
 ก าหนดการ วันพลเมืองสงขลา ปี’64  
“สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน (Songkhla Smart&Green)” 

วันที่ 28-30 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.(เฉพาะวันที่ 28 กันยายน) 
ผ่านระบบประชุมทางไกล ระบบ Zoom Meeting และแบบ onsite 

**************************************************** 
วันที่ 28 กันยายน 2564  
เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
12.30-13.00 น. เตรียมพร้อมก่อนการเปิดกิจกรรมผ่านระบบประชุมทางไกล 

Zoom Meeting 
คณะท างาน, Host  

13.00-13.30 น. ทักทายน าเข้ากิจกรรมโดยสมาคมศิลปินพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา 
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม  
โดย คุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 
 ผู้แทนด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดร.สมพร สิริโปราณานนท์ 
 ผู้แทนด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน คุณสินธพ อินทรัตน์  
 ผู้แทนด้านสังคมเป็นสุข ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ 
พิธีกร อรุณรัตน์ แสงละออง 

ผู้เข้าร่วมผ่านระบบ 
zoom 200 คน 
Live ผ่านไปยังเพจต่างๆ 
ผู้ชม 1000-2000 คน 

13.30-14.00 น. พิธีเปิดงานวันพลเมืองสงขลา ปี ‘64 
 VTR “10ปีความร่วมมือมูลนิธิชุมชนสงขลากับองค์กรบริหาร

ส่วนจังหวัดสงขลา” 
 คุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลากล่าว

รายงานวัตถุประสงค์ 
 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สงขลา กล่าวเปิดงาน “การสนับสนุนองค์กรภาคพลเมืองมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด” 

 

14.00-15.00 น. องค์กรความร่วมมือน าเสนอผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 
(องค์กรละ 3 นาที) 

1.มูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ 
2.อบต.ท่าข้าม 
3.ทต.ปริก 
4.Node flagship สสส.สงขลา 

 ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
5.หอการค้าจังหวัดสงขลา 
6.มทร.ศรีวิชัย รัตภูมิ 
7.ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม 

 



เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
8.สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
9.สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา 
10.สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา 
11.เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน 

 ด้านสิ่งแวดล้อมย่ังยืน 
12.เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ าภูมี 
13.สมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา 
14.เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ 

 ด้านสังคมเป็นสุข 
15.มัสยิดบ้านเหนือ 
16.กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา 
17.สภาองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา 
18.มูลนิธิคนช่วยคน 
19.มูลนิธิเพ่ือนหญิง 
20.สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา 
21.สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา 
22.สมาคมอาสาสร้างสุข 
23.สมาคมผู้บริโภคจังหวัด 
24.เครือข่ายแรงงานนอกระบบ 
25.ชมรมเพ่ือนช่วยเพื่อนคนพิการจังหวัดสงขลา 
26.ศูนย์จัดการอาสาสมัคร มอ. 
27.Wonder Vaiiey Internationl School 
กล่าวขอบคุณโดยสมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา 

15.00-16.30 น. สงขลาในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยผู้แทน

สาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
 การรับมือโควิด-19 ในสงขลา “เปิดเมืองปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

Hatyai Sandbox Plus” โดย ดร.สมพร สิริโปราณานนท์ 
และ ดร.ไพโรจน์ ชัยจิระธิกุล 

 “ชุมชนจัดการตนเองรับมือโควิดอ าเภอจะนะ” 
โดยนพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ  

 “บทบาทของท้องถิ่นในการรับมือโควิด”  
โดย นายกกอง จันทร์สว่าง นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร  

 ข้อเสนอแนะความร่วมมือการรับมือวิกฤตโควิด-19  
 ให้ข้อเสนอแนะและสรุปความโดย รศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา 

 

 
 



วันที่ 29 กันยายน 2564  
เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
08.30-09.00 น. เตรียมพร้อมก่อนการเปิดกิจกรรมผ่านระบบประชุมทางไกล 

Zoom Meeting 
คณะท างาน, Host  

09.00-10.30 น. "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในวิกฤตโควิด-19"  
ทักทายน าเข้ากิจกรรมโดยสมาคมศิลปินพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา 
น าเสนอสถานการณ์ปัญหาและตัวแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน  
จ.สงขลา 
  "iGreensmile Platform ส่งวัตถุดิบอาหารปลอดภัย"  

โดย ภาณุมาศ นนทพันธ์ เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา 
 "OneChat local life Platform ส่งอาหารเมืองหาดใหญ่" 

โดยสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสงขลา 
 “ส้มจุกปลุกชีวิตคนจะนะ” โดย อะหมัด หลีขาหรี วิสาหกิจ

ชุมชนส้มจุกจะนะ 
 “แผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่ม 

น้ าทะเลสาบสงขลา พื้นที่จังหวัดสงขลา” โดยสมาคมส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชนสงขลา 

