
บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางกาย 
ในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565  
ณ ห้องประชุมออนไลน์ https://zoom.us/j/9019029104 

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

ทีมสนส. ม.อ. :  นายญัตติพงศ์ แก้วทอง  สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ทีมคณะทำงานเขต 10 อุบลราชธานี : นายสงกา สามารถ  
            นายวินัย วงศ์อาสา  
            นายแพทย์เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี  
นายญัตติพงศ์ แก้วทอง   
 สำหรับกำหนดการในวันนี้ เรื่องแรก อยากให้พื้นที่ช่วยสรุป กลไกการจัดการในพื้นที่ และวิธีการ
สำคัญที่ลงไปช่วยให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้มีการจัดทำแผน ส่งผลงานกิจกรรม
ทางกาย PA และการติดตามประเมินผลในพื้นที่ อยากให้ลองสรุปกลไกของเขต 10 ว่ามีการแบ่งอย่างไร มี
วิธีการสำคัญ เทคนิคการทำงานในพ้ืนที่เป็นอย่างไร เพ่ือจะได้เป็นตัวอย่างให้กับเขตอ่ืน ๆ ต่อไป 
 เรื่องที่สอง ในปีที่ผ่านมามีจำนวนแผนทั้งหมดกี่แผนที่พัฒนาเป็นแผน PA ได้ จำนวนโครงการมีกี่
โครงการ จำนวนคนที่มาเข้าร่วมอบรมมีจำนวนกี่คน จำนวนโครงการติดตามประเมินผลที่ทำแบบประเมิน
คุณค่าโครงการไปแล้วมีโครงการไหนบ้าง และกลุ่มคนที่ผ่านการติดตามแล้วได้ลงไปทำกิจกรรม PA ประมาณ
กี่คน รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการ PA 
 วันก่อนที่ให้พ่ีเลี้ยงเลือกกองทุนต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ได้รายชื่อมาแล้ว อยากจะให้ทำ
ข้อมูลสรุปภาพรวมกองทุนละ 1 หน้า ว่ามีสถานการณ์ แผน โครงการอะไรบ้าง ภาพประกอบ มีติดตามในปี 
65 กี่โครงการ ตัวอย่างโครงการดี ๆ ของกองทุน และข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่กองทุน เพื่อในอนาคตใครจะเข้า
ไปดูในพ้ืนที่จะได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ 
 เรื่องที่สาม สรุปจำนวนพี่เลี้ยงระดับเขต ระดับจังหวัด ขอรายชื่อพี่เลี้ยงกองทุนในพื้นที่ว่ามีใครบ้าง 
ตอนนี้มีรายชื่อพี่เลี้ยงระดับเขต ระดับจังหวัดแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าทางกลไกเขต 10 มีการวางพี่เลี ้ยงระดับ
กองทุนหรือไม่ จะขอรายชื่อพ่ีเลี้ยงในระดับกองทุนด้วย ให้พ่ีเลี้ยงช่วยกรอกข้อมูลพี่เลี้ยงของตัวเอง ตามลิงค์  
https://localfund.happynetwork.org/project/assessor  และจัดทำแบบพัฒนาศักยภาพพี่เลี ้ยง ได้ส่ง
ลิงค์ไปให้แล้ว หากใครยังไม่ได้ประเมินรบกวนช่วยประเมินด้วย ให้พ่ีเลี้ยงทุกคนกรอกด้วยตัวเอง 
 เรื่องสุดท้าย แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป มีจุดอ่อน จุดแข็งใน
การทำงานอย่างไรบ้าง  
 

นายสงกา สามารถ 
 ขอนำเสนอเป็นตัวเลข ส่วนตัวกลไก วิธีการดำเนินงาน และบทเรียนในแต่ละช่วง แต่ละหัวข้อ จะพูด
คร่าว ๆ และให้ทางอาจารย์วินัยช่วยเติมสิ่งที่เห็น สิ่งที่เกิดข้ึน ช่วยย้ำข้อมูลอีกครั้ง 
 กลไกคณะทำงาน  
 ได้ดำเนินการจัดทำขึ้น แยกเป็น 2 ส่วน คือ 



 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จากการเขียนโครงการ มี 3 ส่วน คือ 
 1. ทีมคณะทำงานระดับเขต 11 คน ประกอบด้วย ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่ไอที เจ้าหน้าที่ธุรการ -
การเงิน ตัวแทนจาก สปสช. มีที่ปรึกษาที่เป็น อปสข. อาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะ และโค้ช
จากจังหวัด 3 จังหวัด 
 2. ทีมคณะทำงาน พ่ีเลี้ยงระดับอำเภอ/จังหวัด จังหวัดละ 8 คน 3 จังหวัด รวม 24 คน ประกอบด้วย 
สาธารณสุขอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนจาก สสอ. ที่ปรึกษากองทุน 3 ท่าน ท้องถิ่นอำเภอ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลชุมชน  และโค้ชกองทุนจังหวัด 
 3. พ่ีเลี้ยงกองทุน กองทุนละ 3 คน x 54 กองทุน รวม 162 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กองทุนตำบล 
กรรมการกองทุน และผู้เสนอโครงการ 
 

 ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริง 
 1. ทีมคณะทำงานระดับเขต 16 คน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
  - Core Team 6 คน ประกอบด้วย ที่ปรึกษา คือ คุณหมอเรืองศิลป์ ที่เป็น อปสข. และอดีต 
ผอ. สปสช เขต 10  ผู้ประสานงาน คือ คุณจงกลนี เป็นผู้ประสานงานระดับเขต และยังมีผู้ประสานงานระดับ
อำเภอด้วย  เจ้าหน้าที่ไอที คือ คุณสงกา และ เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน   
  - คณะทำงาน 10 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สปสช. 2 ท่านที่ดูแลเรื่องกองทุนตำบล มี 
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโค้ชจากจังหวัด 3 จังหวัด  โค้ชจะเป็นทั้งทีมประสานงานในระดับ
พื้นที่ ระดับกองทุนที่อยู่ในอำเภอเข้ามาร่วมด้วย และเป็นผู้กำกับติดตาม คอยอำนวยการกองทุน ประสาน
นายอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ประสานส่วนกลาง และถ่ายทอดการติดตามความก้าวหน้าของแต่ละอำเภอ 
 2. ทีมพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอ/จังหวัด รวม 11 คน  
  - อำเภอกันทรลักษณ์ 3 คน ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนจาก 
สสอ. 1 คน และเจ้าหน้าที่ดูแลงานไอที 1 คน  
  - อำเภอเขื่องใน 4 คน ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนจาก สสอ. 1 
คน และโค้ชกองทุนจังหวัด 2 คน 
  - อำเภอคำเขื่อนแก้ว 4 คน ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอ ผู้ช่วย สสอ. ดูแลงานกองทุน 
และโค้ชกองทุนจังหวัด 2 คน 
 3. ทีมพ่ีเลี้ยงกองทุน เกิดจากคนที่ได้เข้าร่วมงานกองทุน กองทุนละ 2 คน x 54 กองทุน รวม 108 คน 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กองทุนตำบล และผู้เสนอโครงการ 
 คนที่เข้ามาร่วมเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ช่วยเลขานุการกองทุนอปท. และมีคนที่มาจาก รพ.สต. ส่วน
ใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ. รพ.สต. เพราะโครงการที่เสนอมาส่วนใหญ่จะมาจาก รพ.
สต. และรพ.สต. อยู่ในสายบังคับบัญชาของ สสอ. จึงเป็นที่มาของการลดพี่เลี้ยงกองทุนเหลือกองทุนละ 2 คน 
อันนี้คือที่มาร่วมปฏิบัติงานจริงจัง บางกองทุน ที่มี รพ.สต. 2 แห่ง จะมอบหมายแห่งใดแห่งหนึ่งมาเรียนรู้กับ
เราได้อย่างต่อเนื่อง 
 บทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยงกองทุน จะทำหน้าที่เป็นผู้กรอกข้อมูลผ่านระบบ และนำข้อมูลจากระบบไป
เสนอของบประมาณจากกองทุน  การกรอกข้อมูลผ่านระบบ เช่น กรอกข้อมูลแผนงานกิจกรรมทางกาย ว่ามี



ข้อมูลประชากรเท่าไหร่ มีจำนวนเด็กที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอเท่าไหร่ จำนวนผู้สูงอายุ วัยทำงาน สถานที่
ดำเนินการ 
 วิธีการสำคัญ 
 ทาง Core Team จะเป็นทีมออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรม ออกแบบแผนงาน ดูแผนงานตาม
โครงการเป็นหลัก ประสานงานกับทางทีม  จัดประชุมคณะทำงานระดับเขต 2 เดือนต่อครั้ง เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้า ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่ ซึ่งคณะทำงานระดับเขตจะมีคณะทำงานจากอำเภอ
และจังหวัดมาร่วมด้วย ก็จะเห็นความคืบหน้า 
 ส่วนทีมระดับอำเภอ เมื่อได้มีการประชุมเตรียมออกแบบกระบวนการแต่ละกิจกรรมแล้ว ทางทีม
ระดับอำเภอที่ส่วนหนึ่งเป็นทีมระดับเขตด้วย จะไปพูดคุย ประสานงานเบื้องต้นคร่าว ๆ หากเวทีใดต้องมี
นายอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ พัฒนากรอำเภอ มาร่วมด้วย ทางทีมก็จะไปประสานงานทีมระดับอำเภอให้ จัดส่ง
หนังสือเชิญ ประสานงานกับพี่เลี ้ยงกองทุน และนายก อปท. เพื่อให้มอบหมายให้พี่เลี ้ยงกองทุนเข้าร่วม
กิจกรรม ประสานงานกับ ผอ.รพ.สต. โรงพยาบาลชุมชน ให้มอบหมายคนเข้าร่วม  
 ทั้งหมดนี้จะเป็นกลไกการทำงานที่เชื่อมบน เชื่อมล่าง  
 

