Agenda

The Project on “Strengthening Local Communities and Local Leaders –
the process of Strengthening Participatory Democracy Leadership”
13 - 15 July 2019 (B.E. 2562)
Convention Hall, Maihom Villa Hotel, Nakhonsawan Province
------------------------------Friday, 12 June 2019
10.00 hrs.

-

Staffs depart from Sukprapruet Building, Bangkok

12.00 hrs.

-

Lunch

14.00 hrs.

-

Staffs arrive at Maihom Villa Hotel,
Nakhonsawan Province

-

Preparing for seminar

-

Meeting (Executives, Lectures and Staffs)

-

Dinner (Executives, Lectures and Staffs)

08.30-9.30 hrs.

-

Registration

09.30-10.30 hrs.

-

Opening Ceremony

-

Welcome Speech
by Governor of Nakhonsawan Province (Mr. Attaporn Singhavichai)

-

Welcome Speech
by Resident Representative of Konrad Adenauer Foundation Thailand
Office (Mr. Georg Gafron)

-

Report by the Advisor on Politics, Administration and
Management (Mr.Pongkit Aroonpukdeesakul)

-

Opening Speech and Keynote Address on “The Principles of
Democracy, National Strategy and the National Reform”
by First Vice President of the Senate (General Singsuek Singphrai)

10.30-12.00 hrs.

-

Lecture on “Role Duties and Powers of the Senate”
by Admiral Chumnum Ardwong, senator
Acting 2, Lt. Wongsayam Pengpanichpakdi, senator

12.00-13.00 hrs.

-

Lunch

13.00-14.30 hrs.

-

Lecture on “The Monarchy in Thai Society”
by Qualified Lecturer

14.30-15.30 hrs.

-

Lecture on “The Sufficiency Economy according to the King’s
Philosophy”
By Qualified Lecturer

15.30-16.00 hrs.

-

Recreation Activities

16.00-17.00 hrs.

-

Lecture on “The Parliament Model Activities”
by the Advisor on Politics, Administration and Management
(Mr.Pongkit Aroonpukdeesakul)

18.00 hrs.
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17.00-17.30 hrs.

-

Group Activities

17.30-18.30 hrs.

-

Dinner

08.00-09.00 hrs.

-

Registration

09.00-10.00 hrs.

-

Lecture on “Life and Politics”
by Chief of Democracy Promotion and Provincial Senate
Activities Group (Mr. Wichian Buabarn)

10.00-12.00 hrs.

-

Lecture on “Political Culture in Democracy”
by Chief of the Documents Production Group
(Mr. Satit Vonganannon)
Chief of Democracy Promotion and Provincial Senate
Activities Group (Mr. Wichian Buabarn)

12.00-13.00 hrs.

-

Lunch

13.00-14.00 hrs.

-

Lecture on “Citizenship and Participation in Democratic
Societies”
by Chief of the Documents Production Group
(Mr. Satit Vonganannon)

14.00-14.30 hrs.

-

Recreation Activities

14.30-16.00 hrs.

-

Lecture on “How to Use Social Media to Publish Democracy”
by The Advisor on Politics,Administration and Management
(Mr.Pongkit Aroonpukdeesakul)

16.00-17.00 hrs.

-

Recreation Activities and Preparation for Role-play Activities

17.00-18.00 hrs.

-

Dinner

18.00-20.00 hrs.

-

Role-play Activities

08.00-08.30 hrs.

-

Registration

08.30-10.30 hrs.

-

Lecture on “Personalities and Speaking for Leaders”
by Dr. Apichat Damdee, Former Senator

10.30-12.00 hrs.

-

Lecture on “Network and Dissemination of Roles and Duties
of the Legislature”
by Chief of Democracy Promotion and Provincial Senate Activities
Group (Mr. Wichian Buabarn)

12.00-13.00 hrs.

-

Lunch on

13.00-15.00 hrs.

-

Assessment of the Project

-

Certificate Presentation/ Closing Ceremony
by Acting 2, Lt. Wongsayam Pengpanichpakdi, senator

Sunday, 14 July 2019

Monday, 15 July 2019

-----------------------------------Notice: This programme may be adjusted for appropriation.
1. Break time (Morning)

10.00 hrs.

(Afternoon) 15.00 hrs.

