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(ร่าง) ก าหนดการเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สูสุ่ขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน 

วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2565 
ณ ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 
วันพฤหัสบดทีี่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง Royal Jubilee 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสร้างสุข”  

09.00 – 09.30 น. เปิดเวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ย่ังยืน” 
09.30 – 10.00 น. รายงานวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการจัดเวที และรายงานสถานการณ์ “การสร้างสุขภาวะชุมชนทีย่ั่งยืน” 

โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
10.00 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ “เพิ่มขีดความสามารถให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองได้” 

โดย นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
10.30 – 11.00 น. ปาฐกถาพิเศษ “ร่วมสร้างสุขภาวะประเทศไทย” 

โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล*  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

11.00 – 12.30 น. 
 

เสวนา “บทเรียนจากวิกฤต สู่การสานพลัง สร้างสุขภาวะชุมชนให้ย่ังยืน”  
โดย  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น* กระทรวงมหาดไทย 
 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน* กระทรวงมหาดไทย 
 ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)* 
 รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก 3 สสส.) 
 ด าเนินการเสวนาโดย : นายกิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าวรายการข่าว 3 มิต ิ 

12.30 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
*อยู่ระหว่างการประสานงาน 
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วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 (ต่อ) 
ห้องย่อยท่ี 1 “สานพลัง สร้างคุณภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน” ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 
13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนรักษ์เด็ก” 
13.30 – 14.30 น. ประมวล “การน าใช้เครื่องมือเพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเครือข่ายต าบลสุขภาวะ” 

โดย นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (ส านัก 4 สสส.) 
ชี้น า “การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น”  
โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14.30 – 15.30 น. เสวนา “สานพลัง สร้างคุณภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน” 
รูปแบบงาน โดย นายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 
รูปแบบเงิน โดย นายกิตติพงศ์ สีเหลือง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดใต้ อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รูปแบบคน โดย นางสาวนูรือมา ลายามุง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
รูปแบบครอบครัว โดย นางสุนันทา มานะพิมพ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

ด าเนินการเสวนาโดย : นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (ส านัก 4 สสส.) 
15.30 – 17.30 น. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1) เทศบาลต าบลหล่ายงาว อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
2) องค์การบริการส่วนต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
3) เทศบาลต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 
4) เทศบาลต าบลวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
5) องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดใต้ อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
6) องค์การบริการส่วนต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
7) องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
8) องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
9) องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
10) องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
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ห้องย่อยท่ี 2 “สานพลัง เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ” ณ ห้อง Royal Jubilee 
13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนปลอดโรค” 
13.30 – 13.50 น. สถานการณ์การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อโดยชุมชนท้องถิ่น 

โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
13.50 – 14.10 น. บรรยายพิเศษ “บทบาทชุมชนกับการควบคุมโรคติดต่อโดยชุมชนท้องถิ่น” 

โดย นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ กรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และอดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
14.10 – 15.30 น. เสวนา “สานพลัง เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ” 

แผนควบคุมโรคติดต่อโดยชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม โดย นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน  าเย็น อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
การบริหารจัดการระบบการควบคุมโรคติดต่อโดยชุมชนท้องถิ่น โดย นางสาวจุฑามณี หามะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
การบริหารเครือข่ายและอาสาสมัคร โดย นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม  
ศูนย์บริการครบวงจร โควิด-19 โดย นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
Fast Team (SRRT) โดย นางสาวอารีรัตน์ มาตัน หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

                          องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ด าเนินการเสวนาโดย : นางสาวฐปนีย์ เอียดศรีไชย The Reporters  

15.30 – 17.30 น. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1) เทศบาลต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
2) เทศบาลต าบลสันนาเม็ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
3) เทศบาลต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
4) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
5) องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
6) เทศบาลต าบลงิม อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
7) เทศบาลต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 
8) องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
9) เทศบาลต าบลหลักเมือง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  
10) องค์การบริหารส่วนต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 

 
11) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมี อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
12) เทศบาลต าบลธาตุทอง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
13) องค์การบริหารส่วนต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
14) เทศบาลต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 
15) องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
16) องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
17) เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
18) เทศบาลต าบลท่างิ ว อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
19) เทศบาลต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
20) องค์การบริหารส่วนต าบลละง ูอ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
21) องค์การบริหารส่วนต าบลคูหา อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
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ห้องย่อยท่ี 3 “สานพลัง สร้างเสริมสุขภาพจิต” ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-10 
13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนอาสา” 
13.30 – 13.50 น. บรรยายพิเศษ “การเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต”  

