
 
 
 
ท่ี สสส.กพ.๓๓๖๓ 
 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
เร่ือง ขอเชิญเป็นวิทยากร 
เรียน  อาจารย์ ดร.รัษฏากร  วินิจกุล 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ก าหนดการ  
 
 ด้วย หน่วยจัดการ สสส.จังหวัดก าแพงเพชร มีก าหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามความก้าวหน้า
โครงการ ARE ครั้งท่ี ๑ (ระดับหน่วยจัดการจังหวัด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการผลลัพธจ์ากการด าเนนิโครงการ  ในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร  

ในการนี้ หน่วยจัดการฯจังหวัด ขอเรียนเชิญท่าน ร่วมเป็นวิทยาการ ตามวัน  เวลา และสถานท่ีดังกล่าว 
(รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมท่ีได้แนบมาด้วยนี้แล้ว) 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร จักขอบพระคุณยิ่ง 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายตวงเพชร ทองแทน) 
หัวหน้าหน่วยจัดการ สสส.จังหวัดก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยจัดการ สสส.จังหวัดก าแพงเพชร 
๑๓๒ หมู่ ๕ ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๖๕-๗๕๐๐๕๕๕ / ๐๘๐-๑๑๕๓๕๔๕ 
ID LINE: thepecher E-MAIL: nodekpp@hotmail.com 



 
 

กำหนดการ 
กิจกรรม : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามความก้าวหน้าโครงการ ระดับหน่วยจัดการจังหวัดกำแพงเพชร (ARE คร้ังที่ ๑) 

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และ วันอาทิตย์ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   
ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลหนองปลงิ  อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร 

********************************************************************* 
วัน เสาร์ ท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   
 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  กล่าวต้อนรับ / ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม  
   โดย อาจารย์สุดารัตน์ ศิริพงษ์ ประธานที่ปรึกษา หน่วยจัดการ สสส. จังหวัดก าแพงเพชร 
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.  ชี้แจงกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / การประกวดการจัดนิทรรศการ  

โดย นางสาวอรชุมา สุยะ    นางสาวพรนิภา พราหมโชติ 
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.  ชมการแสดงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายบ้านถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.ก าแพงเพชร 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  เวทีเสวนา ช่วงท่ี ๑   ประเด็นส่งเสริมกิจกรรมทางกายบ้านถาวรวัฒนา  

ด าเนินรายการโดย อาจารย์สุดารัตน์  ศิริพงษ์  ทีมสนับสนุนวิชาการ 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๑.๑๕ น.  เวทีเสวนา ช่วงท่ี ๒   ประเด็นการจัดการขยะ ชุมชนบ่อถ ้า/ชุมชาสร้างสรรค์/บ้านหนองบัวสามัคคี 

ด าเนินรายการโดย นางยุพา  ธนสาร  ทีมสนับสนุนวิชาการ 

๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.  เวทีเสวนา ช่วงท่ี ๓ ประเด็นส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้และภาวะโภชนาการในโรงเรียน  
      ร.ร.บ้านสุรเดชสามัคคี/ร.ร.บ้านหนองวัวด า/ร.ร.บ้านถนนน้อย 

ร.ร.บ้านวังเฉลียง/ร.ร.บ้านหนองแดน/ร.ร.บ้านคลองขุด 
       ด าเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.รัษฎากร  วินิจกุล  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน / เยี่ยมชมนิทรรศการ 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๔๕ น.  เวทีเสวนา ช่วงท่ี ๔ ประเด็นการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน   
      บ้านมอเศรษฐี/บ้านคลองพร้าว/บ้านหนองเหมือด/บ้านปางเหนือ 

ด าเนินรายการ โดย อาจารย์สุดารัตน์  ศิริพงษ์ และ นางสาวอรชุมา สุยะ 

๑๓.๔๕ – ๑๔.๓๐ น.  เวทีเสวนา ช่วงท่ี ๕ ประเด็นลด ละ เลิก การด่ืมแอลกอฮอล์ในชุมชน  
ประเด็นลด ละ เลิก บุหรี่ยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน   
บ้านใหม่เชยีงราย/บ้านชุมนาก/บ้านชายเคือง/บ้านคลองสุขใจ 
บ้านคลองเจริญสุขพัฒนา/บ้านหัวยาง 
ผู้ด าเนินรายการ โดย นางสาวศิริเพ็ญ แก้ววัชรสุวรรณ และ นายตวงเพชร ทองแทน 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๕.๑๕ น.  เวทีเสวนา ช่วงท่ี ๖ ประเด็นสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านแม่ยื้อ/บ้านโนนสมบูรณ์/บ้านไผ่ยาวสามัคคี 

ด าเนินรายการ โดย อาจารย์สุดารัตน์  ศิริพงษ์ ทีมสนับสนุนวิชาการ 

๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐ น.  ชี้แจงกิจกรรมวันต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 วัน อาทิตย์ ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   
 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน  
 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  เวทีเสวนา ช่วงท่ี ๖   ประเด็นการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน  
      บ้านหนองนกชุมใต้/บ้านมอเสือดุ 

ด าเนินรายการ โดย  นางสาวจินภา  อินอยู่ ทีมสนับสนุนวิชาการ 
 

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.  เวทีเสวนา ช่วงท่ี ๗   โครงการทั่วไป  
     โครงการครอบครัวสุขภาวะ ครอบครัวอบอุ่นบ้านหัวรัง 
     โครงการพัฒนาทักษะชีวิตแกนเด็ก เยาวชนและครอบครัวเพื่อการรู้เท่าทนัสื่อออนไลน์  
     โครงการ เด็กและเยาวชนบ้านนครชุม สุขภาพดีด้วย 4อ (อารมณ์/อาหาร/ออกก าลังกาย/อนามัยส่ิงแวดล้อม) 

ด าเนินรายการ อาจารย์สุดารัตน์  ศิริพงษ์  ทีมสนับสนุนวิชาการ 
 

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.  กิจกรรม คืนข้อมูลการจัดกิจกรรม ARE ครั้งท่ี ๑  
โดย นายตวงเพชร ทองแทน หัวหน้าหน่วยจัดการ สสส.จังหวัดก าแพงเพชร 
 

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมมอบรางวัลการจัดนิทรรศการดีเด่น เวที ARE ระดับจังหวัด ครั้งท่ี ๑ 
   โดย นางสาวอรชุมา  สุยะ   นางสาวพรนิภา พราหมโชติ 
 

๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 
  
***** หมายเหตุ *****  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