2. Each lecture is opened for asking questions.

กําหนดการโครงการเสริมสรางความพรอมแกทองถิ่น

หลักสูตร “กระบวนการเสริมสรางผูนาํ นักประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม”

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ระหวางวันเสารที่ ๑๓ – วันจันทรที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ หองคอนเวนชั่นฮอลล โรงแรมไมหอมวิลลา อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
วันเสารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ นาฬิกา
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ นาฬิกา
(๑ ชั่วโมง)

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา
(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา
(๑ ชั่วโมง)
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
(๓๐ นาที)
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา
(๑ ชั่วโมง)
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ นาฬิกา
(๓๐ นาที)
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ นาฬิกา

------------------------------- ลงทะเบียน
- พิธีเปดโครงการฯ
- กลาวตอนรับ โดย ผูวา ราชการจังหวัดนครสวรรค
(นายอรรถพร สิงหวิชัย)
- กลาวทักทายผูเขารวมโครงการฯ
โดย ผูแทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร ประจําประเทศไทย
(Mr. Georg Gafron) ผูสนับสนุนโครงการฯ
- กลาวรายงาน โดย ทีป่ รึกษาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ
(นายพงศกิตติ์ อรุณภักดีสกุล)
- กลาวเปดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "หลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย/ยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูป
ประเทศ" โดย รองประธานวุฒสิ ภา คนที่หนึง่
(พลเอก สิงหศึก สิงหไพร)
- บทบาทหนาทีแ่ ละอํานาจของวุฒิสภา
โดย - พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ สมาชิกวุฒสิ ภา
- วาที่รอยตรี วงศสยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒสิ ภา
- รับประทานอาหารกลางวัน
- สถาบันพระมหากษัตริยกับสังคมไทย
โดย วิทยากรภายนอก
- ศาสตรพระราชาเพื่อการดํารงชีวิตแบบพอเพียง
โดย วิทยากรภายนอก
- กิจกรรมนันทนาการ
โดย เจาหนาที่กลุมงานเผยแพรประชาธิปไตยฯ
- กิจกรรมสภาจําลองเพื่อการเรียนรูระบอบประชาธิปไตย
โดย นายพงศกิตติ์ อรุณภักดีสกุล
ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ
- กิจกรรมแบงกลุมเพื่อการเรียนรู
โดย เจาหนาที่กลุมงานเผยแพรประชาธิปไตยฯ
- รับประทานอาหารเย็น
วันอาทิตย...

-๒วันอาทิตยท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ นาฬิกา
(๑ ชั่วโมง)
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
(๒ ชั่วโมง)

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ นาฬิกา
(๑ ชั่วโมง)
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา
(๓๐ นาที)
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา
(๑ ชั่วโมง)
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา
เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ นาฬิกา
(๒ ชั่วโมง)

- ลงทะเบียน
- ชีวิตกับการเมือง
โดย นายวิเชียร บัวบาน
ผูบังคับบัญชากลุมงานเผยแพรประชาธิปไตยฯ
- วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
โดย - นายสาธิต วงศอนันตนนท
ผูบังคับบัญชากลุมงานผลิตเอกสารเผยแพร
- นายวิเชียร บัวบาน
ผูบังคับบัญชากลุมงานเผยแพรประชาธิปไตยฯ
- รับประทานอาหารกลางวัน
- พลเมืองและการมีสวนรวมในสังคมประชาธิปไตย
โดย - นายสาธิต วงศอนันตนนท
ผูบังคับบัญชากลุมงานผลิตเอกสารเผยแพร
- กิจกรรมนันทนาการ
โดย เจาหนาที่กลุมงานเผยแพรประชาธิปไตยฯ
- การใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อการเผยแพรประชาธิปไตย
โดย นายพงศกิตติ์ อรุณภักดีสกุล
ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ
- กิจกรรมนันทนาการและการเตรียมความพรอม
สําหรับการแสดงบทบาทสมมุติ
โดย เจาหนาที่กลุมงานเผยแพรประชาธิปไตยฯ
- รับประทานอาหารเย็น
- การแสดงบทบาทสมมติ
โดย - นายพงศกิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาดานการเมืองฯ
- นายวิเชียร บัวบาน
ผูบังคับบัญชากลุมงานเผยแพรประชาธิปไตยฯ
และเจาหนาที่กลุมงานเผยแพรประชาธิปไตยฯ
- นายสาธิต วงศอนันตนนท
ผูบังคับบัญชากลุมงานผลิตเอกสารเผยแพร

วันจันทรที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ นาฬิกา
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ นาฬิกา
(๒ ชั่วโมง)

- ลงทะเบียน
- บุคลิกภาพและการพูดสําหรับผูนํา
โดย ดร.อภิชาติ ดําดี อดีตสมาชิกวุฒสิ ภาจังหวัดกระบี่
เวลา ๑๐.๓๐...

-๓เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา

- เครือขายกับการเผยแพรบทบาทหนาที่ของวุฒิสภา
โดย นายวิเชียร บัวบาน
ผูบังคับบัญชากลุมงานเผยแพรประชาธิปไตยฯ
- รับประทานอาหารกลางวัน
- ประเมินผลการจัดโครงการฯ/
มอบสัมฤทธิบัตร/กลาวใหโอวาท/พิธีปด
โดย วาที่รอยตรี วงศสยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา
----------------------------------------

หมายเหตุ : กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- พักรับประทานอาหารวาง
เชา เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา บาย เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา

