลงานของสุดยอด
ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ผ่านการระดมความคิดเห็น เพื่อตอบสนองปัญหาและความจำเป็นของคนในชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

คู ่ม ือวิชาการฉบับน้ีประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑) ชี ้แจงกระบวนการและรายงาน
สถานการณ์ ๒) บอกเล่าประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรม Leader Talk และ ๓) ระดม
ความคิด ร่วมกำหนดทิศทาง “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
คณะทำงานและวิทยากรใช้เป็นแนวทางการเตรียมด้านวิชาการและกรอบการนำเสนอ สามารถนำ
หลักการวิชาการมาสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง จนส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายที่ต้องการ และนำสู่การพัฒนาและต่อยอดงานชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
อย่างย่ังยืนต่อไป 

 
ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ  

ตุลาคม ๒๕๖๓ 
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สารบัญ  
   หน้า 
    
คำนำ  ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญตาราง  ค 
สารบัญภาพ  ง 
กำหนดการ เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถ่ินวาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ ๑ 
 โซน ๑ ช้ีทิศทางอนาคต “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” ๑๐ 
 บทนำ  ๑๒ 
 โซน ๑ ช้ีทิศทางอนาคต “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” ๑๔ 
 ส่วนท่ี ๑ ช้ีแจงกระบวนการและรายงานผล “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะ

ฉุกเฉิน 
๑๔ 

  ๑) ช้ีแจงกระวนการโซน ๑ ช้ีทิศทางอนาคต “การรับมือภัยพิบัติและรับมือ

ภาวะฉุกเฉิน 
๑๔ 

 
  ๒) รายงานสถานการณ์..การขับเคล่ือนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ิน

น่าอยู่ “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” 
๑๔ 

  ๓) รายงานผลการวิเคราะห์..ข้อเสนอบทบาทผู้นำชุมชนท้องถ่ินจากเวที

สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถ่ินฯ ๔ ภาค และทบทวนบาทผู้นำชุมชนท้องถ่ิน 
๑๔ 

  ๔) ทบทวนระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อโดยชุมชน ๑๔ 
 ส่วนท่ี ๒ บอกเล่าประสบการณ์สร้างแรงจูงใจ ๑๖ 
 ส่วนท่ี ๓ ระดมความคิด ร่วมกำหนดทิศทาง “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะ

ฉุกเฉิน 
๑๘ 

  ๑. กระบวนการดำเนินกิจกรรม ๑๘ 
  ๒. การมอบหมายหน้าท่ีในการจัดการห้องย่อย ๒๖ 
 ภาคผนวก ก คณะทำงานและบทบาทหน้าท่ี ๓๔ 
 ภาคผนวก ข สคริปท์ Script วิทยากร Leader Talk ๔๘ 
 ภาคผนวก ค สคริปต์(script) สำหรับวิทยากร ในกลุ่มย่อย (case กระตุ้น) ๕๑ 
       ภาคผนวก ง แบบบันทึก Leader Talk ๕๓ 
 ภาคผนวก จ แบบบันทึกบัตรคำ ๕๕ 
  ภาคผนวก ฉ แบบบันทึกข้อมูลการประมวลผล ๕๗ 
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สารบัญตาราง 
 

  หน้า 
   
ตารางท่ี ๑ แนวทางการนำเสนอ (script) สำหรับวิทยากร Leader Talk ๑๗ 
ตารางท่ี ๒ แนวทางการนำเสนอ (script) สำหรับวิทยากร ในกลุ่มย่อย (case 

กระตุ้น) 
๑๘ 

ตารางท่ี ๓ ตารางสำหรับการโหวตคำถามข้อที่ ๑ ผู้นำต้องทำอย่างไรในการ

ร่วมขับเคล่ือนการรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉินจึงจะสำเร็จ 
๒๐ 

ตารางท่ี ๔ ตารางสำหรับการโหวตคำถามข้อที่ ๒ คุณลักษณะของผู้นำใน ๑๐ 
ประการ ข้อไหนจำเป็นที่สุด ในการรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะ

ฉุกเฉิน 

๒๑ 

ตารางท่ี ๕ ตารางสำหรับการโหวตคำถามข้อที่ ๓  เครือข่ายร่วมสร้างชุมชน

ท้องถิ่นน่าอยู่จะมีการสานพลัง ๔ สาน (สานพลังพื้นที่ สานพลัง

ผู้นำ สานพลังนวัตกรรม สานพลังองค์กร) ในประเด็น “การรับมือ

ภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” อย่างไร 

๒๑ 

ตารางท่ี ๖ ตารางสำหรับการโหวตคำถามข้อที ่ ๔ อยากเห็นทิศทางในการ

รับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉินของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชน

ท้องถ่ินน่าอยู่เป็นอย่างไร 

๒๒ 

ตารางท่ี ๗ ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของคำถามข้อที่ ๑ ผู้นำ

ต้องทำอย่างไรในการร่วมขับเคลื่อนการรับมือภัยพิบัติและรับมือ

ภาวะฉุกเฉินจึงจะสำเร็จ 

๒๓ 

ตารางท่ี ๘ ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของคำถามข้อที ่ ๒  
คุณลักษณะของผู้นำใน ๑๐ ประการ ข้อไหนจำเป็นที่สุด ในการ

รับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน 

๒๓ 

ตารางท่ี ๙ ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของคำถามข้อท่ี ๓ 
เครือข่ายชุมชนร่วมสร้างท้องถ่ินน่าอยู่จะมีการสร้างเครือข่ายใน

ประเด็น “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” อย่างไร (สาน

พลังพ้ืนท่ี สานพลังผู้นำ สานพลังนวัตกรรม สานพลังองค์กร) 

๒๙ 

ตารางท่ี ๑๐ ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของคำถามข้อท่ี ๔ อยาก
เห็นทิศทางในการรับมือภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของเครือข่ายร่วม

สร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่เป็นอย่างไร 

๒๔ 
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สารบัญภาพ 
  หน้า 
แผนภาพท่ี ๑ กระบวนการกิจกรรมร่วมกำหนดทิศทาง “การรับมือภัยพิบัติและรับมือ

ภาวะฉุกเฉิน”   
๑๒ 

แผนภาพท่ี ๒ กิจกรรมร่วมกำหนดทิศทาง “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน ๒๕ 
แผนภาพท่ี ๓ แผนผังห้อง โซน ๑ การรับมือภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ๒๕ 
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(ร่าง) กำหนดการเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น 

วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ 
(A Decade of Togetherness in Co-Creating Healthy Communities) 

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ณ ห้องรอยัล จูบิลี ่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธาน ี
 

วันอังคารท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสร้างสุข” คร้ังท่ี ๑ 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ทิศทาง...ร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ 

โดย นายธวัชชัย  ฟักอังกูร  ประธานกรรมการบริหารแผน คณะท่ี ๓ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ถอดรหสั...ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่  

โดย นางสาวดวงพร  เฮงบุณยพันธ์   ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓)  
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

รศ.ดร.ขนิษฐา  นันทบุตร   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เสวนา...สานพลัง “พ้ืนท่ี-ผู้นำ-นวัตกรรม-องค์กร” 
โดย  นางสุนิตย์ รุทเทวิน นายกเทศมนตรีตำบลกลางหม่ืน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ  

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 ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
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๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียน 
รวมพล “คนสร้างสุข” คร้ังท่ี ๒ 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. แถลงผล...การวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ิน 
๑. ตัวช้ีวัดชุมชนท้องถ่ินเข้มแข็ง 

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

โดย นางสาวดวงพร  เฮงบุณยพันธ์  ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓)  
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

๑๔.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ร่วมขับเคล่ือนการจัดการ ๑๐ ปัญหาพื้นฐานของชุมชน 
๑. พ้ืนท่ีภาคเหนือ ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี 
๒. พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี 
๓. พ้ืนท่ีภาคกลาง ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔-๗ 
๔. พ้ืนท่ีภาคใต้ ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘-๑๐ 
นำโดย  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) สสส. 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือข่ายภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง  
ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือข่ายภาคกลาง 
ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง 

ให้ข้อเสนอแนะโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. ฝึกอบรม หลักสูตร “การซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ เพ่ือลดคลาดเคล่ือนในการปฎิบัติงาน”  

(เฉพาะเจ้าหน้าท่ีการเงินโครงการ) ณ ห้องจูปีเตอร์ ๑๑-๑๓ 
โดย คุณไพโรจน์ บุญป้ัน และ คุณสิริภูมิ ล้ิมบุพศิริพร   

๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
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๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. ประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนท้องถ่ินเพ่ือสอบทาน “ระบบการจัดการพื้นที่ “คน-กลไก-ข้อมูล” 
๑. พ้ืนท่ีภาคเหนือ ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือข่ายภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง  
๒. พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
๓. พ้ืนท่ีภาคกลาง ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔-๗ 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือข่ายภาคกลาง 
๔. พ้ืนท่ีภาคใต้ ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘-๑๐ 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง 

วันพุธท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสร้างสุข” คร้ังท่ี ๓ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๑ ช้ีทิศทางอนาคต “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี 

Leader Talk ๑: พันจ่าโทอนุสร คำวัง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  
Leader Talk ๒: นางสุขกาย ผลนาค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ อำเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 
Leader Talk ๓: นายสุรชัย ไล่ชะพิษ กำนันตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร่วมกำหนดทิศทาง “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๒ ทิศทางอนาคต “ระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น” ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี 
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 ช้ีทิศทางอนาคต “การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน” ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี 

Leader Talk ๑: นายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน  
Leader Talk ๒: นายสมจิตร นามสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  
Leader Talk ๓: นายกิตติพงศ์ สีเหลือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
Leader Talk ๔: นายประยงค์ หนูบุญคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ร่วมกำหนดทิศทาง “การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน” 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๔ ช้ีทิศทางอนาคต “การจัดการสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔ – ๗ 

Leader Talk ๑: นางสาวรสริน วงศ์คำปัน ปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
Leader Talk ๒: จ่าเอกสุภากร ภารสวัสด์ิ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
Leader Talk ๓: ร้อยตรีเชิญ เกษสุริยงค์ ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
Leader Talk ๔: นายสมยศ ฤทธ์ิธรรมนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
ร่วมกำหนดทิศทาง “การจัดการสิ่งแวดล้อม” 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๕ ช้ีทิศทางอนาคต “เศรษฐกิจชุมชน” ณ ห้องจูปิเตอร์ ๑๑ – ๑๓ 
Leader Talk ๑: นายณัฐวุฒิ ใจดี รองปลัดเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  
Leader Talk ๒: นายวิลัยพนม สุพร นายกเทศมนตรีตำบลผ่ึงแดด 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 ช้ีทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘ – ๑๐ 

ประเด็นท่ี ๑: “สูงวัยสร้างเมือง”   
ประเด็นท่ี ๒: “จัดการสิ่งแวดล้อม”  
โดย นายธนา ยันตรโกวิท  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารแผนคณะท่ี ๓ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โซน ๗ นิทรรศการ 

๑. ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ (Timeline)  
๒. ๔ สาน (พ้ืนท่ี-ผู้นำ-นวัตกรรม-องค์กร)ร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ 
๓. เคร่ืองมือสนับสนุนการจัดการสุขภาวะชุมชน 
๔. อาหารเพ่ือการดูแลสุขภาพ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ฝึกอบรม... 
๑. หลักสูตร “การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานโครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ” สำหรับโครงการรับทุนใหม่ 

(เฉพาะเจ้าหน้าท่ีการเงินโครงการ) ณ ห้องจูปีเตอร์ ๑๔  
โดย คุณไพโรจน์ บุญป้ัน และ คุณปรัชญา  โมธรรม   
๒. หลักสูตร “การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานโครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ” สำหรับโครงการผู้รับทุนเดิม 

(เฉพาะเจ้าหน้าท่ีการเงินโครงการ) ณ ห้องจูปีเตอร์ ๑๕ 
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โดย คุณสิริภูมิ ล้ิมบุพศิริพร  
๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสร้างสุข” คร้ังท่ี ๔ 
๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โซน ๑ ช้ีทิศทางอนาคต “การควบคุมโรคติดต่อ” ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี 

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 ช้ีทิศทางอนาคต “การดูแลกลุ่มเปราะบาง” ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี 
Leader Talk ๑: นางสาวอารีรัตน์ มาตัน หัวหน้าฝ่ายอนามัยและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
Leader Talk ๒: นายพิเชษฐ์ มีจำรัส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
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 ช้ีทิศทางอนาคต “การเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน” ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี 
Leader Talk ๑: นายบุญเรือน เฒ่าคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๖ บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 
Leader Talk ๒: นายสง่า ศิรารัตน์ ประธานสภาองค์กรชุมชน ตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  
Leader Talk ๓: นางอำไพ ชลเจริญ ประธานกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
Leader Talk ๔: นายอาซือมิง เจ๊ะอุเซ็ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
ร่วมกำหนดทิศทาง “การเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน” 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โซน ๔ ช้ีทิศทางอนาคต “การควบคุมและลดการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล”์ ณ ห้องจูปิเตอร์ 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 
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ร่วมกำหนดทิศทาง “การควบคุมและลดการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล”์ 
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๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โซน ๕ ช้ีทิศทางอนาคต “การจัดการอาหารชุมชน” ณ ห้องจูปิเตอร์ ๑๑ – ๑๓ 
Leader Talk ๑: นายเสน่ห์ แพงมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
Leader Talk ๒: นางสิริวรรณ  โอภากุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  

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

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โซน ๖ ช้ีทิศทางอนาคตและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือน “เครือข่ายสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘ – ๑๐ 

ประเด็นท่ี ๓: “ลดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์สร้างสุขภาพ”   
ประเด็นท่ี ๔: “ควบคุมโรคในชุมชน” 
โดย นายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โซน ๗ นิทรรศการ 

๑. ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ (Timeline)  
๒. ๔ สาน (พ้ืนท่ี-ผู้นำ-นวัตกรรม-องค์กร)ร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ 
๓. เคร่ืองมือสนับสนุนการจัดการสุขภาวะชุมชน 
๔. อาหารเพ่ือการดูแลสุขภาพ 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ฝึกอบรม... 
๑. หลักสูตร “การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานโครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ” สำหรับโครงการรับทุนใหม่ 

(เฉพาะเจ้าหน้าท่ีการเงินโครงการ) ณ ห้องจูปีเตอร์ ๑๔  
โดย คุณไพโรจน์ บุญป้ัน และ คุณปรัชญา  โมธรรม   
๒. หลักสูตร “การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานโครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ” สำหรับโครงการผู้รับทุนเดิม 

(เฉพาะเจ้าหน้าท่ีการเงินโครงการ) ณ ห้องจูปีเตอร์ ๑๕ 
โดย คุณสิริภูมิ ล้ิมบุพศิริพร  

๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. แลกเปล่ียนเรียนรู้...ระบบการบริหารจัดการด้วยจิตอาสา ณ ห้องจูปีเตอร์ ๘-๑๐ 

นำโดย นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมพลังสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถ่ินด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน 
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วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสร้างสุข” คร้ังท่ี ๕ 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ประมวล...๑๐ เร่ืองสำคัญของผู้นำชุมชนท้องถ่ิน 

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

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. สานพลังองค์กร...ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู ่
โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. สานพลังองค์กร...ร่วมสนับสนุนระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 

โดย อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. สานพลังองค์กร...ร่วมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดย นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถ่ิน 

