
 
 

การประชมุเชงิปฏบิตักิาร เพือ่หารอืแนวทางการด าเนินงาน 

โครงการสรา้งเสรมิสุขภาพจติเชงิรุก “กลุ่มวยัท างาน” 

-: สรา้งสุข ลดทุกข ์:- 

Mental Health Promotion & Literacy Mental Health Promotion & Literacy Mental Health Promotion & Literacy 

องคก์รบรหิาร 
องคก์รสนับสนุน 

วนัที ่27 มถินุายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00-15.30 น. 

ณ หอ้งลาเวนเดอร ์2  โรงแรมทเีค พาเลช แอนด ์คอนเวนช ัน่  กรุงเทพฯ  



วตัถปุระสงคว์นันี ้– เพือ่อะไร ?  

แลกเปลี่ยนแนวทางการสรา้งเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก 

กลุ่มวยัท างาน “สรา้งสุข ลดทุกข”์ ต่อยอดจากองคค์วามรู ้                    

และตน้ทุน/นโยบายของหน่วยงานหรือองคก์รรวมถึงนกัวิชาการ

และภาคประชาสงัคมภายใตร้ะบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

01 02 

ระดมความเห็นและความเขา้ใจ ในเป้าหมาย 

กระบวนการท างานและบทบาทความร่วมมือ

ระหว่างภาคีเครือข่ายและโครงการฯ ซ่ึงไดร้บัการ

สนบัสนุนจาก สสส. 

03 

พจิารณาก าหนดแนวทางการขบัเคลือ่นงาน                                      

สรา้งเสรมิสขุภาพจติเชงิรกุ “สรา้งสขุ -ลดทุกข ์                                                  

ระหวา่งหน่วยงานและภาคทีีเ่กีย่วขอ้งในระดบันโยบาย-พืน้ที ่ 



กระบวนการประชมุเชงิปฏบิตักิาร วนันี ้: 27 มถินุายน 2563  

01 02 

แลกเปลี่ยนความเห็น 

กรอบคิด วิธีการ กลไก บทบาท                  

การจดัการ และเง่ือนไขความส าเรจ็ 

เรยีนร ูแ้ละแลกเปล่ียนรว่มกนั 

ตน้ทนุ &ประสบการณข์องพ้ืนท่ี  

และ หน่วยงาน/องคก์รท่ีเกีย่วขอ้ง   

กรอบคิด เป้าหมาย วตัถปุระสงค ์

และกระบวนการท างานโครงการ 

สรา้งเสรมิสขุภาพจิตเชิงรกุ  

“สรา้งสขุ ลดทกุข”์  

ร ูจ้กั  และ เขา้ใจ  

ท าไมถึงมีวนัน้ี   

  

แนวทางการท างาน 

การหนนุเสรมิ-สนบัสนนุ 

และการบรหิารจดัการ 

03 

04 

05 

06 สรปุประมวลผลการ Workshop 

 ไดอ้ะไร และคิดว่า 

จะท าอะไร อยา่งไร รว่มกนั 



เรามาว่าดว้ย ….. การเรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นรว่มกนัตน้ทุน ประสบการณ ์

ของโครงการฯ ชว่งทีผ่่านมา พืน้ที ่และ หน่วยงาน/องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง   

เร ือ่งเล่า บทเรยีน ขอ้คน้พบจากการ

ด าเนินงานโครงการทีผ่่านมา  

ขอ้มูลจากการด าเนินงาน 

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

ในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่สปสช. 

