
กลไกและพ้ืนที่กลางการสร้างสุขภาวะของสังคม
ด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะ

แบบมีส่วนร่วม

“สมัชชาสุขภาพจังหวัด”

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.-30 – 12.00 น.
https://zoom.us/j/95774531637?pwd=cjNaTG9DUVVwUjcreTF5Nk1BSmN2UT09

Meeting ID: 957 7453 1637

Passcode: 164855

https://zoom.us/j/95774531637?pwd=cjNaTG9DUVVwUjcreTF5Nk1BSmN2UT09


วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมกันทบทวน ทิศทาง เป้าหมาย และแผนงานส าคัญของการด าเนินงานพัฒนานโยบายสาธารณะ

แบบมีส่วนร่วมในระดับพืน้ที ่โดยกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด

2. เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยน ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ประกอบด้วย (1) การจัดตั้งคณะกรรมการจัด

สมัชชาสุขภาพจังหวัด (คจ.สจ.) และฝ่ายเลขานุการกิจ (2) การพัฒนานโยบายสาธารณะในประเด็น

ร่วมของจังหวัดและการหนนุชว่ยชาติสู้ภัยโควิด – 19 และ (3) การร่วมขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ ครั้งที่ 14 และการมสี่วนร่วมในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาต ิฉบับที่ 3

3. เพื่อวางแผนการด าเนินงานพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมสี่วนร่วมปี 2565 ร่วมกัน
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ก าหนดการ
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08.30 - 09.00 น. เปิดระบบ เตรยีมความพร้อมของผู้เข้าร่วมประชุม

09.00 - 09.15 น. กล่าวเปิดการประชุม และ ให้ทศิทางการสนับสนุนความเข้มแข็งของเครอืข่ายพื้นที่
โดย นพ.ประทปี ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

09.15 - 11.45 น. เป้าหมายการสร้างความเข้มแข็งของกลไกสร้างสุขภาวะของสังคมในระดับพื้นที่ 
และ แลกเปลี่ยนและน าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงานในพื้นที่
โดย นายจารกึ ไชยรักษ์ ผู้อ านวยการส านักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่

1. การพัฒนากลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด (คจ.สจ. / ฝ่ายเลขานุการกิจ)
2. กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ โดยกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด
3. การจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด (ระบบประชุม/ ข้อมูลวิชาการ)
4. การร่วมขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และการมีส่วนร่วมในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3
เติมเต็ม/ให้ข้อเสนอแนะ  โดย นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

11.45 - 12.00 น. สรุปสาระส าคัญและแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน
โดย นายจารกึ ไชยรักษ์ ผู้อ านวยการส านักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่

12.00 น. ปิดการประชุม
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กล่าวเปิดการประชุมและให้ทิศทางการ
สนับสนุนความเข้มแข็งของเครือข่ายพื้นท่ี

โดย นพ.ประทปี ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ



“

55

เป้าหมายการสร้างความเข้มแข็ง

กลไกสร้างสุขภาวะของสังคมในระดับพ้ืนที่ 

โดย นายจารึก  ไชยรักษ์
ผู้อ านวยการส านักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่



เป้าหมาย

1. กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสามารถบูรณาการความร่วมมือกับภาคีต่างๆ 
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3

“เปดิพื้นที่กลาง วางวาระประเด็นร่วม 
หลอมรวมความรู้ หาฉันทมติ/พันธสัญญา ชูธงเคลื่อนเป็นขบวน”

2. ยกระดับเวทีสมัชชาจังหวัด ให้เป็นพื้นทีก่ลาง
สร้างการรับรู้ร่วมและพัฒนานโยบายสาธารณะของจังหวดั 

3. สานพลังขับเคลื่อนมติและนโยบายสาธารณะของจังหวดัได้อย่างเป็นรปูธรรม
และต่อเนื่อง

ไปใหถ้งึการสรา้งจงัหวดัสขุภาวะ 
ดว้ยกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมสีว่นรว่ม

คณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ (คสช.) ออกประกาศหลักเกณฑก์ารสนับสนับการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดและค าสั่งแต่งตั้ง คจ.สจ. 
20-25 คน เมื่อวันที่ 18 สค. 2563 6
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Thank You
April Hansson

+1 23 987 6554

april@treyresearch.com

Trey Research
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คกก.สนับสนุนการจัด
และขับเคล่ือนสมัชชา

สุขภาพจังหวัด 

(คจ.สจ.)

