
 
ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรเรื่อง ระบบดิจิทลัผ่อดีดี:  

นวัตกรรมเฝ้ำระวังของชุมชน/อปท. เพื่อสุขภำวะคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม 

ระหว่างวันท่ี 31 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2563 

 ณ โรงแรมแกรนดฮ์ิลล์รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์ 

เวลำ กิจกรรม 

วันอังคำรที่ 31 มีนำคม 2563 

08.30 – 09.00 น พิธีเปิดการประชุม 

09.00 – 09.30 น. กล่ำวต้อนรับและแนะน ำศูนย์เฝ้ำระวังสุขภำพหน่ึงเดียว (PODD Centre - ศูนย์ผ่อดีดกีลำง) 

โดย รศ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ ผู้อ านวยการศูนย์ผ่อดีดีกลาง 

09.30 – 10.15 น. ปำฐกถำน ำ: กำรใช้นวัตกรรมดจิิทัลผ่อดีดพีัฒนำท้องถิ่น 

โดย นายวรชาติ ลิลา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 

10.30 – 12.00 น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ผ่อดีดกัีบปัญหำสุขภำพหน่ึงเดยีวระดับจังหวัด” 

ด าเนินรายการโดย รศ.ดร.ไพรัช ตระการศริินนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิระบบผ่อดีดี  

ผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ 

1) น.สพ.ดร.สมพร พรวเิศษศริิกุล ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ 

2) นางสุธรีัตน์ มหาสิงห์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่

3) นางนัธทยภรณ์ เจี่ยงเพ็ชร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

4) ดร.ส าราญ สิริภคมงคล ส านักป้องกันควบคุมโรคท่ี 3 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. ปำฐกถำพิเศษ: ประสบกำรณ์และวิสัยทัศน์ สร้ำงท้องถ่ินเข้มแข็งด้วยระบบดิจิทัลผ่อดีดี 

โดย นายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 

14.00 – 15.30 น. “กำรขับเคล่ือนสุขภำพชุมชน: กำรใช้ประโยชน์และควำมส ำเร็จของระบบผ่อดีดี”  

ด าเนินรายการโดย นายโชคอนันต ์นิลสนธิ หัวหน้าส านักปลัด อบต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 

ผู้เข้าร่วมสวนา ได้แก่ 

1) ตัวแบบการใช้ประโยชน์ดา้นคน – อบต.หว้ยเกตุ อ.ตะพานหนิ จ.พิจติร 

2) ตัวแบบการใช้ประโยชน์ดา้นสัตว์ - อบต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 

3) ตัวแบบการใช้ประโยชน์ดา้นสิ่งแวดล้อม – อบต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 

4) ตัวแบบการใช้ประโยชน์ดา้นไข้เลือดออก – อบต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

15.30 - 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 



 
เวลำ กิจกรรม 

15.45 – 17.30 น. “มุมมองเชิงระเบียบส ำหรับกิจกรรมสุขภำพหน่ึงเดียว” 

โดย นายธรีะศักดิ์ โฆษคุณวุฒิ ปลัด ทต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และครู ก. ส านักงาน

หลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ และนางศริิลักษณ์ ทรายเหนอื ปลัด อบต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

17.30 – 18.00 น. ตอบข้อซักถาม 

18.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 

วันพุธที่ 1 เมษำยน 2563 

08.30 – 09.30 น. “ชุมชนสุขภำวะ และแนวคดิกำรใช้ประโยชน์ผ่อดีดี ของ อบต.ดอนแก้ว” 

โดย นางสาวอารีรัตน์ มาตัน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

09.30 – 10.45 น. เสวนาเรื่อง “กำรขับเคล่ือนท้องถิ่นเข้มแข็ง ยั่งยืน ด้วยเคร่ืองมือดิจิทัลผ่อดีดี” 

ด าเนินรายการโดย นางศริิลักษณ์ ทรายเหนอื ปลัด อบต.หว้ยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  

ผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ 

1) นายนคร พิมพ์หนู นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 

2) นางสาวนภัสวรรณ บุญฮุย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยเกตุ อ.ตะพานหนิ จ.พิจติร 

3) นายปรีชา ศลิป์สมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

4) นายดนัย ผู้ภักดี อสม. และอาสาสมัครผ่อดีดี ต.หว้ยเกตุ อ.ตะพานหนิ จ.พิจติร 

10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 

11.00 – 12.00 น. สำธิตกำรใช้งำนระบบและเคร่ืองมือดิจิทัลผ่อดีดี 

โดย สิบเอกอลงกรณ์ อินนะปุสะ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ อบต.หว้ยเกตุ  

อ.ตะพานหนิ จ.พิจติร 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.30 น. ฝึกอบรมปฏบิัติกำร กำรใช้ระบบและเคร่ืองมือดิจิทัลผ่อดีดี  

โดย วทิยากรในเครือข่ายของ สคร.3 ได้แก่ 

1) สิบเอกอลงกรณ์ อินนะปุสะ นกัวิเคราะหน์โยบายฯ อบต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจติร 

2) นางพูลทรัพย ์อินนะปุสะ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ อบต.หว้ยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจติร 

3) นางสาวอังคณา นามวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อบต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจติร 

4) นางสาวจินต์ณิชาภา อ่ิมคง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ อบต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจติร 

5) นายประวิทย์ เวียงจันทร ์ผู้ช่วยนักวชิาการสาธารณสุข อบต.บอ่ถ  า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร  

6) นายธันยวัฒน์ ค าปา นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต.บ่อถ  า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร 

7) นายโชคอนันต์ นิลสนธิ หัวหน้าส านักปลัด อบต.พนุกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค ์

8) นางสาววนิภา สว่างจิตต์ อบต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

 