ตน้ทุน นโยบาย บทบาทการสนบัสนุนจาก

หน่วยงานและภาคเีครอืข่ายทีเ่กีย่วขอ้งการระบบ

สุขภาพชมุชนและการพฒันาคณุภาพชวีติ  

การพฒันาความคดิ  พฒันาท างานงาน                       

และพฒันาความรว่มมอืในการขบัเคลือ่น               

การสรา้งเสรมิสุขภาพจติเชงิรุก  

“สรา้งสุข ลดทุกข”์                      

ส าหรบักลุ่มวยัแรงงานหรอืแรงงานนอกระบบ 

“คนเกง่ ด ี มสีุข ”  



 นโยบายพฒันาคุณภาพชวีติของหน่วยงานดา้นอาชพี/รายได ้สวสัดกิาร

สงัคม  การเสรมิพลงัชมุชนและเศรษฐกจิพอเพยีง/ฐานราก 

และนโยบายกรมสุขภาพจติ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มวยัแรงงาน 

 โครงการ “สถานประกอบการ/วสิาหกจิชมุชนปลอดโรค ปลอดภยั กายใจ

เป็นสุข” 

 บูรณาการงานสุขภาพจติ 5 กลุ่มวยัเขา้กบัพชอ.และคลนิิกหมอครอบครวั 

(Primary Care Cluster)  

มุ่งเน้นให ้ปชช.มคีวามรอบรูด้า้นสุขภาพจติ (Mental Health Literacy) 

สามารถปรบัเปลีย่นไปสู่การมสีุขภาพจติทีพ่งึประสงค ์

นโยบายการฟ้ืนฟู เยยีวยา จากผลกระทบจากวกิฤตโิควดิ 

 ดา้นจติใจ เศรษฐกจิชมุชนเพือ่ชดเชย/ทดแทนเรือ่งการวา่งงาน รายได้

ลดลงหายไป เกษตรวถิชีมุชนเพือ่ความม ัน่คงในอาหาร และดา้นสุขภาพตาม

หลกั New normal   
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ววิฒันาการโครงการฯ 

ปรบัปรงุกระบวนการท างานต่อยอกจากบทเรยีน 
   และตน้ทุน โดยใหค้วามส าคญักบั Mindset  
   และการปรบัพฤตกิรรมทีเ่ร ิม่จากตนเอง 
   (มุ่งเนน้ Health literacy) 
พฒันารปูแบบ อาสาสรา้งสุ/หมอสุขชมุชน             
  ต่อยอดจากอาสาสมคัร/ผูน้ าทีเ่ป็นตน้ทุนชมุชน 
พฒันาชดุความรูจ้ากการถอดบทเรยีนส าหรบั   
  กลไกการขบัเคลือ่นในพืน้ที ่
 ( อาสาสรา้งสุข หมอสุขชมุชน …พีเ่ลีย้ง)  
    

ชว่งที ่3 : 

 การพฒันาและวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (D&R –R&D)  
โดยน าเอาองคค์วามรูข้องแผนงานสุขภาพจติ  
 กรมสุขภาพจติ ที ่สสส. สนับสนุน 
มาใชใ้นการพฒันาผูน้ าเพือ่เป็นกลไก 
การสรา้งสุข ลดทุกขใ์นระดบัตนเอง ครอบครวั  
และเครอืขา่ยแบบลองผดิลองถกู 

ชว่งแรก :  2558 

2561-2562 

การขยายผลเชงิระบบสู่เครอืข่ายและนโยบายระดบัต าบล-อ าเภอ                    
เพือ่การเขา้ถงึบรกิาร ”เขา้ถงึ พึง่ได ้อบอุ่น เป็นมติร”                  
และจดัการตัง้แต่ตน้น า้หรอืกอ่นป่วย 

การเชือ่มรอ้ยกบักลไกและระบบทีม่อียู่และการน านโยบาย                   
สู่การปฏบิตัโิดยกลไกพฒันาคุณภาพชวีติอ าเภอ                        
และกองทุนสุขภาพทอ้งถิน่ฯ พืน้ทีเ่ดมิ  