๑. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 
"ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน และศูนย์เรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชน ระดับดีเย่ียม"  
และ "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็น ระดับดีเย่ียม" 
มอบโดย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
๒. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ศูนย์เรียนรู้ ระดับดีเย่ียม" 
มอบโดย นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะท่ี ๓ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
๓. มอบเกียรติบัตร “สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิน” 
มอบโดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ 

๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ประกาศความมุ่งมั่น 

“สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” 

นำโดย  นายสมพร ใช้บางยาง  ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ 
๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. กำหนดทิศทาง...การขับเคล่ือนทศวรรษถัดไปของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่พ้ืนท่ีภาคเหนือ-อีสาน-กลาง-ใต้  
๑. พ้ืนท่ีภาคเหนือ ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือข่ายภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง  
ให้ข้อเสนอแนะโดย คณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 

 คณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง 
๒. พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องจูปิเตอร์ ๑๑ – ๑๓ 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ให้ข้อเสนอแนะโดย  คณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๓. พ้ืนท่ีภาคกลาง ณ ห้องจูปิเตอร์ ๔-๗ 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือข่ายภาคกลาง 
ให้ข้อเสนอแนะโดย  คณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพ้ืนท่ีภาคกลาง 
๔. พ้ืนท่ีภาคใต้ ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘-๑๐ 
นำโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพ่ือการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง 
ให้ข้อเสนอแนะโดย คณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนบน 

 คณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนล่าง 
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(ร่าง) กำหนดการเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น 

วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ 
(A Decade of Togetherness in Co-Creating Healthy Communities) 
โซน ๑ ช้ีทิศทางอนาคต “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” 

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธาน ี
 

วันพุธท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสร้างสุข” คร้ังท่ี ๓  
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น. ช้ีแจงกระบวนการโซน ๑ ช้ีทิศทางอนาคต “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน 

โดย อาจารย์ ดร.อรุณณี ใจเท่ียง  
      ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๙.๑๐ - ๐๙.๔๐ น. ๑) รายงานสถานการณ์...การขับเคล่ือนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ ประเด็นการรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน 
๒) รายงานผลการวิเคราะห์...ข้อเสนอบทบาทผู้นำชุมชนท้องถิ่นจากเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถ่ินฯ ๔ ภาค  และทบทวนบทบาทผู้นำชุมชน
ท้องถ่ิน  
๓) ทบทวนระบบการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน  
โดย อาจารย์ ดร.รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง  
      ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน(ศวช.)คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๙.๔๐ - ๑๐.๐๐ น. Leader Talk ช้ีทิศทางอนาคต “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน”  
     ๑)  นางสุขกาย ผลนาค   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ อำเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 
     ๒)  นายสุรชัย ไล่ชะพิษ    กำนันตำบลปากนคร ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ๓)  พันจ่าโท อนุสร คำวัง    นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  

๑๐.๐๐ – ๑๑.๔๐ น. ร่วมกำหนดทิศทาง “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน”  
   คำถามท่ี ๑ ผู้นำต้องทำอย่างไรในการร่วมขับเคล่ือนการรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉินจึงจะสำเร็จ 
   คำถามท่ี ๒ คุณลักษณะของผู้นำใน ๑๐ ประการ ข้อไหนจำเป็นท่ีสุด ในการรับมือภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
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   คำถามที่ ๓ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่จะมีการสานพลัง ๔ สาน (สานพลังพื้นที่ สานพลังผู้นำ สานพลังนวัตกรรม สานพลัง
องค์กร) ในประเด็น “การรับมือภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน” อย่างไร 
   คำถามท่ี ๔ อยากเห็นทิศทางในการรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉินของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่เป็นอย่างไร 
 
วิทยากระตุ้นกลุ่มย่อย 
  การรับมือน้ำท่วม  
      ๑)  นายชัยรัตน์ ทองใบ     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 
      ๒)  นายจตุรงค์ ช่ืนตา       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
      ๓)  นางสุขกาย ผลนาค     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ อำเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 
      ๔)  นายคำพร แสงระวี      กำนันตำบลดุสิต คณะกรรมการพัฒนาตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
      ๕)  นายธนโชติ มีบัว         กำนันตำบลเขาโร  คณะกรรมการพัฒนาตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  การรับมือไฟป่า  
     ๖)  นายกนกศักด์ิ ดวงแก้วเรือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
     ๗) นายเกียรติศักด์ิ กุดนอก     อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลธาตุทอง เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัด   
ชัยภูมิ 
     ๘)  นายธรรมนูญ คงจันทร์     กำนันตำบลเคร็ง ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  การรับมือพายุ  
     ๙)  นายณัฐพงศ์ บุญเกิด        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  การรับมือดินถล่ม 
    ๑๐)  นางพัชรี ด่านสกุล           กำนันตำบลถ้ำใหญ่ คณะกรรมการพัฒนาตำบลถ้ำใหญ่  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ผู้ดำเนินรายการ  อาจารย์ ดร.อรุณณี ใจเท่ียง  
                       ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๑๑.๔๐ - ๑๒.๐๐ น. ประมวล ช้ีทิศทางอนาคต “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 



  

 
 

๑๒ 

บทนำ 
 

๑.  แนวคิด หลักการ 
 เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีเป้าหมายเพื่อขยาย
แนวคิด แนวทางและวิธีการพัฒนาสู่ชุมชนท้องถ่ินเข้มแข็ง ในการร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างย่ังยืน (ของ
ประเทศ) และการสร้างทศวรรษที่น่าอยู่ บนฐานทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น มีกิจกรรม
การเรียนรู้มุ ่งเน้นให้ผู้มาเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการ และเสริมศักยภาพผู้นำชุมชน
ท้องถิ่นให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปธรรมการปรับตัวหรือตั้งรับ (resilience) ของชุมชน
ท้องถิ่น ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์วิกฤติ เรียนรู้จากบทบาทและผลงานของสุดยอดผู้นำ
ชุมชนท้องถิ่น ผ่านการระดมความคิดเห็น เพื่อตอบสนองการแก้ปัญหาและความจำเป็นของคนในชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การระดมความคิดเป็นวิธีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วม นำไปสู่การหาข้อสรุป
เพื่อการแก้ไขปัญหา โดยมีขั้นตอน ๑) ตั้งผู้ดำเนินรายการหรือผู้อำนวยความสะดวก เพื่อประสานงาน 
กระตุ้นให้เกิดการออกความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม ช่วยไกล่เกลี่ยหากมีผู้โต้แย้งกัน ๒) กำหนดหัวข้อใน
การระดมความคิดเห็น ๓) กำหนดเวลาระดมความคิด ๓๐-๔๕ นาทีต่อครั้ง ๔) สรุปผลการระดมความ
คิดเห็น โดยแบ่งออกเป็น ความคิดท่ีดีพร้อมไปดำเนินการ ความคิดดีรอการพิจารณา และความคิดท่ีต้อง
พิจารณา และมีสมาชิกเป็นผู้จดบันทึก ๕) การติดตามผลการนำแนวคิดไปดำเนินการต่อ ดังนั้น สำนัก
สนับสนุนสุขภาวะชุมชน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.) และทุกกลไกของการ
บริหารจัดการแผนสุขภาวะชุมชน จึงจัดให้มีกระบวนการชี้ทิศทางอนาคต “การรับมือภัยพิบัติและรับมือ
ภาวะฉุกเฉิน” ในเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ดำเนินการ
ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีกระบวนการ ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ชี้แจงกระบวนการและรายงาน
สถานการณ์ ส่วนที่ ๒ บอกเล่าประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ และ ส่วนที่ ๓ ระดมความคิดหาข้อสรุป 
ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น วิธีปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ในการ
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ของประเทศ) และการสร้างทศวรรษที่น่าอยู่ บนฐานทุนทางสังคม
และศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น ขยายผลแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานภายในเครือข่ายซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาและต่อยอดการดำเนินงานต่อไป 

 
๒.     เป้าหมายของการจัดเวที 
 ขยายแนวคิด แนวทางและวิธีการพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (ของประเทศ) และการสร้างทศวรรษที่น่าอยู่ บนฐานทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน
ท้องถ่ินในด้านการรับภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน  
 
๓. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ 

๓.๑ คณะทำงานมีแนวทางการเตรียมกระบวนการชี้ทิศทางอนาคต “การรับมือภัยพิบัติและรับมือ
ภาวะฉุกเฉิน” ในเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถ่ิน วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่  

๓.๒ วิทยากรมีแนวทางการเตรียมความพร้อมและมีสคริปท์ (Script) ในการนำเสนอแต่ละ
กิจกรรม  

 
 



  

 
 

๑๓ 

๔.  วิธีดำเนินการ   
 แบ่งเป็น ๒ ข้ันตอน  ดังน้ี   

๔.๑ ข้ันเตรียมการ วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
 ๑) คณะทำงานเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 

ประชุมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๒) คณะทำงานร่วมจัดทำแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ กำหนดคุณสมบัติวิทยากร
เนื้อหาข้อมูล การเตรียมสคริปท์และซ้อมนำเสนอสำหรับวิทยากร Leader Talk และการเตรียมวิทยากร
ชี้นำกลุ่มย่อยในการดำเนินการร่วมกำหนดทิศทางในกลุ่มย่อย ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-
๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง แซฟไฟร์ ๑๐๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 ๓) คณะทำงานจัดเตรียมอุปกรณ์ โซน ๑ ช้ีทิศทางอนาคต “การรับมือภัยพิบัติและรับมือ
ภาวะฉุกเฉิน”  

๔.๒ ข้ันดำเนินการ 
 ดำเนินการตามกรอบแนวทางการชี้ทิศทางอนาคต เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ: 
ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ ซ่ึงแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ ๑ ชี้แจงกระบวนการและรายงานสถานการณ์ ประกอบด้วย ๑) ชี้แจงกระบวนการใน
โซน ๑ ชี้ทิศทางอนาคต “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” ๒) แนะนำวิทยากร นักวิชาการ
ประจำโซน ๑ ๓) รายงานสถานการณ์...การขับเคล่ือนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ ประเด็นการ
รับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน ๔) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อเสนอบทบาทผู้นำชุมชนท้องถิ่นจาก
เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นทั้ง ๔ ภาค และทบทวนบทบาทผู้นำชุมชนท้องถิ่น และ ๕) ทบทวนระบบ
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน  
 ส่วนที่ ๒ บอกเล่าประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรม Leader Talk ชี้ทิศทาง
อนาคต “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” มีผู้นำพูดชี้นำ จำนวน ๓ คน ๆ ละ ๗ นาที เกี่ยวกับ 
๑) แรงบันดาลใจในการทำงาน ๒) ทำอย่างไรถึงจะสานพลังพื้นที่ สานพลังผู้นำ สานพลังนวัตกรรม และ
สานพลังองค์กรในเรื่องการรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉินให้สำเร็จและ ๓) มีวิธีการอย่างไรที่จะ
ชวนคนอ่ืนมาร่วมทำ และส่ิงท่ีอยากชวนคนอ่ืนทำในการรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน  
 ส่วนท่ี ๓ ระดมความคิด ร่วมกำหนดทิศทาง “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” โดย
จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นโดยการเรียนรู้จากคำถาม ๔ ข้อ ประกอบด้วย ๑) ผู้นำต้องทำอย่างไรใน
การร่วมขับเคลื่อนการรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉินจึงจะสำเร็จ ๒) คุณลักษณะของผู้นำใน ๑๐ 
ประการ ข้อไหนจำเป็นที่สุด ในการรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน ๓) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชน
ท้องถิ่นน่าอยู่จะมีการสานพลัง ๔ สาน (สานพลังพื้นที่ สานพลังผู้นำ สานพลังนวัตกรรม สานพลัง
องค์กร) ในประเด็น “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” อย่างไร และ ๔) อยากเห็นทิศทางในการ
รับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉินของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่เป็นอย่างไร 
 
๕.  ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๕.๑ คณะทำงานมีแนวทางการเตรียมงานโซน ๑ ชี้นำอนาคต “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะ
ฉุกเฉิน ในเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ: ทศวรรษร่วมสร้าง ได้แก่ ๑) กระบวนการดำเนินกิจกรรม 
ข้อมูลสถานการณ์ประเด็นการรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน ๒) แนวทางการบอกเล่า
ประสบการณ์ ด้วยกิจกรรม Leader Talk ๓) ระดมความคิด ร่วมกำหนดทิศทางการรับมือภัยพิบัติและ
รับมือภาวะฉุกเฉิน  
 ๕.๒ วิทยากรได้รับการเตรียมความพร้อมและมีสคริปท์ (Script)  ในการนำเสนอแต่ละกิจกรรม 

๕.๓ มีรายช่ือคณะทำงาน รายช่ือวิทยากร การมอบหมายงาน และกำหนดบทบาทหน้าท่ี  



 
 

๑๔ 

โซน ๑  
ช้ีทิศทางอนาคต “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” 

วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.รวมเวลา ๓ ช่ัวโมง 
 
 สถานการณ์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินในปัจจุบัน มีทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเกิดจากมนุษย์มา

พร้อมกับการพัฒนาที่ทันสมัย เช่น ปัญหามลพิษ การบุกรุกทำลายป่า แหล่งน้ำถูกทำลายมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ชุมชนท้องถิ่นจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไร  จากสถานการณ์ข้อมูลของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชน
ท้องถิ ่น มีจำนวนครัวเรือน ๕๖๘,๕๓๑ ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ ้น ๑,๖๔๖,๘๐๘ คน มีครัวเรือนที่ได้รับ

ผลกระทบจากภัยพิบัติ จำนวน ๑๗๗,๒๖๓ ครัวเรือน (ร้อยละ ๓๑.๑๘) โดยมีประเภทของภัยพิบัติที่ได้รับ
ผลกระทบ ๗ ประเภท ได้แก่ ๑)น้ำท่วม จำนวน ๗๓,๗๘๖ ครัวเรือน (ร้อยละ ๔๑.๕๗) ๒)ภัยแล้ง จำนวน 
๑๐๘,๖๘๙ ครัวเรือน (ร้อยละ ๖๑.๓๒) ๓)พายุ จำนวน ๔๖,๒๐๒ ครัวเรือน (ร้อยละ ๒๖.๐๖) ๔)ไฟป่า จำนวน 
๑๔,๑๘๓ ครัวเรือน (ร้อยละ ๘) ๕)ดินถล่ม จำนวน ๔,๓๗๘ ครัวเรือน (ร้อยละ ๒.๔๗)  ๖) น้ำกัดเซาะชายฝ่ัง
ทะเล จำนวน ๑,๐๘๙ ครัวเรือน (ร้อยละ ๐.๖๑)  และ ๗)แผ่นดินไหว จำนวน ๔,๒๓๗ ครัวเรือน (ร้อยละ 
๒.๓๙) แม้มีความยากลำบากในการจัดการในรูปแบบของภัยธรรมชาติ แต่มีหลายพื้นที่ท่ีสร้างระบบการ
จัดการ ดูแลอย่างต่อเนื ่อง โดยการร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ จำนวน  ๑๙,๕๗๖ ครัวเรือน และ
ประสบการณ์ที่หลากหลายของผู้นำ ที่มีความสามารถในการจัดการ ส่งผลให้ “ชุมชนท้องถิ่น” มีความมั่นคง

ในชีวิต ซ่ึงแตกต่างจากชุมชนเมืองอย่างเห็นได้ชัด 
 การชี้ทิศทางอนาคต “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” มุ่งเน้นการกำหนดทิศทางการ
พัฒนาศักยภาพให้มีการรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉินร่วมกับกลไกในพื้นท่ีโดยใช้ทุนและศักยภาพที่มี

อยู่ เพ่ือสร้างให้ชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ 
 
ส่วนท่ี ๑ ช้ีแจงกระบวนการและรายงานผล “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน”  

 
 กิจกรรม ชี้ทิศทางอนาคต “การรับมือภัยพิบัติและการรับมือภาวะฉุกเฉิน” เวทีสุดยอดผู้นำชุมชน

ท้องถิ่น วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๐๐ คน ทุกคนจะทราบห้องเข้าร่วม
กิจกรรมตั้งแต่จุดลงทะเบียนโดยมี pass sport เวลาเข้าห้องที่บัตรแขวนคอ มีแนวทางกระบวนการกิจกรรม 
ดังแผนภาพท่ี ๑  

๑) ช้ีแจงกระบวนการในโซน ๑ ช้ีทิศทางอนาคต “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” 
โดย อาจารย์ ดร.อรุณณี ใจเท่ียง 
      ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๒) รายงานสถานการณ์...การขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ประเด็นการรับมือ
ภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน  

๓) รายงานผลการวิเคราะห์  
(๑) ข้อเสนอบทบาทผู้นำชุมชนท้องถิ่นจากเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นฯ ๔ ภาคประเด็นการ

รับมือภัยพิบัติและการรับมือภาวะฉุกเฉิน ดังแผนภาพท่ี ๒ 
(๒) การสานพลัง(พลังพื้นที่ พลังผู้นำ พลังนวัตกรรม และพลังองค์กร) ในการรับมือภัยพิบัติ

และรับมือภาวะฉุกเฉินของเครือข่ายชุมชนร่วมสรางท้องถ่ินน่าอยู่ ดังแผนภาพท่ี ๓  
๔) ทบทวนระบบจัดการภัพยพิบัติโดยชุมชน  

โดย อาจารย์ ดร.รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง 
      ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  



 
 

๑๕ 

 
 แผนภาพท่ี ๑ กระบวนการช้ีทิศทางอนาคต “การรับมือภาวะฉุกเฉินและรับมือภัยพิบัติ” 

 
  

กระบวนการโซน ๑ ช้ีทิศทางอนาคต “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน”
ผู้เข้าร่วม ๓๐๐ คน  แบ่งเป็น 

๑๐ กลุ่ม ๆละ ๓๐ คน

โหวต เลือก ๓  อันดับ

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.



