V.๔

(ร่าง) กําหนดการ
เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๐
ตามรอยพ่อสานต่อปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
วันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ EH 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.

วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ –
๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ –
๐๙.๑๕ น.
๐๙.๑๕ –
๐๙.๔๕ น.

ลงทะเบียน และกิจกรรมรวมพล “คนสร้างสุข”
พิธีเปิด “ตามรอยพ่อสานต่อปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่น”

รายงานการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ตามรอยพ่อสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์
ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๐๙.๔๕ – ปาฐกถาพิเศษ “เมืองนิยม : เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
๑๐.๓๐ น. โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
๑๐.๓๐ – เสวนา “สิ่งที่พ่อทําไว้...สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
๑๒.๐๐ น.
โดย ๑. นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๒. นางสาวลดาวัลย์ คําภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓. นายธนา ยันตรโกวิท
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๔. นายทวีป บุตรโพธิ*์
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
๕. นายสมชาติ ภาระสุวรรณ รองผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ดําเนินการเสวนาโดย นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม
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ปกปักรักษา ดิน น้าํ ป่า เพื่ออนาคต

เศรษฐกิจพอเพียง...รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน

ภูมิสังคม…หนึ่งในรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

“...ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ํา ทะเล “...เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของ "...ในการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทาง
และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆ งามๆ เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจําเป็น
แผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้
สังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา ภูมิประเทศทางสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเรา
สําหรับการดํารงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็น
จะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะนํา เราเข้าไป ไปช่วย โดยที่จะคิด
ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย...”
เสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ําไป…”
ให้กับเขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราต้องเข้าไปดูว่า เขาต้องการอะไร
พระบรมราโชวาทในการเสด็จออกมหาสมาคม
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จริงและก็อธิบายให้เขาเข้าใจ หลักของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง..."
ในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๒๑

ห้องระบบนิเวศของชุมชน

๑๓.๓๐ – บรรยายพิเศษ “อดีตถึงปัจจุบันของการจัดการ
๑๔.๐๐ น. สิ่งแวดล้อมสู่อนาคต”

โดย นางสาว ดวงพร เฮงบุณยพันธ์

ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง

“ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถนํามาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และ
เสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อสําคัญเราจะต้องรู้จัก
ใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด คือไม่นํามาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้
ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า”

วารสารชัยพัฒนาประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒

ห้องเศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงชุมชน

๑๓.๓๐ – ปาฐกถา “น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๔.๐๐ น. สร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม”

โดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

พอเพียง ... ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗

ห้องเท่าเทียม ทั่วถึง ชุมชนเกื้อกูล

๑๓.๓๐ – บรรยายพิเศษ “ตั้งปณิธาน สร้างภูมิสังคม ด้วย
๑๔.๐๐ น. สวัสดิการชุมชน"

โดย รศ.นที ขลิบทอง

ผู้อํานวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ปึกแผ่นของสังคม สร้างด้วยชุมชนที่เกื้อกูล

“...คําว่าพอเพียงความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก
"...การสังคมสงเคราะห์นั้นมีความหมายกว้างขวางมาก กินความถึงการ
ไม่ได้หมายถึงการมีพอสําหรับใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมายว่า
ดําเนินการทุกอย่างที่จะช่วยเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ หรือกลุ่มชนที่ร่วมกันเป็น
พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง...”
สังคม เป็นชาติ และผู้ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ให้มีความสุขทั้งทางกายและจิตใจ
พระราชดํารัสเนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ให้ได้มีปัจจัยอันจําเป็นแก่การครองชีพคือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และ
๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ การบําบัดโรคภัยไข้เจ็บ ได้รับการศึกษาอบรมตามควร ตลอดจนมีความรู้ที่จะ
นํามาเลี้ยงชีพโดยสุจริต เพื่อความเรียบร้อยและความเป็นปึกแผ่นของสังคม..."
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานในการเสด็จออกมหาสมาคม
ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙

ห้องระบบนิเวศของชุมชน

ห้องเศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงชุมชน

พระราชดํารัสในพิธีเปิดการประชุมการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒
๒๖ มีนาคม ๒๕๐๕