การบูรณาการโดยฐานทอ้งถิน่และอ าเภอ : 
   เชงิประเด็น กลุ่มเป้าหมาย และพืน้ที ่ 

ปัจจบุนั :  2563-2564 

ชว่งที ่2 : 2559-2560 

ปรบัเนือ้หาและวธิกีารใหส้อดคลอ้ง   
   กบักลุ่มเป้าหมายและบรบิท 
   “ความเป็นแรงงานนอกระบบ” 
   “กรอบคดิเงือ่นไข ปัจจยัทางสงัคม 
   เศรษฐกจิ และสภาพแวดลอ้ม                                       
   ทีส่่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีติ…  
   “สุขภาพจติองคร์วม” 
พฒันาชดุความรูท้ีผ่สมผสานระหว่าง 
  ประสบการณจ์รงิกบัหลกัวชิาการหลายสาขา 



ประเดน็ทา้ทายการสรา้งเสรมิสุขภาพจติ 

07 

06 

การพฒันางานสขุภาพจติแบบองคร์วม                         

ท าเพยีงหน่วยเดยีวไม่ได ้ ตอ้งอาศยัความรว่มมอื            

จากหน่วยงานอืน่ นอกเหนือจากบุคคลากร ก.สาสขุ  

เชน่ อปท. ก.ศกึษาธกิาร ก.พฒันาสงัคมฯ  

 ก.เกษตร  ก.มหาดไทย  องคก์รภาคประชาชน ฯ  

03 

ความรู ้ความเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัสุขภาพจติ 

 “สุขภาพจติ คอืเร ือ่งของคนบา้ สตไิม่ด ีอารมณร์า้ย ”  
.  ตลอดจนทกัษะ การป้องกนัปัญหาสุขภาพจติทีถู่กตอ้ง 

   โรคซมึเศรา้และอตัราการฆ่าตวัตาย 

   มแีนวโนม้เพิม่สงูขึน้อนัเน่ืองมาจากเงือ่นไข 

   สภาวะบบีคัน้ทางเศรษฐกจิและสงัคมยุคใหม่ 

   สง่ผลตอ่ปัญหาสขุภาพจติจะซบัซอ้น  
   

“การแพรร่ะบาดโควดิ–19 : กลุ่มแรงงานนอกระบบ 

และในระบบไดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกจิมากทีสุ่ด

ความเครยีด ความกงัวล”--การฆ่าตวัตายส าเรจ็ 

 

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรา้งครอบครวั                   

และสงัคม  เป็นลกัษณะครอบครวัเดีย่วและเป็น

สงัคมเมอืงมากขึน้  ความโดดเดีย่ว ขาดความ

อบอุ่น และสมัพนัธภาพในครอบครวัน าไปสู่

ปัญหาความรุนแรงทางสงัคม และผลกระทบ

ตอ่สภาพจติใจ ทีม่ากขึน้ 

การบูรณาการและสรา้งการมสีว่นรว่ม                  

          ของเครอืข่ายทุกภาคสว่น  

“ Mindset “   “เป้าหมายและประโยชนร์ว่ม” 

       “การจดัการรว่ม”  “การสือ่สาร”   

    “ใครคอืเจา้ภาพหลกั–ใครสนับสนุน” 

       และใครท าอะไร-อย่างไร – เมือ่ไร ”  

01 

02 

04 

05 

การจดัการขอ้มูล องคค์วามรู ้            รปูแบบการสรา้งเสรมิสุขภาพจติเชงิรกุหรอืนวตกรรมใหม่ๆ                                                      

  เพือ่ปรบักลยุทธ-สรา้งแรงจงูใจ - การเสรมิพลงั เพือ่ความเขม้แข็งทางใจ ทางกาย และทางสงัคมใหเ้ป็นภมูคุิม้กนัรว่มกนั  

สรา้งความตระหนักรู ้ความเขา้ใจของสงัคม             

ตอ่การมสีว่นรว่มรบัผดิชอบ(Awareness)         

ทัง้ในกลุม่ภาวะปกตแิละกลุม่เสีย่ง   

การใหค้วามส าคญั/คณุคา่/ยอมรบัตัง้แตร่ะดบั

บุคคล ครอบครวัหรอืเพือ่นชว่ยเพือ่น และในชมุชน H
e
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th
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กลุ่มวยัท างานทีป่ระกอบอาชพีในชมุชนและในสถานประกอบการเป้าหมายมรีะดบัความสุข