โดย นพ.บุญชัย นวมงคลวัฒนา ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
13.50 - 15.30 น. เสวนา “สานพลัง สร้างเสริมสุขภาพจิต” 

รูปธรรมตอบสนอง มาตรา 33 มาตรา 35 โดย นางเรณู เล็กนิมิต นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
สร้างศักยภาพช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช โดย นายอาซือมิง เจ๊ะอุเซง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
มาตรการชุมชนท้องถิ่นร่วมดูแลผู้ป่วยจิตเวช โดย นายเกียรติศักดิ์ เภาโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนหอม 

อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
รูปแบบการสร้างสุขลดทุกข์ในชุมชน โดย นางอรพิน วิมลภูษิต  สมาคมวิถีทางเลือกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ด าเนินการเสวนาโดย : นายชาติวุฒิ วังวน ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (ส านัก 2 สสส.) 
15.30 – 17.30 น. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1) เทศบาลต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
3) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหอม อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
4) องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงตาเจ็น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
5) เทศบาลเมืองวังน  าเย็น อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
6) องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
7) ชุมชนน้อมเกล้า เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
8) ต าบลไร่รถ อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
9) LGBT น  ากว๊านสีรุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
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ห้องย่อยที่ 4 “สร้างสุขภาวะด้วยระบบอาหารชุมชน” ณ ห้องจูปิเตอร์ 11-13 
13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนอ่ิมดี... มีสุข”  
13.30 – 13.50 น. บรรยายพิเศษ “สร้างความม่ันคงทางอาหารโดยชุมชนท้องถิ่น” 

โดย ทพญ.จันทนา อึ งชูศักดิ์ ประธานกรรมการก ากับทิศทางแผนอาหารเพ่ือสุขภาวะ และกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

13.50 – 15.30 น. เสวนา “สร้างสุขภาวะด้วยระบบอาหารชุมชน” 
เครือข่ายอาหารปลอดภัยเขตเมือง โดย นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการแพทย์  
  เทศบาลนครเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ระบบการจัดการอาหารชุมชน โดย นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
การจัดการอาหารในภาวะวิกฤติ โดย นายเสน่ห์ แพงมา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงตาเจ็น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
สวนผักคนเมือง โดย นางสาววรางคนางค์ นิ มหัตถา ผู้จัดการโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน 

ด าเนินการเสวนาโดย : นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม  ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
และรักษาการผู้อ านวยการส านักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (ส านัก 5 สสส.) 

15.30 – 17.30 น. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1) เทศบาลนครเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสนิท อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
3) เทศบาลต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

    4)  ต าบลนาท่อม อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
5) องค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
6) องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 
7) โรงพยาบาลเชียงแสน (โรงพยาบาลสีเขียว) อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
8) สงขลาโมเดล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
9) สถานีเกษตรแบ่งปัน อ าเภอสวนผึ ง จังหวัดราชบุรี 
10) เด็กไทยแก้มใส : อาหารและโภชนาการเด็กวัยเรียน และ “น่านโมเดล ระบบอาหารชุมชน-อาหารโรงเรียน” เทศบาลเมืองน่าน 
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ห้องฝึกอบรม : การน าใช้เครื่องมือ “สื่อสุขภาวะชุมชน : สื่อสารให้เป็น ส่งสารให้ปัง”  ณ ห้องจูปิเตอร์ 14-15 
13.00 -18.00 น. คิดให้ชัด จับประเด็นให้โดน เรียนรู้พลังสื่อในมือเรา 

โดย  นางสาวอรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์  อดีตโปรดิวเซอร์ ส านักเครือข่ายสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส  
 นายภคพล โคตรศรีภูมิ  อดีตโคโปรดิวเซอร์ นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส 

Dinner Talk : Encouraging Resiliency Leadership...สานพลังผู้น าสู่เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ณ ห้อง Portal 
18.00 – 18.15 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 
18.15 – 18.30 น. รู้จัก...แผนสุขภาวะชุมชน 

โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รักษาการผู้อ านวยการส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก 3 สสส.) 
18.30 – 19.00 น. รู้จริง...บทบาทท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 

