
ประเดน็ความมั�นคงทางมนษุยแ์ละสขุภาพ
----------------------------------------

"กองทนุเสรมิสรา้งสขุภาวะจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน:ี กสส." 
ภายใต้โครงการขบัเคลื�อนนโยบายสาธารณะเพื�อการสรา้งเสรมิสขุภาพ

 



Core - Teams

ประชุมทีม จน.13 ครั�ง ระดบักิจกรรม 6 ครั�ง ประชุมทีมอื�นๆ 6 ครั�ง









เเผนงานวจิยั
สขุภาวะสรุาษฎรธ์านี

"รา่ง" โครงสรา้ง : กสส."

ทีมสื�อสขุภาวะสฎ.



เป�ดตัวโครงการ :สรา้งการรบัรู้
อบรมเชงิปฏิบติัการสื�อสขุภาวะ : ทีมเครอืขา่ยสื�อสขุภาวะ
เวทีสมชัชาคนดีสรุาษฎรธ์านี :ค้นหาภาคีเครอืขา่ย
เวทีถอดบทเรยีน "ผูที้�เกี�ยวขอ้งกับการขอทนุโครงการ 36 หนว่ย
งาน : เก็บเกี�ยวขอ้ค้นพบขอ้ค้นพบวางระบบกองทนุ 
ระบบ Baseline Data : กลุ่ม องค์กร เครอืขา่ย
ทีมสื�อกสส. : พื�นที�สื�อสารสาธารณะ
"มะขามเตี�ยเเห่งความสขุ" 

ผลดาํเนนิงานภาพรวมโครงการ (1)



"กลไกความรว่มมอื
ทํางานรว่มกัน"

ผลลัพธเ์บื�องต้น 

คณะกรรมการนโยบาย องค์ประกอบ หลากหลายภาคสว่น อาศัย
คําสั�งเเต่งตั�ง (อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ) 

เป�าหมายของกองทนุฯ

การบูรณาการความรว่มมอื เชน่ ทนุดาํเนนิการ
การบรหิารจดัการกองทนุ
การประชาสมัพนัธส์รา้งการรบัรู ้
ทักษะในการจดัทําแผนงาน/โครงการ/               
องค์ความรูแ้ละเครื�องมอืในการดําเนนิงาน/การวางระบบติดตาม
ประเมนิ

โครงการต่างๆ
Base Line Data : องค์กร เครอืขา่ย ชุมชน
Base Line Data : การเปลี�ยนเเปลงรายโครงการ 
 ค้นหาพื�นที�รปูธรรมผา่น ทีมสื�อ กสส.

*ขอ้เสนอเชงินโยบายระดบัต้น



การบูรณาการ
ความรว่มมอื

การบรหิารจดัการ
กองทนุ

การประชาสมัพนัธก์าร
สรา้งการรบัรู้

ผูร้บัผดิชอบโครงการ/
พี�เลี�ยง

องค์ความรู/้บทเรยีน/
การกํากับติดตาม

ป�กหมุด 
ทีมทํางานรว่มกัน

เป�าหมายของกสส.



การบูรณาการ
ความรว่มมอื

การบรหิารจดัการ
กองทนุ

การประชาสมัพนัธก์าร
สรา้งการรบัรู้

ผูร้บัผดิชอบโครงการ/
พี�เลี�ยง

องค์ความรู/้บทเรยีน/
การกํากับติดตาม

เป�าหมายของกสส.

ผลลัพธข์องกองทนุที�ควรได้ :  อุดชอ่งวา่ง เป�นมติร สว่นรว่ม/บูรณาการ นวตักรรม

Objective and Key Results : OKR



การบูรณาการ
ความรว่มมอื

การบรหิารจดัการ
กองทนุ

การประชาสมัพนัธก์าร
สรา้งการรบัรู้

ผูร้บัผดิชอบโครงการ/
พี�เลี�ยง

องค์ความรู/้บทเรยีน/
การกํากับติดตาม

เป�าหมายของกสส.