ห้องเท่าเทียม ทั่วถึง ชุมชนเกื้อกูล

๑๔.๐๐ – ร่วมคิดร่วมสร้าง “ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ๑๔.๐๐ – สานเสวนา “ประกอบการเพื่อสังคม...เสริมเศรษฐกิจ ๑๔.๐๐ – ชวนคิดชวนทํา “สวัสดิการสังคมโดยชุมชนเกื้อกูล”
๑๕.๓๐ น. อย่างชาญฉลาด”
๑๕.๓๐ น. ชุมชนเข้มแข็ง”
๑๕.๓๐ น. โดย ๑. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์
เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย
โดย ๑. นายเดชา ศิริภัทร
โดย ๑. ดร.สมไทย วงษ์เจริญ
๒. นายกัมปนาท หิรญ
ั วงษ์
ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ
ประธานบริษัทวงษ์พานิชย์
พนั
ก
งานแผนงานฝ่
า
ยนโยบายและกลยุทธ์
๒. ผศ.ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย
๒. นายอาคม คงกระเรียน
ธนาคารเพื
อ
่
การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
อาจารย์ประจําคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจํากัดเอ็นแอนด์เอ็นฟรุทส์
๓. นายสมบุญ จึงคูพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและชุมชน
๓. นาย โกเมศร์ ทองบุญชู
ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ธนาคารออมสิน
กรรมการตําบลเกาะขันธ์จัดการตนเอง
๔. นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม
๔.
ผศ.ดร.จิ
ตติ มงคลชัยอรัญญา
๔. นายวิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี
ประธานกลุ่มวิสาหกิจแฮนด์อินแฮนด์
คณบดี
ว
ท
ิ
ยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ผู้จัดการสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย
อบต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

ดําเนินรายการโดย ดร.อาภา หวังเกียรติ

ดําเนินรายการโดย นายกิติวรรณ มณีล้ํา

ดําเนินรายการโดย อยู่ระหว่างประสานงาน
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๑๔.๓๐ – ลานสร้างสรรค์ชวนคิดชวนคุย
๑๖.๓๐ น. ล้อมวงเสวนา “พันธุกรรมพื้นบ้าน พืชและสัตว์ สร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม”

โดย นายธาดา อําพิน
อบต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
นายดํารง วนาวิลัยกุล
อบต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ อบต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
จับมือกันสร้าง “ชุมชนน่าอยูน่ า่ เที่ยว”
โดย นายบัญชา ศรีชาหลวง
อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
นายอินทร นันทสมบูรณ์ ทต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ชวนคิดชวนทํา “ให้ทุกอย่างเป็นสวัสดิการ”
โดย นางไม้ป่า ธิรานันท์
อบต.คลองน้ําไหล อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร
นายนริศ กิจอุดม
อบต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
พัฒนาประเทศทางคู่ขนานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจและความมั่นคง

“...ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสําคัญควบคู่กับการ
“...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย
พัฒนาความเจริญก้าวหน้าซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือ ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่ทันสมัย แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความ
การพัฒนา ยิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อ
ปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และทํางานตั้งจิต
ตัว และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่กําลัง อธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะ
ประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ในขณะนี้...”
รุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยิ่งยวดได้...”
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ห้องระบบนิเวศของชุมชน

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕

๑๕.๓๐ – เรียนรู้ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่น “รูใ้ ช้ รู้คณ
ุ รู้ค่า
๑๘.๐๐ น. จัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่น”

๑. การจัดการน้ําเพื่อการเกษตร
โดย อบต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
อบต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
๒. การจัดการน้ําดืม่ และน้ําใช้ของชุมชนและครัวเรือน
โดย ทต.เวียงพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ทต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
๓. การจัดการลุ่มน้ํา
โดย อบต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา
อบต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
๔. ป่าชุมชนสร้างอาหาร
โดย อบต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
อบต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
อบต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
อบต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร

พระราชดําริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗

ห้องเศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงชุมชน

๑๕.๓๐ – เรียนรู้ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่น “เส้นทางพอเพียง
๑๘.๐๐ น. สร้างฐานชุมชนมั่นคงแข็งแรง”

๑. กลุ่มหัวไชโป๊หวาน
โดย ทต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
๒. กลุ่มปลูกกล้วยหอมทอง
โดย อบต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
๓. กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพอกใหญ่สามัคคี
โดย ทต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
๔. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว
โดย อบต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
๕. กลุ่มพอเพียงสู่พานิชย์
โดย ทต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ
๖. กลุ่มสหกรณ์เลี้ยงปลานิล
โดย ทต.บ้านต๋ํา อ.เมือง จ.พะเยา
๗. กลุ่มโคบาลชุมพล
โดย อบต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก

สังคมร่มเย็นเป็นสุข ด้วยสวัสดิการ

“...สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญ
ต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ
มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่...”
พระราชดํารัส พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ ๓๖ ปี
ของสโมสรออนไลน์แห่งกรุงเทพฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘

ห้องเท่าเทียม ทั่วถึง ชุมชนเกื้อกูล

๑๕.๓๐ – เรียนรู้ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่น “แปรทุนชุมชนสู่สังคม
๑๘.๐๐ น. สวัสดิการ”

๑. กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
โดย ทต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลําพูน
๒. สถาบันการเงินชุมชน ม.๖
โดย ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
๓. สถาบันการเงินชุมชนตําบล
โดย อบต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
๔. กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลท่างาม “ธุรกิจเพื่อสังคม”
โดย อบต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
๕. สถาบันการเงินตําบล
โดย อบต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
๖. สถาบันการเงินตําบล
โดย ทต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผี้ง จ.กาฬสินธุ์
๗. กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
โดย อบต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
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๕. ประมงพื้นบ้าน (น้ําจืด)
โดย อบต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทต.ท่าก้อน อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร
๖. พันธุกรรมพืช
โดย อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
๗. หมูบ่ ้านจัดการขยะ
โดย ทต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

๘. กลุ่มแปรรูปอาหารชุมชน
โดย ทต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๙. หมูบ่ ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมภูไท
โดย ทต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉนิ ารายร์ จ.กาฬสินธุ์
๑๐. หัตถกรรมผ้าฝ้ายสร้างชีวิต
โดย ทต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
๑๑. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก
โดย อบต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
๑๒. กลุ่มวิสาหกิจเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ด
โดย อบต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
๑๓. ตลาดสดสีเขียว
โดย ทต.เวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย
๑๔. หมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง ม.๙
โดย อบต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
๑๕. หมูบ่ ้านทอผ้า : เศรษฐกิจชุมชน
โดย ทต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
๑๖. เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์
โดย อบต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
๑๗. หมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง
โดย อบต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
๑๘. โรงสีชุมชน
โดย อบต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

๘. กลุ่มออมทรัพย์เยาวชนคนดีใหม่ศรีทอง
โดย อบต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.อํานาจเจริญ
๙. กองทุนโคกระบือ
โดย ทต.สนม อ.สนม จ.สุรนิ ทร์
๑๐. กองทุนผู้สูงอายุ
โดย อบต.ดินดํา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
๑๑. สถาบันการเงินตําบล
โดย อบต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
๑๒. กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
โดย อบต.ตําหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
๑๓. กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
โดย อบต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
๑๔. กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
โดย อบต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
๑๕. สหกรณ์ผู้ใช้น้ํา
โดย อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
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วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐
มีส่วนร่วม มีสว่ นรับผิดชอบ

