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ชี#แจงเป้าหมาย วตัถปุระสงคแ์ละ

รายงานสถานการณ์

อ.ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

มหาวิทยาลยันครพนม

“การดแูลกลุ่มเปราะบาง”



เพื$อขยายแนวคิด แนวทางและวิถีการพฒันาสู่ชมุชนท้องถิ$นเข้มแขง็ ในการร่วมขบัเคลื$อนการพฒันาอย่าง

ยั $งยืน (ของประเทศ) และการสร้างทศวรรษน่าอยู่     

บนฐานรากทนุทางสงัคมและศกัยภาพของชมุชนท้องถิ$นของพืKนที$ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

เป้าหมายและวตัถปุระสงค์

๑.เพื&อสรปุบทเรียนการดาํเนินงานร่วมสร้างชมุชนท้องถิ>นน่าอยู่ ในหนึ&งทศวรรษของแผนพฒันาสขุภาวะชมุชน 

(ผลกระทบจากบทบาทเครอืขา่ยขนาดใหญ่)

๒.เพื&อเสริมศกัยภาพผูนํ้าชมุชนท้องถิ>นใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหร์ปูธรรมการปรบัตวัหรอืตั Sงรบั (resilience) 

ของชมุชนทอ้งถิ&นทั Sงในสถานการณ์ทั &วไปและสถานการณ์วกิฤต ิ(การเรยีนรูจ้ากบทบาทและผลงานของสดุยอดผูนํ้าชมุชน

ทอ้งถิ&น)

๓.เพื&อขยายผลแนวคิดและแนวทางดาํเนินงานภายในและภายนอกเครอืขา่ยผา่นเสน้ทางสูช่มุชนทอ้งถิ&นเขม้แขง็รว่ม

ขบัเคลื&อนพฒันาอยา่งยั &งยนื (ของประเทศ) (กระบวนการเรยีนรูเ้พื&อปรบัวธิปีฏบิตัขิองสดุยอดผูนํ้าชมุชนทอ้งถิ&น)



กลุ่มเปราะบาง

• เดก็ ๐-๕ ปี

คลีนิค

กู้ชีพ กู้ภยั

• ผูส้งูอาย ุ๖๐ ปีขึ7นไป

• ประชากรที>ว่างงาน

• ประชากรที>ไร้สญัชาติ

• ประชากรที>ป่วยด้วยโรควณัโรค

• ประชากรที>ติดเชื7อ HIV

๓.๖๖% (๖๐,๓๔๒คน )

๒๐.๙๗% (๓๔๕,๓๗๐คน )

๘.๘๓% (๑๔๕,๓๕๑คน )

๐.๑๓% (๒,๑๑๔คน )

๐.๑๒% (๑,๙๘๗คน )

๐.๑๑% (๑,๗๗๐คน )

ผูที้$ต้องการการช่วยเหลือดแูล

• ผูส้งูอายุ ๘.๙๒% (๑๔๖,๙๑๑คน )

• ผูป่้วยเรื7อรงั ๒.๕๖% (๔๒,๒๒๖คน )

• ผูป่้วยระยะสดุท้าย ๐.๐๒% (๓๒๑คน )

ประเภทความพิการ

ผูพิ้การทางกาย/การ

เคลื1อนไหว

๑.๐๔ %

(๑๗,๐๘๗คน )

ผูพิ้การทางสติปัญญา/การ

เรียนรู้

๐.๓๑%

(๕,๑๔๗คน )

ผูพิ้การทางการได้ยิน/สื1อความหมาย

๐.๔๐%

(๖,๖๕๘คน )

ผูพิ้การทางการมองเหน็

๐.๒๙%

(๔,๘๐๙คน )

ผูพิ้การทางจิต/พฤติกรรม

๐.๒๐%

(๓,๒๕๑คน )

ตํ1ากว่า ๑๒ ปีได้

วคัซีนไม่ครบ

(๓,๖๕๑คน )

๐.๒๒ %

ผูติ้ดยาเสพ

ติด

(๑,๔๘๓คน )

๐.๐๙ %

หญิงตั Fงครรภ์

(๑,๒๔๕คน )

๐.๐๘ %

เดก็แรกเกิดถึง ๖ เดือน 

ที1ไม่ได้กินนมแม่อย่าง
เดียว

(๑,๗๑๕คน )

