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(ราง) กําหนดการเวที “สานพลังประชารัฐ สรางเศรษฐกจิฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติ”
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ หองประชุม EH๑๐๑-EH๑๐๒ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

วันเสารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. รวมพล..คนสรางสุข (๑)
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. รายงาน “การขับเคลื่อนสุขภาวะชมุชนดวยเศรษฐกิจฐานราก”

โดย นายสมพร  ใชบางยาง ประธานกรรมการบรหิารแผน คณะที่ ๓ สสส.
๐๙.๑๕-๑๐.๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษ “ยุทธศาสตรประชารัฐกับการขับเคลื่อนสุขภาวะชมุชน”

โดย ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ  วะสี
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. เสวนาหัวขอ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยประชารัฐ...ทาํไดอยางไร”

โดย
นายสมพร  ใชบางยาง ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓ สสส.
นายนที  ขลิบทอง* ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.)
นพ.พลเดช  ปนประทีป ประธานมูลนิธิชุมชนทองถ่ินพัฒนา

ดําเนินรายการโดย นางสาวดวงพร  เฮงบุณยพันธ
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓) สสส.

๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. กิจกรรมที่ ๑: หองยอย
เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูประเด็นการสรางเศรษฐกิจเสริมสุขภาวะในทุกมิติ (๑)
ประเด็นที่ ๑ ผาพ้ืนเมือง
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลกลวยกวาง อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีษะเกษ
ประเด็นที่ ๒ ขาวและโรงสีชุมชน
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลศรีณรงค อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร
ประเด็นที่ ๓ ผักสวนครัว
ดําเนินการโดย องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงสวรรค อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ประเด็นที่ ๔ ทองเที่ยวชุมชน
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน
ประเด็นที่ ๕ สงเสริมอาชีพ
ดําเนินการโดย องคการบริหารสวนตําบลปาโมง อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ประเด็นที่ ๖ ตลาดชุมชน
ดําเนินการโดย องคการบริหารสวนตําบลสมอแข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมที่ ๒: Workshop การประกอบสัมมาชพี ๑๒ เรื่อง (๑)
ประเด็นที่ ๑ ผาพ้ืนเมือง
ดําเนินการโดย เทศบาลตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
ประเด็นที่ ๒ ขาวและโรงสีชุมชน
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

องคการบริหารสวนตําบลบอแร อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท
ประเด็นที่ ๓ ผักสวนครัว
ดําเนินการโดย มหาวิชชาลัยอุโมงคสรางพลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ประเด็นที่ ๔ ทองเที่ยวชุมชน
ดําเนินการโดย อัตถจริยา
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วันเสารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ตอ)
ประเด็นที่ ๕ สงเสริมอาชีพ
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลไกรนอก อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

องคการบริหารสวนตําบลแวง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส
ประเด็นที่ ๖ ตลาดชุมชน
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลบางคนที อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ประเด็นที่ ๗ บริการสุขภาพชุมชน
ดําเนินการโดย มหาวิชชาลัยดอนแกวสรางสุข อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ประเด็นที่ ๘ จัดการนํ้า
ดําเนินการโดย นายโกเมศร ทองบุญชู เครือขายการจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติพ้ืนที่ภาคใต
ประเด็นที่ ๙ ปาชุมชน
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
ประเด็นที่ ๑๐ จัดการขยะ
ดําเนินการโดย เทศบาลตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
ประเด็นที่ ๑๑ องคกรการเงิน
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลศรีฐาน อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร
ประเด็นที่ ๑๒ ศูนยเรียนรู
ดําเนินการโดย องคการบรหืารสวนตําบลทางาม อําเภออินทรบรุี จังหวัดสิงหบรุี
กิจกรรมที่ ๓: ๖๕ ประชารัฐ Smile Shop สาธิต
กิจกรรมที่ ๔: ฝกอบรม “Branding”
กิจกรรมที่ ๕: บริการใหคําปรึกษาดานการเงิน...การคาขาย การบริการ การเงินการธนาคาร
กิจกรรมที่ ๖: Business Center...ประสานและเชื่อมโยงตลาดชุมชนกับตลาดภายนอก
กิจกรรมที่ ๗: Community Trade Show…ลานแสดงสินคา

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมที่ ๑: หองยอย

เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูประเด็นการสรางเศรษฐกิจเสริมสุขภาวะในทุกมิติ (๒)
ประเด็นที่ ๑ ผาพ้ืนเมือง
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลกลวยกวาง อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีษะเกษ
ประเด็นที่ ๒ ขาวและโรงสีชุมชน
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลศรีณรงค อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร
ประเด็นที่ ๓ ผักสวนครัว
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลหนองกุงสวรรค อําเภอโกสุมพิสัย