 
 

๑๖ 

ส่วนท่ี ๒ บอกเล่าประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ 
 
 การบอกเล่าประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรม Leader Talk: ชี้ทิศทางอนาคต “การ
รับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” วิทยากรจำนวน ๓ คน นำเสนอบนเวที คนละ ๗ นาที มีแนวทางการ

นำเสนอ ๓ ประเด็น ดัง ตารางท่ี ๑ 
Leader Talk ๑: 

 

นางสุขกาย ผลนาค 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ 
อำเภอเข่ืองใน  
จังหวัดอุบลราชธานี   

 
Leader Talk ๒:  

 

นายสุรชัย ไล่ชะพิษ 
กำนันตำบลปากนคร  
คณะกรรมการพัฒนาตำบลปากนคร  
อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
  Leader Talk ๓:  

 

พ.จ.ท. อนุสร คำวัง 
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา 
อำเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน   
 

 
ระยะเวลานำเสนอ   ๗ นาที/คน ยืนพูดบนเวที 
แนวทางการนำเสนอ 
(๑) งานเด่น 
(๒) แรงบันดาลใจในการทำงาน 
(๓) ผู้นำทำงานเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติให้สำเร็จได้อย่างไร 

(การเตรียมรับมือภัยพิบัต ิการจัดการขณะเกิดภัยพิบัติ การจัดการหลังเกิดการเกิดภัยพิบัต)ิ  



 
 

๑๗ 

(๔) ผู้นำช่วยให้เกิดระบบการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ได้อย่างไร   
(๕) ทำอย่างไรถึงจะสานพลังพื้นที่ สานพลังผู้นำ สานพลังนวัตกรรม และสานพลังองค์กรในเรื่องการรับมือ

ภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉินให้สำเร็จ 
(๖) มีวิธีการอย่างไรท่ีจะชวนคนอ่ืนมาร่วมทำ และส่ิงท่ีอยากชวนคนอ่ืนทำ  

ตารางท่ี ๑ แนวทางการนำเสนอ (script) สำหรับวิทยากร Leader Talk  
ลำดับท ี ประเด็นนำเสนอ กรอบเนื้อหาการนำเสนอ เวลา  
๑ แนะนำตัวเอง ๑) ข้อมูลส่วนบุคคล ตำแหน่ง หน่วยงาน ความเชี่ยวชาญ  

๒) คำเกริ่นนำเข้าการพูด (คำขวัญ คำกลอนเพื่อนำสู่การดำเนินงาน

จัดการภัยพิบัติ)  

 
๑ นาที 

๒ ชื่องานเด่น ๑) ระบุชื่องานเด่นที่ทำ  
 
 
 
 
 

๔ นาที 
  

๓ แรงบันดาลใจใน

การทำงาน 
๑) ความเป็นมาของการจัดการภัยพิบัติ  

๒) เหต ุผลในการจ ัดการภ ัยพ ิบ ัติ และสถานะข ้อม ูลเก ี ่ยวกับ

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที ่ 
๔ ผู้นำทำอย่างไรใน

ก า ร จ ั ด ก า รภั ย

พิบัติได้สำเร็จ  

๑) บทบาทในการจัดการภัยพิบัต ิ
    - การเตรียมรับมือภัยพิบัต ิ
    - การจัดการขณะเกิดภัยพิบัต ิ 
    - การจัดการหลังเกิด 
๒) กระบวนการดำเนินงานที่จะนำสู่การพัฒนาระบบการจัดการภัย

พิบัติในพื้นที่ 
๓) วิธีการสานพลัง ๔ สาน ในการจัดการภัยพิบัต ิ 
    - สานพลังพื้นที ่(ภายใน ภายนอกพื้นที)่  
    - สานพลังผู้นำ (การเรียนรู ้การมีส่วนร่วม ปฏิบัติการจริง)  
    - สานพลังนวัตกรรม (นวัตกรรมเชิงระบบ เชิงกระบวนการ เชิง
เทคนิค)  
    - สานพลังองค์กร (เสริมงาน เสริมบทบาท key actor เจ้าของ

งาน ผู้ร่วม และหนุนภารกิจ)  
๕ ผู้ดำเนินการหลัก 

(Key Actors) 
๑) ผู้ดำเนินการหลัก และมีส่วนร่วม ๔ องค์กรหลัก ทุนที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ดำเนินการร่วม ผู้ดำเนินการสนับสนุน และบทบาทผู้ที่เข้ามาหนุน

เสริม 
๖ ผลลัพธ์ของการ

ดำเนินงาน 
๑ รูปธรรมการดำเนินงานในประเด็นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หรือผลลัพธ์ที่

เกิดขึ้นกับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน 
๑  นาที 

๗ มีวิธีการอย่างไรที่

จะชวนคนอื่น

มาร่วมทำและสิ่ง

ที่อยากชวนคนอื่น

ทำ 

๑) วิธีการชวนคนอื่นมาร่วมทำงานจัดการน้ำท่วม 
๒) สิ่งที่ต้องการชวนผู้อื่นทำ 

๑ นาที 

 

  

 
 
 
 
  



 
 

๑๘ 

ส่วนท่ี ๓ ระดมความคิด ร่วมกำหนดทิศทาง “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน”  
  การจัดกระบวนการระดมความคิด หาข้อสรุปผ่านกิจกรรมร่วมกำหนดทิศทาง “การรับมือภัยพิบัติและ

รับมือภาวะฉุกเฉิน” ประกอบด้วยกระบวนการดำเนินกิจกรรม และการมอบหมายหน้าที่ในการจัดการห้อง
ย่อย ดังน้ี  
 ๑. กระบวนการดำเนินกิจกรรม 
  การจัดกระบวนการระดมความคิดเห็น ร่วมกำหนดทิศทางในห้องย่อย แบ่งผู้มาเรียนรู้เป็น ๑๐ กลุ่ม
ย่อย กลุ่มละ ๓๐ คน มีกระบวนการดำเนินกิจกรรม ๔ ข้ันตอน ดัง แผนภาพท่ี ๒    
  ข้ันตอนท่ี ๑ เรียนรู้จากคำถาม ๔ ข้อ ดังน้ี 
  คำถามข้อที่ ๑ ผู้นำต้องทำอย่างไรในการร่วมขับเคลื่อนการรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน
จึงจะสำเร็จ 

๑) ผู้ดำเนินรายการอธิบาย คำถามข้อที่ ๑ ผู้นำต้องทำอย่างไรในการร่วมขับเคลื่อนการรับมือภัย
พิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉินจึงจะสำเร็จ  

(๑) การเตรียมการรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน 
(๒) การจัดการขณะเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 
(๓) การฟ้ืนฟูสภาพหลังการเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 

๒) วิทยากรประจำกลุ่มย่อย (case กระตุ้น) พูดช้ีนำในกลุ่ม ใช้เวลา ๕ นาที ตามประเด็น 
คำถามในแบบฟอร์มการพูดช้ีนำเพ่ือกระตุ้น (case กระตุ้น) ดัง ตารางท่ี ๒  
ตารางท่ี ๒ แนวทางการนำเสนอ (script) สำหรับวิทยากร ในกลุ่มย่อย (case กระตุ้น)  

ประเด็น หัวข้อการนำเสนอ เนื้อหาโดยสังเขป เวลาที่ใช ้
๑.ผู้นำต้องทำ

อย่างไรในการร่วม

ขับเคลื่อนการรับมือ

ภัยพิบัติและรับมือ

ภาวะฉุกเฉินจึงจะ

สำเร็จ 

๑) ชื่อเรื่องเด่น  

๓ นาที 

๒) ความเป็นมาของการรับมือภัย

พิบัติ เหตุผลในการรับมือภัยพิบัติ 
แ ล ะ ส ถ า น ะ ข้ อ ม ู ล เ ก ี ่ ย ว กั บ

สถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที ่

 

๓) บทบาทในการรับมือกับภัยพิบัติ  
    - การเตรียมรับมือภัยพิบัติและ

รับมือภาวะฉุกเฉิน (ให้ความรู้ ซ้อม

แผน  ฝึกอบรมอาสาสมัคร  การ

ส ื ่ อ ส า ร  การ เต ร ี ยมอ ุ ปก รณ์  
เครื่องมือที่จำเป็น)  
     - การจัดการภัยพิบัติและเกิด

ภาวะฉุกเฉิน (การแจ้งเหตุเตือนภัย 
การอพยพ) 
    - การฟื้นฟูสภาพหลังการเกิดภัย

พิบ ัต ิและเกิดภาวะฉุกเฉิน (การ

ประเมินความเสียหาย การจัดการ

และการส่งต่อ การฟื้นฟ)ู 

 
 
 

๔) วิธีการดำเนินงานที่จะนำสู่ระบบ

การจัดการภัยพิบัติในพื้นที ่
 
 ๑ นาที 

๕) ผู้ดำเนินการหลัก และมีส่วนรว่ม 
๔  องค ์กรหล ัก  ทุนทางส ังคมที่

เ ก ี ่ ย วข ้ อ ง  ผ ู ้ ด ำ เน ิ นการร ่ วม 
ผู้ดำเนินการสนับสนุน และบทบาท

ผู้ที่เข้ามาหนุนเสริม 

 

๑ นาที 



 
 

๑๙ 

ประเด็น หัวข้อการนำเสนอ เนื้อหาโดยสังเขป เวลาที่ใช ้
๖ )  ร ูปธรรมการดำเน ินงานใน

ประเด ็นท ี ่ เก ิดข ึ ้นในพื ้นท ี ่ หรือ

ผลล ัพธ ์ท ี ่ เ ก ิ ดข ึ ้ นก ับ  บ ุคคล 
ครอบครัว และชุมชน 

 

๒.คุณลักษณะของ

ผู้นำใน ๑๐ ประการ 
ข้อไหนจำเป็นที่สดุ 
ในการรับมือภัยพิบัติ

และภาวะฉุกเฉิน 

๑) การเตรียมรับมือภัยพิบัติและ

รับมือภาวะฉุกเฉิน  
 

๒ นาที 

๒) การจัดการภัยพิบัติและเกิด

ภาวะฉุกเฉิน  
 

๑ นาที 
๓) การฟื้นฟูสภาพหลังการเกิดภัย

พิบัติและเกิดภาวะฉุกเฉิน  
 

๒ นาที 
๓. เครือข่ายร่วม

สร้างชุมชนท้องถิ่น

น่าอยู่จะมีการสาน

พลัง ๔ สาน (สาน

พลังพื้นที่ สานพลัง

ผู้นำ สานพลัง

นวัตกรรม สานพลัง

องค์กร) ในประเด็น 
“การรับมือภัยพิบัติ

และภาวะฉุกเฉิน” 
อย่างไร 
 

๑) การดำเนินงานรับมือภัยพิบัติ

และรับมือภาวะฉุกเฉิน มีการสาน

พลัง ๔ สาน อย่างไร 
   -  ส านพล ั งพ ื ้ น ท ี ่  (ภ าย ใ น 
ภายนอกพื้นที)่  
   - สานพลังผู้นำ 
(การ เ ร ี ยนร ู ้  การม ี ส ่ วนร ่ วม 
ปฏิบัติการจริง) 
  - สานพลังนวัตกรรม  
( น ว ั ต ก ร ร ม เ ช ิ ง ร ะ บ บ  เ ชิ ง
กระบวนการ เชิงเทคนิค) 
  - สานพลังองค์กร 
 ( เสร ิมงาน  เสร ิมบทบาท  key 
actor เจ ้าของงาน  ผ ู ้ ร ่วม  หนุน

ภารกิจ) 

 
 
 
 
 
 
 

๕ นาที 

๔. อยากเห็นทศิทาง

ในการรับมือภัยพิบัติ

และรับมือภาวะ

ฉุกเฉินของเครือข่าย

ร่วมสร้างชุมชน

ท้องถิ่นน่าอยู่เป็น

อย่างไร 

๑) การดำเนินงานรับมือภัยพิบัติ

และรับมือภาวะฉุกเฉินในปัจจุบัน

เป็นอย่างไร   
    - การเตรียมรับมือภัยพิบัติและ

รับมือภาวะฉุกเฉิน 
    - การจัดการภัยพิบัติและเกิด

ภาวะฉุกเฉิน 
    - การฟื้นฟูสภาพหลังการเกิดภัย

พิบัติและเกิดภาวะฉุกเฉิน  

 
 

๓ นาที 

๒) ในอนาคตอยากเห็นเครือข่าย

ดำเนินการรับมือภัยพิบัติและรับมือ

ภาวะฉุกเฉินเป็นอย่างไร 
    - การเตรียมรับมือภัยพิบัติและ

รับมือภาวะฉุกเฉิน 
    - การจัดการภัยพิบัติและเกิด

ภาวะฉุกเฉิน 
    - การฟื้นฟูสภาพหลังการเกิดภัย

พิบัติและเกิดภาวะฉุกเฉิน 

 
 
 

๒ นาที 

 
 



 
 

๒๐ 

๓) ระดมความคิดเห็น ตามประเด็นคำถามข้อท่ี ๑ ใช้เวลา ๑๕ นาที 
๔) กระบวนกรประจำกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มแจกบัตรคำสำหรับตอบคำถามข้อท่ี ๑  
๕) ผู้มาเรียนรู้เขียนคำตอบในบัตรคำ ข้อท่ี ๑  
๖) กระบวนกรเก็บบัตรคำเพ่ือให้ทีมวิชาการสรุปคำตอบข้อท่ี ๑  
๗) ทีมวิชาการประจำกลุ่มย่อยเขียนตารางสรุป เพื่อเขียนคำตอบจากบัตรคำสำหรับโหวตคะแนน