นายญัตติพงศ์ แก้วทอง   
 จากที่ได้ไปร่วมเวทีได้เห็นว่านายอำเภอ นายก อปท. มาเข้าร่วมกันครบ จึงอยากทราบว่าทำอย่างไร
เขาจึงตอบรับเป็นอย่างด ีมีการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือว่าเคยร่วมงานกันมาก่อน 
 

 นายสงกา สามารถ  
 การที่สามารถเชิญมาได้ครบ ส่วนหนึ่งเพราะบางพื้นที่ เช่น อำเภอกันทรลักษณ์ อำเภอเขื่องใน ท่าน 
สสอ. มีความใกล้ชิด คุ้นเคย กับท่านนายก อปท. ทุกแห่ง  ส่วนอำเภอคำเขื่อนแก้วจะคุยกับท่านนายอำเภอให้
เป็นระบบสั่งการเข้าร่วม  
 คณะทำงานระดับอำเภอที่เป็นแกนนำก็ได้ทำงานเชื่อมประสานกับท้องถิ่นโดยตรงอยู่แล้ว มีการ
ทำงานร่วมกันหลายโครงการ 
 จึงเป็นวิธีการขอความร่วมมือ และบังคับโดยท่านนายอำเภอ เริ่มจากทีมงานเขตทำหนังสือไปยัง พชอ. 
แล้วให้ พชอ. ทำหนังสือปะหน้าแนบกับเรื่องเดิมที่ทางทีมงานเขตทำไป จึงเป็นหนังสือจากท่านนายอำเภอที่
เป็นประธาน พชอ. โดยตำแหน่ง แจ้งให้ท้องถิ่นเข้าร่วม ผู้บริหารท้องถิ่นก็จะมีความเกรงใจ  นอกจากทำ
หนังสือแล้วท่าน สสอ. จะโทรประสาน และโทรกำกับ นายก อปท. โดยตรงอีกครั้งเพื่อให้เข้าร่วม และร่วมทำ 
MOU 
 

 นายวินัย วงศ์อาสา  
 มันอยู่ที่การเริ่มออกแบบงานตั้งแต่ระดับเขตที่เชิญคุณหมอเรืองศิลป์ เชิญพี่เลี้ยง โค้ชชิ่งที่เป็นตวัจริง 
ที่เชื่อมกับ สปสช. โดยตรง ซึ่งทำให้มีความน่าเชื่อถือ  
 การประสานงาน เรามีโครงสร้าง 3 ระดับ ถ้าต้องประสานผู้ใหญ่เราก็ให้ผู้ใหญ่ประสานให้ ถ้าต้อง
ประสานนายอำเภอ ก็ต้องคุยกับทาง สสอ. ที่เป็นเลขานุการของนายอำเภอ มันเป็นระบบโครงสร้างที่ต้องทำ
แบบนั้น เราก็ต้องยึดแบบนั้นอยู่ 



 จากเวทีทีก่ล่าวถึง ได้รับความสนใจ อันที่หนึ่ง คือ เรื่องการประสาน ถ้าจะเชิญท้องถิ่นก็ต้องมีหนังสือ
จากอำเภอ ตามสายการบังคับบัญชา นายอำเภอเป็นหัวหน้าองค์กรอยู่แล้ว  ส่วนที่สอง การประสานโ ดย
ทางการ เราจะทำทุกโครงสร้าง ถ้าเป็นฝั่งสาธารณสุข ท่าน สสอ. ก็จะออกหนังสือไปยัง รพ.สต. เป็นระบบ
ควบคู่กันในการประสานงาน  อีกระบบหนึ่ง คือ ท่านนายอำเภอได้มาร่วมเวทีกับเราตั้งแต่เวทีแรกในการ
เปิดตัวโครงการ เชิญ พชอ. มาร่วมแลกเปลี่ยน มีพี่เลี้ยงเขตเข้าร่วม ทีมเขตคุยกับนายอำเภอตั้งแต่เวทีแรกว่า
เราจะมีการทำงานร่วมกัน เป้าหมายสุดท้ายเราจะทำอะไร เราคุยกันตั้งแต่เวทีแรกแล้ว  เวทีที่ทาง สนส. 
มาร่วมเป็นเวทีท้าย ๆ แล้ว ที่เรา MOU ก็เป็นเวทีที่ทำเป้าหมายร่วมแค่นั้นเอง ทางนายอำเภอ สสอ. รับทราบ
ตั้งแต่ต้นว่าเราทำงานไป 1 ปี เราจะสรุปงาน และมีกิจกรรมลักษณะนี้เกิดขึ้น จึงทำให้เห็นภาพคนมาเข้าร่วม
เวทีจากทุกภาคส่วนอย่างคึกคัก มาร่วมทำ MOU และรับประกาศเกียรติคุณ ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นแรงจูงใจนึงสำหรับ
คนทำงานเขาจะได้เอาไปทำอย่างอื่นต่อได้ ก็ประกอบกันหลาย ๆ อย่าง การออกแบบนี้จะมาจากหลายส่ วน 
หลายองค์ประกอบทำให้คนมามีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะ อย่างการทำ MOU เพื่อบอกว่าเราต้องทำงานต่อนะ 
จะมีทีมวิชาการจาก สนส. ม.อ. มาช่วยหนุนเสริมการทำแผนงาน โครงการ ในระบบโปรแกรมนี้ต่อ ชวนคนใน
พื้นที่ ให้เห็นโอกาสในการพัฒนางานร่วมกันต่อ ให้เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเขาว่าถ้ามาทำตรงนี้ทาง
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นแนวทางว่าจะมีหน่วยงานมาหนุนเสริมได้ด้วยเขาก็ยินดี ก็เป็นองค์ประกอบนึงที่ใช้ในการ
ประสานให้คนเข้าร่วมเวที 
  

 นายญัตติพงศ์ แก้วทอง 
 เยี่ยมมากเลย เหมือนว่าเราไปเคลื่อนระดับล่างมาแล้ว เวทีสุดท้ายเป็นการเชื่อมระดับบน ทำให้เชื่อม
บน - เชื่อมล่าง ได้ครบทุกกลไก  
 

นายวินัย วงศ์อาสา  
 ขอเพ่ิมประเด็นเรื่องกลไก เรามีทีมพ่ีเลี้ยงเขต มีที่ปรึกษา คือ คุณหมอเรืองศิลป์ มีทีมโค้ชชิ่งโค้ชเช่อร์
ของเขตของจังหวัดมาร่วมกัน ทีมอำเภอมีทีมโค้ชชิ่งโค้ชเช่อร์ของอำเภอ คือ ท่าน สสอ. และทีมจาก สสอ. เป็น
หลัก ทีมสุดท้าย คือ ทีมตำบล เราไม่ได้เรียกเขาว่าเป็น “กลุ่มเป้าหมาย” แต่เราเรียกเขาว่า “พ่ีเลี้ยง” เขาคือพ่ี
เลี้ยงกองทุน เขามาร่วมกับเราในนามพี่เลี้ยง เพราะฉะนั้นเรามีพี่เลี้ยงทุกระดับ เขต อำเภอ และกองทุน แต่
เวลาทำความเข้าใจเราทำร่วมกัน ไม่ได้บอกว่าทำความเข้าใจพี่เลี้ยงเขต กับพี่เลี้ยงอำเภอ แล้วให้อำเภอไปทำ
ความเข้าใจกับตำบล ไม่ใช่แบบนั้น แต่เราทำความเข้าใจทั้งอำเภอและตำบลไปพร้อมกัน ดังนั้น องค์ความรู้ 
ทักษะ เทคนิคที่ใช้ และเครื่องมือ มันจะไปด้วยกัน ทีมตำบลก็ไม่ต้องสื่อสารหลายครั้ง เวลาเราไปคุยกับกลไก
อำเภอเราก็คุยกับกลไกตำบลไปด้วยพร้อมกัน ชุดความรู้การใช้โปรแกรม การใช้ประโยชน์จากโปแกรมเพ่ือ
เชื่อมกับกองทุนมันจะไปด้วยกัน และเขาก็จะได้เพิ่มเติมโดยทีมโค้ชชิ่งโค้ชเช่อร์จะมาเสริมเรื่องเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการกองทุนเข้าไปด้วย มันก็เลยจะกลมกลืนกันในการทำงาน 
 เวลาให้บทบาททีมกองทุนเป็นพี่เลี้ยง ความตื่นตัวมันจะมากกว่าแค่มาร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพราะ
ภารกิจของคำว่าพ่ีเลี้ยงมันดูหนักแน่นกว่า พอทำเสร็จมันต้องไปต่อนะ ต้องทำหน้าที่ในการสื่อสารความรู้ ต้อง
มีบทบาทในการบอกคนอื่นด้วยนะ เราก็เลยทำคู่กับการทำงานที่โยงว่าหลังจากเป็นพี่เลี้ยงของกองทุนตัวเอง
แล้ว ต้องจับคู่บัดดี้กับกองทุนอื่นในการที่จะแลกเปลี่ยนช่วยเหลือกัน ช่วยดูผลงานของกองทุนอื่นและให้
คำแนะนำ ช่วยเติมเต็มข้อมูลต่าง ๆ ที่ยังกรอกข้อมูลไม่ได้ อันนี้เป็นบทบาทท่ีเราเสริมเข้าไปกับทีมกองทุนที่มา



