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๑๒.๑ โครงการย่อยที่ ๑ พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่
หลักการ เป็นการพัฒนารูปแบบและแนวทางการทํางานร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับ
ชุมชนท้องถิ่น (University Engagement) เพื่อให้เกิดทักษะและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรของชุมชนท้องถิ่น
ในด้านการวิจัยและการนําใช้ผลการวิจัยในการพัฒนาสุขภาวะในทุกระดับ รวมถึงการนําใช้ข้อมูล (อาทิ TCNAP
RECAP จปฐ. และอื่นๆ ที่ในพื้นที่มีการนําใช้อยู่เป็นประจํา) ในการกําหนดโจทย์การวิจัย (Research Mapping) ที่
ครอบคลุม ด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สวัสดิการสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะผู้สูงวัย ซึ่งที่
เป็นความเชี่ยวชาญของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม รวมถึงนักวิชาการของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎมหาสารคามกับนักวิชาการเชิงพื้นที่ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาที่ผ่านกระบวนการ

กลั่นกรองจากภาคีร่วมพัฒนาและผ่านการกลั่นกรองประเด็นวิจัยจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน
๒ โครงการวิจัยต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวม ๘๔ โครงการวิจัย)
๑๒.๒ โครงการย่อยที่ ๒ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่
หลักการ การดําเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาโดยมีการบูรณาการตามแนวทางการทํางานร่วม
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคามกั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น (University Engagement) โดยนั ก วิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามทําหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่มีบทบาทหน้าที่ในการออกแบบการ
ดําเนินงานวิจัยที่สร้างทีมวิจัยประกอบด้วยนักวิจัยเชิงพื้นที่ นักวิชาการในมหาวิทยาลัยตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
และนักศึกษาที่เข้ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโครงการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัยเพื่อให้เกิดการนําใช้
ผลการวิจัยในระหว่างการทําวิจัย (กลางน้ํา) การสังเคราะห์ข้อค้นพบกับหลักวิชาการเพื่อจัดทําเป็นนวัตกรรม
การพัฒนาของพื้นที่ และการนําใช้นวัตกรรมโดยการบูรณาการเข้าสู่ระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
รวมถึงการควบคุมให้ผลการวิจัยมีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับทางวิชาการ
๑๒.๓ โครงการย่อยที่ ๓ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
หลักการ การประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้จากทุกโครงการวิจัยและจัดการความรู้ร่วมกับ
องค์ความรู้จากแหล่งอื่นๆ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในพื้นที่และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทําเป็นคู่มือ
และแนวทางการดํ าเนินงานแต่ละประเด็นสํ าหรับพื้นที่ (องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น) ภาคีสนับสนุน และ
มหาวิทยาลัย และจัดทําเป็นข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระบบและผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะ ๓ ระดับ (ระดับ
อปท. ระดั บเครื อข่ าย ระดั บจั งหวั ด) รวมถึ ง การจั ด ทํ า ข้ อ เสนอรู ป แบบและแนวทางการทํ า งานร่ ว มของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับชุมชนท้องถิ่น (University Engagement) อันนําไปสู่การจัดการความรู้
ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎ
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๑๓. ตัวชี้วัดของโครงการ (ผลผลิต ผลลัพธ์)
๑๓.๑ เกิดองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาในการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
ที่ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ ๒ เรื่อง1 (รวม ๘๔ เรื่อง)
๑๓.๒ เกิดนวัตกรรมการการจัดการตนเอง (ประเด็นหรือพื้นที่) อันเป็นผลจากกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกขับเคลื่อน จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ เรื่องต่อ
แห่ง (รวม ๔๒ นวัตกรรม)
๑๓.๓ เกิดเครือข่ายนักวิชาการเฉพาะเรื่อง ที่หนุนเสริมการทํางานวิชาการและการจัดการความรู้ของ
พื้นที่ จํานวนไม่น้อยกว่า ๒ เครือข่าย
๑๓.๔ เกิดคู่มือและแนวทางการดําเนินงานเฉพาะเรื่องสําหรับพื้นที่ ภาคีสนับสนุน และมหาวิทยาลัยราช
ภัฎมหาสารคาม จํานวนไม่น้อยกว่า ๔ เรื่อง2
๑๓.๕ เกิดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่และการจัดการความรู้ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑
หลักสูตร3
๑๓.๖ เกิดบุคลากรในชุมชนท้องถิ่นที่มีขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