ในข้ันตอนท่ี ๓ ดัง ตารางท่ี ๓   
ตารางท่ี ๓ ตารางสำหรับการโหวตคำถามข้อท่ี ๑ ผู้นำต้องทำอย่างไรในการร่วมขับเคล่ือนการรับมือภัยพิบัติ

และรับมือภาวะฉุกเฉินจึงจะสำเร็จ  

ข้อ รายการ 
คะแนน 

รวม

คะแนน ๑๐๐ 
ส้ม 

๕๐ 
ชมพ ู

๑๐ 
เขียว 

๑.      
๒.      
๓.      
๔      
๕      

  
   คำถามข้อที่ ๒ คุณลักษณะของผู้นำใน ๑๐ ประการ ข้อไหนจำเป็นที่สุด ในการรับมือภัยพิบัติและ

รับมือภาวะฉุกเฉิน 
 ๑) ผู้ดำเนินรายการอธิบาย คำถามข้อที่ ๒ คุณลักษณะของผู้นำใน ๑๐ ประการ ข้อไหนจำเป็น

ท่ีสุด ในการรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน 
 (๑) คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

(๒) ต้ังใจเอาใจใส่รับผิดชอบหน้าท่ี 
(๓) ซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
(๔) รักษาไว้ซ่ึงคุณธรรม มีจริยธรรม ไม่ขัดต่อศีลธรรม ประเพณี 
(๕) ประพฤติตนให้เป็นท่ียอมรับนับถือจากสังคม 
(๖) เรียนรู้และพัฒนางานด้วยข้อมูลและใช้ข้อมูลในการพัฒนางาน  
(๗) คิดริเร่ิมสร้างสรรค์หาทางออกให้ชุมชน ท้องถ่ิน และไม่หยุดน่ิง 
(๘) ร่วมสร้างผู้นำชุมชนท้องถ่ินรุ่นใหม่ 
(๙) สร้างและสานเครือข่ายในหลากหลายลักษณะ 
(๑๐) ทำงานร่วมกับทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน  

๒) วิทยากรประจำกลุ่มย่อย (case กระตุ้น) พูดชี้นำในกลุ่ม ใช้เวลา ๕ นาทีตามประเด็นคำถามใน

แบบฟอร์มการพูดช้ีนำเพ่ือกระตุ้น (case กระตุ้น) ดัง ตารางท่ี ๒   
๓) ระดมความคิดเห็น ตามประเด็นคำถามข้อท่ี ๒ ใช้เวลา ๑๕ นาที 
๔) กระบวนกรประจำกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มแจกบัตรคำสำหรับตอบคำถามข้อท่ี ๒  
๕) ผู้มาเรียนรู้เขียนคำตอบในบัตรคำ ข้อท่ี ๒ 
๖) กระบวนกรเก็บบัตรคำเพ่ือให้ทีมวิชาการสรุปคำตอบข้อท่ี ๒  
๗) ทีมวิชาการประจำกลุ่มย่อยเขียนตารางสรุป เพื่อเขียนคำตอบจากบัตรคำสำหรับโหวตคะแนน

ในข้ันตอนท่ี ๓ ดัง ตารางท่ี ๔   
 
 
 
 
 



 
 

๒๑ 

ตารางท่ี ๔ ตารางสำหรับการโหวตคำถามข้อท่ี ๒ คุณลักษณะของผู้นำใน ๑๐ ประการ ข้อไหนจำเป็นท่ีสุด ใน
การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน 

ข้อ รายการ 
คะแนน 

รวม

คะแนน ๑๐๐ 
ส้ม 

๕๐ 
ชมพ ู

๑๐ 
เขียว 

๑.      
๒.      
๓.      
๔      
๕      

 
 คำถามข้อที่ ๓ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่จะมีการสานพลัง ๔ สาน (สานพลังพื้นท่ี 
สานพลังผู้นำ สานพลังนวัตกรรม สานพลังองค์กร) ในประเด็น “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” 
อย่างไร 
 ๑) ผู้ดำเนินรายการอธิบาย คำถามข้อที่ ๓ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่จะมีการสาน
พลัง ๔ สาน (สานพลังพื้นที่ สานพลังผู้นำ สานพลังนวัตกรรม สานพลังองค์กร) ในประเด็น “การรับมือภัย
พิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” อย่างไร 
 ๒) วิทยากรประจำกลุ่มย่อย (case กระตุ้น) พูดชี้นำในกลุ่ม ใช้เวลา ๕ นาทีตามประเด็นคำถามใน
แบบฟอร์มการพูดช้ีนำเพ่ือกระตุ้น (case กระตุ้น) ดัง ตารางท่ี ๒     

๓) ระดมความคิดเห็น ตามประเด็นคำถามข้อท่ี ๓ ใช้เวลา ๑๕ นาที 
๔) กระบวนกรประจำกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มแจกบัตรคำสำหรับตอบคำถามข้อท่ี ๓  
๕) ผู้มาเรียนรู้เขียนคำตอบในบัตรคำ ข้อท่ี ๓ 
๖) กระบวนกรเก็บบัตรคำเพ่ือให้ทีมวิชาการสรุปคำตอบข้อท่ี ๓  
๗) ทีมวิชาการประจำกลุ่มย่อยเขียนตารางสรุป เพื่อเขียนคำตอบจากบัตรคำสำหรับโหวตคะแนน

ในข้ันตอนท่ี ๓ ดัง ตารางท่ี ๕  
ตารางที่ ๕ ตารางสำหรับการโหวตคำถามข้อที่ ๓ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่จะมีการสานพลัง ๔ 
สาน (สานพลังพื้นท่ี สานพลังผู้นำ สานพลังนวัตกรรม สานพลังองค์กร) ในประเด็น “การรับมือภัยพิบัติและ
รับมือภาวะฉุกเฉิน” อย่างไร  

ข้อ รายการ 
คะแนน 

รวม

คะแนน ๑๐๐ 
ส้ม 

๕๐ 
ชมพ ู

๑๐ 
เขียว 

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

 
 
 



 
 

๒๒ 

 คำถามข้อที่ ๔ อยากเห็นทิศทางในการรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉินของเครือข่ายร่วม
สร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่เป็นอย่างไร 
 ๑) ผู้ดำเนินรายการอธิบาย คำถามข้อที่ ๔ อยากเห็นทิศทางในการรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะ
ฉุกเฉินของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่เป็นอย่างไร 

๒) วิทยากรประจำกลุ่มย่อย (case กระตุ้น) พูดชี้นำในกลุ่ม ใช้เวลา ๕ นาทีตามประเด็นคำถามใน

แบบฟอร์มการพูดช้ีนำเพ่ือกระตุ้น (case กระตุ้น) ดัง ตารางท่ี ๒    
๓) ระดมความคิดเห็น ตามประเด็นคำถามข้อท่ี ๓ ใช้เวลา ๑๕ นาที 
๔) กระบวนกรประจำกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มแจกบัตรคำสำหรับตอบคำถามข้อท่ี ๓  
๕) ผู้มาเรียนรู้เขียนคำตอบในบัตรคำ ข้อท่ี ๓ 
๖) กระบวนกรเก็บบัตรคำเพ่ือให้ทีมวิชาการสรุปคำตอบข้อท่ี ๓  
๗) ทีมวิชาการประจำกลุ่มย่อยเขียนตารางสรุป เพื่อเขียนคำตอบจากบัตรคำสำหรับโหวตคะแนน

ในข้ันตอนท่ี ๓ ดัง ตารางท่ี ๖   
ตารางท่ี ๖ ตารางสำหรับการโหวตคำถามข้อท่ี ๔  อยากเห็นทิศทางในการรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะ

ฉุกเฉินของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่เป็นอย่างไร 

ข้อ รายการ 
คะแนน 

รวม

คะแนน ๑๐๐ 
ฟ้า 

๕๐ 
ชมพ ู

๑๐ 
เขียว 

๑.      
๒.      
๓.      
๔      
๕      

 
  ข้ันตอนท่ี ๒ อธิบายคำตอบ ๔ ข้อ 

กระบวนกรประจำกลุ่มย่อยอธิบายผลสรุปคำตอบข้อท่ี ๑ ข้อท่ี ๒ ข้อท่ี ๓ และข้อท่ี ๔ หลังจากน้ัน
ให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย ใช้เวลา ๔ นาที  

 ข้ันตอนท่ี ๓ โหวตเลือก ๓ อันดับ 
 สมาชิกกลุ่มโหวตเลือก ๓ อันดับของคำถามทั้ง ๔ ข้อ โดยใช้สติ๊กเกอร์สีติดให้คะแนน ในตารางท่ี

กำหนด คนละ ๓ สีๆละ ๔ ดวง รวม ๑๒ ดวง ดังน้ี  
 สีส้ม    มีค่าเท่ากับ ๑๐๐ คะแนน  
 สีชมพู มีค่าเท่ากับ    ๕๐ คะแนน  
 สีเขียว มีค่าเท่ากับ    ๑๐ คะแนน  

  ข้ันตอนท่ี ๔ หาข้อสรุปภาพรวม 
สรุปผลคะแนนแต่ละข้อคำถามทั้ง ๑๐ กลุ่มเพื่อเป็นภาพรวมของโซนที่ ๑ การรับมือภัยพิบัติและ

รับมือภาวะฉุกเฉิน โดยนำผลการโหวต ๓ อันดับแรกของคำถามแต่ละข้อ ในแต่ละกลุ่มย่อยมาวิเคราะห์ความ
เหมือนความต่าง ในข้อที่เหมือนกันให้นำคะแนนมารวมกัน และข้อที่ต่างกันให้นำมาเขียนต่อเป็นลำดับถัดไป
และจัดลำดับคะแนน ๓ อันดับแรกเป็นภาพรวมของห้อง เพื่อนำไปทำสไลด์เตรียมประมวล ๑๐ เรื่องสำคัญ

ของผู้นำชุมชนท้องถ่ิน ในวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.ดัง ตารางท่ี ๗ - ๑๐  
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๓ 

ตารางท่ี ๗ ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของคำถามข้อท่ี ๑ ผู้นำต้องทำอย่างไรในการร่วม
ขับเคล่ือนการรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉินจึงจะสำเร็จ  

ข้อ รายการ 

คะแนน 
รวม

คะแนน อันดับ 

ก
ล
ุ่ม

 ๑
 

ก
ล
ุ่ม

 ๒
 

ก
ล
ุ่ม

 ๓
 

ก
ล
ุ่ม

 ๔
 

ก
ล
ุ่ม

 ๕
 

ก
ล
ุ่ม

 ๖
 

ก
ล
ุ่ม

 ๗
 

ก
ล
ุ่ม

 ๘
 

ก
ล
ุ่ม

 ๙
 

ก
ล
ุ่ม

 ๑
๐
 

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

 
ตารางที่ ๘ ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของคำถามข้อท่ี ๒  คุณลักษณะของผู้นำใน ๑๐ ประการ 
ข้อไหนจำเป็นท่ีสุด ในการรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน 

ข้อ รายการ 

คะแนน 
รวม

คะแนน อันดับ 

ก
ล
ุ่ม

 ๑
 

ก
ล
ุ่ม

 ๒
 

ก
ล
ุ่ม

 ๓
 

ก
ล
ุ่ม

 ๔
 

ก
ล
ุ่ม

 ๕
 

ก
ล
ุ่ม

 ๖
 

ก
ล
ุ่ม

 ๗
 

ก
ล
ุ่ม

 ๘
 

ก
ล
ุ่ม

 ๙
 

ก
ล
ุ่ม

 ๑
๐
 

๑. ค ำ น ึ ง ถ ึ ง ป ร ะ โ ย ช น์

ส ่ ว น ร ว ม ม า ก ก ว่ า

ประโยชน์ส่วนตน 

            

๒. ตั้งใจเอาใจใส่รับผิดชอบ

หน้าที ่
            

๓. ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

            

๔ รักษาไว้ซึ ่งคุณธรรม มี

จ ร ิ ยธรรม  ไ ม ่ ข ั ดต่ อ

ศีลธรรม ประเพณ ี

            

๕. ประพฤต ิตนให ้ เป ็นที่

ยอมรับนับถือจากสังคม 
            

๖. เร ียนรู ้และพัฒนางาน

ด้วยข้อมูลและใช้ข้อมูล

ในการพัฒนางาน  

            

๗. คิดริเริ ่มสร้างสรรค์หา

ท า ง อ อ ก ใ ห ้ ช ุ ม ช น 
ท้องถิ่น และไม่หยุดนิ่ง 

            

๘. ร ่วมสร ้างผ ู ้นำช ุมชน

ท้องถิ่นรุ่นใหม ่
            

๙. สร้างและสานเครือข่าย

ในหลากหลายลักษณะ 
            

๑๐. ทำงานร่วมกับทุกฝ่าย 
ทุกภาคส่วน 

            



 
 

๒๔ 

  
ตารางที่ ๙ ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของคำถามข้อที่ ๓ เครือข่ายชุมชนร่วมสร้างท้องถิ่นน่า

อยู่จะมีการสานพลัง ๔ สาน (สานพลังพื้นที่ สานพลังผู้นำ สานพลังนวัตกรรม สานพลังองค์กร) ในประเด็น 
“การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” อย่างไร 

ข้อ รายการ 

คะแนน 
รวม

คะแนน อันดับ 
ก
ล
ุ่ม

 ๑
 

ก
ล
ุ ม่

 ๒
 

ก
ล
ุ่ม

 ๓
 

ก
ล
ุ่ม

 ๔
 

ก
ล
ุ่ม

 ๕
 

ก
ล
ุ่ม

 ๖
 

ก
ล
ุ่ม

 ๗
 

ก
ล
ุ่ม

 ๘
 

ก
ล
ุ่ม

 ๙
 

ก
ล
ุ่ม

 ๑
๐
 

๑.              
๒.              
๓.              
๔              
๕.              
๖.              
๗.              