โดย นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
19.00 – 19.30 น. รู้ใจ...ผู้น าขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน 

โดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
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วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง Royal Jubilee 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสร้างสุข”  
09.00 – 09.30 น. บรรยายพิเศษ “บูรณาการให้พื้นที่เป็นฐานการสร้างเสริมสุขภาพ” 

โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รักษาการผู้อ านวยการส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก 3 สสส.) 
09.30 – 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ สร้างแรงบันดาลใจ “ชุมชนท้องถิน่ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสุขภาวะชุมชน” 

โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10.00 – 10.30 น. ถ่ายทอดจากใจ “รางวัล Dr. LEE Jong-wook Memorial Prize for Public Health” 

โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่  
10.30 – 12.30 น. เวทีเสวนา “สานพลัง ร่วมสร้างสุขภาวะของประเทศไทย” 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพภายใต้การถ่ายโอน  
โดย ดร.ศุทธา แพรสี  ประธานชมรมถ่ายโอนสถานีอนามัยไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
เข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่กับสุขภาวะทางจิต 
โดย พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์  ผู้อ านวยการศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ  
Start up Social Enterprise จากชุมชนสู่สากล 
โดย นายอายุ จือปา  ผู้ก่อตั งอาข่า อาม่า แบรนด์กาแฟชาวเขาระดับโลก 
ร้อยวัฒนธรรมอาหารสื่อสารภูมิปัญญาชุมชน 
โดย นายจรงค์ศักดิ์ รองเดช  ผู้ด าเนินรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง 

ด าเนินการเสวนาโดย นางสาววิภาพร วัฒนวิทย์ ผู้ประกาศข่าวช่อง Thai PBS 
12.30 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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ห้องย่อยท่ี 5 “สู่สุขภาวะชุมชนด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ” ณ ห้อง Royal Jubilee 
13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนปลอดควัน” 
13.30 – 13.50 น. บรรยายพิเศษ “ชุมชนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคยาสูบ” 

โดย ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการควบคุมยาสูบ (พศย.) 
13.50 - 15.30 น. ถกแถลง 

ศักยภาพชุมชนในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดย รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
กฎหมายและนโยบายสู่การสร้างรูปธรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชน โดย นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อ านวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
สสส. กับการขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยชุมชนท้องถิ่น โดย นางรุ่งอรุณ ลิ มฬหะภัณ รักษาการผู้อ านวยการ 

ส านักสนับสนุนการควบคุมปัจจยัเสี่ยงหลัก (ส านัก 1 สสส.) 
15.30 – 17.30 น. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1) เทศบาลต าบลแม่ไร่ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ ต าบลวังเหนือ จังหวัดล าปาง 
3) องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
4) เทศบาลต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
5) เทศบาลเมืองพะเยา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
6) เทศบาลต าบลจุน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
7) สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
8) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
9) เทศบาลต าบลวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
10) องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

 

 
11) เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
12) เทศบาลต าบลหลุบ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
13) เทศบาลเมืองชัยภูมิ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
14) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
15) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
16) องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะกู อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
17) เทศบาลต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
18) องค์การบริหารส่วนต าบลปกาสัย อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
19) องค์การบริหารส่วนต าบลล าพะยา อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
20) เทศบาลเมืองสะเตงนอก อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
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ห้องย่อยที่ 6 “สร้างความปลอดภัยทางถนน สร้างสุขภาวะชุมชน” ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 
13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนต าบลขับขี่ปลอดภัย”  
13.30 – 13.50 น. สถานการณ์การจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่น 

โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์  รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อ านวยการส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก 3 สสส.) 
13.50 – 14.10 น. บรรยายพิเศษ “บทบาทชุมชนท้องถิ่นในการลดอุบัติเหตุ” 

โดย นายแพทยธ์นะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 
14.10 – 15.30 น. เสวนา “สร้างความปลอดภัยทางถนน สร้างสุขภาวะชุมชน” 

รณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดย นางสาวเนตรชนก แสงเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะพานไม้แก่น อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
สร้างความร่วมมือและเครือข่ายขับขี่ปลอดภัย โดย นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
ปรับจุดเสี่ยงลดจุดอันตราย โดย นายยุทธนา รัตนมณี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข เทศบาลต าบลวังไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
ศพด.ลดอุบัติเหตุ โดย นางบัวแก้ว หล่ออ้าย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ด าเนินการเสวนาโดย : นางสาวนิตยา กีรติเสริมสิน ผู้สื่อข่าวช่อง Thai PBS 
15.30 – 17.30 น. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1) เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
3) เทศบาลต าบลปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
4) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพิกุล อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
5) องค์การบริหารส่วนต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 
6) องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
7) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านผึ ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
8) เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
9) องค์การบริหารส่วนต าบลดงละคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
10) องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
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ห้องย่อยที่ 7 “สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-10 
13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสูงวัยสร้างเมือง”  
13.30 – 13.50 น. บรรยายพิเศษ “อนาคตคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน” 

โดย แพทย์หญิงลัดดา ด าริการเลิศ กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 
13.50 – 15.30 น. เสวนา “ร่วมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” 

สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย นายชาญชัย เเมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาคูณใหญ่ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
โรงเรียนผู้สูงอายุ : กลไกการสร้างเสริมสุขภาวะ โดย นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ โดย นายยาการียา ชิมะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
แผนผู้สูงอายุต าบลแบบบูรณาการ โดย นางนัยนา ศรีเลศิ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด าเนินการเสวนาโดย : นางภรณี ภู่ประเสริฐ  ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (ส านัก 9 สสส.) 
15.30 – 17.30 น. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
2) เทศบาลต าบลสองแคว อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
3) องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
4) องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
5) องค์การบริหารส่วนต าบลนาคูณใหญ่ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
6) องค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
7)  องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
8) เทศบาลเมืองจอมพล อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
9) เทศบาลต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
10) องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
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ห้องย่อยที่ 8 “สานพลัง จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน” ณ ห้องจูปิเตอร์ 11-13 
13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนรักษ์โลก” 
13.30 – 13.50 น. บรรยายพิเศษ “บทบาทชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อม”  

โดย นายศรีสุวรรณ ควรขจร  กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  และประธานกรรมการก ากับทิศทางด้านสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

13.50 - 15.30 น. ถกแถลง “เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน” 
แผนที่รายงานความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (AQMRS) โดย ดร.พลภัทร เหมวรรณ  ผู้อ านวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
            (ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เครื่องมือประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดย ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล  นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บทบาทสภาลมหายใจเชียงใหม่ โดย นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานคณะกรรมการอ านวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่ 

15.30 – 17.30 น. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
3) เทศบาลต าบลในเมือง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
4) เทศบาลต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
5) องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
6) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมี อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
7) องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
8) ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
9) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
10) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสตูล 
 

ห้องฝึกอบรม : การน าใช้เครื่องมือ “สื่อสุขภาวะชุมชน : สื่อสารให้เป็น ส่งสารให้ปัง” ณ ห้องจูปิเตอร์ 14-15 
13.00 – 17.30 น. การจัดการข้อมูล และการวางแผนเพื่อการสื่อสาร 

โดย  นางสาวอรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์ อดีตโปรดิวเซอร์ ส านักเครือข่ายสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส  
 นายภคพล โคตรศรีภูมิ  อดีตโคโปรดิวเซอร์ นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส 
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วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง Royal Jubilee 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสร้างสุข” 
09.00 – 09.30 น. ประมวลบทเรียน “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” 

โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
09.30 – 11.00 น. เสวนา “นวัตกรรมร่วมสร้างสุขภาวะชุมชน”  

โดย  นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์  ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 2 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
นายธวัชชัย ฟักอังกูร   ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
นางประภาศรี บุญวิเศษ   ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ด าเนินการเสวนาโดย : นายธีร์วัฒน์ ชูรัตน์ ผู้สื่อข่าวช่อง Thai PBS 
11.00 – 11.30 น. ทศวรรษที่ 3 สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน  

โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
11.30 – 11.45 น. ประกาศและมอบเกียรติบัตรศูนย์เรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 

มอบโดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
11.45 – 12.00 น. ปาฐกถาพิเศษ “สร้างสุขภาวะชุมชน สร้างสังคมที่เท่าเทียม”  

โดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
12.00 – 13.00 น. ประกาศเจตนารมณ์ “ร่วมสร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” 

น าโดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
        ผู้บริหาร สสส. และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ 

13.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 
 

  