หน่วยงาน/ภาคี
เครือข่าย
ในจังหวัด

เลขานุการกิจ
(สสจ./ภาครัฐ+ภาคประชาสังคม)

ท างานวิชาการ/
เอกสารร่างข้อเสนอ/

ร่างแผนจังหวัด 

ก าหนดประเด็น
นโยบาย/ประเด็น
ร่วมระดับจังหวัด

จัดสมัชชาสุขภาพ
จังหวัด

(หาฉันทมติ/ประกาศนโยบาย
จว./ประกาศพันธสัญญา)

หน่วยงาน/ภาคีเครือข่ายทีเ่กี่ยวข้องน า
มิติ/ข้อเสนอไปด าเนนิการ

สังคม

วิชาการรัฐ

ขั้นตอนการจัดกระบวนการ “สมัชชาสุขภาพจังหวัด” 

การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมสี่วนร่วม (ขาขึ้น)

จัดเวทีรับฟัง
ความเห็น/สร้างพนัธ

สัญญาในการ
ขับเคลื่อน 

ตดิตามประเมินผลการด าเนนิงาน/ทบทวนมติ
สมัชชาสุขภาพจังหวดั

(การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
และเป็นระบบ)

มกีลไก/คทง. ขับเคลื่อน, มรีะบบสนับสนุน เชน่ กองทุนจังหวัด และการสื่อสารทางสังคม และเชื่อมโยงกับ
มตสิมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และประเด็นประเทศ

การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมสี่วนร่วม (ขาเคลื่อน+ขาประเมิน)
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2) พัฒนาและขับเคลือ่น

ประเด็นปัญหาส าคัญของ

จังหวัดรวมถึงการ

สนับสนุนการแก้ปัญหา

และผลกระทบโควิด-19

3) จัดสมัชชาสุขภาพ

จังหวัดอย่างเป็นระบบและ

ขับเคลื่อนมตสิมัชชา

สุขภาพจังหวัดอย่างเปน็

รูปธรรม

4) จัดกระบวนการ

ด าเนินงานคูข่นานกับงาน

สมัชชาสุขภาพแหง่ชาติ

ครั้งที่ 14 

1) พัฒนาศักยภาพกลไก

สมัชชาสุขภาพจังหวัดให้

มคีุณภาพ เข้มแข็งและ

ท างานเป็นระบบ

4 กิจกรรมหลัก

1) ยกระดับกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด (ตามประกาศ คสช.) ได้แสดงบทบาท

การเป็นพื้นที่กลาง พัฒนาและขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อ

สร้างสุขภาวะในระดับจังหวัด 

2) สานพลังพัฒนาและขับเคลื่อนประเด็นส าคัญของประเทศ สังคมและการ

คลี่คลายแก้ไขปัญหา และหนุนช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 จ านวน 2 ประเด็น

3) ประสานและผนึกพลังร่วมมือกับภาคียุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนงานบนประเด็น

ร่วมในระดับภูมิภาค 

4) เพื่อเสริมศักยภาพสมัชชาจังหวัด มีส่วนร่วมในการออกแบบทิศทางการ

พัฒนาระบบสุขภาพไทย ผ่าน ธรรมนูญชาติฉบับ 3, HIA 3 ฯลฯ

5) เพื่อจัดกระบวนการด าเนินงานคู่ขนานกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เช่น การ

รับฟังความเห็น การสร้างพันธสัญญาและการเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ ครั้งที่ 14

1. การสนับสนุนสมัชชาสุขภาพจังหวัด “เข้มข้น” ปี 2565

เป้าหมาย 
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2. การสนับสนุนการด าเนินงานของสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดเข้มแข็ง 36 จังหวัด

10

1) พัฒนาความเข้มแข็งของกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด ให้มีการด าเนินงานเป็นระบบและ
เป็นพื้นที่กลาง และขยายการท างานกับภาคีหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในระดับ
จังหวัดร่วมกัน 

2) พัฒนาและขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะที่เป็นเรื่องร่วมของพื้นที่/สังคม จ านวน 
1 นโยบาย ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดที่ภาคส่วนต่างๆ ภายในจังหวัดมีส่วน
ร่วม

3) เข้าร่วมประชุมคูข่นานสมัชชชาสุขภาพแห่งชาต ิครั้งที่ 14 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2564 ระบบ
ออนไลน์

