รายงานการประชุม
เพื่อเตรียมการจัดงาน Kick Off
“บูรณาการกลไกความร่วมมือ นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชาวสุราษฎร์ธานี”
ครั้งที่ 9/2565
วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 14.00 น.
ณ ร้าน Cafeteria Suratthani (คาเฟทีเรีย สุราษฎร์ธานี)
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วาระที่ 2 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบกลไกการทำงาน
ที่ประชุม

ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้มีคณะกรรมการจำนวน 2 ชุด ได้แก่ 1) คณะกรรมการนโยบาย และ
2) คณะกรรมการดำเนินงาน (Core teams) และให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อร่วมดำเนินงานในแต่ละด้าน ได้แก่

1) คณะอนุกรรมการประเมินติดตามและถอดบทเรียน 2) คณะอนุกรรมการพิจารณาขอรับฯและพัฒนาศักยภาพ
และ 3) คณะอนุกรรมการสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม
โดยมีคณะกรรมการและบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี
4. ประธานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11
5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
7. ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะกรรมการนโยบาย
1.ดร.ปรเมษฐ์ จินา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประธาน
คณะกรรมการ

2.นายประดิษฐ์ นิจไตรรัตน์

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

รองประธาน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

คณะกรรมการ

สุขภาพ ( สสส.)
3.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการ

4.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

คณะกรรมการ

สุราษฎร์ธานี
5.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6.ดร.เพ็ญ

สุขมาก

มนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถาบันนโยบายสาธารณะ

คณะกรรมการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7.นายพิริยะ ธานีรณานนท์

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
(มหาชน)

คณะกรรมการ

8.ประธานชมรมสาธารณสุขแห่ง

ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

กรรมการและ

ม.อ.วข.สฎ

เลขานุการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรรมการและ

ประเทศไทย
9.ดร.ศิริพร

เพ็งจันทร์

10. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

เลขานุการ
11. นางสาวซูวารี มอซู

สถาบันนโยบายสาธารณะ

กรรมการและ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่
1. กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และ
สุขภาพในระดับจังหวัด
2. ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
3. สนับสนุนการขับเคลื่อน การบูรณาการพัฒนาระบบโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อความ
มั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัด
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2) คณะกรรมการดำเนินงาน (Core-teams)
ทีมหลักในการขับเคลื่อนโครงการ แต่งตั้งโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ในฐานะทีมตุลา
การและเลขาฯ) ประกอบด้วย
1.ดร.ศิริพร

เพ็งจันทร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ประธานคณะทำงาน

ม.อ.วข.สฎ
2.ดร.สุภาวดี

สุทธิรักษ์

“”

รองประธานคณะทำงาน

3.ดร.วัฒนา

นนทชิต

“”

คณะทำงาน

4.ดร.วิรัตน์

ทองแก้ว

“”

คณะทำงาน

5.อาจารย์สุรินทร์ ชุมแก้ว

“”

คณะทำงาน

6.ดร.ดุริยางค์ วาสนา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

7.นายคมสัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะทำงาน

หนูนำวงศ์

คณะทำงาน

8.อาจารย์จิราพร อุดมกิจพิพัฒน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

คณะทำงาน

9.ผศ.วีณา

คณะทำงาน

ลิ้มสกุล

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

10. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราฎร์ธานี

คณะทำงาน

11. นางสาว ขนิษฐา แก้วกูล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

เลขานุการ

ม.อ.วข.สฎ
บทบาทหน้าที่
1. ทบทวนสถานการณ์ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. วางแผนการขับเคลื่อนโครงการ
3. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการนแบบบูรณาการตามกิจกรรมที่กำหนด
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กร และเครือข่าย ในการสร้างเสริมสุขภาวะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพทุกระดับอย่างยั่งยืน
5. ยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์
6. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนเรียนรู้ และบูรณาการกลไกทั้งภาคีภาครัฐ ท้องถิ่น ภาค
ประชาชน ภาคเอกชน วิชาการ และสื่อสารมวลชน ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ทั้งระดับ
ตำบล อำเภอ จังหวัด เขตสุขภาพ และภาคใต้
7. ร่วมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ
8. จัดสมัชชาสุขภาพสุราษฎร์ฯ การถอดบทเรียน และการปรับปรุงบทเรียนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

3) คณะอนุกรรมการ อยู่ภายใต้การกำกับทิศทางของ Core teams ประกอบด้วย
(3.1) คณะอนุกรรมการประเมินติดตามและถอดบทเรียน
1) อาจารย์สุรินทร์ ชุมแก้ว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.อ.วข.สฎ อนุกรรมการ
2) อาจารย์จิราพร อุดมกิจพิพัฒน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