๐.๑๐ %

เดก็แรกเกิดถึง ๕ ปี ที1

มีพฒันา
การที1ล่าช้า

(๑,๙๗๐คน )

๐.๑๒%

ผูที้1มีภาวะขาด

สารอาหาร

(๒,๑๑๐คน )

๐.๑๓ %

เดก็แรกเกิดที1มีน้า

หนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐
กรมั

(๑,๑๐๕คน )

๐.๐๗%

ผูติ้ดเชืFอวณัโรค

(๖๓๒คน )

๐.๐๔ %

ผูป่้วยเอดส/์ผู้

ติดเชืFอ HIV

(๑,๔๖๘คน )

๐.๐๙ %

ผูด้้อยโอกาส

(๕๔๓คน )

๐.๐๓ %

ร้านยา

• อื>นๆ ๓.๓๒% (๔๔,๖๑๘คน )



ผูนํ้าต้องทาํอย่างไรในการดแูล

กลุ่มเปราะบางถึงจะสาํเรจ็
คณุลกัษณะผูนํ้า 

ข้อเสนอสาํหรบัเครือข่าย

ในการดแูลกลุ่มเปราะบาง

๑) จดัทําข้อมูลและนําใช้ข้อมูลในการจดัทํา

แผนของหมู่บ้าน ชุมชน และแผนพฒันา

ท้ อ ง ถิM น ใ น ก า ร ดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ ก ลุ่ ม

เปราะบางทั Oงในกรณีปกติ ฉุกเฉินและภยั

พิบติั

๒) สร้างการมีส่วนร่วมกบั ๔ องคก์รหลกัและ

ภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือกลุ่ม

เปราะบาง

๓) การดูแลกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิ 

สวัสดิการ และบริการอย่างทั Mวถึง เท่า

เทียม

๔) บูรณาการความรู้และภมิูปัญญาท้องถิMนใน

การดแูลกลุ่มเปราะบาง

๑) ทาํงานร่วมกบัทกุฝ่าย ทกุภาคส่วน

๒) คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน

๓) ซืMอสตัย ์สจุริต โปร่งใส 

ตรวจสอบได้

๑) ให้ทกุตาํบลในเครือข่ายมี     

การจดัตั 7งกองทนุและจดัสวสัดิการในการดแูลกลุ่มเปราะบาง

๒) ให้มีการจดัการความรู้ และแลกเปลี>ยนเรียนรู้ในการดูแล

กลุ่มเปราะบางทั 7งในระดบัเครือข่ายและระดบัชาติ

๓) ให้มีการบูรณาการการทาํงานร่วมกนัของภาคีเครือข่ายฯ 

ทั 7งคน เครื>องมือ และทรพัยากรในการดูแลช่วยเหลือกลุ่ม

เปราะบาง

๔) ให้มีการจดัทําข้อมูลเชิงลึกรายกรณี ของกลุ่มเปราะบาง

และนําใช้ข้อมูลในการดูแลที>ตอบสนองต่อปัญหาและความ

ต้องการได้อย่างครอบคลมุ

ข้อเสนอบทบาทผูนํ้าชมุชนท้องถิMนจากเวทีสดุยอดผูนํ้า ๔ ภาค และทบทวนบทบาทผูนํ้าชมุชนท้องถิMน 



• ผูต้้องการความช่วยเหลือ ๑๔.๘๒%

• ผูพิ้การทางกาย/การเคลื>อนไหว ๑.๐๔%

• ผูพิ้การทางการได้ยิน/สื>อความหมาย ๐.๐๔%
• ผูพิ้การทางสติปัญญา/การเรียนรู้ ๐.๐๔%

• ผูพิ้การทางการมองเหน็ ๐.๒๙%
• ผูพิ้การทางจิต/พฤติกรรม ๐.๒๐%

• ผูป่้วยโรคเรื7อรงั ๒๑.๗๐%

• HIV ๐.๑๑%
• วณัโรคปอด ๐.๑๒%

§ เกิดระบบฐานข้อมลูกลุ่มผูด้แูล/

กลุ่มเปราะบาง

§ แผนชมุชนสาํหรกัารดแูลกรณี

ปกติ กรณีฉุกเฉิน และกรณีเกิด

ภยัพิบติั
§ เกิดภาคีเครือข่ายดแูลกลุ่ม

เปราะบางในระดบัหมู่บา้น ตาํบล 

อาํเภอ จงัหวดั

§ กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ/

สวสัดิการชุมชนทั >วถึง/เท่าเทียม
และเป็นธรรม

§ มีการนําใช้ทนุทางสงัคม“ภมิู

ปัญญาท้องถิ>น”

ผล
ผลิ

ต
/ ผ

ลล
พั

ธ์

กลุ่ม

การออม

กองทนุ

สวสัดิการ

ชุมชน รพช.