เพิม่ขึน้อย่างน้อยรอ้ยละ 50 และมศีกัยภาพการจดัการความเครยีด ความกงัวลทีส่่งผลต่อ

ความทกุขอ์นัเน่ืองมาจากปัญหา/เง่ือนไขดา้นสขุภาพ เศรษฐกจิ สงัคม และสภาพแวดลอ้ม 

ท ัง้ในระดบับุคคล ครอบครวั และเครอืข่ายชมุชน โดยการมสี่วนรว่มของกลุ่มวยัแรงงาน 

และการบูรณาการความรว่มมอืระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

เป้าหมาย 

1 

2 3 

4 
พฒันาระบบและกลไกการสรา้งเสรมิสุขภาพจติ

เชงิรุกทัง้ในภาวะปกติและเสีย่งต่อการเป็นโรค

ซมึเศรา้ -การเกิดปัญหาหรือความขัดแยง้                         

ในครอบครวั/ชมุชน และการคดิฆ่าตวัตาย 

พฒันาและสนับสนุนกระบวนการจดัการ 

ขอ้มูล องคค์วามรู/้นวตกรรมการสรา้งสขุลดทกุข ์

เพือ่การบรกิารทีเ่ป็นมติร อบอุน่ ใกลบ้า้น ใกลใ้จ  

และการขยายผลสูเ่ครอืขา่ย-นโยบาย  

บูรณาการความรว่มมือกบัภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งทัง้ใน

ระดบัพืน้ที ่อ าเภอ และจงัหวดัเพือ่ขยายผลการท างาน

สรา้งเสรมิสุขภาวะในมิติอืน่ๆ เชน่ ธนาคารเวลา เหลา้

บุหร ี ่การจดัการการเงนิ/หนี ้ฯ 

 

ขยายองคค์วามรูก้ารสรา้งสุข ลดทุกข ์           

จากสถานประกอบการตน้แบบสูเ่ครอืขา่ยฯ 

สถานประกอบการขนาดใหญ่ กลาง เล็ก 



9 

“คนเกง่ ด ี มสีุข ”  
กลุ่มวยัท างาน 



กระบวนการสรา้งเสรมิสขุภาพจติเชงิรกุ “การสรา้งสขุ ลดทุกข ์” 

5 

ติดตาม ประเมนิตน    

     ปรบัปรงุ/ พัฒนา 

    และใหค้ าปรกึษา 

การสนบัสนนุและบรูณาการ 

กับหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 

ลงมอืปฏบิตั ิ

เสริมความรู/้ทกัษะ 

 
 4 

6 

ขยายผลเชงินโยบาย 

ชุมชน เครอืข่าย 

สรุป ประเมนิ 

   (ดี, ไม่ดี, พัฒนา) 
  

 การจัดการความเครียด 

 การจัดการรายได้ รายจ่าย 

และหนี้สิน 

 การจัดการสุขภาพ 

 การจัดการสารเสพติด 

 การจัดการครอบครัว 

โปรแกรม/ชดุกจิกรรม 

สร้างสขุลดทกุข์ 
 

การคดักรอง และประเมนิ 
  สมรรถนะ และการจดัการ 

จัดการได้ 

ส่งต่อ 

รักษา 

เยียวยา  

ป่วย 

จัดการไมไ่ด ้

ดี เสี่ยง 

ส่งเสริม ป้องกัน 

3 
 

     การวางแผนและออกแบบการจดัการ 
 

 

เครื่องมือและชดุความรู ้
  

   

แบบประเมนิความเครยีด ความรอบรูด้า้นสขุภาพ ค าถามเพือ่สรา้งแรงจูงใจ ตน้ไมช้วีติ(ความสขุความทุกข)์ บนัไดสรา้งสขุ 