 
ตารางที่ ๑๐ ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของคำถามข้อที่ ๔ อยากเห็นทิศทางในการรับมือภัย
พิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉินของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่เป็นอย่างไร 

ข้อ รายการ 

คะแนน 
รวม

คะแนน อันดับ 

ก
ล
ุ่ม

 ๑
 

ก
ล
ุ่ม

 ๒
 

ก
ล
ุ่ม

 ๓
 

ก
ล
ุ่ม

 ๔
 

ก
ล
ุ่ม

 ๕
 

ก
ล
ุ่ม

 ๖
 

ก
ล
ุ่ม

 ๗
 

ก
ล
ุ่ม

 ๘
 

ก
ล
ุ่ม

 ๙
 

ก
ล
ุ่ม

 ๑
๐
 

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

 



 
 

๒๕ 

 
แผนภาพท่ี ๒ กิจกรรมร่วมกำหนดทิศทาง “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน 
 

 
แผนภาพท่ี ๓ แผนผังห้อง โซน ๑ การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน 
 
 
 
 

  

ร่วมกำหนดทิศทาง “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน”

อธิบายคำตอบ
ทั้ง ๔ ข้อ

โหวต 
เลือก ๓ อันดับ

หาข้อสรุป
ภาพรวม

ข้อ รายการ คะแนน
๑๐๐ ๕๐ ๑๐ รวม

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

ผู้นำทำอย่างไรในการรับมือ

ภัยพิบัติและรับมือภาวะ

ฉุกเฉินจึงจะสำเร็จ

คุณลักษณะของผู้นำใน ๑๐ 
ประการ ข้อไหนจำเป็นที่สุด 
ในการรับมือภัยพิบัติและ
รับมือภาวะฉุกเฉิน

อยากเห็นทิศทางการรับมือภัยพิบัติ

และรับมือภาวะฉุกเฉินของเครือข่าย

ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เป็น
อย่างไร 

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่า

อยู่จะสานพลัง(พลังพื้นที่ พลังผู้นำ 
พลังนวัตกรรม และพลังองค์กร) ใน
การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะ

ฉุกเฉินอย่างไร

๑

๒ ๔

๓
คำถาม

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ผู้มาเรียนรู้ ๓๐๐ คน  แบ่งเป็น ๑๐ กลุ่ม ๆละ ๓๐ คน

๑. อธิบาย
คำถาม

๒. พูดช้ีนำ

๓. ระดม
ความคิด ๔. แจก

บัตรคำ

๕. เขียน
บัตรคำ

๖. เก็บ
บัตรคำ

๗ . เขียน
คำตอบ
ลงตาราง

เรียนรู้จาก 
คำถาม ๔ ข้อ
ใช้เวลา ๘๐ นาที

ใช้เวลา ๑๐ นาที ใช้เวลา ๑๐ นาทีใช้เวลา ๑๐ นาที



 
 

๒๖ 

   ๒. การมอบหมายหน้าท่ีในการจัดการห้องย่อย 
 ๒.๑ การมอบหมายบทบาทหน้าท่ีในการจัดการกลาง 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
๑. นางสาวพัชร ีมีวัฒนะ นักวิชาการ

โครงการ 
องค์การบริหารส่วน

ตำบลบางคนที 
อำเภอบางคนที 
จังหวัด

สมุทรสงคราม 

๐๙-๘๓๑๕-๒๓๘๓ ประสานงานกลาง 

๒. นางจุธาลักษณ ์แก้วมะไฟ นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชน

(ศวช.) คณะ

พยาบาลศาสตร ์

๐๙-๘๕๘๔-๙๑๗๗ กระบวนการห้องย่อย 
สรุปประเด็นและเตรียม

ข้อมูลในการประมวลผล

และสรุปภาพรวม 
๓. นางสาวบัวหลัน หินแก้ว นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชน

(ศวช.) คณะ

พยาบาลศาสตร ์

๐๙-๘๘๓๐-๕๐๔๗ กระบวนการห้องย่อย 
สรุปประเด็นและเตรียม

ข้อมูลในการประมวลผล

และสรุปภาพรวม 
 

 ๒.๒ ดำเนินรายการ/ พิธีกรโซน ๑  
ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
๑. ผศ.ดร. 

พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุล

ชัย 

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาระบบ

สุขภาพชุมชน

(ศวช.) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชน

(ศวช.)คณะพยาบาล

ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๘-๑๓๙๒-๐๐๑๖ ผูจ้ัดการโซน 
 

๒. นายทนงศักดิ์ ขันแข็ง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน

ตำบลตำหนักธรรม 
อำเภอหนองม่วงไข่ 
จังหวัดแพร ่

๐๘-๐๐๗๔-๒๘๐๐ พิธีกร 
จัดทำสคริปพิธีกร 

๓. อาจารย์ ดร.อรุณณ ี
ใจเที่ยง 

ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาระบบ

สุขภาพชุมชน

(ศวช.) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชน

(ศวช.)คณะพยาบาล

ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๘-๑๗๙๙-๔๘๗๙ ผู้ดำเนินรายการ/สรุป

ประมวลผลภาพรวม

ประจำโซน ๑ การรับมือ

ภัยพิบัติและรับมือภาวะ

ฉุกเฉิน 
๔. อาจารย์  

ดร.รัตน์ดาวรรณ 
คลังกลาง 

ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาระบบ

สุขภาพชุมชน

(ศวช.) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชน

(ศวช.)คณะพยาบาล

ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๘-๑๐๕๖-๗๕๘๕ วิทยากรรายงานผล 
“การรับมือภัยพิบัติและ

รับมือภาวะฉุกเฉิน” 

๕. นางจุธาลักษณ ์แก้ว

มะไฟ 
นักวิชาการ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชน

(ศวช.)คณะพยาบาล

ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๙-๘๕๘๔-๙๑๗๗ จัดเตรียม Slide 
นำเสนอ Leader Talk 

๖. นางสาวบัวหลัน หิน

แก้ว 
นักวิชาการ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชน

(ศวช.)คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

๐๙-๘๘๓๐-๕๐๔๗ ดูแลวิทยากร/ควบคุม

เวที Control/ Slide  



 
 

๒๗ 

ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๗. นางสาวมาลิณ ี เนตร

สุวรรณ 
นักพัฒนาชุมชน

ชำนาญการ 
เทศบาลตำบลบ้าน

ดอน อำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

๐๘-๙๒๑๑-๗๒๔๓ บันทึกละเอียด Leader 
Talk 

๘. นางสาวกาญจนา พิศ

แพว 
ผู้ช่วยนักวชิาการ

ศึกษา 
องค์การบริหารส่วน

ตำบลท่างาม อำเภอ

อินทร์บุรี จังหวัด

สิงห์บุร ี

๐๘-๗๓๗๔-๓๓๘๑ 
 

บันทึกละเอียด Leader 
Talk 

  
 ๒.๓ การมอบหมายบทบาทหน้าท่ีในการจัดการกลุ่มย่อยท่ี ๑ 
ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
๑. นายกนกศักดิ์ ดวง

แก้วเรือน  
นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล

แม่ทา 

องค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่ทา  
อำเภอแม่ออน  
จังหวัดเชียงใหม ่

๐๘-๑๗๖๔-๖๘๓๕ ๑) วิทยากร case 
กระตุ้น 

๒. นางสาวอาร ี วรรณ 
สงวนกิจ 
  

หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วน

ตำบลวังใหม่ 
อำเภอนายายอาม  
จังหวัดจันทบุร ี

๐๘-๙๘๓๑-๑๔๕๘ ๒) ผู้นำชวนคุยกระตุ้น

ตามข้อคำถาม 

๓. นายธนภัทร  
ทวยจัด 
  

ผู้อำนวยการกอง

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วน

ตำบลวังใหม่  
อำเภอนายายอาม  
จังหวัดจันทบุร ี

๐๙-๕๖๔๕-๐๓๖๘ ๓) บันทึกฟลิปชาร์จ 

๔. ว่าที ่ ร.ต.หญิงโสภา

วรรณ ติณชาติ 
 

ผู ้ช ่วยนักป้องกัน

บรรเทาสาธารณ

ภัย 
 

องค์การบรหิารส่วน

ตำบลวังใหม่  
อำเภอนายายอาม  
จังหวัดจันทบุร ี

๐๘-๐๖๓๗-๘๖๐๒ ๔) ผู้บันทึกบัตรคำ 

๕. นางจิรัชญา  
กลีบจงกล 
  

รองปลัด องค์การ

บริหารส่วนตำบล

บางคนที 

องค์การบริหารส่วน

ตำบลบางคนที  
อำเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

๐๘-๗๙๗๗-๘๘๑๓ ๕) ทีมว ิชาการสรุป

ภาพรวม 

๖. นางวนดิา ศรี

พรหมษา 
นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชน

(ศวช.)  
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๘-๖๒๒๐-๑๐๘๐ ๖) รวบรวมผลสรุป 

 
      ๒.๔ การมอบหมายบทบาทหน้าท่ีในการจัดการกลุ่มย่อยท่ี ๒ 
ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
๑. นายชัยรตัน์ ทองใบ 

 
 

นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล

ร่องเคาะ 

องค์การบริหารส่วน

ตำบลร่องเคาะ   
อำเภอวังเหนือ 
จังหวัดลำปาง 

๐๘-๒๘๙๑-๙๖๒๕ ๑) วิทยากร case 
กระตุ้น 

๒. นางสาวณิชากร อิน

อ่อน 
  

ผู้อำนวยการกอง

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วน

ตำบลเสม็ดใต ้  
อำเภอบางคล้า  

๐๘-๙๘๕๖-๖๙๔๓ ๒) ผู้นำชวนคุยกระตุ้น

ตามข้อคำถาม 



 
 

๒๘ 

ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
 จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

๓. นางสาวโนรี  
มิตรานนท์ 
 

ผู ้ช ่วยน ักพ ัฒนา

ชุมชน 
 

องค์การบริหารส่วน

ตำบลเสม็ดใต ้  
อำเภอบางคล้า  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๐๘-๙๑๗๔-๑๒๐๖ ๓) บันทึกฟลิปชาร์จ 

๔. นางสาวสุนิสา  
สุขสวัสดิ ์
 

 องค์การบริหารส่วน

ตำบลเสม็ดใต ้  
อำเภอบางคล้า  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๐๘-๙๑๗๔-๑๒๐๖ ๔) ผู้บันทึกละเอียด 

๕. นางสาวสุวภัทร ทอง

จันทร ์
 

น ั ก ว ิ เ ค ร า ะ ห์

นโยบายและแผน 
 

สภาเกษตรจ ั งหวัด

ลพบุร ี  
อำเภอเมืองลพบุร ี
จังหวัดลพบุร ี

๐๘-๙๕๓๗-๙๑๗๓ ๕) ทีมว ิชาการสรุป

ภาพรวม 

๖. นางวนิดา ศรี

พรหมษา 
นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชน

(ศวช.)คณะพยาบาล

ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๘-๖๒๒๐-๑๐๘๐ ๖) รวบรวมผลสรุป 

 
      ๒.๕ การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการจัดการกลุ่มย่อยที ่๓  
ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
๑. นายจตุรงค์ ชื่นตา 

 
 

นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล

หนองหม ี  

องค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองหม ี 
ตำบลหนองหม ี 
อำเภอกุดชุม  
จังหวัดยโสธร 

๐๙-๖๖๕๙-๘๕๖๘  
 

๑) วิทยากร case 
กระตุ้น 

๒. นางสาวปิยวรรณ รัก
ญาต ิ  
 

พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน

ตำบลบึงคอไห  
อำเภอลำลูกกา  
จังหวัดนครนายก 

๐๖-๓๑๘๖-๗๘๖๑ ๒) ผู้นำชวนคุยกระตุ้น

ตามข้อคำถาม 

๓ นายดนุสรณ์  
พิรักษา 
 

พนักงานจ้างเหมา  
 

เทศบาลตำบลบ้าน

ดอน  
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

๐๖-๑๑๔๘-๑๕๖๐ ๓) บันทึกฟลิปชาร์จ 

๔. นางสาวฉัตรสุดา 
สุทธินนท ์  
 
 

พนักงานจ้าง 
 

องค์การบริหารส่วน

ตำบลบึงคอไห  
อำเภอลำลูกกา  
จังหวัดนครนายก 

๐๙-๒๖๒๖-๙๕๓๙ ๔) ผู ้บ ันทึกบัตรคำ/
อำนวยความสะดวก

กลุ่มย่อย 

๕. นางวนิดา ศรี

พรหมษา 
นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชน

(ศวช.)คณะพยาบาล

ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๘-๖๒๒๐-๑๐๘๐ ๖) รวบรวมผลสรุป 

 
 



 
 

๒๙ 

      ๒.๖ การมอบหมายบทบาทหน้าท่ีในการจัดการกลุ่มย่อยท่ี ๔ 
ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
๑. นางสุขกาย ผลนาค 

  
 

ปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบล

สร้างถ่อ 

องค์การบริหารส่วน

ตำบลสร้างถ่อ  
ตำบลสร้างถ่อ  
อำเภอเขื่องใน  
จังหวัดอุบลราชธาน ี

๐๘-๙๘๔๔-๘๕๘๐ 
 

๑)วิทยากร case 
กระตุ้น 

๒. นางฐิติกา   
บุตรปรารมภ ์
  
  

หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วน

ตำบลลราชสถิตย์

อำเภอไชยโย   
จังหวัดอ่างทอง 

๐๘-๙๕๓๘-๙๑๓๗ ๒) ผู้นำชวนคุยกระตุ้น

ตามข้อคำถาม 

๓. นายนิรันดร์  
ปานศรี 
  
 

นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วน

ตำบลลราชสถ ิ ตย์

อำเภอไชยโย   
จังหวัดอ่างทอง 

๐๘-๒๙๒๗-๗๘๙๘ ๓) บันทึกฟลิปชาร์จ 

๔. นางสาวพิมพวิภา 
นาคเถื่อน 

 สภาเกษตรจังหวัด

ลพบุร ี
อำเภอเมืองลพบุร ี
จังหวัดลพบุร ี

 ๔) ผู้บันทึกละเอียด 

๕. น า ง ส า ว พ ิ ศ ภ รณ์  
วัฒนวรางศิกูร 
  
 

น ั ก ว ิ เ ค ร า ะ ห์

นโยบายและแผน 
 

องค์การบริหารส่วน

ตำบลลราชสถ ิ ตย์

อำเภอไชยโย   
จังหวัดอ่างทอง 

๐๘ -๑๗๒๑-๘๕๒๘ ๕) ทีมว ิชาการสรุป

ภาพรวม 

๖. นายวิวินท ์ปุรณะ นักวิชาการ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชน

(ศวช.)คณะพยาบาล

ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๘-๕๔๕๙-๓๔๒๐ ๖) รวบรวมผลสรุป 

 
 ๒.๗ การมอบหมายบทบาทหน้าท่ีในการจัดการกลุ่มย่อยท่ี ๕ 
ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
๑. นายเกียรตศิักดิ ์กุด

นอก      
อาสาสมัคร

ป้องกันฝ่ายพล

เรือน  

เทศบาลตำบลธาตุ

ทอง  
อำเภอภูเขียว  
จังหวัดชัยภูม ิ 

๐๖-๒๑๙๘-๒๙๖๐ ๑)วิทยากร case 
กระตุ้น 

๒. นางสาวมลฤดี  
โพธิโต 

นักพัฒนาชุมชน  
 

องค์การบริหารส่วน

ตำบลท่างาม  
อำเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุร ี

๐๘-๓๑๕๕-๒๐๖๔ ๓) ผู้นำชวนคุยกระตุ้น

ตามข้อคำถาม 

๓. นางสาวดุษณีย์ รอง

กลัด 
รองปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบล 
องค์การบริหารส่วน

ตำบลท่างาม อำเภอ

อินทร์บุรี จังหวัด

สิงห์บุร ี

๐๘-๑๘๘๙-๘๘๖๕ ๔) บันทึกฟลิปชาร์จ/ผู้

บันทึกบัตรคำ/อำนวย

ความสะดวกกลุ่มย่อย 

๔. นายวิวินท ์ปุรณะ นักวิชาการ 
 

ศูนย์วิจยัและพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชน

(ศวช.)คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

๐๘-๕๔๕๙-๓๔๒๐ ๖) รวบรวมผลสรุป 



 
 

๓๐ 

ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 ๒.๘ การมอบหมายบทบาทหน้าท่ีในการจัดการกลุ่มย่อยท่ี ๖ 
ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
๑. นายคำพร แสงระวี 

 
กำนันตำบลดุสิต คณะกรรมการพัฒนา

ตำบลดุสิต  
อำเภอถ้ำพรรณรา  
จังหวดั

นครศรีธรรมราช 

๐๘-๑๘๙๓-๘๘๖๘ ๑)วิทยากร case 
กระตุ้น 

๒. นางสาวปราณี แดง

เขียว 
 
 

นักวิชาการ 
RECAP 
 

เทศบาลตำบลพระ

แท่น  
อำเภอท่ามะกา  
จังหวัดกาญจนบุร ี

๐๘-๔๘๐๒-๖๒๒๕ ๒) ผู้นำชวนคุยกระตุ้น

ตามข้อคำถาม 

๓. นางปัทมา  
บุญส่วน 
 

นักวิชาการ 
RECAP 

องค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านข่อย  
อำเภอเมืองลพบุร ี 
จังหวัดลพบุร ี