พลังงานทดแทน...มี...แต่ต้องขยัน

เท่าเทียม ทั่วถึง

"...ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม อันเนื่องมาจากมลพิษ หรือความ "...ถ้าน้ํามันเชื้อเพลิงหมดแล้ว ก็ใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นได้ มี แต่ต้องขยัน หา “การมีเสรีภาพนั้นเป็นของดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้จําเป็นต้องใช้ด้วยความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่หนึ่งที่ใดก็ตามย่อม วิธีที่ทําให้เชื้อเพลิงเกิดใหม่ เชื้อเพลิงที่เรียกว่าน้ํามันนั้นมันจะหมด ภายใน ระมัดระวังและความรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่น ที่เขาก็
ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงที่อื่นๆ ด้วยเหตุนี้ ทุกคนทุกประเทศในโลกจึง ไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมด... ถ้าไม่ได้ทําเชื้อเพลิงทดแทน เราก็เดือดร้อน...” มีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็น
ย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยกัน ทั้งในการแก้ไข ลดปัญหา และปรับปรุง พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ปรกติสุขของส่วนรวมด้วย มิฉะนั้น จะทําให้มีแต่ความยุ่งยาก จะทําให้
สร้างเสริมสภาวะแวดล้อมให้กลับคืนมาสู่สภาพอันเอื้อต่อการมีชีวิตอยู่
สังคมและชาติประเทศต้องแตกสลายจนสิ้นเชิง”
ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
อย่างเป็นสุขของตนและเพื่อนมนุษย์..."
พระราชดํารัส พระราชทานแก่ผบู้ ังคับบัญชาลูกเสือ ในโอกาสเข้า
ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหนังสือ
พิธีรับมอบเรือขจัดคราบน้ํามัน ซึ่งรัฐบาลเดนมาร์กน้อมเกล้าฯ ถวาย
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๙

ห้องระบบนิเวศของชุมชน

๐๙.๐๐ – รวมพลคน “รักษ์สิ่งแวดล้อม”
๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ปาฐกถาพิเศษ “รักษ์โลก ร่วมกันรับผิดชอบ”
๑๐.๑๕ น. โดย นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศ

๔ ธันวาคม ๒๕๔๘

ห้องเศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงชุมชน

๐๙.๐๐ – รวมพลชุมชน “เจ้าของกิจการ”
๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – บรรยายพิเศษ “พลังงานชุมชน พลังแห่งสายพระเนตร
๑๐.๑๕ น. สร้างอนาคตพลังงานไทย”

๑๐.๐๐ – ลานสร้างสรรค์ชวนคิดชวนคุย
๑๒.๐๐ น. ล้อมวงหารือ “Zero waste ชุมชนท้องถิ่น เกิดได้จริงหรือไม่”

โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง

ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน)

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี
ณ ศาลาดุสดิ าลัย พระราชวังดุสิต
๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔

ห้องเท่าเทียม ทั่วถึง ชุมชนเกื้อกูล

๐๙.๐๐ – รวมพลคน “ไม่ทิ้งกัน”
๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ปาฐกถา “คุณธรรมสร้างความเท่าเทียมสู่คณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดี”
๑๐.๑๕ น. โดย พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ

โดย นายถนอม หลวงฟอง
ทต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
นายบุญมี อินทร์แสง
ทต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ช่วยคิดช่วยสร้าง “บ้านเพียงพอ คนพอเพียง”
โดย นายเสถียร ทองสวัสดิ์
อบต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
นายบาล บุญก้ํา
อบต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา
ร่วมคิดร่วมสร้าง “ชุมชนเท่าเทียม ทั่วถึง”
โดย นางชนัดดา มั่นเมือง
อบต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
จ่าเอกบรรจง ปะตะสังค์ ทต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ

5/8

V.๔

คนอยู่ ป่ายัง

จัดการพลังงานแบบครบวงจร สู่ความยั่งยืน

“...บนพื้นที่ภูเขียวเป็นที่ราบสูงกว้างขวาง มีสภาพป่า สมบูรณ์และยังมีสัตว์
ป่า อยู่มากมายหลายชนิด เป็นจํานวนมาก เหมาะที่จะอนุรักษ์ ให้เป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่า และพัฒนาให้เป็น สวนสัตว์เปิด (Natural Zoo) ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ต่อไป
ในอนคต และการที่จะดําเนินการให้เป็นผลสําเร็จนั้น จะต้องยับยั้งไม่ให้
ราษฎรบุกรุกป่าและทําลายสัตว์ป่า โดยการพัฒนาหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงภู
เขียวทั้งหมด ให้มีความเจริญ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้สามารถดํารงชีพอยู่ได้
มีความเป็นอยู่ดี…”