ขบัเคลื�อน : ทีม
สื�อสรา้งสขุสุ
ราษฎรฯ์

กลุ่มไลนเ์ครอื
ขา่ยฯ

กลุ่ม PR สื�อ
สรุาษฎรฯ์



การบูรณาการ
ความรว่มมอื

การบรหิารจดัการ
กองทนุ

การประชาสมัพนัธก์าร
สรา้งการรบัรู้

ผูร้บัผดิชอบโครงการ/
พี�เลี�ยง

องค์ความรู/้บทเรยีน/
การกํากับติดตาม

เป�าหมายของกสส.

ผู้รบัผิดชอบโครงการ
พี�เลี�ยง
ทีมติดตามประเมนิผลภายใน  "สรา้งความเขา้ใจ" กสส. 

เเละโครงการ
การพฒันาเรื�อง "การเขยีน
โครงการอยา่งไรใหไ้ดท้นุ"
สาํหรบัผูร้บัผดิชอบโครงการ

การพฒันาเรื�อง "บรหิาร
โครงการ การจดัการความ
เสี�ยง เเละการมสีว่นรว่ม

การพฒันาเรื�อง "การสื�อสาร
ไดเ้องอยา่งรบัผดิชอบ"

การพฒันาเรื�อง "ถอดบท
เรยีน ถอดศักภาพ

ผูร้บัผดิชอบโครงการ
พี�เลี�ยง
ทีมติดตามประเมนิผลภายใน

พฒันาศักยภาพ "พี�เลี�ยงที�ดเีเละที�
จาํเป�น/ทักษะที�จาํเป�นสาํหรบัพี�
เลี�ยง"

"เชี�ยวชาญ :
เครื�องมอืที�พี�เลี�ยงใช"้

พฒันาทักษะการเป�น
"กระบวนกร/การฟ�ง"

"พฒันารว่มกัน:การทํางาน
เป�นทีม" 

พฒันาทีมประเมนิ : กระตุ้น
หนนุเสรมิ เอื�ออํานวยการ" 



การบูรณาการ
ความรว่มมอื

การบรหิารจดัการ
กองทนุ

การประชาสมัพนัธก์าร
สรา้งการรบัรู้

ผูร้บัผดิชอบโครงการ/
พี�เลี�ยง

องค์ความรู/้บทเรยีน/
การกํากับติดตาม

ทบทวนสถานการณก์ารสขุภาวะสรุาษฎรธ์านี
ถอดบทเรยีน : ก่อนโครงการ/ระหวา่งโครงการ /หลังโครงการ
ในรูปแบบ "เรื�องเล่า ผา่นเพจโครงการ"
ป�จจยัล้มเหลว/ป�จจยัความสาํเรจ็ : บทความวชิาการ
ประเมนิผลระดับพื�นที�
บทความวจิยั : มะขามเตี�ยเเห่งความสขุ 

เป�าหมายของกสส.

กระบวนการติดตาม
ระดบัโครงการ
ระดบัประเด็น
การวางตัวชี�วดั
การวางผลลัพธ(์OKR) 



อนฯุทบทวนสถาณการณ/์ติดตาม



ดําเนนิการสง่โครงการฯให ้อบจ.เรยีบ
รอ้ยเเล้ว 
นดัประชุมรว่มกับ "อบจ" เพื�อเพิ�มเพมิ
เติมเเผน คาดวา่ใชง้บประมาณไดอี้กไม่
นาน (มคี)
การบรหิารกองทนุ :ม ีจนท.กสส. 1 คน
เเละ จนท.อบจ. 1 คนเพื�อจดัการ
โครงการ
ผอ.สธ.อบจ.รว่มพจิารณาโครงการ 

โครงการจากอบจ.