และจัดการความรู้เพื่อการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ คนต่อแห่ง
๑๔. รายละเอียดการดําเนินงานโครงการย่อย
๑๔.๑ โครงการย่อยที่ ๑ พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามและทีมงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย
๒) เพื่อจัดทําแผนที่การวิจัย Research Mapping และคู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย
๓) เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองทางวิชาการ
๔) เพื่อพัฒนาคู่มือและเครื่องมือประกอบการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา
ตัวชี้วัด (ผลผลิต ผลลัพธ์)

1 การนับจํานวนเรื่อง เรื่องเดียวกันต่างพื้นที่สามารถนับซ้ํากันได้
2 ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม คือ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สวัสดิการสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม และ

สุขภาวะผู้สูงวัย
3 สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถนําใช้ในการทํางานระยะยาว และภาคีสนับสนุนจะได้ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพทีมงาน

รวมถึงการคู่มือการพัฒนาศักยภาพนักวิจับเชิงพื้นที่เป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรม
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1.) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานวิจัยตามแนวทางการทํางานร่วมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับชุมชนท้องถิ่น (University Engagement)
2). คูม่ ือการบริหารงานวิจัยเชิงพื้นที่
๓) คูม่ ืการจัดทําแผนที่การวิจัย
๓). โครงการวิจัยและพัฒนา จํานวน ๘๔ โครงการ
๔). คู่มือการดําเนินการโครงการวิจัยและพัฒนา
แนวทางการดําเนินงาน ประกอบด้วย ๕ ชุดกิจกรรม
ชุดกิจกรรมที่ ๑ สร้างทีมทํางานของมหาวิทยาลัย
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สร้างทีมทํางานของมหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประสานงานใน
การสร้างทีม ที่เกี่ยวข้องประเด็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สวัสดิการสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม และสุข
ภาวะผู้สูงวัย จากผู้บริหาร กลุ่มนักวิจัยและกลุ่มบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยจาก 8 คณะ จํานวน 3 ทีม
ดังนี้
ทีมบริหารจัดการโครงการ ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเอื้อข้อมูลและ
บุคลากรในการทําวิจัย โดยมีบทบาทหน้าที่กําหนดเป้าหมายและวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน
ที มบริ หารโครงการวิจั ย ประกอบด้วยทีม ผู้ พัฒ นาและผู้ รับผิ ด ชอบโครงการวิจัย โดยมี
บทบาทหน้าที่ในการกําหนดเป้าหมายและวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน
ที ม นั ก วิ จั ย ประกอบด้ ว ย บุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ป็ น นั ก วิ จั ย เชิ ง พื้ น ที่ นั ก บริ ก าร
วิชาการที่มีความสนใจ มีองค์ความรู้และพร้อมทํางานเชิงพื้นที่ในประเด็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สวัสดิการ
สังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะผู้สูงวัย โดยมีบทบาทหน้าที่ดําเนินการโครงการวิจัยและการสรุป
เป็นชุดความรู้ที่นําใช้ในการพัฒนานวัตกรรม
(๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดเป้าหมายและแนวทางการดําเนินงานสําหรับคณะกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้ง
(๓) ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน ทุก ๔
เดือน
ชุดกิจกรรมที่ ๒ สร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานในพื้นที่
(๑) สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและทีมบริหารโครงการวิจัยประสานความร่วมมือโดย
การลงพื้นที่ ศจค. บุ่งเลิศ และ ศจค.เหล่าใหญ่ เพื่อสร้างความเข้าใจและกําหนดแผนการดําเนินงานร่วมกัน
(๒) จัดเวทีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ ศจค.บุ่งเลิศ และศจค.เหล่า
ใหญ่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย
ชุดกิจกรรมที่ ๓ เพิ่มทักษะและขีดความสามารถของนักวิจัย (Capability Building)
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(๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการวิจัย การเก็บข้อมูลชุมชน การจัดการข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางการทํางานร่วมกัน สําหรับนักจัดการงานวิจัย (ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา) นัก
จัดการข้อมูล นักวิจัยเชิงพื้นที่ และที่ปรึกษาวิชาการวิจัยเชิงพื้นที่
(๒) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมดําเนินงานของโครงการ (Team Building) เพื่อออกแบบการ
ทํางาน การจัดทําแผนปฏิบัติการ และการกํากับติดตาม
ชุดกิจกรรมที่ ๔ ออกแบบการวิจัยเชิงพื้นที่
(๑) วิเคราะห์ศักยภาพโจทย์วิจัย โดยการทบทวน สถานภาพ ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและพื้นที่