ศพอส.

ผูนํ้า

ชุมชน

- จดัตั &งกลุม่จติอาสา

- ประชาคม/ขอ้ตกลง
- กาํหนดนโยบายและแผน

กลไกการจดัการแบบมีส่วนร่วม

- TCNAP/RECAP

- ฐานขอ้มลู                กลุม่
เปราะบาง

- หน่วยงานชว่ยเหลอื

การใช้ข้อมลู

- CG,CM

- ชมรมผูพ้กิาร

- อสม.

- อผส.

- เครอืขา่ยจติอาสา

- แกนนําผูส้งูอายุ

การทาํงานร่วมกบัหน่วยงานและ

องคก์รภายนอก

การใช้ทนุทางสงัคม

- แลกเปลีTยนเรยีนรูภ้ายใน/

ภายนอก

- ถอดบทเรยีนรว่มกนั

- พมจ.

- ศนูยพ์ฒันาคณุภาพชวีติ

- สะทอ้นปัญหา

และหาแนวทางแกไ้ข
- สถาบนัวชิาการ

- กองทุน สปสช.

- กลุม่การออม/สวสัดกิาร
- กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน

- อปท. - สสส. - พมจ.

การใช้เงินทนุและงบประมาณ

เป้าหมาย

การพฒันา

- ได้รบัการดแูล 

ครอบคลมุ (ไม่ทิ7งใครไว้

ข้างหลงั)

- ได้รบัการจดัสวสัดิการ

โดยชุมชน
- การนําใช้ข้อมลูอย่างมี

ประสิทธิภาพ (TCNAP,

RECAP)

- เกิดผูนํ้าต้นแบบ

- สร้างผลกระทบ ๕ 
ด้าน (สขุภาพ เศรษฐกิจ 

สงัคม สภาวะแวดล้อม 

การเมืองการปกครอง)

- การมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ย

- นโยบายสนบัสนุน

- กลไกการบรกิารจดัการที=มปีระสทิธภิาพ

- งบประมาณสนบัสนุนจากกองทนุชมุชน

ปัจจยัเงืMอนไข

รพ.สต.

ทบทวนระบบ

อาสา

สมคัร

ชุมชน

อปท.

กาํนัน/
ผูใ้หญ่บา้น

กอง

ทนุสปสช.

กอง

ทนุสปสช.

- หน่วยบรกิารสขุภาพ

การจดัความรู้

การพฒันาสมรรถนะ

กาํลงัคน



วิทยากรกระบวนการ

อ.ดร.กนันิษฐา มาเหม็
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น

“การดแูลกลุ่มเปราะบาง”



ภาพรวมกาํหนดการ 

โซนทีM ๒ การดแูลกลุ่มเปราะบาง
ผูม้าเรียนรู้ ๓๐๐ คน

ผูม้าเรียนรู้ นั 7งเป็นรปูตวั U หนัหน้าเข้าเวที 
แบง่ เป็น ๑๐ กลุ่มๆ ละ ๓๐ คน

Leader Talk นักขบัเคลื_อน โดยสดุยอดผูนํ้า จาํนวน ๔ คนๆ ละ ๗ นาที (๒๘ นาที)

๑) นางสาวอารีรตัน์ มาตนั ผูนํ้าจาก องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

๒) นายพิเชษฐ ์มีจาํรสั ผูนํ้าจาก องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาจาํปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

๓) นายดสิุต ทนัสมยั ผูนํ้าจาก เทศบาลตาํบลท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบรีุ

๔) นางสาวจฑุามณี หามะ ผูนํ้าจาก องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

กิจกรรมที> ๑กิจกรรมที_ ๒

แรงบนัดาลใจจากผูนํ้า

วนัที_ ๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐-๑๗.๐๐ น. (๓ ชั _วโมง)

