
เวทีสุดยอดผู้น ำชุมชนท้องถิ่น
วำระ: ทศวรรษร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่ ห้องภำคใต้

กำรประชุมเครือข่ำยผู้น ำชุมชนท้องถิ่น 
พื้นที่ภำคใต้

กำรก ำหนดทิศทำง..กำรขับเคล่ือนทศวรรษถัดไปเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชน
ท้องถิ่นน่ำอยู่พื้นที่ภำคใต้

วันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องจูปิ
เตอร์ ๘-๑๐ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม อิมแพ็ค เมืองทอง

ธำนี



ว่ำที่ร.ต.เลิศเกียรติ  วงศ์โพธิพันธ์
ประธำนกรรมกำรก ำกบัทิศทำงของแผนสุขภำวะชุมชน 

พื้นทีภ่ำคใต้ตอนล่ำง 

เวทีสุดยอดผู้น ำชุมชนท้องถิ่น
วำระ: ทศวรรษร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่ ห้องภำคใต้



ฉ

ฉ

ฉ

สร้างกลไก

เสริมความเข้มแข็ง

เครือข่าย

สร้างและสาน
เครือข่าย

“นักสร้างเสริม
สุขภาพชุมชน”

สร้างการขับเคลื่อน
นโยบาย

และการรณรงค์

คก.๓คก.๑

คก.๒

คก.๓

คก.๔

 จัดท ำแผนแม่บทชุมชนแบบบูรณำกำร

 กำรพัฒนำและน ำใช้
ระบบข้อมูล

 พัฒนำระบบจัดกำรพื้นที่

 พัฒนำนวัตกรรม

 ใช้เครื่องมือประเมินควำม
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น

สุดยอดผู้น ำชุมชนท้องถิ่น
๕ นักพัฒนำ
ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง
นักจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

(Learning creative organizer)

พัฒนำศูนย์ฝึกอบรมกำรพัฒนำระบบข้อมูล
 เวทีสำนพลังเครือข่ำยสุดยอดผู้น ำชุมชนท้องถิ่น

ทิศทางในการพัฒนาเครือข่าย

S-2I
Systematiza
tion Innovative  
creationIntegration an Collaboration

พัฒนากลไก
จัดการ
เครือข่าย

เครื่องมือหนุนเสริม
การท างาน

เครือข่าย

ศจค.

ศปง.

ศรร.

จังหวัด

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่การ
สร้างรูปธรรม

 ลดอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุ
 ลดอัตรำกำรดื่ม

 สร้างกลไก
การรณรงค์

 Focal point
กลุ่มเปรำะบำงและกลุ่มวัย

กำรลดปัจจัยเสี่ยงทำงสุขภำพ

เครือข่าย
คนท างาน

ระบบข้อมูล
RECAP
TCNAP

ฐานข้อมูล
เครือข่าย

หลักสูตร
ฝึกอบรม

เครื่องมือ/คูม่ือ
ทางวิชาการ

สถาบันวิชาการ
คู่ความร่วมมือ

 กำรรับมือภำวะ
วิกฤติ

พัฒนำเครื่องมือ
และแนวทำง

สนับสนุนเครือข่ำย

ปัจจัยส่งเสริม

๓
สร้าง

 ลดอัตรำกำรสูบ

สุขภำพ

สนับสนุนกำรจัดกำร
เครือข่ำยสุขภำวะ

ชุมชนและขับเคลื่อน
นโยบำย 

แผนสุขภาวะชุมชน 

ปี๖๓
แผนสุขภาวะชุมชน 

ปี๖๔

สนับสนุนกำรพัฒนำ
ระบบกำรสร้ำงเสริม

สุขภำวะ
โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน 

สนับสนุนกำรจัดกำร
ควำมรู้และรณรงค์ 

เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ผู้น ำกำรสร้ำงเสริม
สุขภำวะชุมชน