เป้าหมาย การด าเนินงาน



3. การสนับสนุนการด าเนินงานของสมัชชาสุขภาพ
คงความร่วมมือ 12 จังหวัด
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เป้าหมาย การด าเนินงาน

สนับสนุนการท างานร่วมกัน ได้แก่

1) สนับสนุนการจัดเวทีพัฒนากลไก เวทีวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ และแนวทางการท างาน 
อื่นๆ

2) ร่วมประชุมคูข่นานงานสมัชชาชาติตามศักยภาพของจังหวัด โดยใช้สถานที่ สสจ. หรือศูนย์
ประสานงานจังหวัด ในฐานะ MA



รายชื่อสมัชชาสุขภาพ 28 จังหวัด (เข้มข้น) - จังหวัดละ 498,000 บาท

รายชื่อสมัชชาสุขภาพ 36 จังหวัด (เข้มแข็ง) - จังหวัดละ 200,000 บาท

การสนับสนุนสมัชชาสุขภาพ 12 จังหวัด (คงความร่วมมอื)

ภาค จังหวัด

ภาคเหนือ (6) เชียงใหม,่ ล าปาง, ล าพูน, ตาก, เพชรบูรณ,์ พิจติร

(8) แม่ฮ่องสอน, แพร่, น่าน, พะเยา, สุโขทัย, นครสวรรค,์ ชัยนาท, ก าแพงเพชร

(4) เชียราย, อุตรดิตถ,์ พิษณุโลก, อุทัยธานี

ภาคกลาง (8) นครนายก, ปทุมธานี, นครปฐม, กาญจนบุร,ี ฉะเชิงเทรา, ระยอง, ลพบุรี, เพชรบุรี

(12) สระบุร,ี สิงห์บุรี, นนทบุร,ี พระนครศรีอยุธยา, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, 
ประจวบคีรันธ์, สระแก้ว, สมุทรปราการ, จันทบุร,ี ตราด

(3) อ่างทอง, สุพรรณบุร,ี ชลบุรี

ภาคอีสาน (10) ขอนแก่น, อุดรธานี, หนองบัวล าภู, อุบลราชธานี, ศรีษะเกษ, อ านาจเจริญ, ยโสธร, 
สุรนิทร,์ นครราชสีมา, ชัยถูมิ

(7) บึงกาฬ, บุรีรัมย์, มุกดาหาร, เลย, กาฬสินธุ์, รอ้ยเอ็ด, หนองคาย

(3) นครพนม, สกลนคร, มหาสารคาม

ภาคใต้ (4) พังงา, ตรัง, สตูล, สงขลา

(8) พัทลุง, ยะลา, สุราษฎรธ์านี, กระบี่, นครศรีธรรมราช, ระนอง, ภูเก็ต, ชุมพร

(2) นราธิวาส, ปัตตานี
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ผลลัพธ์ส าคัญจากการด าเนินงาน 

1. ท าข้อมูลรายชื่อหน่วยงาน/ภาคีเครอืข่ายภายในจังหวดั และบุคคลที่เป็นแกนหลัก (ทั้งที่เป็นสมาชิกหรอืร่วม
เป็นเครอืขา่ยในปัจจุบัน และที่เตรียมการขยายเข้ารว่มกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดของปี 2565)

2.จัดประชุมเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด (ปัจจุบัน) เพื่อเตรียมความพรอ้มในการขับเคลื่อนในพืน้ที่ต่อไป (จัดประมาณต้น
ธันวาคม 2564) 

3.พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ ที่เป็นประเด็นปัญหาส าคัญของจังหวัด/สังคม              
อย่างน้อย 1-2 ประเด็น

4.จัดเตรยีมความพร้อมทางวิชาการและจัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวดัประจ าป ี2565 ที่มภีาคส่วนต่างๆ ของ

จังหวัดเข้าร่วม โดยใช้ประเด็นส าคัญของจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดตาม 9 หมุดหมายของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
ฉบับที่ 13 เป็นระเบียบวาระการประชุมของสมัชชาสุขภาพจังหวัด (จัดประมาณช่วงกลางปี 2565 และอาจจัดแบบออนไซท์ในสถานที่
ประชุม หรือออนไลนท์ั้งหมด หรือแบบผสมผสาน ตามสถานการณ์และความสะดวก)

5. บริหารจัดการให้แกนน าและผู้แทนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด ประมาณ 20 - 30 คน เข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกสมัชชาสุขภาพ
แหง่ชาติครัง้ที่ 14 วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2564 (MA) ผา่นระบบซูม ที่สถานที่ประชุมภายในจังหวัด