จาํนวน 20 โครงการ (บวก ลบ ) 
โครงการละ 100,000 บาท (บวก ลบ ) 
เน้นหน่วยงาน : ภาคประชาสงัคม เเละภาคประชาชน
ประเด็น 5อ  เเต่ทั�งนี�เเบง่สดัสว่นให้กับ
ประเดHนอื�นๆในสงัคม
การบรหิารกองทนุ : ผา่น มอ.หรอื อบจ.(ยงัไมไ่ด้ขอ้
ยุติ) 
เป�ดรบัขอ้เสนอได้ในเดือนพย.นี� 

กลไกการดําเนนิการ

เกณฑ์พจิารณาโครงการ



การพฒันาศักยภาพ
ทีมงาน / ผูร้บัผดิชอบโครงการ / พี�เลี�ยง

  "สรา้งความเขา้ใจ" กสส. เเละโครงการ

ภาพรวม

1) การพฒันาเรื�อง "การเขยีนโครงการอยา่งไรให้ได้ทนุ"

ผูร้บัผดิชอบโครงการ พี�เลี�ยง

2) การพฒันาเรื�อง "บรหิารโครงการ การจดัการความ
เสี�ยง เเละการมสีว่นรว่ม

3) การพฒันาเรื�อง "การสื�อสารได้เองอยา่งรบัผดิชอบ"

4) การพฒันาเรื�อง "ถอดบทเรยีน ถอดศักยภาพ

พฒันาศักยภาพ "พี�เลี�ยงที�ดีเเละ
ที�จาํเป�น/ทักษะที�จาํเป�นสาํหรบัพี�
เลี�ยง"

"เชี�ยวชาญ :
เครื�องมอืที�พี�เลี�ยงใช"้

พฒันาทักษะการเป�น
"กระบวนกร/การฟ�ง"

ประเด็น : การขบัเคลื�อนนโยบายสาธารณะ



การสื�อสารเพื�อการเปลี�ยน
เเปลงทางสงัคม



ภาพรวมเเผนงานโครงการ



ปรบัปรุงเพจ ลดความเป�นทางการเเละวชิาการ เปลี�ยนภาพลักษณใ์ห้ทันสมยั เเละนาํไปใชป้ระโยชนไ์ด้ "ขอ้มูล"ในเพจ
เพิ�มชอ่งทางกรสื�อสารของกสส.ทางชอ่ง Youtube, Facebook, Tiktok, Line

1.
2.

กสส. :  แผนดําเนนิงาน

เป�ดเวทีชี�เเจงโครงการ /เงื�อนไข/หลักเกณฑ์
เป�ดรบัขอ้เสนอโครงการ

1.
2.

ประชุมคณะกรรมการพจิารณาขอ้เสนอโครงการ
การพฒันาศักยภาพภาคีเครอืขา่ย
การทํางานเพื�อพฒันาชุมชน
การบรหิารจดัการโครงการ

1.
2.

3. ทําโครงการ



"ผูส้งูอายุที�มคีวามสขุ"จุดเริ�มต้น
"ผู้สงูอายุ: ติดสงัคม"

การจดัตั�งกลุ่ม
การรว่มดแูลจาก อสม. 

การเกิดกิจกรรม
การวางรูปแบบการเป�นอาสารว่ม/โดย
ผูส้งูอายุ
การมคีณุค่าในชวีติ

การเกิดขึ�นของกลุ่ม

รพ สต มะขามเตี�ย
อบต มะขามเตี�ย
มอ.
ผูน้าํชุมชน
ผูน้าํทางศาสนา
ประชาชนในพื�นที�

กลไกความรว่มมอื

พื�นที�กลาง : เกาะกลางบางทะลุ
"พื�นที�รว่ม พื�นที�กิจกรรม พื�นที�สรา้งสรรค์

โครงการพฒันาศักยภาพผูส้งูอายุด้วย
บทบาท อสม.: กองทนุสปสช.
บณัฑิตอาสา มอ. โครงการ มอ.
ค้นหารูปแบบ "มะขามเตี�ยเเห่งความสขุ"
กลไกบูรณาการความรว่มมอื 

ขั�นตอนของการ "ยกระดับ"
1.

2.
3.
4.

การพูดคยุ/เเลกเปลี�ยน :4 ระดับ (1) ผอ.รพ.สต. (2) อบต.ะขามเตี�ย (3)ผูน้าํชุมชน เเละ (4) ชาวบา้นระดับพื�นที� 

"มะขามเตี�ยเเหง่ความสขุ : Model  ทดลอง  



สรปุผล : สาํเรจ็? 