เป็นพี่เลี ้ยงกับเรา ทำให้กลไกนี้เกิดได้จริง จัดการไปตามที่เรากำหนดเป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินงาน 
Timeline ต่าง ๆ ได ้
 

 นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี 
 ขอเพิ่มเติมเรื่องพี่เลี้ยงที่อาจารย์วินัยพูดถึง เขาจะติดตามการใช้งบประมาณของกองทุนในโครงการ
อื่น ๆ ด้วย เพราะฉะนั้นโครงการ PA ของเราก็จะถูกติดตามโดยทีมพี่เลี้ยงด้วยว่าได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว 
พอโครงการอนุมัติต้องรีบทำและรีบประเมินผลออกมา ตรงนี้จะเป็นการทำงานที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
ระหว่างทีมของพวกเราและทีมของเขต 
 

นายสงกา สามารถ 
 บทเรียนที่เราเจออันนึงตอนที่เราทำเวที MOU ที่อาจารย์พงค์เทพได้มาร่วม อาจารย์ได้สะท้อนว่าได้
เห็นความร่วมมือของผู้นำท้องถิ่น นายอำเภอ และองค์กรหลักในอำเภอ ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับ
ผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งที่เป็นต้นแบบ อันนี้มีมุมสะท้อนอยู่ว่ามาทำช่วงท้ายโครงการแล้วผู้บริหารเองยังไม่
เข้าใจโครงการกิจกรรมทางกายเท่าไหร่ เขารับรู้เฉพาะในตัวหนังสือแต่การอธิบายภาพมันยังไม่ครอบคลุมและ
ทำให้เขาเข้าใจได้ จึงคิดว่าถ้าเปลี่ยนใหม่ตอนเริ่มโครงการในทุกปี อาจจะลองจัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจหรือ
ใช้กลยุทธ์การทำ MOU ก็ได้ ก่อนที่จะเริ่มลงนามให้ผู้บริหารท้องถิ่น นายอำเภอ ได้เข้าใจแนวทางการดำเนิน
โครงการกิจกรรมทางกาย และอาจจะมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่เฉพาะบุคคลไปเลยเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วม อัน
นี้จะได้เห็นภาพว่าตัวพ่ีเลี้ยงที่จะเข้ามาทำโครงการกับเราจะมีความชัดเจนมากข้ึน 
 ที่ผ่านมาหลายกองทุนที ่ดำเนินการกับเราอย่างต่อเนื ่องยังมีความยึดติด ถ้าเปลี ่ยนใหม่ มีการ
ปฐมนิเทศโครงการ หรือชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่นก่อนเริ่มโครงการน่าจะทำให้เราได้สร้างความ
เข้าใจกับท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น และมอบหมายบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่ชัดเจนมาเข้าร่วม อันนี้น่าจะ
เป็นบทเรียนนึงที่เราน่าจะนำมาปรับใช้ในการดำเนินงาน 
  

นายญัตติพงศ์ แก้วทอง 
 เรื่องกลไก ทางเขต 10 จัดวางกลไกได้ครบทั้งระบบตั้งแต่ล่างขึ้นบน เป็นข้อดีที่ทำให้เห็นภาพการ
เชื่อมงานกันตั้งแต่ระดับกองทุนจนถึงระดับอำเภอ  
 ต้องรบกวนขอชื่อพ่ีเลี้ยงกองทุนทั้ง 162 นี้จากคุณสงกาด้วย 
 

 นายสงกา สามารถ 
 พี่เลี้ยงกองทุนเราได้มากองทุนละ 2 คน ก็ประมาณ 108 คน แต่ใน 108 คนนี้ก็จะมีศักยภาพ ความ
เข้าใจ ความร่วมมือ น่าจะไม่ถึง หมายถึงว่าเข้ามาร่วม แล้วก็จะมีการประเมินความเข้มแข็ง ตามท่ีอาจารย์วินัย
ได้นำเสนอว่าที่เขาให้ความร่วมมือ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง เรื่องทักษะการจัดทำแผนงาน โครงการ ก็จะ
มีการกรองศักยภาพพ่ีเลี้ยงอีกครั้งนึง ระดับข้ันของพ่ีเลี้ยงกองทุนที่มีความเข้มแข็งแตกต่างกันอยู่ 
 แต่ถ้าต้องการทั้งหมดก็จะมี 108 คน ก็จะทำเป็นฐานข้อมูลให้ 
 

 นายวินัย วงศ์อาสา  
 มีวิธีหนึ่งถ้าเราจะแบ่งพี่เลี้ยงตามระดับความเข้มแข็ง ก็นำเอา 10 กองทุนต้นแบบของแต่ละอำเภอ
เป็นตัวตั้ง กลุ่มท่ีเข้มข้นก็จะมีศักยภาพสูงอยู่แล้ว ก็คือ กลุ่มกองทุน PA ต้นแบบที่เราเลือกให้แล้ว พ่ีเลี้ยงที่อยู่



ในกลุ่มนื้ถือว่าใช้ได้แล้ว สามารถถ่ายทอดความรู้ ใช้โปรแกรมการพัฒนาแผนกองทุนเชื่อมโยงกับการจัดการ
กองทุนได้ ส่วนกลุ่มพี่เลี้ยงที่เหลือก็ถือว่าเป็นกลุ่มเรียนรู้ก็แล้วกัน เรียนรู้แล้ว เห็นภาพ กระบวนการได้ แต่ยัง
ไม่ชัดเจน ถ้าแบ่งก็ 10 กองทุนนั้นเป็นศูนย์เรียนรู้แล้ว ส่วนกลุ่มที่เหลือก็อยู่ในขั้นนำไปใช้ได้บ้างแต่ยังไม่คล่อง 
แบบนี้น่าจะพอได้หรือไม่ หรือว่าต้องเป็นลักษณะไหน 
  

 นายญัตติพงศ์ แก้วทอง 
 ลักษณะนี้ได้ จะขอชื่อทั้ง 108 คน แล้วอาจจะแบ่งว่าพี่เลี้ยงคนไหนที่อาจารย์วินัยบอกว่าสามารถ
ยกระดับขึ้นมาถ่ายทอดต่อได้ คนไหนเป็นพี่เลี้ยงที่ร่วมเรียนรู้ ในอนาคตอาจจะจัดพัฒนาศักยภาพให้กับพ่ีเลี้ยง
ที่เข้ามาเรียนรู้อีกครั้งหนึ่ง  
 

 นายสงกา สามารถ 
 อาจจะแบ่งพ่ีเลี้ยงเป็นเกรดเอ บี ซี แบบนั้นให้ได้หรือไม่ 
  

 นายญัตติพงศ์ แก้วทอง 
 แบ่งเป็นพี่เลี้ยงกองทุนต้นแบบ กับ พี่เลี ้ยงกองทุนเรียนรู้ ก็ได้ และให้มีกองทุนต้นแบบ 10 แห่ง 
เพราะกองทุนต้นแบบจะมีกองทุนอื่นเข้าไปสอบถามว่าทำแผน โครงการอย่างไร พี่เลี้ยงกองทุนต้นแบบก็
สามารถถ่ายทอดได้อยู่ ส่วนกองทุนที่เรียนรู้อาจจะมีแผนในอนาคตจัดพัฒนาศักยภาพซ้ำให้กับเขา 
 

นายวินัย วงศ์อาสา 
 เรื่องกองทุนต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ที่จะให้ทำข้อมูลสรุปภาพรวมกองทุนละ 1 หน้า 
หมายถึงว่าเราต้องทำเพ่ิมใช่หรือไม่ เรามีอยู่ 30 กองทุนต้นแบบ ต้องทำเพ่ิม 30 แผ่น ใช่หรือไม่  
  

 นายญัตติพงศ์ แก้วทอง 
 30 แผ่น เป็นการสรุปให้เห็นภาพรวมของกองทุนนั้น ได้รู้จักกองทุนว่าพ้ืนที่เขามีชมรม กลไกอะไรบ้าง  
 

 นายวินัย วงศ์อาสา 
 ต้องทำเป็น PDF หรือ Mind Map หรือต้องทำเป็นรูปแบบไหน 
 

 นายญัตติพงศ์ แก้วทอง 
 ทำเป็นไฟล์ word สรุปกองทุนต้นแบบ  
 

 นายสงกา สามารถ 
 เป็น one page ในนั้นประกอบด้วยส่วนประกอบอะไรบ้าง เราจะมาออกแบบร่วมกันอีกครั้งใช่มั้ย 
 

 นายญัตติพงศ์ แก้วทอง 
 เราจะมาออกแบบร่วมกันอีกครั้ง เพ่ือให้คนอ่ืนเข้ามาดูแล้วเขาจะเห็นอะไรใน one page นี้บ้าง ที่จะ
สามารถนำไปทำต่อในพ้ืนที่เข้าได้ 
 

 นายวินัย วงศ์อาสา 
 อันนี้จะถูกนำไปไว้ในเว็บ หรือว่าถูกนำเสนอแยกออกมา 
 



 นายญัตติพงศ์ แก้วทอง 
 จะถูกแยกออกมาเป็นรายงาน อนาคตถ้ารูปแบบนี้มองแล้วเข้าใจอาจจะปรับไปไว้ในเว็บด้วย แต่
ตอนนี้ทำเป็นรายงานออกมาก่อน แต่ข้อมูลก็นำมาจากเว็บด้วย  
 ตอนนี้รบกวนคุณสงกาช่วยสรุปข้อมูลจำนวนแผน โครงการ คนเข้าร่วมโครงการก่อน 
 