“...ดูดแก๊สมาทําไฟฟ้าเราเห็นด้วย แต่ว่าขออีกขั้นหนึ่ง มีเวลาอีก
ประมาณสัก ๕ ปี ที่จะมาทําไฟฟ้าด้วยขยะที่สลายไบโอแก๊สออกไปแล้ว
เอาออกไปและก็มาเผาด้วยเครื่องสําหรับกรองมลพิษที่ออกมาจากการ
เผาตั้งแต่ต้นก็มาฝัง แล้วเราก็ดูดแก๊สออกมาใช้ แล้วขุด หลังจากนั้น
นํามาเผา ได้ขี้เถ้าแล้วนําไปอัด หมดจากหลุมนี้ก็เอาขยะมากลบ ก็ผลิต
๑๐ ปี ครบวงจรแล้ว...”

ห้องระบบนิเวศของชุมชน

ห้องเศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงชุมชน

เข้าถึง เข้าใจ จึงเท่าเทียม

“...การวินิจฉัยตัดสินปัญหามีหลายระดับ อย่างหยาบที่สุด ได้แก่
วินิจฉัยตัดสินตามความพอใจ ไม่อาศัยเหตุผลและหลักเกณฑ์ อีกอย่าง
หนึ่ง วินิจฉัยตัดสินตามประสบการณ์ที่เคยชิน และทําตามๆกันมา ซึ่ง
เหนือขึ้นมากว่าอย่างแรก แต่ถือว่าถูกต้องทีเดียวไม่ได้ เพราะขาดการ
พิจารณาสอบสวนที่แน่ชัด อย่างที่สามได้แก่การวินิจฉัยที่ละเอียด
รอบคอบประกอบด้วยหลักเกณฑ์อันสมบูรณ์ สามารถนําไปปรับใช้ใน
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแก้ไขปัญหาทั้งปวงในชีวิตได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ…”

ในงานนิทรรศการอุทยานวิจัยและงานเกษตรแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.๒๕๓๘

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ๖ กรกฎาคม ๒๕๓๒

ห้องเท่าเทียม ทั่วถึง ชุมชนเกื้อกูล

๑๐.๑๕ – เสวนา “ธรรมชาติธํารง...สร้างความมั่นคงชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง” ๑๐.๑๕ – ชวนคิดชวนทํา “สร้างพลังงานทดแทน เสริมเศรษฐกิจชุมชน” ๑๐.๑๕ – ถกแถลง “เท่าเทียม ทั่วถึง ทุกกลุ่มประชากรโดยชุมชนท้องถิ่น”
๑๒.๑๕ น. โดย ๑. นายเผด็จ นุ้ยปรีย์
๑๒.๑๕ น. โดย ๑. ดร.สมพร ช่วยอารีย์
๑๒.๑๕ น. โดย ๑. นายนพดล ณ เชียงใหม่
อบจ.อุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

๒. พระครูวรวรรณ วิวัฒน์, ดร.

๒. พระครูวิมลปัญญาคุณ

๒. นายมานพ ยะเขียว

๓. นายสุวรรณ โสดา

๓. ผศ.ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล

๓. นายวันชัย นารีรักษ์

๔. นายสํารวย ผัดผล

๔. นายลือ เกิดสาย

๔. นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์

๕. นายเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์

๕. นายกสิวัฒน์ ไล้ทองคํา

๕. นายอาหามะ วายะ

อบต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
อบต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดําเนินการเสวนาโดย นางสาวทัศนีย์ วีระกันต์

ร่วมด้วย ช่วยกัน

“...การดัดแปลงธรรมชาติหรือสภาพธรรมชาติมาใช้เพื่อประโยชน์ของบุคคล
นั้นก็ต้องระมัดระวังมากที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายและการที่จะทําให้เกิด
ประโยชน์ได้ แต่ละคนก็ต้องช่วยกันควบคุมสิ่งที่จะเสียหาย สิ่งที่จะเสียหายก็
จะลดลงไป...”

วัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
อบต.คลองน้ําไหล อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร

ดําเนินรายการโดย นางธัญญา แสงอุบล

ประหยัด รอบคอบ มีเหตุผล

“...ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถนํามาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพ
อันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อสําคัญเราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้น
อย่างฉลาด คือไม่นํามาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์ไม่
คุ้มค่าหากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วยความคิด
พระราชดํารัสเนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา
ณ ศาลาดุสดิ าลัย ๔ ธันวาคม ๒๕๒๖ พิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริง
ที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว...”
พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๒๙ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙

๑๓.๓๐ – บรรยายพิเศษ สร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ทรัพยากรธรรมชาติ ๑๓.๓๐ – บรรยายพิเศษ “จัดการพลังงานให้ยั่งยืน ด้วยชุมชน
๑๔.๑๕ น. และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนด้วยชุมชนท้องถิ่น
๑๔.๑๕ น. เข้มแข็ง”

โดย ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์
เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว

โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจะนะ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
ทต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว
อบต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
อบต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

ดําเนินรายการโดย นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์

ปัญญา ความรู้ สู่สังคมที่เป็นธรรม

“…การรู้จักประมาณตน ได้แก่ การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญา
และความสามารถด้านไหน เพียงใดและควรจะทํางานด้านไหน อย่างไร การ
รู้จักประมาณตนนี้ จะทําให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ได้
ถูกต้องเหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑
๑๓.๓๐ – บรรยายพิเศษ “เปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่เป็นธรรมด้วย
๑๔.๑๕ น. ชุมชนท้องถิ่น

โดย รศ.วิทยากร เชียงกูล

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
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V.๔

เรียนรู้อนุรักษ์สู่การปรับใช้

พลังงานครบวงจร

เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

“…จําได้เมื่ออายุ ๑๐ ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล้ว สอน “...ดูดแก๊สมาทําไฟฟ้าเราเห็นด้วย แต่ว่าขออีกขั้นหนึ่ง มีเวลาอีกประมาณ “...ในภาษาทุกภาษาก็ต้องมีคําว่า เมตตา คือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มองคน
เรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์ดินแล้วให้เขียนว่า ภูเขาต้องมีป่าไม้ มิฉะนั้น สัก ๕ปี ที่จะมาทําไฟฟ้าด้วยขยะที่สลายไบโอแก๊สออกไปแล้วเอาออกไปและ อื่นในทางที่จะช่วยเหลือเขามากกวาที่จะไปแย่งชิงเขา ทุกภาษาทุกศาสนาก็มี
เม็ดฝนลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็ว ทําให้ ไหลตามน้ําไป ไปทําความเสียหาย ดิน ก็มาเผาด้วยเครื่องสําหรับกรองมลพิษที่ออกมาจากการเผาตั้งแต่ต้นก็มาฝัง จิตใจนี้ หรือวิธีการนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายทําต่อไปด้วยความแน่วแน่ และ
หมดจากภูเขาเพราะไหลตามสายน้ําไป ก็เป็นหลักของป่าไม้ เรือ่ งการอนุรกั ษ์ แล้วเราก็ดูดแก๊สออกมาใช้ แล้วขุด หลังจากนั้นนํามาเผา ได้ขี้เถ้าแล้วนําไป
ด้วยความสุจริตใจ จะเป็นทางที่จะช่วยรวมให้อยู่เย็นเป็นสุข…”
ดิน และเป็นหลักการของชลประทานที่ว่า ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบน จะทําให้
อัด หมดจากหลุมนี้ก็เอาขยะมากลบ ก็ผลิต ๑๐ปี ครบวงจรแล้ว...”
พระราชดํารัส พระราชทานแก่คณะกรรมการอํานวยการสันนิบาต
เดือดร้อนตลอด ตั้งแต่ดินภูเขาจะหมด ไปกระทั่งการที่จะมีตะกอนลงมาใน
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มูลนิธแิ ห่งประเทศไทย ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๘
เขื่อน มีตะกอนลงมาในแม่น้ําทําให้น้ําท่วมนี่นะ เรียนมาตั้งแต่อายุ ๑๐ ขวบ....”
ในงานนิทรรศการอุทยานวิจัยและงานเกษตรแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.๒๕๓๘
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่
คณะกรรมการสโมสรไลออนส์สากล (ประเทศไทยและประเทศลาว) ณ พระ
ตําหนักจิตรดามโหฐาน วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๒