ร่วมสร้างการดแูลกลุ่มเปราะบาง

ชวนคยุตามแนวคาํถามตาม
ประเดน็ 

๔ คาํถาม

สรปุคาํถามข้อ ๑
ติดสติกเกอร์

ร่วมโหวต

๓ อนัดบั
สรปุคาํถามข้อ ๒

สรปุคาํถามข้อ ๓

ภาพรวม 

๓ อนัดบั

ประเดน็ทีL ๑ ผูนํ้าชมุชนทาํอย่างไรถึงจะดแูลกลุ่มเปราะบางได้สาํเรจ็
แจก

บตัรคาํ/
เขียน

บตัรคาํ/

เกบ็

บตัรคาํ

ประเดน็ทีL ๒ คณุลกัษณะของผูนํ้าใน ๑๐ ประการ ข้อไหนจาํเป็นทีLสดุในการดแูลกลุ่มเปราะบาง

ประเดน็ทีL ๓ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิLนน่าอยู่ ควรมีการสานพลงัพื\นทีL ผู้นํา นวตักรรม องคก์รใน

การดแูลกลุ่มเปราะบางอย่างไร

ประเดน็ทีL ๔ ทิศทางเครือข่ายควรมีการดแูลกลุ่มเปราะบางอย่างไร สรปุคาํถามข้อ ๔

วิทยากรชี\นําประจาํกลุ่ม  

นายศราวฒิุ ไพค่านาม ทต.พอกน้อย

นักวิชาการประจาํกลุ่ม    

๑) น.ส. โรสนาณี แลสะแมะ อบต.แว้ง

๒) นายพิเซษฐ์ พรหมเซก็ ทต. พนางตงุ

๓) น.ส. มิถิรา ดีสะเอะ อบต.สะเอะ

วิทยากรชี\นําประจาํกลุ่ม  

ผศ.ดร.กู้เกียรติ ทดุปอ ม.มหาสารคาม

นักวิชาการประจาํกลุ่ม    

๑) อ.จฑุาทิพย ์มงคลคาํ ม.นเรศวร

๒) อ.วิทยา วาโย วิทยาลยัพยาบาลฯ

๓)อ.ประทุ่น กงมหา  วพบ.นครราชสีมา

วิทยากรชี\นําประจาํกลุ่ม  

นายดาบอมร ไร่พิบูลย ์ทต.กลางหมืLน

นักวิชาการประจาํกลุ่ม    

๑) น.ส.สวุนันท ์อินทวงศ์ ทต.บ้านแฮด

๒) นายสกุมนั สารีมา อบต.สะเอะ

๓) น.ส.มนัสนันท ์จนัทรพ์นัธ ์ทต.บ้านแฮด

กลุ่มย่อยทีL ๑ 

วิทยากรชี\นําประจาํกลุ่ม  

นางอญัชนา เตระอาํนวยวิทย ์ทต.บ้านแฮด

นักวิชาการประจาํกลุ่ม    

๑) ดร.ราณี วงศเ์ดช ม.มหาสารคาม

๒) นายณรงค ์ฉิมวิเศษ ทต.ปริก

๓) น.ส.กิตติยาภรณ์ สิทธิธรรม อบต.ยางขี*นก

กลุ่มย่อยทีL ๒ 

วิทยากรชี\นําประจาํกลุ่ม  

นายถาวร คงศิรี ทต.นาท่อม

นักวิชาการประจาํกลุ่ม    

๑) นายศภุวิชญ ์สีเล ทต.โนนสว่าง

๒) นายอาํนวย กลบัสว่าง ทต.นาท่อม

๓) นางอรพิน อภยัแสน อบต.หนองบวั

กลุ่มย่อยทีL ๓ 

วิทยากรชี\นําประจาํกลุ่ม  

นางสฑุามาศ วงศพิ์พฒัน์ ทต.โนนสว่าง

นักวิชาการประจาํกลุ่ม    

๑)น.ส. ซุนีรา สาเหมาะ อบต.บาละ

๒)นางดวงใจ บญุคง วิทยาลยัพยาบาลฯ

๓) น.ส.กรรณิกา ม่วงแก้ว ทต.โนนสว่าง

กลุ่มย่อยทีL ๔ กลุ่มย่อยทีL ๕ 

วิทยากรชี\นําประจาํกลุ่ม  

น.ส.อชัรีพร ทองเลิศ ทต.นาป่าแซง

นักวิชาการประจาํกลุ่ม    

๑)น.ส.ฟาดีลา อะบาร ์ทต.แว้ง

๒)นางวิภา พรหมแฟน ทต.นาท่อม

๓) น.ส.ยภุาวดี คงดาํ ทต.พนางตงุ

กลุ่มย่อยทีL ๖ 

วิทยากรชี\นําประจาํกลุ่ม  

ดร.จงกลณี จนัทรศิริ ม.วลยัลกัษณ์

นักวิชาการประจาํกลุ่ม    

๑) น.ส.อภิญญา เจะ๊อเุซง็ ทต.แว้ง

๒) อ.พชัราวรรณ เครืLองแก้ว ม.นเรศวร

๓) น.ส.อาริษา แววสว่าง อบต.บาละ

กลุ่มย่อยทีL ๗ 

วิทยากรชี\นําประจาํกลุ่ม  

ผศ.พรรณพิมล สขุวงษ์ ม.พะเยา

นักวิชาการประจาํกลุ่ม    