ผู้เข้าร่วมผ่านระบบ 
zoom 100 คน 
Live ผ่านไปยังเพจต่างๆ 
ผู้ชม 1000-2000 คน 

10.30-12.00 น. แนวทางความร่วมมือ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์: เศรษฐกิจฐานราก “การเชื่อมโยง
ระบบอาหาร” “การส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์” “การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ/เชิงวัฒนธรรม”   
ให้ข้อเสนอแนะโดย ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ด าเนินรายการโดย ชาคริต โภชะเรือง 
 

 

12.00-13.00 น. พัก รับประทานอาหาร  
12.30-13.00 น. เตรียมพร้อมก่อนการเปิดกิจกรรมผ่านระบบประชุมทางไกล 

Zoom Meeting 
 

 

13.00-14.00 น. "การจัดการสิ่งแวดล้อมย่ังยืนในวิกฤตโควิด-19"  
ทักทายน าเข้ากิจกรรมโดยสมาคมศิลปินพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา 
น าเสนอสถานการณ์ปัญหาและต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
สงขลา 
 “การมีส่วนร่วมของชุมชนควบคุมการเผาขยะกรณีโรงไฟฟ้า

พลังงานจากขยะ” โดย ดร.เริงชัย ตันสกุล  
 “สวนผักคนเมือง on Zoom” โดย สวนผักคนเมืองหาดใหญ่ 
 “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ต าบลโคกม่วง” โดย ทต.โคกม่วง 

ด าเนินรายการโดย ชาคริต โภชะเรือง 

ผู้เข้าร่วมผ่านระบบ 
zoom 100 คน 
Live ผ่านไปยังเพจต่างๆ 
ผู้ชม 1000-2000 คน 
 
ผสมผสานกับ onsite 



เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
14.00-16.00 น.  แนวทางความร่วมมือ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสิทธิชุมชน

กับนโยบายสาธารณะ  
 "10 ปีธรรมนูญลุ่มน้ าภูมี" โดย อ.วันดี นวนสร้อย เครือข่าย

อนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ ารัตภูมี 
 “10 ปีเขาคูหา” โดย เอกชัย อิสระทะ  สมาคมพิทักษ์สิทธิ

ชุมชนเขาคูหา 
 “การแก้ปัญหากัดเซาะซายฝั่งหาดม่วงงาม” โดย อภิศักดิ์ 

ทัศนี กลุ่ม Beach For Life 
ด าเนินรายการโดยสนธยา แก้วข า ไทยพีบีเอส 

ให้ข้อเสนอแนะและสรุปความโดย ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ 

ผสมผสานกับ onsite 

 
วันที่ 30 กันยายน 2564  
 
เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
08.30-09.00 น. เตรียมพร้อมก่อนการเปิดกิจกรรมผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom 

Meeting 
 

คณะท างาน, Host  

09.00-10.00 น. ห้องที่ 1 "การดูแลสังคมเป็นสุขในวิกฤตโควิด-19"  
ทักทายน าเข้ากิจกรรมโดยสมาคมศิลปินพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา 
น าเสนอสถานการณ์ปัญหาและกิจกรรมต้นแบบ  
 "ปิ่นโตตุ้มตุ้ยช่วยคนจนเมือง"  

โดย บุณย์บังอร ชนะโชติ ศูนย์บ่อยางพ่ึงพาตนเอง 
 “แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคล”  

โดย สุดสวาท สังข์น้อย อบต.คูหา 
 "iMedCare ระบบดูแลผู้อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่บ้าน" 

โดย ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย คณะพยาบาลศาสตร์มอ.  
 "ระบบฐานข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากล าบากและ

เปราะบางทางสังคมจังหวัดสงขลา"  
โดยกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา 
 

ผู้เข้าร่วมผ่านระบบ 
zoom 100 คน 
Live ผ่านไปยังเพจ
ต่างๆ ผู้ชม 1000-
2000 คน 

10.00-12.00 น. แนวทางความร่วมมือ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย“การเข้าถึงบริการ
สุขภาวะของกลุ่มประชากรเฉพาะ ในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม” 
 การเข้าถึงสิทธิการป้องกัน รักษา ส่งเสริมสุขภาพ 
 การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของกลุ่มเปราะบางทางสังคม  
 การแบ่งปันอาหาร เครื่องนุ่มห่ม 
ด าเนินรายการโดย ชาคริต โภชะเรือง 
ให้ข้อเสนอแนะและสรุปความโดย ผศ.ณัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล 

 



เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
 ห้องที่ 2 "ส านึกพลเมืองภาวะวิถีใหม่"   
08.30-09.00 น. เตรียมพร้อมก่อนการเปิดกิจกรรมผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom 