การจดัการขอ้มูล การใหค้ าปรกึษาและสรา้งแรงจูงใจ การพฒันาศกัยภาพผูน้ า การประสานทรพัยากร การพฒันานโยบาย ฯ 
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             กลุ่มวยัท างานมคีวามสุขเพิม่ขึน้        

           จากความสามารถในการจดัการ  

        ความเครยีด ความกงัวล ทีส่่งผลตอ่      

     ความทุกขอ์นัเน่ืองมาจากเงื่อนไขดา้น                              

     สุขภาพ –สงัคม-เศรษฐกจิ-สิง่แวดลอ้ม  

       ต ัง้แตร่ะดบับุคคล (ตนเอง) ครอบครวั  

          และเครอืขา่ยโดยการบูรณาการ   

           ความรว่มมอืและการสนบัสนุน           

              จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

“ความเครียด ความกังวล         ความทุกข ์” 

หมายเหต ุ  : อาสาสรา้งสขุ และหมอสขุชมุชน หรือ นักสง่เสรมิสขุภาพ (Health Promoter) ส าหรบักลุม่แรงงานในระบบ 
หมายถงึผูน้ าหรอือาสาสมคัรชมุชนทีผ่า่นกระบวนการพฒันาศกัยภาพ มีความสามารถในการจดัการเพือ่สรา้งสขุลดทกุข ์ระดบับุคคล กลุ่ม/เครอืขา่ย  หรือในสถานทีท่ างาน 

   

คณะท างาน  

“Core Team ” 
  

ก
ล
ไ
ก
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น
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ส
น
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กลไกพี่เลี้ยง 

“Coaching” 
  

กลไกขับเคลื่อน 

 ผู้น า : Leader 

 อาสาสรา้งสขุ  

      : Leadership 

 หมอสขุชมุชน : 

  Change Agent 

ระดบัชมุชน 

เครอืข่าย 

 

ระดบัครอบครวั 

 

ระดบับคุคล 

1 

ผลกระวเิคราะห ์  หา

สาเหต ุทบ และ

แนวทางแกป้ญัหา 

ความเครยีด 

ความกงัวล 

ปัจจัยและเงือ่นไข

ทางสงัคมทีส่ง่ผลตอ่

คุณภาพชวีติ 
การศกึษา 

เพื่อนและชมุชน 

สารเสพตดิ 

ครอบครวั 

เพศ วัย 

อาชีพ รายได ้

สถานภาพ

ทางสังคม 

ความผดิปกตทิางกาย 

พิการ เจ็บปว่ย 

การทบทวนตนเอง 
  

  

  

 

คุณคา่และการยอมรบั 

  

สุขภาพ 

เศรษฐกจิ สังคม 

  

2 



คณะท ำงำนขบัเคลื่อน 
“ Core Team ” 
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Model 

  

 

 

 

อาสาสรา้งสุขและหมอสุขชมุชน 

กลไกการสรา้งเสรมิสุขภาพจติเชงิรุก 

“ สรา้งสุข ลดทุกข ์” 

 
 

และชดุความรู ้ 

Know how  



01 การยอมรบัและเหน็คุณคา่ในตนเอง  

ทบทวนตนเอง อดตี ปัจจุบนั และอนาคต 

อะไรคอืความสุข อะไรคอืความทุกข ์

รูศ้กัยภาพตนเองวา่ อะไรทีท่ าได/้ท าเป็น  อะไรทีท่ าไม่ไดห้รอืไม่เป็น 

การจดัการเพือ่เพิม่สุข และลดทุกข ์

ใหก้บัตนเอง ครอบครวั และเพือ่น         

               ท าอย่างไร  

02 

อะไรคอืความเครยีด ความกงัวล 

3 ค าถามหลกัเพือ่สรา้งแรงจูงใจ 

ตน้ไมปั้ญหา บนัไดสรา้งสุข 

การสง่เสรมิ สนบัสนุน และ

สรา้งแรงจูงใจ  ท าอยา่งไร 

03 
การประสาน แสวงหาทุน 

   และทรพัยากร  

น ้ามนัหล่อลืน่  

การใหค้ าปรกึษา 

อะไรคอืความสุข   

และความสามารถหรอื

ศกัยภาพทีเ่พิม่ขึน้ .  

