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(ร่าง) แนวคิด

เวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน
ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2565
ณ ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
-------------------1. ความเป็นมา
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ซึ่งเป็นการรวมตัวของ 4 องค์กรหลัก ประกอบด้วย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ท้องที่ (กานัน-ผู้ใหญ่) องค์กรชุมชน (กลุ่มทางสังคม) และหน่วยงานรัฐในพื้นที่ จานวนกว่า 3,000
ตาบล กระจายตัวทุกจังหวัด รวมทั้งสถาบันวิชาการหรือองค์กรทางวิชาการ องค์กรภาคเอกชน ศูนย์สนับสนุน
วิชาการของแผนสุขภาวะชุมชนและสานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สานัก 3) ที่มีเป้าหมายเพื่อร่วมขับเคลื่อน
ชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ โดยมีบทบาทสาคัญในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน การผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ
ระดับตาบล อาเภอ เครือข่าย และจังหวัด รวมถึงการขับเคลื่อนและรณรงค์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยการสนับสนุนของสานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สานัก 3) สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ประกาศปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อใช้
เป็นทิศทางสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตาบลแบบมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนโดยมุ่งที่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2563 สาหรับ
ปี 2565 เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภายใต้การสนับสนุนของสานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน เติบโตเป็น
เครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีวิธีคิด วิธีปฏิบัติและวิธีการเรียนรู้แบบมุ่งใช้พื้นที่เป็นฐานในการพัฒนาและให้ทุกนโยบายเพื่อ
สุขภาวะ ได้ดาเนินการสรุปบทเรียนและประสบการณ์ ในการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กานัน-ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรชุมชน และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในบางพื้นที่อาจจะมีองค์กรศาสนาเข้า
มาร่วมด้วยมาเป็นฐานสาคัญมุ่งสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในระยะ 10 ปี
พ.ศ.2565-2574
จากที่กล่าวมาข้างต้น สานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.) ทุกกลไก
ของการบริหารจัดการแผนสุขภาวะชุมชน สานัก/ฝ่ายของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และภาคี ประกอบด้วย หน่วยงานและองค์กรที่ร่วมสร้างปฏิบัติการสุขภาวะชุมชน จึงกาหนดให้มีการจัด เวทีสานพลัง
สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน อันนาไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนสู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน
ด้วยทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นสู่การบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพ ต่อไป
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2. เป้าหมายของการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนการสร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืนด้วยทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน
ท้องถิ่นสู่การบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสานพลังเครือข่ายร่วมสร้ างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และภาคีสร้างเสริมสุขภาพด้วยทุนทางสังคมและ
ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น
3.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการสุขภาวะชุมชนสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ
3.3 เพื่อขยายผลแนวคิดและแนวทางการดาเนินงานภายในและภายนอกเครือข่ายผ่านเส้นทางการสร้างสุข
ภาวะชุมชนที่ยั่งยืน
4. กิจกรรมในเวที แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การจุดประกายและสร้างแรงบันดาล ประกอบด้วย 5 กิจกรรมย่อย คือ (1) สานพลัง สร้างนวัตกรรม
สู่สุขภาวะชุมชน (2) ปาฐกถาพิเศษ (3) การเสวนา (4) ประกาศและมอบเกียรติบัตร และ (5) ประกาศเจตนารมณ์
ส่วนที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางการสร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 10 กิจกรรมย่อย
1) สานพลังสร้างคุณภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน 2) สานพลังเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ 3) สานพลังสร้างเสริม
สุขภาพจิต กลุ่มเปราะบาง คนไร้บ้าน 4) สานพลังจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 5) สู่สุขภาวะชุมชนด้วยการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ 6) สร้างความปลอดภัยทางถนน สร้างสุขภาวะชุมชน 7) สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 8) สร้างสุขภาวะด้วย
ระบบอาหารชุมชน 9) สานพลังผู้นาสู่เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และ 10) ฝึกอบรม
ส่วนที่ 3 นิทรรศการ “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน”
5. กลุ่มเป้าหมาย จานวน 2,500 คน ประกอบด้วย 2 กลุ่มดังนี้
5.1 คณะทางาน จานวน 500 คน ดังนี้
1) ศูนย์เรียนรู้ (ศรร.)
2) ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.)
3) ศูนย์ประสานงานเฉพาะประเด็นและจัดการเรียนรู้ (ศปง.)
4) ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนเชี่ยวชาญเฉพาะ (มหาวิชชาลัย)
5) ศูนย์สนับสนุนวิชาการด้านการจัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนแต่ละภาค (ศวภ.)
6) ศูนย์จัดการระบบข้อมูลชุมชน (CCDM)
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7) ทีมสื่อสาร
8) ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9) สถาบันวิชาการ
10) สานัก/ฝ่ายของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคี ประกอบด้วย
หน่วยงานและองค์กรที่ร่วมสร้างปฏิบัติการสุขภาวะชุมชน
11) สานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สานัก 3) สสส.
เป็นต้น
5.2 ผู้เข้าร่วมเวที รวมจานวน 2,000 คน ดังนี้
5.2.1 คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
1) คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2) คณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 และ คณะกรรมการบริหารแผน สสส.
3) คณะกรรมการกากับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชน
4) ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นต้น
5.2.2 ภาคียุทธศาสตร์
1) กระทรวงสาธารณสุข
2) กระทรวงมหาดไทย
3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5) สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
7) สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
8) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
เป็นต้น
5.2.3 เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ดังนี้
1) องค์กรหลักในพื้นที่ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ (กานัน-ผู้ใหญ่บ้าน) องค์กร
ชุมชน หน่วยงานรัฐในพื้นที่ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตาบล
2) สถาบันวิชาการ
เป็นต้น
5.2.4 ภาคีเครือข่ายสานัก/ฝ่าย ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
5.2.5 สื่อมวลชน
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