(ราง) กําหนดการ
การประชุมคณะทํางานกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ในวันที่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ณ หองประชุมลําพวา อัมพวา รีสอรท ตําบลบานปรก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
วัตถุประสงค
(๑) เพื่อสรางความเขาใจการนําใชเครื่องมือและคูมือในการสนับสนุนวิชาการและการขับเคลื่อนเครือขายรวม
สรางชุมชนทองถิ่นนาอยู
(๒) เพื่อทบทวนบทบาทหนาที่ของกลไกสนับสนุนวิชาการของแผนสุขภาวะชุมชน
(๓) เพื่อทบทวนแผนการดําเนินงานของกลไกสนับสนุนวิชาการและแผนการดําเนินงานของแผนสุขภาะชุมชน
(๔) เพื่อออกแบบระบบการทํางานรวมกันของแผนสุขภาวะชุมชน
(๕) เพื่อปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับเครือขาย
เอกสารประกอบการประชุม
(๑) คูม ือการวิจัยชุมชน (RECAP) และการฝกอบรมพัฒนาทักษะ
(๒) คูมือการพัฒนาระบบขอมูลตําบล (TCNAP) และการฝกอบรมพัฒนาทักษะ
(๓) คูมือการพัฒนาขอเสนอโครงการ ศจค. ศปง. งานจังหวัด และมหาวิชชาลัย
(๔) คูมือการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู
กําหนดการ
วันศุกรที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
เวลา
กิจกรรม
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. (๑) นําเสนอกรอบการดําเนินงานของแผนสุขภาวะชุมชน
(๒) นําเสนอผลการประเมินระดับโครงการและแผนสุขภาวะชุมชน
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. (๓) นําเสนอเครื่องมือและคูมือสนับสนุนวิชาการ
(๔) นําเสนอการนําใชเครื่องมือและคูมือสนับสนุนวิชาการ

ผูดูแลกํากับกระบวนการ
ทีมสํานัก ๓

ศวช.
แตละ ศวภ.
(ศวภ.ละ ๑๐ นาที)
(๕) บทบาทหนาที่ของ ศวภ.: ตามสภาพความจริงและขอจํากัด แตละ ศวฉ.
(๖) บทบาทหนาที่ของ ศวฉ.: ตามสภาพความจริงและขอจํากัด แตละ ศวฉ.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
ทีมผูประสานงาน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. รอบที่ ๑ : ประชุมหารือทบทวนแนวทางการสนับสนุนวิชาการ ศวภ.อีสาน
(ศวภ.)
นําเสนอบทสรุป
๑๕.๐๐ – ๑๕.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง
ทีมผูประสานงาน
๑๕.๔๕ – ๑๗.๔๕ น. รอบที่ ๒ : ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการลดปจจัย
ศวฉ.อาหารฯ
เสี่ยงทางสุขภาพและปจจัยสงเสริมสุขภาพ (ศปง.)
นําเสนอบทสรุป
รอบที่ ๓ : ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการสรางเสริม
ศวช.
สุขภาวะประชากรกลุมเฉพาะและองคกรที่ (ศปง.)
นําเสนอบทสรุป
๑๗.๔๕ – ๑๙.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น
ทีมผูประสานงาน
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ประชุม ผอ./ผจก. ศวช. ศวภ. ศวฉ.
สํานัก ๓

วันเสารที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
เวลา
กิจกรรม
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประชุมหารือแนวทางการจัดการความรูเพื่อผลักดันนวัตกรรม
การสรางเสริมสุขภาวะชุมชนสูการปฏิบัติโดยชุมชนทองถิ่น
นําเสนอโดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร
ระดมสมอง ทุกคนในกลุม
นําเสนอบทสรุป ศวช.
ใหคําแนะนําโดย นายสมพร ใชบางยาง
อาจารยพฤกษ ยิบมันตะสิริ
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารวาง
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทบทวนแผนปฏิบัติการของ ศวภ. ศวฉ.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ทบทวนแผนปฏิบัติการของ ศวภ. ศวฉ. (ตอ)
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประชุมหารือเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคนทํางาน”
(สวนหนึ่งประมวลจากชวงที่ผานมา)
๑๕.๐๐ – ๑๕.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง
๑๕.๔๕ – ๑๗.๓๐ น. กลุมที่ ๑ : ผอ./ผจก. และนักวิชาการ
ประชุมหารือเรื่อง “แนวทางการรณรงคและสื่อสารกับสังคม”
กลุมที่ ๒ : ผูประสานงานและการเงิน
ประชุมหารือเรื่อง “การจัดทําฐานขอมูลที่จําเปนและการเงิน”
๑๗.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ประชุมหารือตอเนื่อง
วันอาทิตยที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
เวลา
กิจกรรม
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. นําเสนอบทสรุปภาพรวม
๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารวาง
๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. แผนปฏิบัติการรวมของ ศวช. ศวภ. ศวฉ. และ สํานัก ๓
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ น.
ปดการประชุม

ผูดูแลกํากับกระบวนการ
ศวช.

ทีมผูประสานงาน
แตละ ศวภ. และ ศวฉ.
ทีมผูประสานงาน
สํานัก ๓ และ ศวช.
ทีมผูประสานงาน
สํานัก ๓
โต และ กิ๊ฟ
ทีมผูประสานงาน

ผูดูแลกํากับกระบวนการ
สํานัก ๓ และ ศวช.
ทีมผูประสานงาน
สํานัก ๓
ทีมผูประสานงาน