๐๙-๒๓๘๖-๗๖๔๔ ๓) บันทึกฟลิปชาร์จ 

๔. นายประจักร สนาม

ทอง 
  
  

นักวิชาการ 
TCNAP 

องค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านข่อย  
อำเภอเมืองลพบุร ี 
จังหวัดลพบุร ี

๐๙-๐๘๙๕-๒๓๑๗ ๔) ผู้บันทึกละเอียด 

๕. นายสุนทร  
เพียรทอง 
 

นักสื่อสาร  
 

เทศบาลตำบลพระ

แท่น  
อำเภอท่ามะกา  
จังหวัดกาญจนบุร ี

๐๘-๗๐๑๖-๕๙๙๓ ๕) ทีมว ิชาการสรุป

ภาพรวม 

๖. นายวิวินท ์ปุรณะ นักวิชาการ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชน

(ศวช.)คณะพยาบาล

ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๘-๕๔๕๙-๓๔๒๐ ๖) รวบรวมผลสรุป 

 
 ๒.๙ การมอบหมายบทบาทหน้าท่ีในการจัดการกลุ่มย่อยท่ี ๗  
ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
๑. นายณัฐพงศ์ บุญเกิด 

 
สมาชิกสภา

เทศบาลตำบล

ปากนคร 

ตำบลปากนคร  
อำเภอเมือง   
จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

๐๘-๑๘๙๓-๘๘๖๘ ๑)วิทยากร case 
กระตุ้น 

๒. นางรักษ์ชนก  
หัสพมิพ์ 
 

พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ 
 

องค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองบัว  
อำเภอนามน  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

 ๒) ผู้นำชวนคุยกระตุ้น

ตามข้อคำถาม 

๓. นางวราพรณ์ อุดมสัย 
  
 

ครูผู้ดูแลเด็ก องค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองบัว  
อำเภอนามน  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

 ๓) บันทึกฟลิปชาร์จ 



 
 

๓๑ 

ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
๔. นางสาววรรณณิษา  

แดนคงยิ่ง 
  
 

พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกลาง

หมื่น  
อำเภอเมืองกาฬสินธุ ์
จังหวัดกาฬสินธุ ์

 ๔) ผู้บันทึกละเอียด 

๕. นางสาวสไบแพร เศษ

สุวรรณ ์
 

พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ 
 

เทศบาลตำบลกลาง

หมื่น 
อำเภอเมืองกาฬสินธุ ์
จังหวัดกาฬสินธุ ์

 ๕) ทีมว ิชาการสรุป

ภาพรวม 

๖. นางจุธาลักษณ์ แก้ว

มะไฟ 
นักวิชาการ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชน

(ศวช.)คณะพยาบาล

ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๙-๘๕๘๔-๙๑๗๗ ๖) รวบรวมผลสรุป 

 
 ๒.๑๐ การมอบหมายบทบาทหน้าท่ีในการจัดการกลุ่มย่อยท่ี ๘  
ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
๑. นายธนโชติ มีบัว กำนันตำบลเขาไร  คณะกรรมการพัฒนา

ตำบลเขาไร 
อำเภอทุ่งสง  
จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

๐๘-๘๔๕๑-๖๒๖๒ 
 

๑)วิทยากร case 
กระตุ้น 

๒. นางสาวอัมภาพันธุ ์
แสงเดช 
 

นักพัฒนาชุมชน

ชำนาญการ 
องค์การบริหารส่วน

ตำบลวังใหม่  
อำเภอนายายอาม  
จังหวัดจันทบุร ี

๐๙-๒๔๐๓-๓๒๐๘ ๒) ผู้นำชวนคุยกระตุ้น

ตามข้อคำถาม 

๓. นางสาวมาลิณ ี เนตร

สุวรรณ 
  
 

นักพัฒนาชุมชน

ชำนาญการ 
เทศบาลตำบลบ้าน

ดอน  
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

๐๘-๙๒๑๑-๗๒๔๓ ๓) บันทึกฟลิปชาร์จ 

๔. นายรัตนะกูล 
 เห็นประเสริฐ 

เจ้าพนักงาน 
สาธารณสุข 

  
 

เทศบาลตำบลบ้าน

ดอน  
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

๐๙-๔๕๔๖-๘๒๗๑ ๕) ผู้บันทึกบัตรคำ/
อำนวยความสะดวก

กลุ่มย่อย 

๕. นางสาวอุมาภรณ ์
ม่วงเพชร 
 
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ธุรการ  
 

เทศบาลตำบลบ้าน

ดอน  
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

๐๘-๙๕๐๙-๓๑๓๓ ๓) ผู้บันทึกละเอียด 

๖. นางจุธาลักษณ์ แก้ว

มะไฟ 
นักวิชาการ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชน

(ศวช.)คณะพยาบาล

ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๙-๘๕๘๔-๙๑๗๗ ๕) รวบรวมผลสรุป 

 
 
 
 



 
 

๓๒ 

 ๒.๑๑ การมอบหมายบทบาทหน้าท่ีในการจัดการกลุ่มย่อยท่ี ๙ 
ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
๑. นางพัชรี ด่านสกุล 

 
กำนันตำบลถ้ำ

ใหญ ่
คณะกรรมการพัฒนา

ตำบลถ้ำใหญ ่ 
อำเภอทุ่งสง  
จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

๐๘-๒๒๖๘-๖๘๘๙ 
 

๑)วิทยากร case 
กระตุ้น 

๒. นางสาวอิสริยาภรณ ์
ธรรมคุณ  
 

 องค์การบริหารส่วน

ตำบลดวนใหญ่  
อำเภอวังหิน  
จังหวัดศรีสะเกษ 

 ๒) ผู้นำชวนคุยกระตุ้น

ตามข้อคำถาม 

๓. นายวันชัย  
ทุ่งเกรียงไกร 
  
 

นักวิชาการ องค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านข่อย  
อำเภอเมืองลพบุร ี 
จังหวัดลพบุร ี

๐๘-๙๔๓๗-๑๐๙๙ ๓) บันทึกฟลิปชาร์จ 

๔. นายวรพัฒน์  
งามวงศ์รณชัย 
  
 

รองนายก องค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านข่อย  
อำเภอเมืองลพบุร ี 
จังหวัดลพบุร ี

๐๘-๑๖๑๖-๒๓๕๒ ๔) ผู้บันทึกละเอียด 

๕. นางสาวรุ้งนภา ช่างด ี นั ก ว ิ ช า ก า ร

สาธารณสุข 
องคก์ารบริหารส่วน

ตำบลดวนใหญ ่  
อำเภอวังหิน  
จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๐๘-๘๓๑๖-๙๕๒๔ ๖) ท ีมว ิชาการสรุป

ภาพรวม 

๖. นางสาวบัวหลัน  
หินแก้ว 

นักวิชาการ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชน

(ศวช.)คณะพยาบาล

ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๙-๘๘๓๐-๕๐๔๗ ๖) รวบรวมผลสรุป 

 
 ๒.๑๒ การมอบหมายบทบาทหน้าท่ีในการจัดการกลุ่มย่อยท่ี ๑๐ 
ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
๑. นายธรรมนูญ คง

จันทร ์
 
 

กำนันตำบลเคร็ง  
 

คณะกรรมการพัฒนา

ตำบลเคร็ง  
ตำบลเคร็ง  
อำเภอชะอวด  
จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

๐๘-๗๒๖๔-๖๑๒๐  
 

๑)วิทยากร case 
กระตุ้น 

๒. นางสาววาสนา เหลือ

สิงกุล 
 
 
 

หัวหน้าสำนักงาน

ปลัด 
องค์การบริหารส่วน

ตำบลท่างาม  
อำเภออินทร์บุรี   
จังหวัดสิงห์บุร ี

๐๘-๓๕๕๙-๕๔๖๔ ๒) ผู้นำชวนคุยกระตุ้น

ตามข้อคำถาม 

๓. นางสาวกาญจนา พิศ

แพว 
 

ผู้ช่วยนักวิชาการ

ศึกษา 
 

องค์การบริหารส่วน

ตำบลท่างาม  
อำเภออินทร์บุร ี  
จังหวัดสิงห์บุร ี

๐๘-๗๓๗๔-๓๓๘๑ ๓) บันทึกฟลิปชาร์จ 



 
 

๓๓ 

ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
๔. นางสาวจิรณัฐกานต ์

อินตบุตร 
 

นักวิชาการ

การศึกษาชำนาญ

การ 

เทศบาลตำบลวังน้ำ

เย็น  
อำเภอวังน้ำเย็น  
จังหวัดสระแก้ว 

๐๙-๒๕๕๙-๘๖๖๗ ๔) ผู้บันทึกละเอียด

และทีมวิชาการสรุป

ภาพรวม 

๕. นางสาวบัวหลัน หิน

แก้ว 
นักวิชาการ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชน

(ศวช.)คณะพยาบาล

ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๙-๘๘๓๐-๕๐๔๗ ๖) รวบรวมผลสรุป 

 



 
 

๓๔ 

ภาคผนวก ก  
คณะทำงานและบทบาทหน้าท่ี 

เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถ่ิน วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่  
วันท่ี ๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 
(๑) คณะทำงานจัดการกลาง 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
๑. 

    
นางสาวพัชร ีมีวัฒนะ 

นักวิชาการ
โครงการ 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบาง
คนที อำเภอบาง
คนที จังหวัด
สมุทรสงคราม 
 

๐๙-๘๓๑๕-๒๓๘๓ ประสานงานกลาง 

๒. 

 
นางจุธาลักษณ ์แก้วมะไฟ 

นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน
(ศวช.) คณะ
พยาบาลศาสตร ์

๐๙-๘๕๘๔-๙๑๗๗ กระบวนการห้องย่อย 
สรุปประเด็นและเตรียม
ข้อมูลในการประมวลผล
และสรุปภาพรวม 

๓. 

 
นางสาวบัวหลัน หินแก้ว 

นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน
(ศวช.) คณะ
พยาบาลศาสตร ์

๐๙-๘๘๓๐-๕๐๔๗ กระบวนการห้องย่อย 
สรุปประเด็นและเตรียม
ข้อมูลในการประมวลผล
และสรุปภาพรวม 

 
(๒)  ผู้ดำเนินรายการ/ พิธีกรเวทีโซน ๑ ช้ีทิศทางอนาคต “รับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน”  

ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
๑. 

 
ผศ.ดร. 
พีรพงษ ์บุญสวัสดิ์กุลชัย 

รอง
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัย
และพัฒนา
ระบบ
สุขภาพ
ชุมชน
(ศวช.) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน(ศวช.)คณะ
พยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๘-๑๓๙๒-๐๐๑๖ ผู้ดำเนินรายการ 
 

๒. 

 

พนักงาน
จ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม 
อำเภอหนองม่วงไข ่
จังหวัดแพร ่

๐๘-๐๐๗๔-๒๘๐๐ พิธีกร  
 
 
 
 
 



 
 

๓๕ 

ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
นายทนงศักดิ์ ขันแข็ง  

๓. 

 
ดร.อรุณณ ีใจเที่ยง 

อาจารย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน(ศวช.)คณะ
พยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๘-๑๗๙๙-๔๘๗๙ ผู้ดำเนินรายการ/ 
สรุปประมวลผล
ภาพรวมประจำโซน ๑ 
การรับมือภัยพิบัติและ
การรับมือภาวะฉุกเฉิน 

๔. 

 
ดร.รัตน์ดาวรรณ 

คลังกลาง 

อาจารย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน(ศวช.)คณะ
พยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๘-๑๐๕๖-๗๕๘๕ วิทยากรรายงานผล 
“การรับมือภัยพิบัติ
และการรับมือภาวะ
ฉุกเฉิน” 

๕. 

 
นางจุธาลักษณ ์แก้วมะไฟ 

นักวิชาการ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน(ศวช.)คณะ
พยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๙-๘๕๘๔-๙๑๗๗ จัดเตรียม Slide 
นำเสนอ Leader 
Talk 

๖. 

 
นางสาวบัวหลัน หินแก้ว 

นักวิชาการ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน(ศวช.)คณะ
พยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๙-๘๘๓๐-๕๐๔๗ ดูแลวิทยากร/ควบคุม
เวที Control/ Slide  

๗. 

   
นางสาวมาลิณ ี
เนตรสุวรรณ 

นักพัฒนา
ชุมชน
ชำนาญการ 

เทศบาลตำบลบ้านดอน 
อำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุร ี

๐๘-๙๒๑๑-๗๒๔๓ บันทึกละเอียด 
Leader Talk 

๘. 

 
นางสาวกาญจนา 

พิศแพว 

ผู้ช่วย
นักวิชาการ
ศึกษา 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่างาม อำเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุร ี

๐๘-๗๓๗๔-๓๓๘๑ 
 

บันทึกละเอียด 
Leader Talk 



 
 

๓๖ 

(๓) คณะทำงานกลุ่มย่อย 
กลุ่ม ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
๑  

 
 
 
 
นายกนกศักด์ิ ดวงแก้ว

เรือน 

นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ทา 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ทา  
อำเภอแม่ออน  
จังหวัดเชียงใหม ่

๐๘-๑๗๖๔-
๖๘๓๕ 

๑) วิทยากร case 
กระตุ้น 

 
นางสาวอารีวรรณ 

สงวนกิจ 

หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังใหม่ 
อำเภอนายายอาม  
จังหวัดจันทบุร ี

๐๘-๙๘๓๑-
๑๔๕๘ 

๒) ผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามข้อ
คำถาม 

 
นายธนภัทร ทวยจัด 

ผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังใหม่  
อำเภอนายายอาม  
จังหวัดจันทบุร ี

๐๙-๕๖๔๕-
๐๓๖๘ 

๓) บันทึกฟลิปชาร์จ 

 
ว่าที่ ร.ต.หญิง 

โสภาวรรณ ติณชาติ 

ผ ู ้ ช ่ ว ย น ั ก ป ้ อ ง กั น
บรรเทาสาธารณภัย 
 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังใหม่  
อำเภอนายายอาม  
จังหวัดจันทบุร ี

๐๘-๐๖๓๗-
๘๖๐๒ 

๔) ผู้บันทึกบัตรคำ 

    
นางจิรัชญา กลีบจงกล 

รองปลัด องค์การ
บริหารส่วนตำบลบาง
คนที 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางคนที  
อำเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

๐๘-๗๙๗๗-
๘๘๑๓ 

๕) ทีมวิชาการสรุป
ภาพรวม 



 
 

๓๗ 

กลุ่ม ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่

 
นางวนิดา ศรีพรหมษา 

นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน
(ศวช.)คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๘ -๖๒๒๐ -
๑๐๘๐ 

๖) รวบรวมผลสรุป 

๒  
 
 
 
 

นายชัยรัตน ์ทองใบ 

นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลร่องเคาะ 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลร่องเคาะ   
ตำบลร่องเคาะ  
อำเภอวังเหนือ 
จังหวัดลำปาง 

๐๘-๒๘๙๑-
๙๖๒๕ 

๑) วิทยากร case 
กระตุ้น 

 
นางสาวณิชากร อินอ่อน 

ผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเสม็ดใต ้  
อำเภอบางคล้า  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๐๘-๙๘๕๖-
๖๙๔๓ 

๒) ผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามข้อ
คำถาม 

 

 
นางสาวโนรี มิตรานนท ์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเสม็ดใต ้  
อำเภอบางคล้า  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๐๘-๙๑๗๔-
๑๒๐๖ 