6. กิจกรรมอื่นๆ



ขั้นตอนการด าเนนิงานและบันไดผลลัพธ์
ของกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
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1.มีการรับรูข้องหน่วยงานในจังหวัด
2.มีองค์ประกอบของกลไกครบทุกภาคส่วน
3.มีขยายการท างานกับคน/ภาคีใหม่มากขึน้
4.มีแผนการท างานที่ชัดเจน
5.มีข้อมูลรายชื่อหน่วยงานภาคสังคมภายในจังหวัด และ
บุคคลที่เป็นแกนหลัก (ทั้งที่เป็นสมาชิกหรือร่วมเป็น
เครือข่ายในปัจจุบัน และที่เตรยีมการขยายเข้าร่วม
กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดของปี 2565)
6.มีการแต่งตั้ง คจ.สจ. ตามประกาศ คสช. 

1.มกีารพัฒนาและขับเคลื่อนประเด็นในพื้นท่ี ได้แก่

ประเด็น......................

2.มีภาคีเครอืข่ายที่หลากหลายครอบคลุมในแตล่ะประเด็น

3.มีการใชเ้คร่ืองมือตาม พรบ. สุขภาพแห่งชาติ (สมัชชา
สุขภาพ, ธรรมนูญสุขภาพ, HIA/CHIA) ขับเคลื่อนตามวงจร
นโยบายสาธารณะ

4.มีการสรุปผลการขับเคลื่อนประเด็นนโยบาย (ข้อเสนอเชิง
นโยบาย)

5.ขับเคลื่อนประเด็นโควิด-19 โดยมีการจัดกระบวนการ
ปรกึษาหารือ มีเวทีพลังพลเมืองตื่นรู้ร่วมกับภาคีในจังหวัด

มีการจัดเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
และจัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดประจ าปี 
2565 ที่มีภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัดเข้า
ร่วม โดยใชป้ระเด็นส าคัญของจังหวัดและ
แผนพัฒนาจังหวัดตาม 9 หมุดหมายของ
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป็นระเบียบวาระการ
ประชุมของสมัชชาสุขภาพจังหวัด (จัด
ประมาณช่วงกลางปี 2565 และอาจจัด
แบบออนไซต์ในสถานที่ประชุม หรือ
ออนไลน์ทั้งหมด หรือแบบผสมผสาน 
ตามสถานการณ์และความสะดวก)

1. จัดการประชุมคณะกรรมการ
สมัชชาสุขภาพจังหวัด, หน่วย
เลขานุการกิจ หรือ คทง.

2.จัดแบ่งบทบาท / ภารกิจอย่าง
ชัดเจน

กลไกสมัชชาสุขภาพมีความเข้มแข็ง

Output/
Outcome

แผนงานหลัก

กิจกรรม

1. จัดกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ขึน้ เคลื่อน 
ประเมิน)

2. จัดเวทีสานพลังภาคีเครือข่าย
3. การลงพืน้ที่ตดิตามสนับสนุนและการประสานแผนนโยบาย
4. จัด กบก. สรุปหรือถอดบทเรียนการขับเคลื่อน

พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

เวทสีมัชชาสุขภาพจังหวัด

• จัดสมัชชาระดับจังหวัด 1 ครั้ง

การมสี่วนร่วมในกระบวนการสมัชชาสขุภาพแหง่ชาติ 
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1. การพัฒนากลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด (คจ.สจ. / ฝ่ายเลขานุการกิจ)
2. กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมสี่วนร่วมในระดับพื้นที ่โดยกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด
3. การจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด (ข้อมูลวิชาการ / ระบบประชุม)
4. อื่นๆ เช่น การขับเคลื่อนมตสิมัชชาสุขภาพแห่งชาตชิาติ, การมีส่วนร่วมในการจัดท าธรรมนวู่าด้วยระบบ

สุขภาพแห่งชาต ิฉบับที่ 3

แลกเปล่ียนและน าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงานในพ้ืนท่ี
โดย นายจารกึ ไชยรักษ์ ผู้อ านวยการส านักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่

เติมเต็ม/ให้ข้อเสนอแนะ  
โดย นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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สรุปสาระส าคัญและแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน
โดย ผู้อ านวยการส านักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพ้ืนที่



1. จัดเวทีปรึกษาหารือ การออกแบบและวาง

แผนการด าเนินงานระดับภาค/ชาติ

• จัดเวทีเสรมิศักยภาพ เช่น การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด การฟื้นฟูหลังโควิด-19 การบริหาร

จัดการ การเชื่อมโยงกับแผนชาตแิละนโยบายชาต ิร่วมกับ สมัชชาจังหวัด-กขป.