อนุกรรมการ

3) ดร.วัฒนา นนทชิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.อ.วข.สฎ

อนุกรรมการ

4) รศ.ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ คณะวิทย์ฯ ม.อ.วข.สฎ

อนุกรรมการ

5) นางสาวขนิษฐา แก้วกูล

อนุกรรมการและเลขานุการ

6) นางสาวนูรมา มามุ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่
1. ทบทวนสถานการณ์ ข้อมูลเชิงสถิติ เชิงประเภท เชิงประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทาง
มนุษย์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. กลั่นกรองข้อมูลให้ตรงประเด็น
3. ตัวโครงการฯ (เก็บข้อมูล ประเด็น เริ่มด้วยอาหาร(สมุนไพร) ออกกำลังกาย(PA) อุบัติเหตุ(ความ
ปลอดภัยบนท้องถนน) อโรคยา(Next Covid-19) อนามัยสิ่งแวดล้อม(ขยะติดเชื้อ)
4. กรอบการวิเคราะห์ แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น (เช็คกับภาครัฐที่รับผิดชอบ)
5. การตรวจสอบภายใน
6. ผลลัพธ์ : โมเดล
(3.2) คณะอนุกรรมการพิจารณาขอรับฯและพัฒนาศักยภาพ
1) ดร.ดุริยางค์ วาสนา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

อนุกรรมการ

2) ดร.วิรัตน์ ทองแก้ว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.อ.วข.สฎ

อนุกรรมการ

3) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อนุกรรมการ

4) นายคมสันต์ หนูนำวงศ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อนุกรรมการ

5) ดร.วัฒนา นนทชิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.อ.วข.สฎ

อนุกรรมการ

6) อาจารย์สาขาไอที

อนุกรรมการ

7) นางสาวขนิษฐา แก้วกูล

อนุกรรมการและเลขานุการ

บทบาทหน้าที่
1. วางระบบของการรับทุน (ท้าทาย สิ่งใหม่ นวัตกรรมทางสังคม)
2. วางหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รูปแบบของการรับโครงการจากประเด็น 5อ พัฒนาศักยภาพ
3. แยกประเภทกรรมการขอรับ
4. Back Office
5. เก็บฐานข้อมูลออนไลน์ (จากฐาน สนส มาประยุกต์ได้/การประเมินและ KM)
(3.3) คณะอนุกรรมการสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม
1) ดร.สุภาวดี สุทธิรักษ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.อ.วข.สฎ

อนุกรรมการ

2) ดร.ศิริพร เพ็งจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.อ.วข.สฎ

อนุกรรมการ

3) นางสาวกรรณิการ์ แพแก้ว
4) นายณัฐวุฒิ เพชรทองด้วง (น้องนัท)
5) นายอนุชิต (น้องมายด์)
6) นางสาวปรียานุช (น้องนุช)
บทบาทหน้าที่
1. ออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารเพื่อสาธารณะสูก่ ลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
2. ผลิตสื่อเองได้ (ทีม/นักเก็บประเด็น(นักสร้างคอนเทนต์)/นักออกแบบ)
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายทั่วไป
3. ประสานสื่อมวลชน
4. เว็บไซต์ภายใน/เก็บข้อมูล/สื่อสาร(ขอพื้นที่ ม.อ.)
ผลผลิต เว็บไซต์(โครงสร้างเว็บไซต์)/ สร้างเพจ (ชื่อกองทุน)
2.2 กำหนดการงาน Kick Off
ที่ประชุม

เปิดตัวงาน Kick Off
“บูรณาการกลไกความร่วมมือ นวัตกรรมทางสังคมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี”
วันที่ 12 ก.ย. 65 เวลา 12.30 – 16.30 น.
ณ ห้องทิวลิป 1 โรงแรมนิภาการ์เด้นท์ และช่องทาง Facebook Live สื่อสร้างสุขภาคใต้
ช่วงที่ 1 พิธีการ
ดำเนินรายการ โดย คุณคมสัน หนูนำวงศ์ และ ดร.วิชชุตา มาชู
12.30– 13.00
ลงทะเบียน
13.00 – 13.15
“วีดีทัศน์ สุขภาวะคนสุราษฎร์ธานี”
13.15 – 14.00
พิธีเปิด โดย ผูว้ ่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กล่าวรายงานโดย ดร.ปรเมษฐ์ จินา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สัญลักษณ์ “การบูรณาการกลไกเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของชาว
สุราษฎร์ธานี”
14.00– 15.00
การให้สัมภาษณ์สื่อ “Press ข่าว”
ช่วงที่ 2 เรื่องเล่า “กองทุนเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี”
ดำเนินรายการ โดย คุณคมสัน หนูนำวงศ์ และ ดร.วิชชุตา มาชู
14.30 – 14.45
ปาฐก “บูรณาการกลไกความร่วมมือ นวัตกรรมทางสังคมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ
สุราษฎร์ธานี”
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ช่วงที่ 3 “บูรณาการเพื่อสร้างนำซ่อมสุขภาวะ ด้วยกองทุนเสริมสร้างสุขภาวะของชาวสุราษฎร์ธานี ที่ควรต้องเป็น?”
ดำเนินรายการโดย อาจารย์จิราพร อุดมกิจพิพัฒน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
14.45 – 16.30
ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
: ดร.ปรเมษฐ์ จินา
ตัวแทนภาครัฐ
: หัวหน้าสำงานจังหวัด สฎ (อยู่ระหว่างประสานตัวแทนสาธารณสุข
: นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อยู่ระหว่างประสาน)
ตัวแทนภาคประชาสังคม
: ผศ.สอรัฐ มากบุญ
ตัวแทนภาคเอกชน
: คุณพิรยิ ะ ธานีรณานนท์
บริษทั บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
ช่วงให้ความเห็นการเสวนา : โดย ผู้แทนคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ( สสส.)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 และผู้ร่วมฟังในห้อง และทางช่องทางออนไลน์
หมายเหตุ : 1) คนเข้าร่วมมีกิจกรรม อาจมี QR code คำถาม ภาพอนาคตสุขภาวะของคน สฎ.ที่อยากเห็น คือ อะไร
2) รูปแบบ (Hybrid) (ถ่ายทอดสด FB Live สร้างสุขภาคใต้ เป็นต้น)
กลุ่มเป้าหมาย (1) คณะกรรมการ (2) กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ผู้จะขอทุน (3) กลุ่มสนใจทั่วไป (4) เครือข่าย

2.3 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบงาน Kick Off
ที่ประชุม
1) สถานที่/การจัดเตรียมสถานที่/อาหาร/การจัดเวที (อ.แจ็ค)
2) พิธีการ (อ จอย)
- รายละเอียดตามกำหนดการ
- วิทยากร/คนตามกำหนดการ
- พิธีกรมีบท
3) สื่อ/แถลงข่าว (อ อ้อย /อ วัฒนา : เชิญสื่อ/สื่อภาคส่วนอื่น) Press ข่าว/โฆษณา (ทีมจังหวัด/สื่อ
ท้องถิ่น 4 สื่อ ขอให้ประชาสัมพันธ์ช่วย /หนังสือเชิญสื่อ/เนื้อหาข่าว)
4) ทีมประสานสื่อ (ทีมสื่อสร้างสุข) มาจากการกำหนดเนื้อหาให้เรา
5) ผู้เข้าร่วม (รายชื่อผู้เข้าร่วม อ ปู)
6) ประสานงาน (เชิญผู้เข้าร่วม หนังสือ สนส.) นูรมา
- เชิญ กรรมการ
- กลุ่มเป้าหมาย
- กลุ่มเฉพาะ
7)

ลงทะเบียน /จ่ายเงิน (ทีมนักศึกษามาช่วงลงทะเบียน)
- ฝ้าย / วัฒนา (รับแขก นักศึกษาติดให้)

8)

ทีมสื่อหลัก (ทีมนัท เก็บรูป/สื่อวีดีโอ)

9)

เตรียมของที่ระลึก (อ สุรินทร์ ของที่แสดงสัญลักษณ์ ชาวบ้านมอบ)
- บูรณาการ (ให้คนมอบ/ของที่จะมอบ)

10) สัญลักษณ์การจัดเตรียม
11) Strassman (นักศึกษาปี2ของปู (5คน) )
12) เสื้อทีม (น้องนัทออกแบบ) (สีเสื้อสีขาว ตัวอักษรสี?)
จำนวน (กรรมการนโยบายจำนวน 18 คน/กรรมการดำเนินงาน + อนุ 19 ตัว) ทีม สนส/อบจ/ทีมพี่
อานนท์ 20ตัว)
13) ของรับลงทะเบียน (แจก สสส/อบจ/เฉพาะงานเฉพาะ) ฝ้าย

2.4 ประชุมติดตาม
ที่ประชุม
1) 2 กันยายน (ห้าโมงเย็น)
2) 8 กันยายน บ่ายสาม (ออนไลน์) ร่วมทีมใหญ่
3) 11 กันยายน คอนเฟิร์มรอบสุดท้าย (บ่ายโมงดูสถานที่)
เลิกประชุมเวลา 14.00 น.
ขนิษฐา แก้วกูล
ผู้จดรายงานการประชุม

ภาพการประชุม