๓) บันทึกฟลิปชาร์จ 

นางสาวสุนิสา สุขสวัสดิ ์

 องค์การบริหารส่วน
ตำบลเสม็ดใต ้  
อำเภอบางคล้า  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๐๘-๙๑๗๔-
๑๒๐๖ 

๔) ผู้บันทึกละเอียด 

 
นางสาวสุวภัทร 

ทองจันทร ์

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
 

สภาเกษตรจ ั งหวัด
ลพบุร ี  
อำเภอเมืองลพบุร ี
จังหวัดลพบุร ี
 

๐๘ -๙๕๓๗ -
๙๑๗๓ 

๕) ทีมวิชาการสรุป
ภาพรวม 



 
 

๓๘ 

กลุ่ม ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่

นางวนิดา ศรีพรหมษา 

นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน
(ศวช.)คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๘ -๖๒๒๐ -
๑๐๘๐ 

๖) รวบรวมผลสรุป 

๓ 

 
นายจตุรงค์ ชื่นตา 

นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหมี
  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหม ี 
ตำบลหนองหม ี 
อำเภอกุดชุม  
จังหวัดยโสธร 

๐๙-๖๖๕๙-
๘๕๖๘  
 

๑) วิทยากร case 
กระตุ้น 

 
นางสาวปิยวรรณ รักชาต ิ

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงคอไห  
อำเภอลำลูกกา  
จังหวัดนครนายก 

๐๖-๓๑๘๖-
๗๘๖๑ 

๒) ผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามข้อ
คำถาม 

 
นายดนุสรณ ์พิรักษา 

พนักงานจ้างเหมา  
 

เทศบาลตำบลบ้าน
ดอน  
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุร ี
 
 
 

๐๖-๑๑๔๘-
๑๕๖๐ 

๓) บันทึกฟลิปชาร์จ 

 
นางสาวฉัตรสุดา 

สุทธินนท ์

พนักงานจ้าง 
 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงคอไห  
อำเภอลำลูกกา  
จังหวัดนครนายก 

๐ ๙ - ๒ ๖ ๒ ๖ -
๙๕๓๙ 

๔) ผู้บันทึกละเอียด
และสรุปภาพรวม 

 

นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน
(ศวช.)คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๘ -๖๒๒๐ -
๑๐๘๐ 

๖) รวบรวมผลสรุป 



 
 

๓๙ 

กลุ่ม ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
นางวนิดา ศรีพรหมษา 

๔ 

 
นางสุขกาย ผลนาค 

ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสร้างถ่อ 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสร้างถ่อ  
ตำบลสร้างถ่อ  
อำเภอเขื่องใน  
จังหวัดอุบลราชธาน ี

๐๘-๙๘๔๔-
๘๕๘๐ 
 

๑)วิทยากร case 
กระตุ้น 

       
นางฐิติกา  บุตรปรารมภ ์

หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลลราชสถิตย์
อำเภอไชยโย   
จังหวัดอ่างทอง 
 

๐๘-๙๕๓๘-
๙๑๓๗ 

๒) ผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามข้อ
คำถาม 

      
นายนิรันดร ์ปานศรี 

นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วน
ตำบลลราชสถ ิ ตย์
อำเภอไชยโย   
จังหวัดอ่างทอง 

๐๘ -๒๙๒๗ -
๗๘๙๘ 

๓) บันทึกฟลิปชาร์จ 

 
นางสาวพิมพ์วิภา 

นาคเถื่อน 

นักวิชาการ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน
(ศวช.)คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐ ๘ - ๕ ๔ ๕ ๙ -
๓๔๒๐ 

๔) ผู้บันทึกละเอียด 

 
นางสาวพิศภรณ ์
วัฒนวรางศิกูร 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลลราชสถ ิ ตย์
อำเภอไชยโย   
จังหวัดอ่างทอง 
 

๐๘  -๑๗๒๑-
๘๕๒๘ 

๕) ทีมวิชาการสรุป
ภาพรวม 



 
 

๔๐ 

กลุ่ม ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่

 
นายวิวินท ์ปุรณะ 

นักวิชาการ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน
(ศวช.)คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐ ๘ - ๕ ๔ ๕ ๙ -
๓๔๒๐ 

๗) รวบรวมผลสรุป 

๕  
 
 
 
 
 
นายเกียรติศักดิ ์กุดนอก      

อาสาสมัครป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน 

เทศบาลตำบลธาตุ
ทอง  
ตำบลธาตุทอง  
อำเภอภูเขียว  
จังหวัดชัยภูมิ  

๐๖-๒๑๙๘-
๒๙๖๐ 

๑)วิทยากร case 
กระตุ้น 

 
นางสาวมลฤดี โพธิโต 

นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่างาม อำเภอ
อ ินทร ์บ ุ ร ี  จ ั งหวั ด
สิงห์บุร ี

๐๘-๓๑๕๕-
๒๐๖๔ 

๒) ผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามข้อ
คำถาม 

 
นางสาวดุษณีย์ รองกลัด 

รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่างาม อำเภอ
อินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุร ี

๐๘-๑๘๘๙-
๘๘๖๕ 

๓) บันทึกฟลิปชาร์จ 

 
นายวิวินท ์ปุรณะ 

นักวิชาการ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน
(ศวช.)คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๘-๕๔๕๙-
๓๔๒๐ 

๔) ทีมวิชาการสรุป
ภาพรวม 

๖  
 
 
 
 
 
นายคำพร แสงระวี 

กำนันตำบลดุสิต คณะกรรมการพัฒนา
ตำบลดุสิต  
อำเภอถ้ำพรรณรา  
จังหวดั
นครศรีธรรมราช 

๐๘-๑๘๙๓-
๘๘๖๘ 

๑)วิทยากร case 
กระตุ้น 



 
 

๔๑ 

กลุ่ม ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่

 
นางสาวปราณี แดงเขียว 

นักวิชาการ RECAP 
 

เทศบาลตำบลพระ
แท่น  
อำเภอท่ามะกา  
จังหวัดกาญจนบุร ี

๐๘-๔๘๐๒-
๖๒๒๕ 

๒) ผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามข้อ
คำถาม 

 
นางปัทมา บุญสวน 

นักวิชาการ RECAP องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านข่อย  
อำเภอเมืองลพบุร ี 
จังหวัดลพบุร ี
 

๐๙-๒๓๘๖-
๗๖๔๔ 

๓) บันทึกฟลิปชาร์จ 

 
นายประจักษ์ สนามทอง 

นักวิชาการ TCNAP องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านข่อย  
อำเภอเมืองลพบุร ี 
จังหวัดลพบุร ี

๐๙-๐๘๙๕-
๒๓๑๗ 

๔) ผู้บันทึกละเอียด 

 
นายสุนทร เพียรทอง 

นักสื่อสาร  
 

เทศบาลตำบลพระ
แท่น  
อำเภอท่ามะกา  
จังหวัดกาญจนบุร ี

๐๘ -๗๐๑๖ -
๕๙๙๓ 

๕) ทีมวิชาการสรุป
ภาพรวม 

 
นายวิวินท์ ปุรณะ 

นักวิชาการ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน
(ศวช.)คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐ ๘ - ๕ ๔ ๕ ๙ -
๓๔๒๐ 

๖) รวบรวมผลสรุป 

๗  
 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลปากนคร 

ตำบลปากนคร  
อำเภอเมือง   
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๐๘-๑๘๙๓-
๘๘๖๘ 

๑)วิทยากร case 
กระตุ้น 



 
 

๔๒ 

กลุ่ม ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
นายณัฐพงศ์ บุญเกิด 

 
นางรักษ์ชนก หัสพิมพ ์

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 
 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว  
อำเภอนามน  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

๐๙-๘๐๙๖-
๒๗๔๙ 

๒) ผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามข้อ
คำถาม 

 
นางวราพรณ์ อุดมสัย 

ครูผู้ดูแลเด็ก องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว  
อำเภอนามน  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

๐๙-๕๒๑๔-
๕๖๗๒ 

๓) บันทึกฟลิปชาร์จ 

 
นางสาววรรณณิษา 

แดนคงยิ่ง 

พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกลาง
หมื่น  
อำเภอเมืองกาฬสินธุ ์
จังหวัดกาฬสินธุ ์

๐๙-๘๑๗๕-
๗๕๖๕ 

๔) ผู้บันทึกละเอียด 

 
นางสาวสไบแพร 

เศษสุวรรณ ์

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 
 

เทศบาลตำบลกลาง
หมื่น 
อำเภอเมืองกาฬสินธุ ์
จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

๐ ๘ - ๑ ๐ ๔ ๙ -
๕๔๒๒ 

๕) ทีมวิชาการสรุป
ภาพรวม 

 
นางจุธาลักษณ์ แก้วมะไฟ 

นักวิชาการ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน
(ศวช.)คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐ ๙ - ๘ ๕ ๘ ๔ -
๙๑๗๗ 

๖) รวบรวมผลสรุป 



 
 

๔๓ 

กลุ่ม ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
๘  

 
 
 
 
 
 

นายธนโชติ มีบัว 

กำนันตำบลเขาโร คณะกรรมการพัฒนา
ตำบลเขาโร 
อำเภอทุ่งสง  
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๐๘-๘๔๕๑-
๖๒๖๒ 
 

๑)วิทยากร case 
กระตุ้น 

 
นางสาวอัมภาพันธุ ์

แสงเดช 

นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังใหม่  
อำเภอนายายอาม  
จังหวัดจันทบุร ี

๐๙-๒๔๐๓-
๓๒๐๘ 

๒) ผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามข้อค๒
ถาม 

 
นางสาวมาลิณ ี
เนตรสุวรรณ 

นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ 

เทศบาลตำบลบ้าน
ดอน  
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

๐๘-๙๒๑๑-
๗๒๔๓ 

๓) บันทึกฟลิปชาร์จ 

 
นายรัตนะกูล 
 เห็นประเสริฐ 

เจ้าพนักงานสาธารณ 
สุข 

  
 

เทศบาลตำบลบ้าน
ดอน  
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

๐๙-๔๕๔๖-
๘๒๗๑ 

๔) ผู้บันทึกละเอียด 

 
นางสาวอุมาภรณ ์

ม่วงเพชร 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  
 

เทศบาลตำบลบ้าน
ดอน  
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

๐๘-๙๕๐๙-
๓๑๓๓ 

๕) ทีมวิชาการสรุป
ภาพรวม 



 
 

๔๔ 

กลุ่ม ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่

 
นางจุธาลักษณ์ แก้วมะไฟ 

นักวิชาการ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน
(ศวช.)คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐ ๙ - ๘ ๕ ๘ ๔ -
๙๑๗๗ 

๖) รวบรวมผลสรุป 

๙  
 
 
 
 
 
นางพัชรี ด่านสกุล 

กำนันตำบลถ้ำใหญ ่ คณะกรรมการพัฒนา
ตำบลถ้ำใหญ ่ 
อำเภอทุ่งสง 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๐๘-๒๒๖๘-
๖๘๘๙ 
 

๑)วิทยากร case 
กระตุ้น 

 
นางสาวอิสริยาภรณ ์

ธรรมคุณ 

 องค์การบริหารส่วน
ตำบลดวนใหญ่  
อำเภอวังหิน  
จังหวัดศรีสะเกษ 

 ๒) ผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามข้อ
คำถาม 

 
นายวันชัย ทุ่งเกรียงไกร 

นักวิชาการ องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านข่อย  
อำเภอเมืองลพบุร ี 
จังหวัดลพบุร ี

๐๘-๙๔๓๗-
๑๐๙๙ 

๓) บันทึกละเอียด 

 
นายวรพัฒน ์
งามวงศ์รณชัย 

รองนายก องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านข่อย  
อำเภอเมืองลพบุร ี 
จังหวัดลพบุร ี

๐๘-๑๖๑๖-
๒๓๕๒ 

๔) บันทึกฟลิปชาร์จ 



 
 

๔๕ 

กลุ่ม ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่

 
นางสาวรุ้งนภา ช่างด ี

นกัวิชาการสาธารณ 
สุข 

องคก์ารบริหารส่วน
ตำบลดวนใหญ ่  
อำเภอวังหิน  
จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๐๘ - ๘๓๑ ๖ -
๙๕๒๔ 

๕) ทีมวิชาการสรุป
ภาพรวม 

 
นางสาวบัวหลัน หินแก้ว 

นักวิชาการ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน
(ศวช.)คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๙ - ๘๘๓๐ -
๕๐๔๗ 

๖) รวบรวมผลสรุป 

๑๐  
 
 
 
 
นายธรรมนูญ คงจันทร ์

กำนันตำบลเคร็ง  
 

คณะกรรมการพัฒนา
ตำบลเคร็ง  
ตำบลเคร็ง  
อำเภอชะอวด  
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๐๘-๗๒๖๔-
๖๑๒๐  
 

๑)วิทยากร case 
กระตุ้น 

 
นางสาววาสนา 
เหลือสิงกุล 

หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่างาม  
อำเภออินทร์บุรี   
จังหวัดสิงห์บุร ี

๐๘-๓๕๕๙-
๕๔๖๔ 

๒) ผู้นำชวนคุย
กระตุ้นตามข้อ
คำถาม 

 
นางสาวกาญจนา พิศแพว 

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่างาม  
อำเภออินทร์บุรี   
จังหวัดสิงห์บุร ี
 
 
 
 

๐๘-๗๓๗๔-
๓๓๘๑ 

๓) บันทึกฟลิปชาร์จ 

 
นางสาวจิรณัฐกานต ์

นักวิชาการการศึกษา
ชำนาญการ 

เทศบาลตำบลวังน้ำ
เย็น  
อำเภอวังน้ำเย็น  
จังหวัดสระแก้ว 
 

๐๙-๒๕๕๙-
๘๖๖๗ 

๕) ผู้บันทึกละเอียด
และทีมวิชาการสรุป
ภาพรวม 



 
 

๔๖ 

กลุ่ม ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
อินตบุตร 

 
นางสาวบัวหลัน หินแก้ว 

นักวิชาการ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน
(ศวช.)คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๐๙ - ๘๘๓๐ -
๕๐๔๗ 

๖) รวบรวมผลสรุป 

 
(๔) ทีมสร้างสุข 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
๑. 

 
นางสาวกิตติยา โพธิ์

เจริญ 

ครูอัตราจ้าง องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางคนที 
อำเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

๐๘-๗๖๑๒-
๐๕๒๗ 
 

หัวหน้าทีมสร้างสุข 
ประสาน ซักซ้อมทีม
สร้างสุข 
เชิญผู้เรียนรู้เข้ากลุ่ม 

 

(๕) ทีมลงทะเบียน 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
๑. 

 
นางสาวอุไรวรรณ เมฆขาว 

พนักงานทั่วไป เทศบาลตำบลพระ
แท่น อำเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุร ี
 

๐๘-๔๓๒๗-
๗๗๘๗ 
 

ลงทะเบียน และ
จัดเตรียมอุปกรณ์
เกี่ยวกับการ
ลงทะเบียน 



 
 

๔๗ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท ์ บทบาทหน้าที ่
๒. 

