Agenda
The Final Seminar on “Strengthening Local Communities and Local Leaders –
the Process of Strengthening Participatory Democracy Leadership”
On the occasion of the Royal Coronation Ceremony of King Rama X
During 12th – 14th September 2019
at Krungthon Balloom, the Royal River Hotel, Bangkok

-------------------------------------------------Thursday, 12th September 2019
08.00 – 08.30 hrs.

Registration

08.30 – 90.00 hrs.

Preparation and Warm-up Activities

09.30 – 11.00 hrs.

Opening Ceremony
Presentation of the briefing of the Project the year of 2019
Report
by Mr. Nut Phasuk,
Secretary-General of the Secretariat of the Senate
Opening and keynote address “The duties of Democratic
Network Members with participation in the Nation
Reform”
By President of the Senate

11.00 – 12.00 hrs.

Explain the objectives and the regulation for participation of
the seminar

12.00 – 13.00 hrs.

Lunch on

13.00 – 14.30 hrs.

Group and Democratic Network Members recreation
By the Group’s trainers

14.00 – 15.30 hrs.

Lesson learned for the democratic dissemination
By Mr. Tuang Untachai, senator

15.30 – 18.00 hrs.

Presenting democratic projects of the Democratic
Network Members/ Groups discussion
By Mr. Wichian Buaban

18.00 – 18.30 hrs.

Preparation for presentation of the 4 region good
stuffs

18.30 – 22.00 hrs.

Dinner and the 4 region good stuffs competition

Friday, 13th September 2019
07.30 – 08.30 hrs.

Registration/ Warm-up Activities

08.30 – 09.00 hrs.

Recreation Activities

09.00 – 10.30 hrs.

Lecture on the King and the democratic regime
By M.L. Panada Diskul
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10.30 – 12.00 hrs.

Lecture on the Secretariat of the Senate and enhance the
Strong Democratic Network Members
By the Secretary – General of the Senate

12.00 – 13.00 hrs.

Lunch on

13.00 – 16.30 hrs.

Study Visit the Historical Places in Bangkok
By the Trainers of the Group

16.30 – 17.30 hrs.

Depart from the Royal River Hotel

17.30 – 18.00 hrs.

Depart from the Riverside Hotel

18.00 – 21.30 hrs.

Visit the way of life along the Chao Phraya River
Sides

21.30 hrs.

Depart from the Royal River Hotel to the Riverside Hotel

Saturday, 14th September 2019
08.00 – 08.30 hrs.

Registration

08.30 – 09.00 hrs.

Recreation Activities

09.00 – 10.30 hrs.

Lecture on the good health and the good way of life
By Mr. Winit Kulawanit

10.30 – 12.00 hrs.

Democratic Network Members activities/the contact channel
to the Secretariat of the Senate.
By the Group’s Trainers

12.00 – 13.00 hrs.

Lunch on

13.00 – 14.00hrs.

Evaluation and Conclusion of workshop
Certificates Giving and Closing Ceremony
------------------------------------------

Remark: Break time with light meal
1. 10.00 hrs.
2. 14.30 hrs.

กําหนดการ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น
หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นํานักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจําปี ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒
ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
---------------------------------------------วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ นาฬิกา (๓๐ นาที)
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา (๓๐ นาที)
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ นาฬิกา (๒ ชั่วโมง)

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา (๑ ชั่วโมง)
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ นาฬิกา (๑ ชั่วโมง)
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ นาฬิกา (๑ ชั่วโมง)
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา
(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา
(๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ นาฬิกา (๓๐ นาที)
เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๒.๐๐ นาฬิกา
(๓ ชั่วโมง ๓๐ นาที)

- ลงทะเบียน /กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมเตรียมความพร้อม/ชี้แจงกําหนดการ
โดย วิทยากรกลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ
- พิธีเปิดการสัมมนาฯ
- ชมวีดิทัศน์ประมวลภาพการจัดกิจกรรมโครงการ
เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ประจําปี ๒๕๖๒
- กล่าวรายงาน โดย เลขาธิการวุฒิสภา
(นายนัฑ ผาสุข)
- กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง บทบาทของเครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตย
กับการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ
โดย ประธานวุฒิสภา
(ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย)
- ชี้แจงวัตถุประสงค์และข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการฯ
- รับประทานอาหารกลางวัน
- กิจกรรมนันทนาการ/เครือข่ายฯ สัมพันธ์
โดย วิทยากรกลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ
- การถอดบทเรียนเพื่อการเผยแพร่ประชาธิปไตย
โดย นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา
- กิจกรรมนําเสนอผลงานของเครือข่ายฯ
โดย - นายวิเชียร บัวบาน
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ
- เตรียมความพร้อมเพื่อการนําเสนอของดีจาก ๔ ภูมิภาค
- รับประทานอาหารเย็น กิจกรรมสังสรรค์
“ประชันของดีจาก ๔ ภูมิภาค”
วันศุกร์ที่...

-๒วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ นาฬิกา (๑ ชั่วโมง)
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา (๓๐ นาที)
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ นาฬิกา
(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)

- ลงทะเบียน
- กิจกรรมนันทนาการ/เครือข่ายฯ สัมพันธ์
- การบรรยาย หัวข้อ พระมหากษัตริย์กับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
โดย หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
- การบรรยาย หัวข้อ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากับ
(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
การส่งเสริมเครือข่ายฯ เข้มแข็ง
โดย เลขาธิการวุฒิสภา (นายนัฑ ผาสุข)
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา (๑ ชั่วโมง)
- รับประทานอาหารกลางวัน
- ศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยผ่าน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๓๐ นาฬิกา
(๔ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
ถนนราชดําเนินและเกาะรัตนโกสินทร์
โดย วิทยากรสํานักประชาสัมพันธ์
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ นาฬิกา (๑ ชั่วโมง)
- ออกเดินทางกลับไปยังโรงแรมรอยัลริเวอร์
เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๘.๔๕ นาฬิกา (๑๕ นาที)
- ออกเดินทางไปยังโรงแรมริเวอร์ไซด์
เวลา ๑๘.๔๕ - ๒๒.๐๐ นาฬิกา (๓ ชั่วโมง ๑๕ นาที) - กิจกรรม “เรียนรู้วิถีชีวิตริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา”
เวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา
- ออกเดินทางจากโรงแรมริเวอร์ไซด์ กลับโรงแรมรอยัลริเวอร์
วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ นาฬิกา (๓๐ นาที)
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ นาฬิกา (๓๐ นาที)
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ นาฬิกา
(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ นาฬิกา (๑ ชั่วโมง)
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา (๑ ชั่วโมง)
เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

- ลงทะเบียน
- กิจกรรมนันทนาการ
- การบรรยาย เรื่องสุขภาพที่ดี ชีวีเป็นสุข
โดย นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
- กิจกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายฯ/ช่องทางการติดต่อสํานักงานฯ
โดย - นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล
ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองฯ
- นายวิเชียร บัวบาน
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ
- รับประทานอาหารกลางวัน
- การประเมินผลการจัดสัมมนาฯ/ พิธีมอบเกียรติบัตร/
พิธีปิดการสัมมนาฯ
- ผู้เข้ารับการอบรมเดินทางกลับภูมิลําเนา

---------------------------------------------หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา และ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา โดยประมาณ