วิเคราะห์และเชื่อมโยงศักยภาพเพื่อการเรียนรู้และจัดการปัญหาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับพื้นที่ ศจค.บุ่ง
เลิศ และ ศจค.เหล่าใหญ่ และโจทย์วิจัยในพื้นที่ ประเด็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สวัสดิการสังคม การจัดการ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะผู้สูงวัย ร่วมกับข้อมูลจาก TCNAP/RECAP
(๒) พัฒนาประเด็นและโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่เป็นข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ โดยความเห็น
ร่วมของมหาวิทยาลัย พื้นที่ ศจค.บุ่งเลิศ และ ศจค.เหล่าใหญ่ และเครือข่าย โดยกระบวนการดังนี้
๑. จัดเวทีเชื่อมโยงประเด็นและโจทย์วิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก TCNAP/RECAP
และข้อมูลจากฐานข้อมูลการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่างศจค.บุ่งเลิศ และ ศจค.เหล่าใหญ่ ทีมวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและเครือข่าย
๒. ประกาศประเด็นโจทย์วิจัยจากการจัดเวทีร่วมให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยและนักวิจัยใน
พื้นที่ได้รับทราบเพื่อเห็นเกิดความคิดร่วมกัน
๓. กําหนดกรอบการวิจัย (TOR) ที่ได้จากประเด็นโจทย์วิจัยโดยร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการวิจัยและนักวิจัย กําหนดกรอบวิจัยร่วมกันเพื่อให้นักวิจัยเข้าใจการดําเนินโครงการ
(๓) พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่
๑. คณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยลงพื้นที่สอบทานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและความ
ต้องการของพื้นที่จากการพัฒนาประเด็นและโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการหรือตอบโจทย์พื้นที่และค้นหาทีมนักวิจัยในพื้นที่
๒. จัดเวทีนําเสนอเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ให้นักวิจัยที่เสนอโครงการวิจัยร่วมกับ
นักวิจัยเชิงพื้นที่โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเป็นผู้พิจารณา
๓. จัดเวทีนําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสอบทานความสมบูรณ์ร่วมกับพื้นที่โดยนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัยร่วมกับนักวิจัยพื้นที่ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอโครงการ
(๔) ปรับปรุงความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการวิจัย จากคณะกรรมการบริหารโครงการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(๕) จั ดทํ าสั ญ ญาโครงการวิ จั ย และบั น ทึกข้ อตกลงการดํา เนิ น พร้อมกํา หนดแผนการติ ด ตาม
ประเมินผลการดําเนินงานวิจัย
(๖) ปฐมนิเทศนักวิจัยเชิงพื้นที่
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ชุดกิจกรรมที่ ๕ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติโครงการ
คณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการตามคู่มือการติดตาม
ประเมินผลการวิจัยทั้งภายในและภายนอกตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๑. ลงพื้นที่เยี่ยมติดตาม
๒. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดการความรู้และเสริมพลังนักวิจัย
๓. สรุปผลการประเมิน
๔. จัดทํารายงานและนําเสนอผลการประเมินเพื่อพัฒนาและต่อยอดเชิงนโยบาย
๕. จัดเวทีนําเสนอรายงานความก้าวหน้าทุก ๖ เดือน

6

๑๔.๒ โครงการย่อยที่ ๒ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาพื้นที่
๒) เพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัยและพัฒนาเป็นชุดความรู้เฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็น
๓) เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างการดําเนินงานและผลการวิจัยร่วมกันของนักวิจัยเชิงพื้นที่
๔) เพื่อจัดทําคู่มือการพัฒนานวัตกรรมที่ได้จากผลการวิจัยและพัฒนาในทุกเรื่องทุกประเด็นอัน
นําไปสู่การเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ตัวชี้วัด (ผลผลิต ผลลัพธ์)
1) เกิดชุดความรู้และนวัตกรรมเฉพาะพื้นที่ จํานวนไม่น้อยกว่า ๘๔ เรื่อง
2) เกิดชุดความรู้และนวัตกรรมเชิงระบบ จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง4
๓) เกิดบุคคลากรในพื้นที่ทมี่ ศี ักยภาพในการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ จํานวน ๒ คนของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) มีนักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรมในแต่ละโครงการวิจัยและพัฒนา จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐ ของกิจกรรมแต่ละโครงการ
๕) เกิดการบูรณาการสาระและกระบวนการเข้าสู่การเรียนการสอนอย่างน้อย 10 วิชา
๖) เกิดบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เผยแ/การนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาในพืน้ ที่ อย่างน้อยจํานวน ๑๐ เรือ่ ง
แนวทางการดําเนินงาน ประกอบด้วย ๓ ชุดกิจกรรม
ชุดกิจกรรมที่ ๑ การจัดการความรู้และการนําใช้ประโยชน์