 
นางชัญญานุช เพ็ชรทอง 

เจ้าหน้าที่ธุรการ เทศบาลตำบลพระ
แท่น อำเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุร ี

๐๘-๙๒๐๙-
๐๙๙๘ 
 

ลงทะเบียน และ
จัดเตรียมอุปกรณ์
เกี่ยวกับการ
ลงทะเบียน 

 
 



 
 

๕๑ 

ภาคผนวก ค 
สคริปท์(script) สำหรับวิทยากร ในกลุ่มย่อย (case กระตุ้น) 

 
โซน ๑ “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” 

 
ช่ือ-สกุล วิทยากร  ตำแหน่ง ....................อปท./คก.พัฒนาตำบล................................................. 
อำเภอ.............................................จังหวัด............................................................................ 
(ใช้เวลาในการนำเสนอ ๕ นาที) 

ประเด็น หัวข้อการนำเสนอ เนื้อหาโดยสังเขป เวลาที่ใช ้
๑.ผู้นำต้องทำ

อย่างไรในการร่วม

ขับเคลื่อนการรับมือ

ภัยพิบัติและรับมือ

ภาวะฉุกเฉินจึงจะ

สำเร็จ 

๑) ชื่อเรื่องเด่น  

๓ นาที 

๒) ความเป็นมาของการรับมือภัย

พิบัติ เหตุผลในการรับมือภัยพิบัติ 
แ ล ะ ส ถ า น ะ ข ้ อ ม ู ล เ ก ี ่ ย ว กั บ

สถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที ่

 

๓) บทบาทในการรับมือกับภัยพิบัติ  
    - การเตรียมรับมือภัยพิบัติและ

รับมือภาวะฉุกเฉิน (ให้ความรู้ ซ้อม

แผน  ฝึกอบรมอาสาสมัคร  การ

ส ื ่ อ ส า ร  การ เต ร ี ยมอ ุ ปก รณ์  
เครื่องมือที่จำเป็น)  
     - การจัดการภัยพิบัติและเกิด

ภาวะฉุกเฉิน (การแจ้งเหตุเตือนภัย 
การอพยพ) 
    - การฟื้นฟูสภาพหลังการเกิดภัย

พิบ ัต ิและเกิดภาวะฉุกเฉิน (การ

ประเมินความเสียหาย การจัดการ

และการส่งต่อ การฟื้นฟ)ู 

 
 
 

๔) วิธีการดำเนินงานที่จะนำสู่ระบบ

การจัดการภัยพิบัติในพื้นที ่
 
 ๑ นาที 

๕) ผู้ดำเนินการหลกั และมสี่วนร่วม 
๔  องค ์กรหล ัก  ทุนทางส ังคมที่

เ ก ี ่ ย วข ้ อ ง  ผ ู ้ ด ำ เน ิ นการร ่ วม 
ผู้ดำเนินการสนับสนุน และบทบาท

ผู้ที่เข้ามาหนุนเสริม 

 

๑ นาที 
๖ )  ร ูปธรรมการดำเน ินงานใน

ประเด ็นท ี ่ เก ิดข ึ ้นในพื ้นท ี ่ หรือ

ผลล ัพธ ์ท ี ่ เ ก ิ ดข ึ ้ นก ับ  บ ุคคล 
ครอบครัว และชุมชน 

 

๒.คุณลักษณะของ

ผู้นำใน ๑๐ ประการ 
ข้อไหนจำเป็นที่สุด 

๑) การเตรียมรับมือภัยพิบัติและ

รับมือภาวะฉุกเฉิน  
 

๒ นาที 

๒) การจัดการภัยพิบัติและเกิด

ภาวะฉุกเฉิน  
 ๑ นาที 



 
 

๕๒ 

ประเด็น หัวข้อการนำเสนอ เนื้อหาโดยสังเขป เวลาที่ใช ้
ในการรับมือภัยพิบัติ

และภาวะฉุกเฉิน 
๓) การฟื้นฟูสภาพหลังการเกิดภัย

พิบัติและเกิดภาวะฉุกเฉิน  
 ๒ นาที 

๓. เครือข่ายร่วม

สร้างชุมชนท้องถิ่น

น่าอยู่จะมีการสาน

พลัง ๔ สาน (สาน

พลังพื้นที่ สานพลัง

ผู้นำ สานพลัง

นวัตกรรม สานพลัง

องค์กร) ในประเด็น 
“การรับมือภัยพิบัติ

และภาวะฉุกเฉิน” 
อย่างไร 
 

๑) การดำเนินงานรับมือภัยพิบัติ

และรับมือภาวะฉุกเฉิน มีการสาน

พลัง ๔ สาน อย่างไร 
   -  ส านพล ั งพ ื ้ น ท ี ่  (ภาย ใ น 
ภายนอกพื้นที)่  
   - สานพลังผู้นำ 
(การ เ ร ี ยนร ู ้  การม ี ส ่ วนร ่ วม 
ปฏิบัติการจริง) 
  - สานพลังนวัตกรรม  
( น ว ั ต ก ร ร ม เ ช ิ ง ร ะ บ บ  เ ชิ ง
กระบวนการ เชิงเทคนิค) 
  - สานพลังองค์กร 
 ( เสร ิมงาน  เสร ิมบทบาท  key 
actor เจ ้าของงาน  ผ ู ้ ร ่วม  หนุน

ภารกิจ) 

 
 
 
 
 
 
 

๕ นาที 

๔. อยากเห็นทิศทาง

ในการรับมือภัยพิบัติ

และรับมือภาวะ

ฉุกเฉินของเครือข่าย

ร่วมสร้างชุมชน

ท้องถิ่นน่าอยู่เป็น

อย่างไร 

๑) การดำเนินงานรับมือภัยพิบัติ

และรับมือภาวะฉุกเฉินในปัจจุบัน

เป็นอย่างไร   
    - การเตรียมรับมือภัยพิบัติและ

รับมือภาวะฉุกเฉิน 
    - การจัดการภัยพิบัติและเกิด

ภาวะฉุกเฉิน 
    - การฟื้นฟูสภาพหลังการเกิดภัย

พิบัติและเกิดภาวะฉุกเฉิน  

 
 

๓ นาที 

๒) ในอนาคตอยากเห็นเครือข่าย

ดำเนินการรับมือภัยพิบัติและรับมือ

ภาวะฉุกเฉินเป็นอย่างไร 
    - การเตรียมรับมือภัยพิบัติและ

รับมือภาวะฉุกเฉิน 
    - การจัดการภัยพิบัติและเกิด

ภาวะฉุกเฉิน 
    - การฟื้นฟูสภาพหลังการเกิดภัย

พิบัติและเกิดภาวะฉุกเฉิน 

 
 
 

๒ นาที 

 
 



 
 

๕๓ 

ภาคผนวก ง 
แบบบันทึก Leader Talk 

 
ช่ือ-สกุลผู้บันทึก.......................................................ตำแหน่ง.............................. 
หน่วยงาน..........................เบอร์โทรศัพท์........................ 
Leader Talk บันทึกละเอียด สรุปประเด็นการ Talk 

๑.ชื่อ สกุล........ 
ตำแหน่ง........ 
อปท./คก.พัฒนา
ตำบล......... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.ชื่อ สกุล........ 
ตำแหน่ง........ 
อปท./คก.พัฒนา
ตำบล......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

๕๔ 

Leader Talk บันทึกละเอียด สรุปประเด็นการ Talk 
๓.ชื่อ สกุล........ 
ตำแหน่ง........ 
อปท./คก.พัฒนา
ตำบล......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 
 

๕๕ 

ภาคผนวก จ 
แบบบันทึกบัตรคำ 

 
ผู้บันทึก...................................................หน่วยงาน.....................เบอร์โทร................................ 
กลุ่มย่อยท่ี.......................... 
 

โจทย์คำถาม รายละเอียด / ข้อสรุป 
ข้อที่ ๑ ผู้นำต้องทำอย่างไรในการร่วมขับเคลื่อนการรับมือภัยพิบัตจิึงจะสำเร็จ 

๑.๑ การเตรียมการรับมือภัย

พิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน 
 

 

 
 
 
 
 
 

๑.๒ การจัดการขณะเกิดภัย

พิบัติและเกิดภาวะฉุกเฉิน 

 

 
 
 
 
 
 
 

๑.๓ การฟื้นฟูสภาพหลังการ

เกิดภัยพิบัติและเกิดภาวะ

ฉุกเฉิน 

 

 

 

 

ข้อที่ ๒ คุณลักษณะของผู้นำ
ใน  ๑๐  ประการ  ข ้อ ไหน
จำเป็นที่สุด ในการรับมือภัย
พิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ ๓ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่จะมีการสานพลัง ๔ สาน (สานพลังพื้นที่ สานพลังผู้นำ สานพลัง
นวัตกรรม สานพลังองค์กร) ในประเด็น “การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” อย่างไร 

๓.๑ สานพลังพื้นที ่  
 
 

 
 



 
 

๕๖ 

โจทย์คำถาม รายละเอียด / ข้อสรุป 
๓.๒ สานพลังผู้นำ  

 
 
 
 
 
 

 
๓.๓ สานพลังนวัตกรรม  

 
 
 
 
 
 

 
๔.๔ สานพลังองค์กร  

 
 
 
 
 
 

 
ข้อที่ ๔ อยากเห็นทิศทางใน
การรับมือภัยพิบัติและ
รับมือภาวะฉุกเฉินของ
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชน
ท้องถิ่นน่าอยู่เป็นอย่างไร 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 
 

๕๗ 

ภาคผนวก ฉ 
แบบบันทึกข้อมูลการประมวลผล 

 
ผู้บันทึก...................................................หน่วยงาน.....................เบอร์โทร................................ 
กลุ่มย่อยท่ี.......................... 
 
ตารางท่ี ๑ ตารางสำหรับการโหวตคำถามข้อท่ี ๑ ผู้นำต้องทำอย่างไรในการร่วมขับเคล่ือนการรับมือภัยพิบัติ
และรับมือภาวะฉุกเฉินจึงจะสำเร็จ 

ข้อ รายการ 
คะแนน รวม

คะแนน ๑๐๐ 
ฟ้า 

๕๐ 
ชมพ ู

๑๐ 
เขียว 

๑.      
๒.      
๓.      
๔      
๕      

   
ตารางท่ี ๒ ตารางสำหรับการโหวตคำถามข้อท่ี ๒ คุณลักษณะของผู้นำใน ๑๐ ประการ ข้อไหนจำเป็นท่ีสุด ใน
การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน 

ข้อ รายการ 
คะแนน รวม

คะแนน ๑๐๐ 
ฟ้า 

๕๐ 
ชมพ ู

๑๐ 
เขียว 

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

 
ตารางที่ ๓ ตารางสำหรับการโหวตคำถามข้อที่ ๓ เครือข่ายชุมชนร่วมสร้างท้องถิ่นน่าอยู่จะมีการสานพลัง ๔ 
สาน (สานพลังพื้นที่ สานพลังผู้นำ สานพลังนวัตกรรม สานพลังองค์กร) ในประเด็น “การรับมือภัยพิบัติและ
รับมือภาวะฉุกเฉิน” อย่างไร 
 

ข้อ รายการ 
คะแนน รวม

คะแนน ๑๐๐ 
ฟ้า 

๕๐ 
ชมพ ู

๑๐ 
เขียว 

๑)      
๒)      
๓)      
๔)      
๕)      



 
 

๕๘ 

ข้อ รายการ 
คะแนน รวม

คะแนน ๑๐๐ 
ฟ้า 

๕๐ 
ชมพ ู

๑๐ 
เขียว 

๖)      
๗)      
๘)      
๙)      
๑๐)      

 
ตารางท่ี ๔ ตารางสำหรับการโหวตคำถามข้อท่ี ๔ อยากเห็นทิศทางในการรับมือภัยพิบัติและการรับมือภาวะ
ฉุกเฉินของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่เป็นอย่างไร 

ข้อ รายการ 
คะแนน รวม

คะแนน ๑๐๐ 
ฟ้า 

๕๐ 
ชมพ ู

๑๐ 
เขียว 

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

 
ตารางท่ี ๕ ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของคำถามข้อท่ี ๑ ผู้นำต้องทำอย่างไรในการร่วม
ขับเคล่ือนการรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉินจึงจะสำเร็จ 

ข้อ รายการ 

คะแนน 
รวม

คะแนน อันดับ 

กล
ุ่ม 

๑  

กล
ุ่ม 

๒  

กล
ุ่ม 

๓  

กล
ุ่ม 

๔  

กล
ุ่ม 

๕  

กล
ุ่ม 

๖  

กล
ุ่ม 

๗ 

กล
ุ่ม 

๘ 

กล
ุ่ม 

๙ 

กล
ุ่ม 

๑๐
 

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

 
 
 
 
 



 
 

๕๙ 

ตารางที่ ๖ ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของคำถามข้อท่ี ๒  คุณลักษณะของผู้นำใน ๑๐ ประการ 
ข้อไหนจำเป็นท่ีสุด ในการรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน 

ข้อ รายการ 

คะแนน 
รวม

คะแนน อันดับ 

กล
ุ่ม 

๑ 

กล
ุ่ม 

๒ 

กล
ุ่ม 

๓  

กล
ุ่ม 

๔ 

กล
ุ่ม 

๕ 

กล
ุ่ม 

๖ 

กล
ุ่ม 

๗  

กล
ุ่ม 

๘ 

กล
ุ่ม 

๙  

กล
ุ่ม 

๑๐
 

๑. คำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

            

๒. ตั้งใจเอาใจใส่รับผิดชอบ
หน้าที ่

            

๓. ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

            

๔ รักษาไว้ซึ่งคุณธรรม มี
จริยธรรม ไม่ขัดต่อ
ศีลธรรม ประเพณ ี

            

๕. ประพฤติตนให้เป็นที่
ยอมรับนับถือจากสังคม 

            

๖. เรียนรู้และพัฒนางาน
ด้วยข้อมูลและใช้ข้อมูล
ในการพัฒนางาน  

            

๗. คิดริเริ่มสร้างสรรค์หา
ทางออกให้ชุมชน 
ท้องถิ่น และไม่หยุดนิ่ง 

            

๘. ร่วมสร้างผู้นำชุมชน
ท้องถิ่นรุ่นใหม ่

            

๙. สร้างและสานเครือข่าย
ในหลากหลายลักษณะ 

            

๑๐. ทำงานร่วมกับทุกฝ่าย 
ทุกภาคส่วน 

            

 
ตารางที่ ๗ ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของคำถามข้อที่ ๓ เครือข่ายชุมชนร่วมสร้างท้องถิ่นน่า
อยู่จะมีการสานพลัง ๔ สาน (สานพลังพื้นที่ สานพลังผู้นำ สานพลังนวัตกรรม สานพลังองค์กร) ในประเด็น 
“การรับมือภัยพิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉิน” อย่างไร 

ข้อ รายการ 

คะแนน 
รวม

คะแนน อันดับ 

กล
ุ่ม 

๑  

กล
ุ่ม 

๒ 

กล
ุ่ม 

๓ 

กล
ุ่ม 

๔  

กล
ุ่ม 

๕  

กล
ุ่ม 

๖ 

กล
ุ่ม 

๗ 

กล
ุ่ม 

๘  

กล
ุ่ม 

๙ 

กล
ุ่ม 

๑๐
 

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



 
 

๖๐ 

ตารางที่ ๘ ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของคำถามข้อที่ ๓ อยากเห็นทิศทางในการรับมือภัย
พิบัติและรับมือภาวะฉุกเฉินของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่เป็นอย่างไร 

ข้อ รายการ 

คะแนน 

รวมคะแนน อันดับ 

กล
ุ่ม 

๑ 

กล
ุ่ม 

๒  

กล
ุ่ม 

๓ 

กล
ุ่ม 

๔ 

กล
ุ่ม 

๕ 

กล
ุ่ม 

๖  

กล
ุ่ม 

๗ 

กล
ุ่ม 

๘ 

กล
ุ่ม 

๙  

กล
ุ่ม 

๑๐
 

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

 