04 

จะดูอะไร  อย่างไร                        

   และมเีคร ือ่งมอือะไรบา้ง  

   เพือ่การรูต้นเอง  

จะสรา้งบุญ-ขยายผลใหเ้พือ่น  

      และนโยบาย อย่างไร  

 

05 

 การถอดบทเรยีนตนเอง ครอบครวั และเพือ่น  

 การสือ่สารเพือ่สรา้งความตระหนกัรูแ้ละสรา้งแรงจูงใจ  

 การพฒันาและประสาน-เชือ่มโยงนโยบาย .  



  

 

 

อาสาสรา้งสุขและหมอสุขชมุชน กลไกการสรา้งเสรมิสุขภาพจติเชงิรุก 

 “ สรา้งสุข ลดทุกข ์” 

 

 

Model 

บทบาทท่ีคาดหวงั พีเ่ลี้ยง “ Coaching” 





วธิกีารและเครือ่งมอืการด าเนินงานทัง้ 7 ขัน้ตอนหลกั อยู่ในคูม่อืการด าเนินงานพฒันาน าเพือ่การสรา้งสุข ลดทุกข ์



จ.เชยีงใหม่  
1) อ.หางดง 

จ.พะเยา  
1) อ.เชยีงค า 
2) อ.เมอืง  

จ.สุพรรณบุร ี 
1) อ.ดอนเจดยี ์
2) อ.อู่ทอง  
3) อ.บางปลามา้ 

จ.นครปฐม  
1) อ.ก าแพงแสน 
2) อ.นครชยัศร ี

จ.สงขลา 
1) อ.สทงิพระ  
2) อ. กระแสสนิท ์

            พืน้ทีเ่ป้าหมายการด าเนินงาน 

จ.ระยอง และ ชลบุร ีอย่างน้อย 5 แหง่ 
 (เดมิ 2 แหง่) 
1) บรษิทั ออโต ้อลัลายแอนซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
2) *บรษิทั วาย เอ็ม พ ี(ประเทศไทย) จ ากดั   
(ใหม่ 3 แหง่ ) 
1)ขยาย/ประยกุตร์ปูแบบทีส่อดคลอ้งกบับรบิท                         

สถานประกอบการใหม่ 3 แหง่ (ใหญ/่กลาง)  
2) สถานประกอบการขนาดเล็ก 1 แหง่ 

พืน้ทีใ่หม่  
  

ท าความรว่มมอืกบั สปสช.เขตเพือ่การพฒันา

กระบวนการการสรา้งเสรมิสุขภาพจติเชงิรกุ                   

ใหเ้ชือ่มโยงกบักองทุนสุขภาพทอ้งถิน่ 

( รปูแบบ  กลไกและการบรหิารจดัการ ฯ )  

เขตๆ ละ 1-2 จงัหวดั 

ต่อยอดจากพืน้ทีเ่ดมิเน้นการน านโยบายสู่การปฏบิตั ิ
และการขยายผลระดบัต าบล/เครอืข่าย 

พืน้ทีเ่ดมิ 



 บทบาททบัซอ้นระหว่างผูน้ าและผูใ้หค้ าปรกึษา 

ส่งผลต่อกระบวนการพฒันาอาสาและหมอสขุฯ

ล่าชา้  : Repeat – Rethink – Reprocess etc. 