Meeting 
 

09.00-12.00 น. ห้องท่ี 2 "ส านึกพลเมืองภาวะวิถีใหม่"  
ทักทายน าเข้ากิจกรรมโดยสมาคมศิลปินพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา 
 น าเสนอข้อมูลความโปร่งใสและการท างานของ ปปช.สงขลา          

โดยนายปุริมปรัช จันทร์หอม 
 การด าเนินการในการซื้อสิทธิขายเสียงและกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ภาคประชาชน โดยกกต.สงขลา 
 น าเสนอการท างานของภาคประชาชนในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

ร่วมกับปปช. โดย นายประนอบ คงสม                                
ชมรม STRONG จิตเศรษฐกิจพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสงขลา 

 พลเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยนายเอกชัย อิสระทะ   
กลุ่มศิษย์ครูโถ การเมืองศูนย์บาท 

 บทบาทของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคประชาชน                        
โดยนายสมนึก หนูเงิน 

 ร่วมเสนอแนะความร่วมมือ เสนอเชิงนโยบาย 
ด าเนินรายการโดย ปิยะโชติ อินทรนิวาส 

ผู้เข้าร่วมผ่านระบบ 
zoom 100 คน 
Live ผ่านไปยังเพจ 
 
ต่างๆ ผู้ชม 1000-
2000 คน  
 

12.00-13.00 น. พัก รับประทานอาหารเที่ยง  
12.30-13.00 น. เตรียมพร้อมก่อนการเปิดกิจกรรมผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom 

Meeting 
 

13.00-14.30 น. ผู้แทนห้องย่อย น าเสนอผลการประชุม และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ
จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และภาคีความร่วมมือ 
ทักทายน าเข้ากิจกรรมโดยสมาคมศิลปินพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา 
 การรับมือวิกฤตโควิด-19 
 เศรษฐกิจสร้างสรรค์: เศรษฐกิจฐานราก “การเชื่อมโยงระบบ

อาหาร” “การส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์” “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/
เชิงวัฒนธรรม” 

 สิ่งแวดล้อมยั่งยืน "10 ปีเขาคูหา 10 ปีธรรมนูญลุ่มน้ าภูมี" และ  
 สังคมเป็นสุข “การเข้าถึงบริการสุขภาวะของกลุ่มประชากรเฉพาะ 

ในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม”  
 การเมืองภาคพลเมืองในวิถีใหม่ 
 20 ปี การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม       

จ.สงขลา โดยชาคริต โภชะเรอืง  
ผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพ จ.สงขลา 

ให้ข้อเสนอแนะและสรุปความโดย ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ          
และ ผศ.ณัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล  / พิธีกร ปลัดอภิชัย เกื้อก่อบุญ 

ผู้เข้าร่วมผ่านระบบ 
zoom 200 คน 
Live ผ่านไปยังเพจ
ต่างๆ ผู้ชม 1000-
2000 คน 
 



เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
14.30-15.30 น. พิธีปิด 

 
ให้ข้อเสนอแนะ ให้ก าลังใจ  โดย ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี  
รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) 
 
กล่าวปิด “ผู้ว่าในฐานะพลเมืองสงขลา” โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

 

 

เอกสารข้อมูลลิงค์ห้องประชุม ผ่านโปรแกรม Zoom meeting และการดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 
28 กันยายน 2564 29 กันยายน 2564 30 กันยายน 2564 

Topic: งานวันพลเมืองสงขลา  
วันที่ 28 กันยายน 12.30-16.00 น.  
 
Time: Sep 28, 2021 12:30 PM 
Bangkok 

 
Meeting ID: 833 5705 6100 
Passcode: 274315 

Topic: งานวันพลเมืองสงขลา 
ห้องเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
วันที่ 29 กันยายน 08.30-12.30 น.  
Time: Sep 29, 2021 08:30 AM 
Bangkok 

 
Meeting ID: 817 9965 9725 
Passcode: 257251 

Topic: งานวันพลเมืองสงขลา  
ห้อง 1 สังคมเป็นสุข และพิธีปิดงาน  
วันที่ 30 กันยายน 08.30-15.30 น.  
Time: Sep 30, 2021 08:30 AM 
Bangkok 

 
Meeting ID: 812 0392 6936 
Passcode: 386242 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

สามารถดาวน์โหลดที่ 
 
 

 
 

Topic: งานวันพลเมืองสงขลา 
ห้องสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
วันที่ 29 กันยายน 12.30-16.30 น. 
Zoom Meeting 
Time: Sep 29, 2021 12:30 AM 
Bangkok 

 
Meeting ID: 817 9965 9725 
Passcode: 257251 

Topic: งานวันพลเมืองสงขลา  
ห้อง 2 ส านึกพลเมืองภาวะวิถีใหม่ 
วันที่ 30 กันยายน  08.30 – 12.30 น. 
Time: Sep 30, 2021 08:30 AM 
Bangkok 
 

 
Meeting ID: 918 1339 6066 
Passcode: 859558 

 