๑) นส.ปราณี แสดคง วพบ.ขอนแก่น

๒) น.ส.ลลิตา เพชรกิต ม.วลยัลกัษณ์

๓) น.ส.เบจมาศ หอมเดช ต.ทุ่งสง

กลุ่มย่อยทีL ๙  กลุ่มย่อยทีL ๑๐ 

วิทยากรชี\นําประจาํกลุ่ม  

ดร.อมัราภรณ์ ภู่ระย้า ม.นเรศวร

นักวิชาการประจาํกลุ่ม    

๑) น.ส.ฟาริดา หลาํเบล็สะ๊ ทต.ปริก

๒) น.ส.ธิดารตัน์ สิริรตัษ์ ม.วลยัลกัษณ์

๓) น.ส.สถาพร ขนุทอง .ทต.พนางตงุ

กลุ่มย่อยทีL ๘ 

๑๐๐ คะแนน

๕๐ คะแนน

๑๐ คะแนน



สดุยอดผูนํ้าชมุชนท้องถิ>น

“การดแูลกลุ่มเปราะบาง”

นางสาวอารีรตัน์ มาตนั

หวัหน้าฝ่ายอนามยัและสิCงแวดล้อม

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแก้ว 

อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่





สดุยอดผูนํ้าชมุชนท้องถิ>น

“การดแูลกลุ่มเปราะบาง”
นายพิเชษฐ์ มีจาํรสั

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาจาํปา

อาํเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสินธุ์





สดุยอดผูนํ้าชมุชนท้องถิ>น

“การดแูลกลุ่มเปราะบาง”

นายดสิุต ทนัสมยั

ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสขุ

เทศบาลตาํบลท่าไม้ 

อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบรีุ





สดุยอดผูนํ้าชมุชนท้องถิ>น

“การดแูลกลุ่มเปราะบาง”
นางสาวจฑุามณี หามะ

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแว้ง 

อาํเภอแว้ง จงัหวดันราธิวาส





นักสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวบุญศิริ ศรียอด



ประธานกลุ่มพลังหญิงเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

นางวีรดา หล้าเชียงของ



หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลวัฒนา                  
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

นางสมปอง จันทร์เก



หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา
อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

นางสุดสวาท สังข์น้อย



เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน

นางสาววรัญญา สุคนธวงศ์



หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาวอารีย์ ธีระบัญชร



ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวณิชากร อินอ่อน



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

นายฐิติพงศ์ ศักด์ิชัยสมบูรณ์



เจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาวณิชชา เล่าเฮงเส็ง



ประธาน กลุ่มสปสช. 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

นางจำปี  วงศ์สอน



รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

นางอุมาพร แสงศรีเรือง



๑) ผูนํ้าชมุชนทาํอย่างไรจึงจะดแูลกลุ่มเปราะบางได้สาํเรจ็

๑)ผูนํ้าต้องทาํอย่างไรเรื>องนี@จะสาํเรจ็

คาํถาม ?