นายสงกา สามารถ 
 แผนงาน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ 
 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
 1. พี่เลี้ยงกองทุน มีทักษะการทำแผน พัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
 2. เกิดศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกายต้นแบบ อำเภอละ 10 กองทุน 
 

 ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริง 
 1. พี่เลี้ยงกองทุน มีทักษะการทำแผน พัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
 จากข้อมูลที่ได้ดูเมื่อเช้านี้ ดูแค่จำนวนตัวเลข แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเป็นแผนงาน ข้อมูลเป็น
อย่างไร และโครงการที่มีคุณภาพมากน้อยเพียงไร โครงการติดตามได้มีการดำเนินงาน มีการกรอกข้อมูลหรือ
ยัง อันนี้จึงเป็นข้อมูลเบื้องต้น 
  1.1 จำนวนแผนงาน โครงการที่พัฒนา และการติดตามโครงการ 
  เขต 10 ตั้งเป้าหมายไว้ว่าทุกกองทุนต้องจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย กรอกข้อมูลให้ครบ
ทั้ง 8 สถานการณ์ มีข้อมูลอ้างอิง เช่น กลุ่มเด็กและเยาวชน 5-18 ปี มีการทำกิจกรรมทางกายเพียงพอเท่าไหร่ 
ค่าเป้าหมายใน 1 ปี ต้องการให้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่  วัยทำงาน วัยสูงอายุ ในเขตตำบลนั้นมีจำนวนเท่าไหร่ และมี
การทำกิจกรรมทางกายเพียงพอเท่าไหร่  
  เรามี 54 กองทุน ได้จัดทำแผนงาน 52 กองทุน ขาดอีก 2 กองทุน ที่ไม่ได้บันทึกข้อมูล ที่ขาด
จะเป็นของอำเภอกันทรลักษณ์ 1 กองทุน และอำเภอเขื่องใน 1 กองทุน 
  - จำนวนแผนงาน : อำเภอกันทรลักษณ์ 20 แผนงาน อำเภอเขื่องใน 18 แผนงาน อำเภอคำ
เขื่อนแก้ว 14 แผนงาน รวม 52 แผนงาน  
  เขต 10 ตั้งเป้าหมายไว้ว่าอย่างน้อยทุกกองทุนต้องมี 5 แผนงาน และพัฒนาแผนงานเป็น
โครงการอย่างน้อย 2 โครงการ และกำหนดให้ 
  - จำนวนโครงการพัฒนา : อำเภอกันทรลักษณ์ 37 โครงการ อำเภอเขื่องใน 40 โครงการ 
อำเภอคำเข่ือนแก้ว 29 โครงการ รวม 106 โครงการ เกินกว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ 2 โครงการ 
  เขต 10 ตั้งเป้าหมายไว้ว่าอย่างน้อยทุกกองทุนต้องมี 1 โครงการติดตามที่สามารถดำเนินการ
ได้ในปีงบประมาณ 2565 จากโครงการพัฒนาเรากำหนดให้ต้องคลิกเป็นโครงการติดตาม โดยโครงการที่จะ
คลิกเป็นโครงการติดตามได้จะต้องกรอกข้อมูลครบถ้วนใน 8 ส่วนของโครงการที่พัฒนา และเป็นโครงการที่มี
คุณภาพ คือ มีการทำกิจกรรมที่หลากหลาย มีกิจกรรมติดตามประเมินผล และมีการจัดทำงบประมาณที่
สอดคล้องกับกิจกรรม  



  - จำนวนโครงการติดตาม : อำเภอกันทรลักษณ์ 16 โครงการ อำเภอเขื่องใน 17 โครงการ 
อำเภอคำเขื่อนแก้ว 22 โครงการ รวม 55 โครงการ บางกองทุนได้นำโครงการนี้ไปเสนอกองทุนเพื่อขอรับ
งบประมาณตามที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้ 
  1.2 พี ่เลี ้ยงกองทุนมีทักษะการทำแผนงาน พัฒนาข้อเสนอโครงการและการติดตาม
ประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
  ความเข้มแข็ง ศักยภาพของตัวพี่เลี้ยงจะสอดคล้องกับการทำแผนของกองทุน จากที่ได้มีการ
ประเมินจากการทำจริง ดูจากการที่สามารถทำแผนงานได้อย่างดี โครงการที่พัฒนาเป็นโครงการที่มีคุณภาพ 
และสามารถคลิกเป็นโครงการติดตามได้ เราพิจารณาพี่เลี้ยงจากความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ความสนใจ สามารถถ่ายทอดให้กับกองทุนบัดดี้ได้ เป็นพี่เลี้ยงช่วยพัฒนาแผน โครงการได้ และ
พิจารณาผลงานจากในเว็บ 
  - อำเภอกันทรลักษณ์ 8 กองทุน 14 คน  
  - อำเภอเขื่องใน 7 กองทุน 13 คน 
  - อำเภอคำเข่ือนแก้ว 6 กองทุน 10 คน  
  

 2. เกิดศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกายต้นแบบ อำเภอละ 10 กองทุน 
 จะสอดคล้องกับที่ทาง สนส. ม.อ. ตั้งเป้าไว้ว่ามีอำเภอละอย่างน้อย 10 กองทุน เราจึงประเมินไว้ 10 
กองทุน แต่ว่าพี่เลี้ยงที่สามารถมีทักษะในการจัดทำแผนได้ คือ อำเภอกันทรลักษณ์ 8 กองทุน 14 คน อำเภอ
เขื่องใน 7 กองทุน 13 คน อำเภอคำเขื่อนแก้ว 6 กองทุน 10 คน แต่เราสามารถเสริมศักยภาพให้กองทุน
สามารถเป็นกองทุนที่เป็นศูนย์เรียนรู้ได้ไม่น้อยกว่า 10 กองทุน  
  2.1 กองทุนสุขภาพตำบลที่สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
  - อำเภอกันทรลักษณ์ 10 กองทุน  
  - อำเภอเขื่องใน 10 กองทุน 
  - อำเภอคำเข่ือนแก้ว 10 กองทุน 
  2.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก กองทุนสุขภาพตำบลที่สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้การ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
  - พี่เลี้ยงกองทุน (กองทุนละ 2 คน) เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้รับการมอบหมายจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผอ.รพ.สต. ให้เข้าร่วมดำเนินงานโครงการ 
  - พี่เลี้ยงสามารถจัดทำแผนงาน พัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ และสามารถ
บันทึกการติดตามโครงการในระบบได้ (เจ้าหน้าที่ที่เป็นคนรุ่นใหม่จะสามารถใช้งานระบบได้เร็ว แต่ยังขาด
ศักยภาพในการเขียนโครงการ ทำให้เนื้อหาที่นำไปกรอกข้อมูลในระบบยังน้อย ไม่สมบูรณ์) 
  - การจัดทำโครงการกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ (บางกองทุนเข้าร่วมไม่ต่อเนื่อง อาจเพราะ
ไม่ได้รับมอบหมายโดยตรง แต่โครงการที่บันทึกไว้มีความน่าสนใจ และมีคุณภาพ) 
  

 ทั้งหมดเป็นข้อมูลคร่าว ๆ ส่วนรายละเอียดทางทีมพี่เลี้ยงยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบหลายโครงการว่ามี
ความสมบูรณ์มากน้อยเพียงไร แต่โดยส่วนใหญ่จากการเข้าร่วมเวทีและตรวจสอบล่าสุดประมาณ 80% แล้วที่
มีแผนงานครบถ้วน โครงการมีคุณภาพ และคลิกเป็นโครงการติดตาม แต่ยังไม่แน่ใจว่าในการติดตาม



ประเมินผลโครงการได้รับการอนุมัติจากกองทุนมากน้อยเพียงไร และได้ดำเนินงานแล้วหรือไม่  ซึ่งในกลุ่มไลน์
ของทีมพ่ีเลี้ยงได้มีการแจ้งเตือนให้ผู้ที่ดำเนินการทราบว่า ถ้าได้มีการจัดดำเนินโครงการไปเรียบร้อยแล้วขอให้
นำข้อมูลมาบันทึกและรายงานผ่านระบบด้วย 
 

 นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี 
 ประเด็นที่เรายังไม่ได้ติดตามไปประเมินว่าเราได้ดำเนินการไปอย่างไร เป็นบทบาทของเราด้วย อยาก
ให้พวกเราหาช่องทางที่จะไปติดตามว่าเขาได้ดำเนินโครงการอย่างไร หรือให้เขาลงในโปรแกรมอย่างไร ทีมพ่ี
เลี้ยงของเราส่วนหนึ่ง แต่ทีมพี่เลี้ยงที่จะติดตามงานของเขต อำเภอ จังหวัด ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เขาตามเรื่องนี้
ให้เราอยู่  โครงการอื่น ๆ ที่ไม่เกี ่ยวกับ PA ก็เช่นเดียวกันที่ใช้เงินกองทุนก็ต้องตามหมด ของทีมเรามาชี้
ประเด็นเฉพาะเรื่องนี้เลย หาวิธีการที่จะติดตามให้ได้ เพราะจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้พื้นที่ อย่างเรามีศูนย์เรียนรู้ก็
ต้องทำโครงการติดตามให้สมบูรณ์  จริง ๆ ถ้าทำได้ภายในเดือนกันยายนนี้ก็ยิ่งดี เพราะว่าเงินกองทุนปีนี้จะ
สิ้นสุดการใช้จ่ายเงินในเดือน ก.ย. พอดีตามปีงบประมาณ ถ้าเป็นไปได้ก็ควรหาวิธีการช่วยกันในที่ประชุมนี้ 
 