จังหวัดมหาสารคาม
ประเด็นที่ ๔ ทองเที่ยวชุมชน
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน
ประเด็นที่ ๕ สงเสริมอาชีพ
ดําเนินการโดย องคการบริหารสวนตําบลปาโมง อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ประเด็นที่ ๖ ตลาดชุมชน
ดําเนินการโดย องคการบริหารสวนตําบลสมอแข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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วันเสารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ตอ)
๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมที่ ๒: Workshop การประกอบสัมมาชพี ๑๒ เรื่อง (๒)

ประเด็นที่ ๑ ผาพ้ืนเมือง
ดําเนินการโดย เทศบาลตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
ประเด็นที่ ๒ ขาวและโรงสีชุมชน
ดําเนินการโดย องคการบริหารสวนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

องคการบริหารสวนตําบลบอแร อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท
ประเด็นที่ ๓ ผักสวนครัว
ดําเนินการโดย มหาวิชชาลัยอุโมงคสรางพลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ประเด็นที่ ๔ ทองเที่ยวชุมชน
ดําเนินการโดย อัตถจริยา
ประเด็นที่ ๕ สงเสริมอาชีพ
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลไกรนอก อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

องคการบริหารสวนตําบลแวง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส
ประเด็นที่ ๖ ตลาดชุมชน
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลบางคนที อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ประเด็นที่ ๗ บริการสุขภาพชุมชน
ดําเนินการโดย มหาวิชชาลัยดอนแกวสรางสุข อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ประเด็นที่ ๘ จัดการนํ้า
ดําเนินการโดย นายโกเมศร ทองบุญชู เครือขายการจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติพ้ืนที่ภาคใต
ประเด็นที่ ๙ ปาชุมชน
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
ประเด็นที่ ๑๐ จัดการขยะ
ดําเนินการโดย เทศบาลตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
ประเด็นที่ ๑๑ องคกรการเงิน
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลศรีฐาน อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร
ประเด็นที่ ๑๒ ศูนยเรียนรู
ดําเนินการโดย องคการบรหืารสวนตําบลทางาม อําเภออินทรบรุี จังหวัดสิงหบรุี
กิจกรรมที่ ๓: ๖๕ ประชารัฐ Smile Shop สาธิต
กิจกรรมที่ ๔: ฝกอบรม “Packaging”
กิจกรรมที่ ๕: บริการใหคําปรึกษาดานการเงิน...การคาขาย การบริการ การเงินการธนาคาร
กิจกรรมที่ ๖: Business Center...ประสานและเชื่อมโยงตลาดชุมชนกับตลาดภายนอก
กิจกรรมที่ ๗: Community Trade Show…ลานแสดงสินคา

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ประชุมยอยแตละเครือขาย
หมายเหตุ: * อยูระหวางการประสานงาน
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วันอาทิตยที่ ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๘
๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. รวมพล...คนสรางสุข (๓)
๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. กิจกรรมที่ ๑: หองยอย

เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูประเด็นการสรางเศรษฐกิจเสริมสุขภาวะในทุกมิติ (๓)
ประเด็นที่ ๗ บริการสุขภาพชุมชน
ดําเนินการโดย เทศบาลตําบลขุนทะเล อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเด็นที่ ๘ จัดการนํ้า
ดําเนินการโดย องคการบริหารสวนตําบลพรหมนิมิต อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
ประเด็นที่ ๙ ปาชุมชน
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร
ประเด็นที่ ๑๐ จัดการขยะ
ดําเนินการโดย เทศบาลตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน
ประเด็นที่ ๑๑ องคกรการเงิน
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลจันทิมา อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
ประเด็นที่ ๑๒ ศูนยเรียนรู
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลคลองนํ้าไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
กิจกรรมที่ ๒: Workshop การประกอบสัมมาชพี ๑๒ เรื่อง (๓)
ประเด็นที่ ๑ ผาพ้ืนเมือง
ดําเนินการโดย เทศบาลตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
ประเด็นที่ ๒ ขาวและโรงสีชุมชน
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

องคการบริหารสวนตําบลบอแร อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท
ประเด็นที่ ๓ ผักสวนครัว
ดําเนินการโดย มหาวิชชาลัยอุโมงคสรางพลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ประเด็นที่ ๔ ทองเที่ยวชุมชน
ดําเนินการโดย อัตถจริยา
ประเด็นที่ ๕ สงเสริมอาชีพ
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลไกรนอก อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

องคการบริหารสวนตําบลแวง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส
ประเด็นที่ ๖ ตลาดชุมชน
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลบางคนที อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ประเด็นที่ ๗ บริการสุขภาพชุมชน
ดําเนินการโดย มหาวิชชาลัยดอนแกวสรางสุข อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ประเด็นที่ ๘ จัดการนํ้า
ดําเนินการโดย นายโกเมศร ทองบุญชู เครือขายการจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติพ้ืนที่ภาคใต
ประเด็นที่ ๙ ปาชุมชน
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
ประเด็นที่ ๑๐ จัดการขยะ
ดําเนินการโดย เทศบาลตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
ประเด็นที่ ๑๑ องคกรการเงิน
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลศรีฐาน อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร
ประเด็นที่ ๑๒ ศูนยเรียนรู
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลทางาม อําเภออินทรบรุี จังหวัดสิงหบรุี