ห้องระบบนิเวศของชุมชน

๑๔.๑๕ – เรียนรู้ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่น “จัดการทรัพยากร
๑๗.๐๐ น. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

๑. ทต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่
๒. ทต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
๓. อบต.โพธิชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
๔. อบต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
๕. อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
๖. ทต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
๗. อบต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
๘. อบต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
๙. อบต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
๑๐. อบต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
๑๑. อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
๑๒. อบต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
๑๓. อบต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก
๑๔. อบต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง
๑๕. ทต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
๑๖. อบต.บ้านหยวก อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

ห้องเศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงชุมชน

๑๔.๑๕ – เรียนรู้ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่น “สร้างพลังงาน
๑๗.๐๐น. ทางเลือก”

๑. อบต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
๒. อบต.คลองน้ําไหล อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร
๓. อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
๔. อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
๕. อบต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
๖. ทต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่
๗. อบต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
๘. อบต.แม่สนู อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
๙. อบต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
๑๐. ทต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
๑๑. อบต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลําปาง
๑๒. ทต.กลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

๑๔.๑๕ –
๑๗.๐๐น.

ห้องเท่าเทียม ทั่วถึง ชุมชนเกื้อกูล
เรียนรู้ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่น “ไม่ทิ้งกัน”
๑. ทต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
๒. อบต.ตะปอเยาะ อ.ยีง่ อ จ.นราธิวาส
๓. ทต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
๔. อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
๕. ทต.น้ําแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่
๖. อบต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
๗. อบต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
๘. อบต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
๙. ทต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
๑๐. อบต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
๑๑. อบต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
๑๒. อบต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย
๑๓. อบต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
๑๔. อบต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
๑๕. อบต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

๑๔.๓๐ – ลานสร้างสรรค์ชวนคิดชวนคุย
๑๖.๓๐ น. ร่วมหาเหตุหาผล “ชุมชนท้องถิน
่ จะรอดพ้นภัยพิบัติซ้ําซากได้อย่างไร”

โดย นายสมศักดิ์ พรหมเกื้อ
อบต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายเทพฤทธิ์ บัวโรย
อบต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ชวนคิดชวนทํา “สินค้าชุมชนทําอย่างไรให้ถึงแบรนด์”
โดย นายเสน่ห์ ทะพิงค์แก
ทต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
นางวงค์ ลีพรม
ทต.ท่าก้อน อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร
7/8

V.๔

ล้อมวงค้นหา “ความรูใ้ นทุกอณูของชุมชนท้องถิ่น”
โดย นายวันชัย นารีรักษ์
ทม.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว
นายสิงห์ทอง หนุนนําสิริสวัสดิ์ ทต.เวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย

วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

๐๘.๓๐ –
๐๙.๑๕ น.
๐๙.๑๕ –
๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ –
๐๙.๔๕ น.

รวมพล “คนสร้างสุข”

วีดิทัศน์ “พลังชุมชนท้องถิ่นสานต่องานที่พ่อสร้างร่วมวางรากฐานประเทศไทย”

ประมวล “ปฏิบต
ั ิการชุมชนท้องถิ่น...สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๐๙.๔๕ – แสดงทรรศนะ “การขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
๑๐.๑๕ น. โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๑๐.๑๕ – ปาฐกถาพิเศษ “ชุมชนท้องถิ่น...ฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน”
๑๑.๐๐ น. โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
๑๑.๐๐ – มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณและกล่าวแสดงความยินดี “ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน”
๑๑.๔๕ น. โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่
๑๑.๔๕ – ประกาศปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๒.๓๐ น. นําโดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

หมายเหตุ

* อยู่ระหว่างการประสานงาน
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