 นายวินัย วงศ์อาสา 
 เห็นด้วยกับคุณหมอว่ามันจะมีวิธีที่ทาง ม.อ. ส่วนกลาง ช่วยดูหน่อยว่าในลักษณะนี้มั นเกิดแล้ว มัน
สร้างความคึกคักให้แก่เขาแล้ว ทีนี้จะกระตุ้นให้เขาทำในสิ่งที่เขาคิด ที่เขาทำในโปรแกรมมันเป็นสิ่งที่คิดว่าควร
จะเกิดขึ้น คิดดีแล้ว และเราก็เลือกมาแล้วด้วย 10 แห่งต่ออำเภอที่คิดดีแล้ว คิดได้จนครบวงจรเป็นระบบแล้ว 
เหลือขั้นตอนนิดนึงว่าจะกระตุ้นอย่างไร เพราะเขาก็กลับมาบันทึกรายงานกิจกรรมอยู่แต่ยังไม่คึกคัก หลัง
สถานการณ์โควิดคลี ่คลาย เขาก็ได้ประชุมคณะทำงาน มีความพยายามที ่จะทำงานต่อ เพียงแต่จะมี
กระบวนการใดท่ีจะเป็นวิธีติดตามข้ึนมาอีกนิด จะตามอย่างไรจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ 
 

 นายญัตติพงศ์ แก้วทอง 
 ทาง ม.อ. จะมีทีมสื่อที่จะรวมทั้ง 120 กองทุน กองทุนที่เข้าร่วมในปีนี้ เข้าประชุมร่วมแลกเปลี่ยนผ่าน
สื่อออนไลน์ ตรงนี้เป็นการกระตุ้นส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ครบ จะคัดเลือกพื้นที่ดี ๆ มานำเสนอแลกเปลี่ยนกันว่า
พื้นที่เขามีตัวอย่างแผน โครงการ อย่างไรบ้าง ให้แลกเปลี่ยนผ่านสื่อ  คาดว่าจะจัดช่วงปลายเดือนนี้ จะแจ้ง
กำหนดการอีกครั้ง ตรงนี้เป็นการกระตุ้น สรุปงานผ่านสื่อออนไลน์ แต่วิธีกระตุ้นเข้มข้นที่พี่เลี้ยงจะลงไป
ติดตามจะออกแบบอีกครั้ง 
 

 นายวินัย วงศ์อาสา 
 เบื้องต้นประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้ว ถ้าได้กำหนดการเร็วทีมพี่เลี้ยงจะได้ไปสื่อสารในกลุ่มอำเภอว่าจะมี
กิจกรรมนี้ให้เขาเตรียมตัว มีเวลาเกือบเดือนให้เขาได้เตรียมมาแลกเปลี่ยน เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้มาแลกเปลี่ยน
ให้เห็นภาพของเขตอ่ืนด้วย 
 

นายญัตติพงศ์ แก้วทอง 
 ขอนำเสนอตัวอย่างการสรุปงานของ U2T ใน 1 หน้า ถ้าเรานำมาปรับใช้จะใส่ข้อมูล ดังนี้ 
 - ข้อมูลพ้ืนที่ตำบล  
 - ข้อมูลสถานการณ์ในพ้ืนที่  
 - เป้าหมาย 



 - โครงการที่กำลังพัฒนาในปี 2565   
 - กลไกการดำเนินงาน เช่น พ่ีเลี้ยงกองทุน พ่ีเลี้ยงระดับเขต เครือข่าย ชมรม   
 - ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เช่น โครงการติดตามก่ีโครงการ ตัวอย่างโครงการดี ๆ  
 - ผู้รับผิดชอบกองทุน 
 - ฯลฯ 
 จะรบกวนให้ทีมช่วยกันออกแบบ ทางเราอาจจะต้องงบในการสรุปให้กับพื้นที่ เรื่องค่าใช้จ่ายจะดูให้
อีกครั้งเป็นค่าสรุปสังเคราะห์กองทุนต้นแบบ one page สำหรับตัวข้อมูลที่จะนำมาใช้ก็สามารถดึงมาจากเว็บ
ได้เลย 
 

 นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี 
 ตัวอย่าง one page เป็นการสรุปที่ดีมาก ก็น่าจะใช้รูปแบบคล้าย ๆ กัน อาจจะเพิ่มเติมในประเด็น
ผลลัพธ์เชิงสุขภาพ นอกจากเชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคม แล้วแต่ว่าแต่ละกองทุนจะมีอะไรเพิ่มเติม รวมทั้งผลลัพธ์
ในการเรียนรู้ก็จะเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ด้วยกัน 
 

 นายวินัย วงศ์อาสา 
 เท่าท่ีดูหัวข้อหลักท่ีน่าจะมี 
 - ข้อมูลทุนเดิม PA เช่น การบริหารจัดการพื้นที่ สภาพภูมิประเทศ ข้อมูลทุนเดิมที่จะสามารถนำมาสู่
การพัฒนา PA ได้ แต่ละกองทุนมีอะไรบ้าง 
 - ข้อมูลแผนงาน โครงการ ที่เขียนไว้ มีสถานการณ์ใน 8 ตัวชี้วัดเป็นอย่างไร โครงการที่คิดว่าจะทำมี
อะไรบ้าง ให้เห็นแผน โครงการเด่นทำอะไรกับใคร ส่งผลอะไร เกิดผลลัพธ์อะไร ถ้าไม่เจาะจงโครงการเดียวก็
อาจเป็นผลลัพธ์โดยรวมของงานที่ทำก็ได้ แต่ว่าข้อมูลจะดึงออกมาจากตรงไหนก็เป็นส่วนที่ต้องไปจัดการ แต่
ถ้าเอาเฉพาะโครงการเด่นยังพอจะดึงออกมาได้ ดังนั้น ผลลัพธ์ก็น่าจะมาจากโครงการนำร่อง 
 - ประเมินคุณค่า คุณค่าท่ีเกิดจากการทำงาน มิติทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ มาจากคุณค่าที่เกิดจาก
งาน  
 - ภาพประกอบ ควรเป็นภาพกิจกรรม กับภาพทุนเดิม จะได้น่าสนใจ ไม่ต้องมีเฉพาะตัวหนังสือมาก
เกินไป   
 

 นายสงกา สามารถ  
 จะให้ใครเป็นคนทำ คณะทำงานระดับเขต/อำเภอ หรือพ่ีเลี้ยงกองทุน 
 

 นายญัตติพงศ์ แก้วทอง 
 ฝากทางพี่เลี้ยงหลักช่วยจัดทำก่อน ส่วนข้อมูลก็มาจากกองทุน แต่ถ้าพี่เลี้ยงกองทุนทำได้ก็ ให้ทำ แต่
ฝากทางพ่ีเลี้ยงเขตช่วยดูข้อมูลว่าครบถ้วนหรือไม่ 
 

 นายสงกา สามารถ  
 ตัวนำเสนอจะสอดคล้องกัน อย่างเช่น ถ้าเน้นการนำเสนอผลการดำเนินโครงการกิจกรรมทางกาย จะ
เป็นรูปภาพอีกชุดหนึ่ง มุ่งเป้าหมายผลที่เกิดจากการดำเนินงาน สาเหตุ /บริบท ทำไมถึงทำโครงการนี้ มา
ประกอบ  แต่ข้อมูล one page เป็นข้อมูลภาพรวมทั้งหมด แล้วมาเรื ่องจัดทำแผนว่าจะทำกิจกรรมอะไร 



กิจกรรมทางกายที่สอดคล้องกับข้อมูลบริบททั้งหมดจะเป็นภาพกว้าง มีหลายข้อมูล อันนี้ลองกำหนดขอบเขต
ตัวข้อมูลที่จะนำมาใส่ให้หน่อย เพราะว่าคนจัดทำเองใช้ข้อมูลกว้างไป เยอะไป จะนำมาหลายเรื่อง แต่ถ้าเป็น
ข้อมลูเฉพาะเกี่ยวกับโครงการ จะมีเกณฑ์นำมาใช้ในหัวข้ออะไรบ้าง  
 

 นายญัตติพงศ์ แก้วทอง 
 หัวข้อตามที่คุณหมอเรืองศิลป์ และคุณวินัย นำเสนอมาถือว่าดีใช้ได้แล้ว จะไปสรุปให้อีกครั้งว่าต้องมี
ข้อมูลอะไรบ้าง และส่งให้ทางทีมได้ดูอีกครั้ง 
 