คาํถามย่อยที$ ๑ ผูนํ้าต้องทาํอย่างไรเรื$องการดแูลกลุ่มผูป่้วยจิตเวชจึงจะสาํเรจ็

คาํถามย่อยที$ ๒ ผูนํ้าต้องทาํอย่างไรเรื$องการดแูลกลุ่มคนพิการจึงจะสาํเรจ็คาํถามย่อยที$ ๓ ผูนํ้าต้อง

ทาํอย่างไรเรื$องการดแูลกลุ่มผูป่้วยโรคเรืKอรงั 

และติดเชืKอ HIV, วณัโรค จึงจะสาํเรจ็

คาํถามย่อยที$ ๔ ผูนํ้าต้องทาํอย่างไรเรื$องการดแูลกลุ่มผูถ้กูทอดทิKงจึงจะสาํเรจ็

๓๐ นาที



๒) คณุลกัษณะของผูนํ้าใน ๑๐ ประการ ข้อไหนจาํเป็นที>สดุ 

ในการดแูลกลุ่มเปราะบาง

คาํถาม ? (๑) คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

(๒) ตั Kงใจเอาใจใส่รบัผิดชอบหน้าที$

(๓) ซื$อสตัย ์สจุริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

(๔) รกัษาไว้ซึ$งคณุธรรม มีจริยธรรม ไม่ขดัต่อศีลธรรม ประเพณี

(๕) ประพฤติตนให้เป็นที$ยอมรบันับถือจากสงัคม

(๖) เรียนรู้และพฒันางานด้วยข้อมลูและใช้ข้อมลูในการพฒันางาน 

(๗) คิดริเริ$มสร้างสรรคห์าทางออกให้ชมุชน ท้องถิ$น และไม่หยดุนิ$ ง

(๘) ร่วมสร้างผูนํ้าชมุชนท้องถิ$นรุ่นใหม่

(๙) สร้างและสานเครือข่ายในหลากหลายลกัษณะ

(๑๐) ทาํงานร่วมกบัทกุฝ่าย ทกุภาคส่วน

๒๐ นาที



๓)เครือข่ายร่วมสร้างชมุชนท้องถิEนน่าอยู่ควรมีการสานพลงัพืHนทีE ผูนํ้า นวตักรรม 

องคก์รในการดแูลกลุ่มเปราะบางอย่างไร

คาํถาม ?
คาํถามย่อยที> ๑ การรวมตวัเพื>อให้เกิดเครือข่ายในการดแูลกลุ่มเปราะบางในระดบัหมู่บา้น ตาํบล อาํเภอ จงัหวดัผูนํ้าชมุชน

ท้องถิ>นควรทาํอย่างไร

คาํถามย่อยที> ๒ การจะสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในการดแูลกลุ่มเปราะบางผูนํ้าควรทาํอย่างไร

คาํถามย่อยที> ๓ การสร้างการมีส่วนร่วมของ ๔ องคก์รหลกัในการดแูลกลุ่มเปราะบางควรทาํอย่างไร  

คาํถามย่อยที> ๔ หลงัจากที>ได้เรียนรู้นวตักรรมพืYนที>อื>น ผูนํ้าควรนําใช้นวตักรรมดงักล่าวเพื>อพฒันาระบบการดแูลกลุ่มเปราะบาง

ในพืYนที>ท่านอย่างไร

คาํถามย่อยที> ๕ ผูนํ้าจะประสานความร่วมมือ จากหน่วยงานหรือองคก์รอื>นที>เกี>ยวข้องในการดแูลกลุ่มเปราะบางในพืYนที>ของ

ท่านอย่างไร

๓๐ นาที



คาํถามย่อยทีC ๑  ทิศทางเครือข่ายควรมีการดแูลกลุ่มจิตเวชอย่างไร

คาํถามย่อยทีC ๒  ทิศทางเครือข่ายควรมีการดแูลกลุ่มผูพิ้การอย่างไร

คาํถามย่อยทีC ๓  ทิศทางเครือข่ายควรมีการดแูลกลุ่มผูป่้วยโรคเรื[อรงั 

และผูป่้วยติดเชื[อ (HIV/วณัโรค)อย่างไร

คาํถามย่อยทีC ๔  ทิศทางเครือข่ายควรมีการดแูลกลุ่มผูถ้กูทอดทิ[งอย่างไร

๔) ทิศทางเครือข่ายควรมีการดแูลกลุ่มเปราะบางอย่างไร

คาํถาม ?
๓๐ นาที