แผนงำนสนับสนุน
กำรพัฒนำชวีิตวิถใีหม่

แผนบริหำรงำนเครอืขำ่ย
และกำรรณรงค์

แผนงำนเสริมศกัยภำพ
ผู้น ำเครือข่ำยรว่มสร้ำง
ชุมชนทอ้งถิ่นนำ่อยู่
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ดิจิตอล

การควบคุมโรค
ติดต่อ

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ความยืดหยุ่น
Resilence



พืน้ท่ี

ระยะเริ่มต้นโครงการ ระยะด ำเนินโครงกำร

-จัดตั้งคณะท างาน
-ท าแผนปฏิบัติการ
-พัฒนาศักยภาพ (การเงิน 
เครื่องมือ  5  นัก)
-ทบทวนข้อมูล 
พัฒนาหลักสูตร

-ติดตาม (งาน/การเงิน)
-ค้นหา พัฒนาผู้น า (สุดยอด
ผู้น า /ผู้น าในพื้นที่)
-พัฒนาพื้นที่ (นวัตกรรม)
-การสื่อสาร / รณรงค์ / 
-นโยบายสาธารณะ

-KM (สอบทาน ทบทวน
นวัตกรรม)
- นโยบายสาธารณะ

คณะกรรมกำรก ำกับทิศ
สื่อสำร

เครื่องมือ

ภายใน ภายนอก

คู่มือ แนวทาง
การด าเนินงาน

สร้าง พัฒนา

ศวภ.

ศวภ.ภาคอื่น

ศวช.

ส านัก ๓.
ประชุม สัญจรพื้นที่

ประสานเครือข่าย

ระยะก่อนปิดโครงกำร

Core Team
นักวิชำกำรภำคใต้

หนุนเสริมกำรขับ
ประเด็นพื้นที่ภำคใต้

กำรสื่อสำร
กำรท ำงำนไปสู่กลุ่มเป้ำหมำย

กลไกสนับสนุน

ฐำนข้อมูลนักวิชำกำร
ผู้น ำ พื้นที่ภำคใต้



ชวนคิด..ชวนคุยก ำหนดทิศทำง

ขับเคลื่อนเครือข่ำยภำคใต้

เวทีสุดยอดผู้น ำชุมชนท้องถิ่น
วำระ: ทศวรรษร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่ ห้องภำคใต้



แนวทางการ
ขับเคล่ือนเครือขา่ย

แผนสุขภาวะชุมชน

แนวทางการจัดการ
เรียนรู้ 

และจัดการความรู้

ก ากับตดิตาม

ระบบกำร
จัดกำรพื้นที่ กำรพัฒนำและ

น ำใช้ขอ้มูล

กำรพัฒนำ
นวัตกรรม

แนวทำงกำรขบัเคลื่อน
นโยบำยสำธำรณะ

ขับเคล่ือนและสร้างความ
เข้มแข็งในพื้นที่เครือข่าย

จัดการเรียนรู ้
และจัดการความรู้รว่มกัน

ก ากับตดิตาม
กำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ ผลสัมฤทธิ์จำก

กำรด ำเนินกำร

นิเทศ ติดตำม ประเมินผล

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ฝึกปฏิบัติ KM

การขับเคลื่อนเครือข่าย
ระดับภาค

การพัฒนา
ศักยภาพ

การพัฒนา
ระบบข้อมูล 

และการน าใช้ข้อมูล

การพัฒนา
และยกระดับพื้นที่

RECAP
TCNAP

Healthy 
Community 

Profile

การประเมิน
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน
ท้องถิ่น

Policy Lab

ผู้น าชุมชน
ท้องถิ่น

นักวิชาการ
นักจัดการ
ข้อมูล

นักสื่อสาร
และรณรงค์

นักจัด
กระบวนการ

เรียนรู้

ประเมิน
ศักยภาพ
พื้นที่

ถอดบทเรียน

ออกแบบแนวทาง
การขับเคล่ือน
เครือข่าย

พัฒนาข้อเสนอ
โครงการ

เครือข่าย
คนท างาน

เครือข่ายสุดยอด
ผู้น า สังเคราะห์ความรู้

สรุปบทเรียนระดับภาค

ทิศทางการขับเคล่ือน
เครือข่าย

แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่าย

พมจ.

ทสจ.
พช. ท้องถิ่น

จังหวัด

สสจ.

ฐานข้อมูลเพื่อใช้
ในการเชื่อมโยง
ภายในสสส.

ศวช.

CCDM.

ศวภ.

กิจกรรมเชิง
ยุทธศาสตร์

สนับสนุนการวิชาการ 
และก าลังพล 

(เพื่อนช่วยเพื่อน)

สนับสนุนเครื่องมือ
ทางวิชาการ

คณะท างาน
กลาง

ศวภ. ศจค.
ศปง.

เครือข่าย
แผนสุข

ภาวะชุมชน

ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
RECAP/TCNAP

พื้นที่ต้นแบบ

องค์ความรู้ปฏิบัติสู่ชุมชน

นโยบายสู่การปฏิบัติข้อมูล

การพัฒนากลไกเฉพาะ นโยบายภาคี
ยุทธศาสตร์
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ศชช.
ศรร.



ประเด็น

จังหวัด

ประเด็น

จังหวัด

ประเด็น

จังหวัด

ประเด็น

จังหวัดประเด็น

จังหวัด

ประเด็น

จังหวัด

ประเด็น

จังหวัด ประเด็น

จังหวัด

ฐานข้อมูล (Database-Mapping)

กิจกรรม
กลไกจัดกำร1

2

3

ประเด็น : Issue
จังหวัด : Area
สร้างพืนที่ : Space

พื้นที่
แลกเปลี่ยน-พูดคุย

บุคคล
(5 นัก)

องค์กร
(เครือข่ายฯ)

นวัตกรรม
เรื่องเด่น

แหล่งเรียนรู้

ผลผลิต
ผลิตภัณฑ์
ทรัพยากร

พัฒนา
คน

พัฒนา
กลไก

พัฒนา
นโยบาย

พัฒนา
ข้อมูล

พัฒนา
ความรู้

พัฒนา
เครื่องมือ

ศวภ. ด าเนินการ-สนับสนุน-หนุนเสริม

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ภำพลักษณ์-ตัวตน
โฆษณำ-กำรสื่อสำร

สร้ำงกระแส
แรงกระตุน้

ควำมเคลื่อนไหว

ควำมเชื่อมั่น
ขยำยแนวคิด-วิธีกำร
แรงกระตุน้

พื้นที่
น าเสนอข้อมูล-ข่าวสาร

ฐานข้อมูล

สร้างอตัลักษณ์

สร้างสื่อสาธารณะ สร้างงานวิชาการ

แนวทำงกำรเพิ่มศักยภำพภำพกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย

ผู้ประสาน

ผู้ประสาน

ผู้ประสาน

ประสาน-ผสาน

สร้างพื้นที่

หน่วยจัดการผู้ประสาน

ผู้ประสาน

ผู้ประสาน

ผู้ประสาน

ผู้ประสาน
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กำรก ำหนดทิศทำง..กำรขับเคลือ่นทศวรรษถัดไปเครือข่ำยพื้นที่ภำคใต้

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

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

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (๒ ชั่วโมง)

ค าถามที่ ๑ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในประเด็นการท างาน ในพื้นที่ 
(การเชื่อมโยง ๔+๑ องค์กรหลักในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไร 

ค าถามที่ ๒ รูปธรรมของงาน(นวัตกรรม)จากการน าใช้ข้อมูล จะต่อยอด
ความส าเร็จอย่างไร การเชื่อมโยงการท างาน(บูรณาการ)

ค าถามที่ ๓ ข้อเสนอต่อการสนับสนุนจากกลไกของ สสส. / เครือข่ายร่วม
สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