 นายวินัย วงศ์อาสา 
 มีกำหนดเวลาหรือไม่ เพราะกำลังมองความสอดคล้องที่ ม.อ. จะทำเวทีสื่อปลายเดือน ถ้าหากว่าเรามี 
one page มาร่วมประชุมด้วยเลย จะดีหรือไม่ คิดว่ายิ่งจะดีนะ เพราะทุกกองทุนที่มาแลกเปลี่ยนจะมีหัวข้อ
ร่วมกันว่ามาเล่าเรื่องพวกนี้ เล่าเรื่องทุนเดิม สิ่งที่คิดไว้เป็นแผน สิ่งที่ไปทำจริง โครงการนำร่อง ทำแล้วได้ผล
ลัพธ์อะไร ไม่รู้ว่ามันจะตรงกันมั้ยกับสิ่งที่ทีมสื่อคิดไว้  ถ้าเรากำหนดว่ามันน่าจะได้ภายในปลายเดือนนี้ เราก็จะ
ได้สื่อสารว่าอยากให้มีส่วนร่วมกับ 10 กองทุน ก็น่าจะเป็นไปได้ ยิ่งเราออกแบบ platform ให้เติมข้อมูลตาม
หวัข้อก็จะยิ่งสะดวก เพราะพ้ืนที่จะมีข้อมูลให้เติมมากกว่าที่เรามี ถ้าพ้ืนทีเ่ขาเติมแล้วเขาเตรียมมาร่วมประชุม
กับเราได้จะทำให้งาน one page เป็นงานที่มีข้อมูลครอบคลุม จะทำได้กี่ตำบลไม่เป็นไร เพราะเราต้องการ
สื่อสารกับเขาอยู่แล้วว่าให้สรุปงานเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มากน้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้สื่อสารกัน 
 

 นายญัตติพงศ์ แก้วทอง 
 one page นี้อาจจะเป็นข้อมูลนำเข้าตอนประชุมสื่อ ทางพ้ืนที่จะได้แลกเปลี่ยนและนำเสนอกันด้วย 
 

นายสงกา สามารถ 
 สรุปจำนวนพี่เลี้ยงระดับเขต ระดับจังหวัด  
 พี่เลี้ยงที่เราได้หลัก ๆ คือ จากกองทุนละ 2 คน 54 กองทุนนำร่อง ทั้งหมดประมาณ 108 คน จะมี 2 
ส่วนที่มาหลัก ๆ คือ ผู้รับผิดชอบกองทุน หรือผู้ช่วยเลขานุการกองทุน และอีกส่วนหนึ่งเป็นผู้เสนอโครงการ
เพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุน เช่น จากรพ.สต. จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจากคณะกรรมการ แต่ส่วน
ใหญ่จะเป็น รพ.สต. 
 

 การบูรณาการพี่เลี้ยงจากกลไกในพื้นที่ 
 ไม่แน่ใจว่าแต่ละกองทุนมีการขยายต่อ หรือดำเนินการต่อ ความหมายคือเรื่องนี้หรือไม่ 
 

 นายญัตติพงศ์ แก้วทอง 
 การบูรณาการพี่เลี้ยงระดับเขต อำเภอ กองทุน ว่ามีทีมไหนบ้าง เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย 
 

 นายสงกา สามารถ 
 1. ทีมคณะทำงานระดับเขต 16 คน ประกอบด้วย ทีมมูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี 4 คน ที่
ปรึกษา คือ คุณหมอเรืองศิลป์ เป็น อปสข. และอดีต ผอ. สปสช เขต 10 อุบลราชธานี  นักวิชาการ 2 คน จาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เจ้าหน้าที่ดูแลกองทุนจาก สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี 2 คน โค้ชกองทุนจงัหวัด 
3 จังหวัด  



 2. ทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ/จังหวัด รวม 11 คน ประกอบด้วย โค้ชกองทุนจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ 
ผู้ช่วย สสอ. และผู้รับผิดชอบงานกองทุนจาก สสอ. บางแห่งให้เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลงานไอที มาร่วมด้วย 
 เรื่องการประสานงาน นายอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ จะเป็นบทบาทของสาธารณสุขอำเภอซึ่งเป็นเลขาฯ 
พชอ. อยู่แล้ว จึงไม่ได้นำมาเป็นคณะทำงานระดับเขต   
 3. ทีมพี ่เลี ้ยงกองทุน มี 2 ส่วน คือ เจ้าหน้าที่กองทุนละ 2 คน x 54 กองทุน รวม 108 คน 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบกองทุนตำบล และผู้เสนอโครงการขอรับงบประมาณจากกองทุนซึ่งส่วน
ใหญ่เป็น รพ.สต. 
 

 นายญัตติพงศ์ แก้วทอง 
 สาธารณสุขอำเภอเป็นพี่เลี้ยงให้ทุกอำเภอหรือไม ่
 

 นายสงกา สามารถ 
 สาธารณสุขอำเภอเป็นคณะทำงานระดับอำเภอทุกอำเภอ 
 

 นายญัตติพงศ์ แก้วทอง 
 อยากให้สะท้อนบทบาทของแต่ละองค์กรที่เข้ามาร่วมว่าแต่ละองค์กรโดดเด่นในเรื่องใด เช่น คุณหมอ
เรืองศิลป์ เป็น อปสข. จะมีพลังสามารถดึงดูดคนมาได ้
 

 นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี 
 ทางมูลนิธิฯ ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการนี้ และเขต 10 ได้ตั้งให้เป็นประธานพี่เลี้ยงกองทุนของเขต 10 
ด้วย ตรงนี้มันจะบูรณาการไปด้วยกัน พี่เลี้ยงระดับเขต จังหวัด อำเภอ ส่วนหนึ่ งได้มาเป็นพี่เลี้ยงให้โครงการ 
PA ของเราด้วย   
 เนื่องจากตัวเองมีหลายบทบาททำให้การลงไปในพื้นที่จะได้ประโยชน์ สร้างการเชื่อมโยงกันว่าใน
บทบาทของนายอำเภอ ประธาน พชอ. จะทำอย่างไรในกรณีกองทุนสุขภาพท้องถิ่น ส่วนหนึ่งก็มาเน้น PA ของ
เรา  บทบาทของสาธารณสุขอำเภอนอกจากเป็นพ่ีเลี้ยง ก็เป็นที่ปรึกษากองทุนด้วย ซึ่งที่ปรึกษามี 3 คน คือ 
สาธารณสุขอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอ  บทบาทของสาธารณสุขอำเภอ จะมี 3 
ตำแหน่ง คือ เป็นที่ปรึกษากองทุน เป็นเลขานุการ พชอ. และเป็นพี่เลี้ยงให้กับโครงการเราด้วย  
 คำว่าบูรณาการเป็นการบูรณาการทั้งระดับเขต อปสข. เชิงนโยบาย แต่ละเขตจะให้ความสำคัญกับ
กองทุนแตกต่างกัน เช่น เขต 9 มีทีม อปสข. ลงไปติดตามในระดับตำบล เขต 10 ก็อาศัยหมอซึ่งเป็น 1 ใน
กรรมการลงไปดู อนาคตคิดว่าจะทำคล้ายกับเขต 9 คือ เชิญกรรมการ อปสข. ลงไปสัมผัสเรื่องกองทุน ส่วน
ระดับอำเภอ เรามีพี่เลี้ยงระดับอำเภอ เขตจะติดตามงานจากพี่เลี้ยงระดับอำเภออยู่แล้ว กองทุนดำเนินงาน
โครงการอย่างไร เขาก็จะไปติดตามใช้เงินโครงการต่าง ๆ  
 ทั้งหมดเป็นการบูรณาการงานของพ่ีเลี้ยงเขตกับพ่ีเลี้ยงของเราทีล่งไปทำงานในอำเภอนำร่อง ก็จะเกิด
การเชื่อมโยงงานกันในลักษณะแบบนี้ เขต 10 เราได้เปรียบตรงที่หมอมีหลายบทบาท จึงพยายามเชื่อมโยงกัน
ให้ได้ ขณะเดียวกัน กขป. ก็มีจุดที่จะทำงานโดยใช้กองทุนเป็นหลักเช่นเดียวกัน การดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ จะใช้เงินกองทุนทั้งหมด  ก็จะเป็นภาพหนึ่งที่เราอาจจะเขียนไม่ชัดว่าในระดับเขตมันเชื่อมโยงกัน
อย่างไร แต่เราพยายามเขียนให้เป็นไดอะแกรมว่าเขต จังหวัด ทำหน้าที่อย่างไร เชื่อมโยงไปถึง พชอ. อย่างไร 



ตรงนี้อาจจะเอาข้อสรุปที่ กขป. เขต 10 สรุปเป็นไดอะแกรมไว้มาแสดงให้เห็นก็ได้ เพราะอาจารย์วิ นัยกับคุณ
สงกาก็อยู่ในทีมเลขาฯ กขป. อยู่แล้ว เอาไดอะแกรมมาอธิบาย เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ให้กับพวกเราได้เรยีนรู้
ด้วยกันระหว่างเขตนำร่อง 
 ทีมวิชาการ จะมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลฯ เข้ามาช่วย จริง ๆ แล้วในส่วนของ สสส. ก็มีทีม
วิชาการลงมา  สช. ก็มีความสนใจในเรื่องนี้เหมือนกัน ดังนั้น ทีมวิชาการหลัก คือ สถาบันการศึกษาในเขต เช่น 
เขตขอนแก่น มีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตอุบลฯ จะมีมหาวิทยาลัยอุบลฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ เข้ามามีส่วนในการรวบรวมข้อมูลเชิงวิชาการ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ก็ต้ องมีภาคี
เครือข่ายทั้งทีมเรา และทีม สปสช.  
 ทีม สปสช. เป็นพี่เลี ้ยงให้เราด้วย เป็นทีมเก่าของเรา เขาตั้งให้หมอเป็นประธานพี่เลี้ยง จึงทำให้
เชื่อมโยงกันง่ายขึ้น เวลาเราลงพื้นที่ก็จะเอา PM ของ สปสช. ลงไปด้วย เขาก็จะให้ข้อมูลต่าง ๆ กับทีมเราด้วย 
การทำงานในลักษณะแบบนี้ทำให้การทำงานในพื้นที่เข้มข้นมากขึ้น  PM ของ สปสช. จึงมีบทบาทสำคัญมาก
พอสมควร 
 