5 / 6

วันอาทิตยที่ ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ (ตอ)
กิจกรรมที่ ๓: ๖๕ ประชารัฐ Smile Shop สาธิต
กิจกรรมที่ ๔: ฝกอบรม “E-Commerce”
กิจกรรมที่ ๕: บริการใหคําปรึกษาดานการเงิน...การคาขาย การบริการ การเงินการธนาคาร
กิจกรรมที่ ๖: Business Center...ประสานและเชื่อมโยงตลาดชุมชนกับตลาดภายนอก
กิจกรรมที่ ๗: Community Trade Show…ลานแสดงสินคา

๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. รวมพล...คนสรางสุข (๔)
๑๑.๐๐-๑๑.๑๐ น. รายงาน “การขับเคลื่อนงานสานพลงัประชารัฐ-สรางเศรษฐกิจฐานราก-เสริมสุข

ภาวะในทุกมิต”ิ
โดย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ

ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓) สสส.
๑๑.๑๐-๑๒.๐๐ น. Roadmap “การสรางเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน”

โดย ศาสตราภิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ * รองนายกรัฐมนตรี
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมที่ ๑: หองยอย

เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูประเด็นการสรางเศรษฐกิจเสริมสุขภาวะในทุกมิติ (๔)
ประเด็นที่ ๗ บริการสุขภาพชุมชน
ดําเนินการโดย เทศบาลตําบลขุนทะเล อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเด็นที่ ๘ จัดการนํ้า
ดําเนินการโดย องคการบริหารสวนตําบลพรหมนิมิต อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
ประเด็นที่ ๙ ปาชุมชน
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร
ประเด็นที่ ๑๐ จัดการขยะ
ดําเนินการโดย เทศบาลตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน
ประเด็นที่ ๑๑ องคกรการเงิน
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลจันทิมา อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
ประเด็นที่ ๑๒ ศูนยเรียนรู
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลคลองนํ้าไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
กิจกรรมที่ ๒: Workshop การประกอบสัมมาชพี ๑๒ เรื่อง (๔)
ประเด็นที่ ๑ ผาพ้ืนเมือง
ดําเนินการโดย เทศบาลตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
ประเด็นที่ ๒ ขาวและโรงสีชุมชน
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

องคการบริหารสวนตําบลบอแร อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท
ประเด็นที่ ๓ ผักสวนครัว
ดําเนินการโดย มหาวิชชาลัยอุโมงคสรางพลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ประเด็นที่ ๔ ทองเที่ยวชุมชน
ดําเนินการโดย อัตถจริยา
ประเด็นที่ ๕ สงเสริมอาชีพ
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลไกรนอก อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

องคการบริหารสวนตําบลแวง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส
ประเด็นที่ ๖ ตลาดชุมชน
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลบางคนที อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
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วันอาทิตยที่ ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ (ตอ)
ประเด็นที่ ๗ บริการสุขภาพชุมชน
ดําเนินการโดย มหาวิชชาลัยดอนแกวสรางสุข อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ประเด็นที่ ๘ จัดการนํ้า
ดําเนินการโดย นายโกเมศร ทองบุญชู

ผูประสานงานเครือขายการจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติพ้ืนที่ภาคใต
ประเด็นที่ ๙ ปาชุมชน
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
ประเด็นที่ ๑๐ จัดการขยะ
ดําเนินการโดย เทศบาลตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
ประเด็นที่ ๑๑ องคกรการเงิน
ดําเนินการโดย องคการบรหิารสวนตําบลศรีฐาน อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร
ประเด็นที่ ๑๒ ศูนยเรียนรู
ดําเนินการโดย องคการบรหืารสวนตําบลทางาม อําเภออินทรบรุี จังหวัดสิงหบรุี

กิจกรรมที่ ๓: ๖๕ ประชารัฐ Smile Shop สาธิต
กิจกรรมที่ ๔: ฝกอบรม “Shop Managing”
กิจกรรมที่ ๕: บริการใหคําปรึกษาดานการเงิน...การคาขาย การบริการ การเงินการธนาคาร
กิจกรรมที่ ๖: Business Center...ประสานและเชื่อมโยงตลาดชุมชนกับตลาดภายนอก
กิจกรรมที่ ๗: Community Trade Show…ลานแสดงสินคา

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. กิจกรรมปดเวที
หมายเหตุ: * อยูระหวางการประสานงาน


