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สถาบันนโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
 

          1 ตุลาคม 2563 

เรื่อง    ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม 
เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลโคกชะงาย 
 

  ตามที่ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนให้สถาบันนโยบาย
สาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) ด าเนินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ยกระดับและขยายผลกระบวนการท างานแบบเครือข่ายและเพ่ิม
การประสานความร่วมมือของภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาคีภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชน 
ในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะ 2) ใช้กลไกวิชาการในการยกระดับงานปฏิบัติการด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ
ทั้งระดับพ้ืนที่ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ ของเครือข่ายในพ้ืนที่ภาคใต้สู่การพัฒนาเชิงระบบและเชิง
นโยบาย และ 3) พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในพ้ืนที่ภาคใต้ โดยในประเด็น
แผนงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โครงการ ฯ ด าเนินแผนงานพ้ืนที่ 8 จังหวัด ครอบคลุมเขต 11 
และ เขต 12 เป้าหมายเพ่ือให้เกิดรูปแบบการใช้กลไกสุขภาพ เพ่ือแก้ปัญหาการด าเนินงานในระดับภาค ตาม
ประเด็นจุดเน้นเรื่อง NCDs: อาหารโภชนาการ กิจกรรมทางกาย เหล้า อุบัติเหตุ และประเด็นสังคมสูงวัย พร้อมทั้ง
เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายการด าเนินงานกลไกสุขภาพ จากเวทีนยโยบายระดับภาคใต้ ที่ประกอบด้วย กระทรวง
สาธารณสุข สปสช. สสส. สช. และสถาบันวิชาการ 
 

  ในการนี้ สนส.ม.อ. จึงขออนุญาตให้ เจ้าหน้าที่กองทุนสุขภาพต าบลชะงาย ซ่ึงเป็นบุคลากรใน
สังกัดของท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนการด าเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 
ระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม W 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้  

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ 
รักษาการผู้อ านวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

สถาบนันโยบายสาธารณะ 
โทร.  074-282902 โทรสาร 074-282901  
ประสานงาน น.ส.ซูวารี มอซู โทร 089-1341438 
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ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินแผนงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงการ ศวนส. 

ระหว่างวันที่ 6 – 7  ตุลาคม 2563 
ณ โรงแรม W 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 
 

09.00 - 10.00 น. หลักการแนวคิดโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
  โดย ผศ.ดร พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ 
   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

10.00 - 11.00 น. ภารกิจและบทบาทของ พชอ.ในการขับเคลื่อนปัญหาระบบสุขภาพชุมชน 
  โดย นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงศ์สุกิจ 
   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินี ณ อ าเภอนาทวี 
 

11.00 - 12.00 น. น าเสนอผลการถอดบทเรียน รูปแบบการพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 
  โดย ดร.ดุริยางค์ วาสนา และ ดร.ปวิตร ชัยวิสิทธิ ์
 เติมเต็มและให้ข้อเสนอแนะรูปแบบการพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 
  โดย ทีมผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

13.00 - 15.00 น. การพัฒนาแผนงานและโครงการโดยใช้เครื่องมือออนไลน์ 
  โดย ผศ.ดร พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ 
   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

15.00 - 17.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ 4 พื้นที่ เพ่ือวางแผนการด าเนินงานเพื่อขยายผลการด าเนินงาน 
 ในระดับภาคตามประเด็น (1) NCDs: อาหารโภชนาการ กิจกรรมทางกาย  
 (2) ประเด็นเหล้าและอุบัติเหตุ (3) ประเด็นสังคมสูงวัย โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ 

  โดย ทีมพ่ีเลี้ยงพ้ืนที่ 
 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  
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วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 
 

09.00 - 11.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ 4 พื้นที่ เพ่ือวางแผนการด าเนินงานเพื่อขยายผลการด าเนินงาน 
 ในระดับภาคตามประเด็น (1) NCDs: อาหารโภชนาการ กิจกรรมทางกาย  
 (2) ประเด็นเหล้าและอุบัติเหตุ (3) ประเด็นสังคมสูงวัย โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ (ต่อ) 
 และน าเสนอผลการพัฒนาแผนงานโครงการแบบออนไลน์ 
  โดย ทีมพ่ีเลี้ยงพ้ืนที่ 
 

11.00 - 12.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ 4 พ้ืนที่ เพ่ือออกแบบแนวทางการพัฒนาศักยภาพและการจัดท า
 แผนงานโครงการกองทุน 
  โดย ทีมพ่ีเลี้ยงพ้ืนที่ 
 

13.00 - 15.00 น. น าเสนอแผนแนวทางการพัฒนาศักยภาพและการจัดท าแผนงานโครงการกองทุน 
  โดย ทีมพ่ีเลี้ยงพ้ืนที่ 
 เติมเต็มและให้ข้อเสนอแนะ 
  โดย ผศ.ดร พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ 
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   ดร.เพ็ญ สุขมาก  สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

** หมายเหตุ 10.30 น. / 15.00 น.พักรับประทานอาหารว่าง ** 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 