 นายวินัย วงศ์อาสา 
 ประเด็นเพ่ิมเติมที่คุณหมอเชื่อมโยงก็จะเห็นเป็นภาพงานที่เป็นนโยบายของเขต พยายามให้เกิดความ
เชื่อมโยงกัน เพราะเราได้คุยกันตั้งแต่แรกว่าจะไม่ ให้เกิดการแยกส่วน จะทำให้ไปด้วยกัน จึงทำให้เกิดกลไก
ตามท่ีเสนอไป คุณหมอได้เข้ามาช่วยออกแบบว่าจะเชื่อมโยงกับงานกองทุนอย่างไร เราเคลื่อนงาน PA ของเขต 
10 ภายใต้นโยบาย สปสช. ซึ่งเขต 10 มีนโยบายนวัตกรรม เราจึงได้คุยกับ สปสช. ว่าการทำงานกับพื้นที่ใน
ครั้งนี้เราจะยกเรื่อง PA เป็นนวัตกรรมเด่นของงานกองทุน การทำงานจึงทำภายใต้เป้าหมายเดียวกัน การลงไป
ทำงานกับพื้นที่ก็เป็นงานกองทุน แล้วมาพัฒนาโปรแกรมที่เป็นระบบมากขึ้น ใช้งาน PA มาเป็นตัวนวัตกรรม
ของเขต เมื่อ PM สปสช. มาร่วม ก็จะมาพูดเรื่องนี้ให้ เราก็ใช้กระบวนการพัฒนาศักยภาพของเราเข้าไปจับ
เรื่องนี้ได้เลย เวลาเราสื่อสารก็จะบอกว่าทำภายใต้ความร่วมมือ ไม่ได้ทำแยก เป็นการบูรณาการการทำงานทั้ง
ระดับนโยบายและปฏิบัติการของ สปสช. เขต 
 

 นายญัตติพงศ์ แก้วทอง 
 ได้มีการดึงท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยหรือไม ่
 

 นายสงกา สามารถ 
 ท้องถิ่นอำเภอ ยังไม่มี 
 

 นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี 
 ถ้าท้องถิ ่นหมายถึง ปลัด รองปลัด อปท. จะมีอยู ่ในทีมของเขต/อำเภอ อยู ่แล้ว แต่ในส่วนของ
โครงการเรายังไม่มี แต่โครงการที่ไปทำด้วยกัน บูรณาการกัน พี่เลี้ยงระดับอำเภอเรามีจากท้องถิ่นมาเยอะ
พอสมควร เช่น ปลัด รองปลัด ผอ.กอง ต่าง ๆ  
 

 นายญัตติพงศ์ แก้วทอง 
 รายชื่อที่คุณสงกามีอยู่ มีตำแหน่งจากหน่วยงานท้องถิ่นอยู่หรือไม่ 
 



 นายสงกา สามารถ 
 ตามที่คุณหมอแจ้ง คือ ถ้าเป็นคณะทำงานระดับเขต/จังหวัด จะไม่มีส่วนของท้องถิ่นอำเภอ/จังหวัด 
เข้ามาร่วม แต่ถ้าเป็นพี่เลี ้ยงกองทุน บางกองทุนจะมีปลัดเทศบาล/อบต. เข้าร่วม หรือมอบเจ้าหน้าที ่ที่
ร ับผิดชอบงานกองทุนโดยตรงอย่าง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม ผอ.กองคลัง นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือนิติกร ตรงนี้ก็จะมีส่วนในการพัฒนาแผนงาน โครงการ 
 เราไม่ได้เชิญท้องถิ่นอำเภอ/จังหวัดมาร่วม เพราะตำแหน่งนี้เป็นเหมือนนายอำเภอ คือ เป็นระบบสั่ง
การ ท้องถิ่นอำเภอ/จังหวัดจะทำหน้าที่คล้ายไปรษณีย์ คือ รับนโยบายมาจากกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น แล้วส่งหนังสือแจ้งไปยังเทศบาล อบต. ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่อะไรนอกจากนี้ ถ้าเราจะให้
เขาไปมีบทบาทในการบังคับหรือขอความร่วมมือกับท้องถิ่นจะเป็นไปไม่ได้เลย จึงไม่ได้นำมาร่วมเป็น
คณะทำงานด้วย 
 

 นายวินัย วงศ์อาสา 
 เรามองว่าเราสามารถเชื่อมกับท้องถิ่นได้โดยตรงอยู่แล้ว จึงไม่ได้ไปเชื่อมประสานกับท้องถิ่นอำเภอ 
เราก็ไปนายอำเภอ โดยผ่าน พชอ. เลย เพราะตามโครงสร้าง พชอ. นายอำเภอเป็นประธาน สสอ. เป็นเลขาฯ 
เมื่อไดส้องหน่วยนี้แล้ว งานก็ดำเนินไปได้เลย แต่อนาคตพ้ืนที่ที่มีการถ่ายโอน รพ.สต. เราอาจจะต้องไปคุยใหม่
ก็ได้ เพราะท้องถิ่นอำเภออาจจะสำคัญขึ้นก็ได้ เพราะสายบังคับบัญชามันเปลี่ยน ก็ต้องดูสถานการณ์ต่อไป แต่
ที่ผ่านมาการวิเคราะห์กลไกเราแค่เชื่อม พชอ. ที่เป็นท่านนายอำเภอ กับ ท่าน สสอ. ก็สามารถประสานงานได้
ไม่มีปัญหา 
 

 นายญัตติพงศ์ แก้วทอง 
 นายอำเภอสามารถสั่งการนายก อปท. ได้หรือไม่ หรือสั่งการได้แค่ปลัด 
 

 นายสงกา สามารถ 
 นายอำเภอสั่งการทอ้งถิน่ไม่ได้ มีแต่ขอความร่วมมือ  
 

 นายวินัย วงศ์อาสา 
 มันเป็นระบบโครงสร้างระบบราชการ นายอำเภอเป็นผู้บริหารราชการอยู่แล้ว กำกับ ควบคุม ดูแล 
ทำงานร่วมกัน นายอำเภอก็เป็นหัวขบวนที่ดูแลหน่วยราชการทั้งหมดในระดับอำเภอ สั่งได้แค่ไหน เราก็ไม่ได้
ไปตีความว่าต้องสั่งอะไร เหมือนที่คุณสงกาบอกถ้านายอำเภอขอความร่วมมือ ประสาน มันก็คือการกำกับ
ราชการของท้องถิ่นด้วย ก็เชื่อมโยงกันอยู่แล้ว เพราะนายอำเภอต้องดูแลแผน พชอ. แผนพัฒนาอำเภอ แผน
บูรณาการที่เขาต้องทำงานเรื่องนี้อยู่แล้ว มันก็เป็นระบบกลไกของราชการที่ต้องมีนายอำเภอเป็นผู้ดูแล อปท. 
เมื่อนายอำเภอประสานความร่วมมือไปมันก็จบแล้ว เพราะสูงสุดในอำเภอแล้ว 
 

 นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี 
 มันไม่ได้เป็นภาพของการสั่งการในลักษณะการทำงานตามท่ีเราตั้งไว้ เราต้องการแค่ให้ท่านนายอำเภอ
เป็นผู้ประสาน เป็นผู้นำในอำเภอตามยุทธศาสตร์ของอำเภอ เป็นลักษณะของการประสานงานอย่างที่อาจารย์
วินัยบอก ไม่ได้เป็นการสั่งการ ในลักษณะยุทธศาสตร์ของอำเภอ การทำงานเราเขา้ไปคุยกับ พชอ. เราต้องการ
ให้ยุทธศาสตร์ PA อยู่ในแผนงานของอำเภอ นายอำเภอก็กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของอำเภอได้ แต่ไม่ได้สั่ง



โดยตรงว่าคุณต้องทำ ซึ่งนายอำเภอแต่ละแห่งเข้าใจบทบาทตรงนี้ได้ดี การทำงานในลักษณะของการมาทำ
ยุทธศาสตร์ร่วมกันในระดับอำเภอ/ตำบล ท้องถิ่น มันก็คือการสั่งงานกลาย ๆ การประชุมตั้งแต่เริ่มมี พชอ. 
ของเขต 10 นายอำเภอก็ไม่ได้มีบทบาทเป็นผู้สั่งการ เมื่อก่อนบางอำเภอนายอำเภอให้เอาเงินกองทุนตำบลมา
ทำโครงการเดียวกันหมด เราก็บอกว่าทำแบบนั้นไม่ได้ มันต้องแล้วแต่ปัญหาของพื้นที่ แต่ปัจจุบันมั่นใจว่า
เกือบทุกอำเภอ นายอำเภอเข้าใจบทบาทตรงนี้ได้ดีมากแล้ว เป็นไปตามที่เราต้องการ ไม่ได้สั่งการชี้นิ้วเหมือน
สมัยก่อน โดยเฉพาะอำเภอของเขต 10 
 

 นายญัตติพงศ์ แก้วทอง 
 เห็นภาพความยั่งยืนในพ้ืนที่เพราะว่าไม่ได้มาจากการสั่งให้ทำ แต่มาจากกองทุนตำบลมาเข้าร่วม
กระบวนการแล้วเกิดการเรียนรู้ และต้องการทำเอง  
 