   การสรา้งสุข ลดทุกข ์เนน้การท างาน                         

          แบบองคร์วม  เน่ืองดว้ยเหตุแห่งทุกข ์             

          มาจาก SDH การท างานตอ้งการ                     

ความเป็นสหวทิยาการ ทีต่อ้งคุยกนัตัง้แต่เร ิม่ตน้ 

ข้อจ ากัดเร่ืองการบรูณาการและการสนับสนุน 

 การต่อยอดจากกลไกทีม่อียู่ในชมุชนเชน่ 

อาสาสมคัรชมุชนดา้นต่างๆ การสนับสนุน

เชงินโยบายมคีวามจ าเป็นเพือ่ไม่ใหเ้กดิ

การ Interrupt กระบวนการท างานทีจ่ะ

ไปไม่ถงึผูใ้หค้ าปรกึษา 

   กลไกสนับสนุนดา้นการจดัการความรู ้                

     ไม่สอดคลอ้งกบับรบิทชมุชนทีต่อ้งการ

ความยดืหยุ่นและไม่เป็นทางการ 

   ขอ้จ ากดัและศกัยภาพผูน้ าและพีเ่ลีย้ง    

  ระดบัพืน้ทีใ่นจดัการขอ้มูลเพือ่น ามาใช ้

ในกระบวนการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม  

  

                      ความเขา้ใจ +Mindset ทีห่ลากหลาย 

                     ของกลไกการท างานสนับสนุนดา้นวชิาการ 

                     และองคค์วามรูค้อืขอ้จ ากดัหน่ึงของกระบวนการ                     

    ท างานทีต่อ้งอาศยักระบวนการและกลไกกลางเพือ่การปรบัจนู 

การขยายผลเชงินโยบายระดบัอ าเภอ/สถานประกอบการ 

ศกัยภาพผูน้ าและพีเ่ลีย้งยงัมขีอ้จ ากดัเร ือ่งการประสาน            

และกระบวนการPolicy Dialogueรวมถงึการสงัเคราะห ์

ผลการท างานทีเ่ช ือ่มโยงกบันโยบายและกลไกทีเ่กีย่วขอ้ง 

บทเรยีนและขอ้คน้พบ จากการด าเนินงานชว่งทีผ่่านมา 



ประเดน็แลกเปลีย่น และขอ้คดิเหน็เสนอแนะ เพือ่การขบัเคลือ่นรว่มกนั  

01 

 องคค์วามรู ้และตน้ทุนจากโครงการฯ คดิว่า จะเสรมิและหนุนการท างาน

รว่มกนัอย่างไร กบัระบบและกลไกทีม่อียู่ในระดบัพืน้ที ่เพือ่การสรา้งเสรมิ

สุขภาวะและพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน 

ในต าบล/อ าเภอ 

 

03 
เง่ือนไขปัจจยัส าคญัของการด าเนินงาน  

เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายหรอืประโยชนร์ ่วมกนั 

คดิว่ามอีะไรบา้ง  

02 บทบาทและนโยบายของหน่วยงานหรือองคก์ร/เครือข่าย 
ทีม่หีรือท าอยู่จะเอือ้หรือสนับสนุน ได้หรือไม่อย่างไร  

  

รูปแบบกลไก การขับเคลือ่นระดับอ าเภอ ระดับต าบล/ชุมชน 

จะปรับ/ประยุกตใ์ช้กับระบบและกลไกทีม่อียู่ เช่นพีเ่ลีย้งกองทุน อาสาสมัครชุมชน/ผู้น า 04 

  

  

05 
จะเร่ิมตน้อย่างไร กับใครบ้าง 



ตวัอย่าง ผลการประเมนิความสุข และศกัยภาพทีเ่พิม่ขึน้ การด าเนินงานโครงการระยะทีผ่่านมา 

ความสุข  ศกัยภาพ 
 ความสุขแรงงาน ประกอบดว้ยการจดัการความเครยีด 

 การชว่ยเหลอืผูอ้ืน่  การเป็นผูน้ า ความเป็นอยู่ใน

ครอบครวั 

 และความเป็นอยู่ในชมุชน  

ประเมินศกัยภาพผูน้ า ประกอบดว้ย  ศกัยภาพการ

จดัการขอ้มูล  

การจดัการความสมัพนัธ ์และการจดัการรยีนรูเ้พื่อ

ขยายผล             การสรา้งสุข ลดทุกขส์ู่ครอบครวั 

เพือ่น และเครอืขา่ย/ชมุชน 