• จัดเวทีนโยบายสาธารณะแยกกลุ่มนโยบาย เช่น กลุ่มสุขภาวะช่วงวัย กลุ่มด้านอาหาร 

เกษตร กลุ่มด้านทรัพยากรธรรมชาต ิกลุ่มด้านสาธารณสขุ  และกลุ่มโควิด-19

2. การปฏิบัตงิานในพื้นที่เพื่อตดิตามเสริม

พลังและการด าเนินงาน

• ควรเสรมิศักยภาพผู้ประสานงาน (เก่งคิด เก่งงาน เก่งคน)

• มเีวทีแลกเปลีย่น แชร์กระบวนการสนบัสนนุงานพืน้ที่ของผู้ประสานงาน ผ่านการ

วิเคราะห์สถานการณ์แต่ละจังหวดัในเขต เลือกจังหวัดเข้มข้น เพื่อสร้างปัญญาปฏิบัติ

ร่วมกัน

• การจับคู่หนุนเสริมการขับเคลือ่น (Buddy) ไปด้วยกัน (เขตใครเขตมัน/ภาคใครภาคมัน)

• ยดึแนวทาง เป้าหมาย ผลลัพธ์ ตามที่ได้วางไว้

• มรีะบบการรายงานผล การติดตามผลการท างานตามตัวชี้วัด (น ามารายงานทุกครั้ง)

3.การขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคียุทธศาสตร์

ระดับนโยบายและในพื้นที่ ด้วยการประสาน

เชิงนโยบาย แผนงาน แนวทางการขับเคลื่อน

ในระดับพื้นที ่ ร่วมกับภาคีหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

• การพัฒนาหรือเสริมศักยภาพความเข้มแข็งเครือข่ายสมัชชา/เนน้การสานพลงั/เสริมคน

ใหม่

• Mapping / ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกับกลไกในระดบัพื้นที่ / กขป.

• ร่วมขับเคลื่อนและเสนอแนะงานส าคัญในระดบัประเทศ (แผนชาต ิฉ.๑๓ /Food summit / 

ประเด็นงานหลกัของ ๖ กระทรวง)

• ประสานกับสถาบันวิชาการในพืน้ที่ / นักวิชาการ เพื่อสร้างทมีหนนุวิชาการ

• เชื่อมโยงกับกลไกและงานต่างๆ ใน สช. (ให้เหน็เป็นทศิทางเดยีวกัน ทั้ง ธน.3 HIA.3 งาน

สิทธิ KM. IHA. และ NHA)

แนวทางการท างานเชิงรุก เพ่ือไปสู่เป้าหมายการท างาน ปี 2565



WS 1
2 กุมภาพันธ์ 2565

เป้าหมายและภาพรวมของการขับเคล่ือนนโยบายปี 2565

WS 2 
มนีาคม 2565

รับมือระบบรายงานผลการด าเนินงานตามข้อตกลงอยา่งไรใหม้ีความสุข  ระดมก าลังการปิด
โครงการปี 2560 - 2564

WS 3
มนีาคม - พฤษภาคม 2565

สมัชชาจังหวัดอยูต่รงไหนของแผนพัฒนาพ้ืนที่และแผนพัฒนาจังหวัด 
หรือ Public Hearing ธรรมนูญชาติ ฉบับ 3

WS 4
มนีาคม – สงิหาคม 2565

เราอยูต่รงไหนของวงจรนโยบายสาธารณะ (1) กลไก / ขาขึน้
เราอยูต่รงไหนของวงจรนโยบายสาธารณะ (2) ขาเคล่ือน / ประเมินผล
เราอยูต่รงไหนของวงจรนโยบายสาธารณะ (3) การจัดสมัชชาจังหวัด

WS 5
กันยายน 2565

เสน้ทางความส าเร็จของสมัชชาจังหวัด 2565 และจุดเริ่มต้น ปี 2566 (on-site) 2 วัน 1 คืน

18

(ร่าง) แนวทางการจัดเวทีวิชาการเพ่ือเสริมศักยภาพและ
เสรมิพลังไปด้วยกัน



19



เป้าหมายปลายทาง คอื 

“สงัคมสขุภาวะ”

สวสัดคีรบั

๑๘ 20