กลุ่มย่อยที่ ๕ 

กลุ่มย่อยที่ ๑๐ 

กลุ่มย่อยที่ ๑๕ 

สรุป
ประมวล
ระบบการ
จัดการ
พื้นที่

(๑) กระบวนพัฒนาประเด็นการท างาน

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

(๓) ชุดข้อมูลส าคัญในการท างาน และบูรณา
การเข้าสู่งานประจ า และภาคีหนุนการท างาน

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

๑. วิทยากรชี้น 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 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในประเด็นการท างาน ในพ้ืนที่ (การเชื่อมโยง ๔+๑) 

องค์กรหลักในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไร 

เวทีเปิดวงคุยเพื่อสอบทาน “ระบบการจัดการพื้นที่”

๔ องค์กรหลัก

 นวัตกรรม/ประเดน็กำรท ำงำน จำกกำรใช้ข้อมูล

กระบวนกำรท ำงำน

 บทบำทกำรท ำงำนร่วมของ ๔ องค์กรหลัก

 ท้องถิ่น 
 ท้องที่
 หน่วยงำนภำครัฐ
 องค์กรชุมช
 องค์กรศำสนำ
 อื่นๆ....



ค าถามที่ ๒ รูปธรรมของงาน(นวัตกรรม)จากการน าใช้ข้อมูล จะต่อยอดความส าเร็จอย่างไร 
การเชื่อมโยงการท างาน(บูรณาการ)

เวทีเปิดวงคุยเพื่อสอบทาน “ระบบการจัดการพื้นที่”

๔ องค์กรหลัก กระบวนกำรท ำงำน

 นวัตกรรม/ประเดน็กำรท ำงำน จำกกำรใช้ข้อมูล

 บทบำทกำรท ำงำนร่วมของ ๔ องค์กรหลัก

 กำรต่อยอดกำรท ำงำน / กำรเชื่อมโยงกับงำนประจ ำ / ภำคี
หนุนเสริมกำรท ำงำน ใน/นอกพื้นที่

 ท้องถิ่น 
 ท้องที่
 หน่วยงำนภำครัฐ
 องค์กรชุมช
 องค์กรศำสนำ
 อื่นๆ....



ค าถามที่ ๓ ข้อเสนอต่อการสนับสนุนจากกลไกของ สสส. / เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นนา่อยู่

เวทีเปิดวงคุยเพื่อสอบทาน “ระบบการจัดการพื้นที่”

๔ องค์กรหลัก

 ท้องถิ่น 
 ท้องที่
 หน่วยงำนภำครัฐ
 องค์กรชุมช
 องค์กรศำสนำ
 อื่นๆ....

 กำรพัฒนำ Core Team นักวิชำกำรภำค
 กำรสื่อสำรกำรท ำงำน ระดับเครือข่ำย / ระดับภำค /

ระดับเครือข่ำย(ประเทศ)
 กำรพัฒนำผู้น ำ พื้นที่ภำคใต้

กระบวนกำรท ำงำน



ค าถามที่ ๑ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในประเด็นการท างาน ในพ้ืนที่ (การเชื่อมโยง ๔+๑) 

องค์กรหลักในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไร 

ค าถามที่ ๒ รูปธรรมของงาน(นวัตกรรม)จากการน าใช้ข้อมูล จะต่อยอดความส าเร็จอย่างไร 
การเชื่อมโยงการท างาน(บูรณาการ)

ค าถามที่ ๓ ข้อเสนอต่อการสนับสนุนจากกลไกของ สสส. / เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นนา่อยู่

Core Team
นักวิชำกำรภำคใต้

หนุนเสริมกำรขับ
ประเด็นพื้นที่ภำคใต้

กำรสื่อสำร
กำรท ำงำนไปสู่กลุ่มเป้ำหมำย

ฐำนข้อมูลนักวิชำกำร
ผู้น ำ พื้นที่ภำคใต้