นายสงกา สามารถ 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป  
 สิ่งที่ต้องการเสนออาจจะไม่ใช่เวที MOU ก็ได้ เป็นเวทีปฐมนิเทศ หรือเวทีชี้แจงให้กับผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือว่าผู้นำองค์กรที่จะขับเคลื่อน หรือ พชอ. ทั้งหมดในระดับอำเภอก็ได้ ให้เข้าใจทิศทาง หรือเป้าหมายการ
ดำเนินงาน เช่น จะทำแผนงานกิจกรรมทางกายในระดับอำเภอที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของอำเภอ
ควรจะคุยในลักษณะแบบไหนเพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมและรับทราบร่วมกัน ต่อไปอยากจะให้ผู้นำ
ท้องถิ่นได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโดยตรงมาร่วมทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยอาจจะทำเป็นคำสั่ง หรือ
ประกาศของอำเภอ เป็นคณะทำงาน หรือคณะขับเคลื่อนงานโครงการนี้ เพราะว่าผู้รับผิดชอบก็ต้องการ
เอกสารมาประกอบ เพราะเขาอาจนำเป็นประกอบตัวชี้วัดการประเมินผลงานของเขาได้ด้วย เป็นแรงจูงใจให้
ผู้รับผิดชอบได้มาร่วมโครงการด้วย ไม่ได้คิดว่าเป็นภาระของเขา แต่ทำแล้วได้ผลงานไปด้วย จะทำให้เขาให้
ความร่วมมือและใส่ใจในเรื่องนี้มากขึ้น  
  

 นายวินัย วงศ์อาสา 
 ที่ผ่านมาเราก็ปรับว่าอย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบอะไร โครงการ PA ต้องเก่ียวข้องกับใคร  
 1. ผู้รับผิดชอบกองทุนที่มาจาก อปท. 
 2. รพ.สต.  
 ต้องมี 2 ส่วนนี้มาเป็นพี่เลี้ยง การออกแบบครั้งหน้าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องมีภารกิจให้กองทุนทำเรื่อง
อะไรร่วมกับเรา เช่น รอบต่อไปมี 5 แผนงาน เช่น เหล้า บุหรี่ ผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อม แล้วจะต้องมี stakeholder 
แบบไหนเข้ามาร่วม ก็อาจจะต้องวิเคราะห์ตรงนี้ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายว่าเราอยากพัฒนากองทุนประเด็นใด ต้อง
มีใครเข้ามาเพิ่ม อปท. กับ รพ.สต. ขาดไม่ได้ ต้องเป็นตัวหลัก แต่จะต้องมีใครเข้ามาเพิ่ม ต้องหาว่าใครจะเข้า
มาเสริมพี่เลี้ยง เพราะถ้าได้คนไม่ตรงกับแผน ก็จะเป็นภาระของเขา เพราะเขาต้องไปวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่ของ
เขา ถ้าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ง่ายที่จะทำข้อมูล ก็อยู่ที่เราว่ามีเป้าหมาย มีแผนอะไรที่จะต้องพัฒนาเพ่ิม แล้ว
ก็ไปวิเคราะห์คนที่จะเข้ามาร่วมเป็นพี่เลี้ยงกับเราเพิ่มจาก 2 ส่วนนี้ 2 องค์กรนี้เป็นหลักอยู่แล้ว แต่บุคลากรที่
จะเข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นใคร ฝ่ายไหน เช่น คนดูแลจัดการเรื่องขยะ ก็ต้องวิเคราะห์จากแผนงานที่จะทำเพ่ิม
เข้าไป  



 ตอนนี้ยังไม่ได้ภาคประชาชน กลุ่มเครือข่าย ชมรม อยากให้ไปถึงแต่ก็ยังได้ไม่หมด ถ้าปีหน้าสามารถ
เห็นคนทำงานนอกจากเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นภาคประชาชน เครือข่าย กลุ่มเยาวชน มาเป็นแกนนำหลักได้ ก็จะ
ขยายคนใช้งานโปรแกรมพัฒนาแผนได้มากขึ้น แต่คงได้ไม่หมดทุกกลุ่ม บางกลุ่มก็อยู่ภายใต้ 2 องค์กรนี้ แต่
บางกลุ่มท่ีมีศักยภาพก็อาจจะเพ่ิมเข้ามาได้ 
 

 นายญัตติพงศ์ แก้วทอง 
 พอเข้าไปในในกองทุนแล้วเห็นภาพกลุม่ภาคประชาชนที่โดดเด่น ชมรม หรือไม ่
  

 นายสงกา สามารถ 
 อันนี้ก็สอดคล้องกับตัวระบบด้วยนะ ตั้งแต่เริ่มแรกกองทุนเราสร้างรหัสแค่อันเดียวสำหรับ 1 กองทุน 
ปีนี้เราพยายามแตกรหัสลูกให้กับผู้เสนอโครงการ รหัสหลักก็ให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล เราเอารหัสลูกให้กับ รพ.สต. 
คณะกรรมการ แต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยเข้าไปใช้กัน ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่กองทุนเป็นคนบันทึกข้อมูล และมีปัญหาบาง
โครงการเจ้าหน้าที่ก็ต้องรอข้อมูลจากผู้เสนอโครงการ การเชื่อมการทำงานตรงนี้สำหรับบางกองทุนจึงอาจจะ
ยาก ถ้าเป็นไปได้ลองออกแบบวิธีใหม่ เช่น ในนามตัวแทนของกลุ่มภายใต้กองทุนที่จะเสนอโครงการ ก็เตรียม
รหัสลูกไว้ให้เลย แต่อาจจะต้องมีการสำรวจข้อมูลก่อนว่าจะมีใครเสนอโครงการ  เสนอกี่โครงการ ตามแผน 
ตัวชี้วัดที่เรากำหนดไว้ และกำหนดว่าจะมอบรหัสให้กับใคร หน่วยงานไหน กลุ่ม/ชมรม ไหน จะทำให้เข้าถึงได้
มากกว่าให้เขาไปแตกรหัสลูกกันเอง เพราะจะยากสำหรับคนที่มาเรียนรู้โปรแกรมใหม่แล้วต้องไปแตกรหัสลู ก
ให้ด้วย 
 บางกองทุนบริหารจัดการกองทุนระดับ A+ จะแบ่งงบประมาณทั้ง 5 หมวดไว้ชัดเจน ผู้เสนอโครงการ
แต่ละหมวดก็เสนอของบประมาณมาตามหมวด ซึ่งกองทุนทำระบบไว้ดี และมีการกำหนดโครงการไว้คร่าว ๆ 
ว่าจะเข้าหมวดไหน ถ้าเราคุยกับกองทุนไว้ว่าโครงการนี้เข้ากับหมวดไหน แล้วให้เอาตัวรายละเอียดโครงการ
เข้าไปอยู่ในระบบ และมีรหัสไปให้เขากรอกได้เลย คิดว่าน่าจะสะดวกต่อเขา และรู้ ได้เลยว่าผู้เสนอโครงการ
เป็นใคร ดีกว่าให้เจ้าหน้าที่กองทุนต้องไปตาม 
 

 นายญัตติพงศ์ แก้วทอง 
 พอเข้าไปในในกองทุนแล้วเห็นภาพกลุม่ภาคประชาชนที่โดดเด่น ชมรม หรือไม ่
 

 นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี 
 เชิงเทคนิคเรื่องโปรแกรมก็อย่างที่คุณสงกาบอก จะช่วยเสริมได้ แต่คิดว่าเราจะวิเคราะห์ได้หรือไม่ว่า
ภาคประชาชนเราจะมีตัวแกนนำหลักอยู่หรือไม่ ซึ่งตรงนี้สำคัญมาก ถ้าเราวิเคราะห์ออกมาได้ เช่น ตัวแทน
ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนชมรมวิ่ง ตัวแทนชมรมจักรยาน ตัวแทนชมรมเยาวชน ถ้าเราจับตรงนี้ได้จะทำให้
กิจกรรมหลายเรื่องเดินหน้าไปได้ในส่วนของประชาชน ซึ่งบทบาทของพวกเราก็พยายามทำให้ภาคประชาชน
เข้มแข็ง ตัวเองก็พอมองเห็นตรงนี้อยู่ แต่จะพาทีมของเราอาจารย์ วินัย คุณสงกา คุณจงกลนี ร่วมค้นหาคน
เหล่านี้ได้อย่างไร น่าจะเป็นโจทย์ของพวกเราที่จะนำร่องเรื่องนี้ น่าจะเอาเรื่อง PA เป็นตัวนำร่อง หาคนที่เป็น
แกนของภาคประชาชนได้หรือไม่อันนี้เป็นคำถาม ส่วนเรื่องของวิธีการถ้าลงพ้ืนที่เราจะเห็น เช่น โครงการอ่ืนที่
ไม่เก่ียวขอ้งกับ PA อย่างเรื่องผู้สูงอายุ จะมีแกนนำอย่างอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน อดีตแกนนำ มาเป็นอาสาที่
จะทำ ก็จะเห็นตัวคนอยู่ ส่วนเรื่องของ PA ถ้าสามารถหาตัวแทนเหล่านี้ได้น่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรา 



อนาคตงานพวกเราจะมีเครือข่ายภาคประชาชนมากขึ้น ตรงนี้เป็นบทบาทของทีมเราที่ต้องสร้างมันขึ้นมาและ
ค้นหามันให้ได้ 
 

 นายญัตติพงศ์ แก้วทอง 
 จะทำการสรุปประเด็นให้ และจะได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนกันอีกครั้งในการประชุมที่จังหวัดภูเก็ต 