เพื่ อความสมบูร ณ์ แ ละคุณ ภาพของการวิจัยที่มี ก ารนําใช้ ป ระโยชน์แ ละได้ รั บ การยอมรั บ ทาง
วิชาการ
(๑) เวทีนําเสนอข้อค้นพบจากกระบวนการวิจัยและผลการวิจัย (สัญจร) อย่างน้อย๓ เดือนครั้ง
(๒) เวทีจัดการความรู้ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และภาคี
สนับสนุน อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง
(๓) เวทีนําเสนอรายงานความก้าวหน้าร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัราชภัฎ ทุก ๖ เดือน
๕ เกิดชุดความรู้และนวัตกรรมเชิงระบบ จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ เรื่ อง อย่างเช่น ด้ านเศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์ สวัสดิการสังคม การจัดการ
สิง่ แวดล้ อม และสุขภาวะผู้สงู วัย และอื่นๆ เป็ นต้ น
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ชุดกิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการนําใช้ผลจาการทําวิจัย
(๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสังเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนาเป็นคู่มือหรือ
แนวทางการสร้างนวัตกรรมการจัดการตนเอง (สุขภาวะชุมชน)
(๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมถอดบทเรียนและประสบการณ์การทํางานร่วมกันภายใน
มหาวิทยาลัยและจัดทําเป็นข้อเสนอรูปแบบการทํางานร่วม
(๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดประเด็นการพัฒนานโยบายสาธารณะและแนวทางการ
ขับเคลื่อนแต่ละประเด็น
(๔) การจัดทําสื่อเพื่อการเผยแพร่แนวคิดและนวัตกรรม
ชุดกิจกรรมที่ ๓ การเผยแพร่ผลการวิจัย
(๑) การฝึกอบรมทักษะการเขียนบทความ (การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม) สําหรับนักวิจัยเชิงพื้นที่
(๒) เข้ า ร่ ว มนํ า เสนอผลการวิ จั ย ในการประชุ ม วิ ช าการ เช่ น การประชุ ม วิ ช าการราชภั ฏ
มหาสารคามวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย เวทีที่จัดโดย
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เป็นต้น
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๑๔.๓ โครงการย่อยที่ ๓ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อการขยายผลนวัตกรรมด้านการจัดการตนเอง (สุขภาวะชุมชน) ในระดับ อปท. ระดับ
เครือข่าย และระดับจังหวัด (๓ ระดับ)
๒) เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้และการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การดําเนินงานของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
๓) เพื่อพัฒนาชุดความรู้ คู่มือ เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ ๓ ระดับ
๔) เพื่อจัดทําคู่มือหรือแนวทางการแปลงข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติของหน่วยงานหรือ
องค์กรที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด (ผลผลิต ผลลัพธ์)
1) นวัตกรรมระดับพื้นที่ได้พัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะของพื้นที่ จํานวนไม่น้อยกว่า ๒๑ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กึ่งหนึ่ง)
2). เกิดรูปธรรมของการผลักดันนโยบายสาธารณะสู่การดําเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่
บทบาทหน้าที่ จํานวนไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง (จาก ๕ เรื่อง)
แนวทางการดําเนินงาน ประกอบด้วย ๒ ชุดกิจกรรม
ชุดกิจกรรมที่ ๑ พัฒนาและทบทวนข้อเสนอเชิงนโยบาย
(๑) จัดเวทีระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญเชิงประเด็นเพื่อทบทวนข้อเสนอนโยบายสาธารณะ (ระดับ
อปท. ระดับเครือข่าย และระดับจังหวัด) รวมถึง กําหนดทิศทางและจัดลําดับความสําคัญของนโยบายเพื่อ
ผลักดันสู่การปฏิบัติ ๓ ระดับ(ระดับ อปท. ระดับเครือข่าย และระดับจังหวัด)
(๒) จัดเวทีวิพากษ์ข้อเสนอนโยบายสาธารณะระดับ อปท. ระดับเครือข่าย และระดับจังหวัด โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมประเมินแนวทางการขับเคลื่อนและความเป็นไปได้ในการ
นําสู่การปฏิบัติ
ชุดกิจกรรมที่ ๒ การสร้างการยอมรับข้อเสนอและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
(๑) จัดเวทีนโยบายสาธารณะเฉพาะเรื่อง (๕ เรื่อง) สําหรับพื้นที่ดําเนินการวิจัย เพื่อนําเสนอแนว
ทางการขยายผลนวัตกรรมการจัดการตนเอง (สุขภาวะชุมชน) ในทุกรูปของนโยบายสาธารณะ จํานวน ๑ ครั้ง
(๒) จัดเวทีนโยบายสาธารณะเฉพาะเรื่อง (๕ เรื่อง) สําหรับภาคีสนับสนุนและหน่วยงานรัฐที่เป็น
เจ้าภาพหลักเพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้และผลักดันเข้าสู่วาระการทํางานต่อไป
(๓) เข้ า ร่ ว มนํ า เสนอข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายในเวที ส าธารณะ เช่ น สมั ช ชาสุ ข ภาพ สภาพั ฒ นา
การเมือง สภาเกษตรกร เป็นต้น
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(๔) จัดเวทีติดตามการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ในระดับ อปท. เครือข่าย และจังหวัด จํานวน ๒
ครั้ง

