สิ่งที่สงมาดวย 1

ที่
1

2

3

4

5

6

7

8

กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด
ดําเนินการระหวางวันที่ 1 - 25 ธันวาคม 2558 ณ 18 จังหวัดนํารอง (จังหวัดละ 1 วัน)
วันดําเนินการประชุม
จังหวัด
ทีม
2 ธันวาคม 2558
หนองบัวลําภู ทีม 3 (NE) เขต 10 11 12 13 14
นางวัฒนาพร
ฉิมสุวรรณ
ผูอํานวยการกลุมงานขอมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบท
นายอดิศร
สุทธิเลิศ
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาเทคโนโลยีฯ
นายจักรพงศ
การีชุม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นายธนากรณ
เขียวทวม
นักวิชาการคอมพิวเตอร (พนักงานราชการ)
3 ธันวาคม 2558
ชัยภูมิ
ทีม 3 (NE) เขต 10 11 12 13 14
นางวัฒนาพร
ฉิมสุวรรณ
ผูอํานวยการกลุมงานขอมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบท
นายอดิศร
สุทธิเลิศ
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาเทคโนโลยีฯ
นายจักรพงศ
การีชุม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นายธนากรณ
เขียวทวม
นักวิชาการคอมพิวเตอร (พนักงานราชการ)
15 ธันวาคม 2558
มุกดาหาร ทีม 3 (NE) เขต 10 11 12 13 14
นางวัฒนาพร
ฉิมสุวรรณ
ผูอํานวยการกลุมงานขอมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบท
นายอดิศร
สุทธิเลิศ
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาเทคโนโลยีฯ
นายจักรพงศ
การีชุม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นายธนากรณ
เขียวทวม
นักวิชาการคอมพิวเตอร (พนักงานราชการ)
ทีม 4 (N) เขต 15 16 17 18
พะเยา
15 ธันวาคม 2558
นายศุภชัย
สุพรรณทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ
นางสาวปวีณรัตน บุตรวงศ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นายเสกสรร
ประวิเศษ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาววราพร
หวังกลับ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
16 ธันวาคม 2558
รอยเอ็ด
ทีม 3 (NE) เขต 10 11 12 13 14
นางวัฒนาพร
ฉิมสุวรรณ
ผูอํานวยการกลุมงานขอมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบท
นายอดิศร
สุทธิเลิศ
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาเทคโนโลยีฯ
นายจักรพงศ
การีชุม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นายธนากรณ
เขียวทวม
นักวิชาการคอมพิวเตอร (พนักงานราชการ)
ทีม 4 (N) เขต 15 16 17 18
ลําปาง
16 ธันวาคม 2558
นายศุภชัย
สุพรรณทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ
นางสาวปวีณรัตน บุตรวงศ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นายเสกสรร
ประวิเศษ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาววราพร
หวังกลับ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ทีม 1 (C) เขต 1 2 3 4 5 9
ตราด
17 ธันวาคม 2558
นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบเครือขาย
นายณัฐวุฒิ
มณีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นายรัตติพงษ
ออมขัน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวนิตยา
แสงสวาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร (พนักงานราชการ)
17 ธันวาคม 2558
ศรีสะเกษ ทีม 3 (NE) เขต 10 11 12 13 14
นางวัฒนาพร
ฉิมสุวรรณ
ผูอํานวยการกลุมงานขอมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบท
นายอดิศร
สุทธิเลิศ
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาเทคโนโลยีฯ
นายจักรพงศ
การีชุม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นายธนากรณ
เขียวทวม
นักวิชาการคอมพิวเตอร (พนักงานราชการ)

สิ่งที่สงมาดวย 1

ที่
9
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14

15

16

กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด
ดําเนินการระหวางวันที่ 1 - 25 ธันวาคม 2558 ณ 18 จังหวัดนํารอง (จังหวัดละ 1 วัน)
วันดําเนินการประชุม
จังหวัด
ทีม
ทีม 4 (N) เขต 15 16 17 18
17 ธันวาคม 2558
พิษณุโลก
นายศุภชัย
สุพรรณทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ
นางสาวปวีณรัตน บุตรวงศ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นายเสกสรร
ประวิเศษ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาววราพร
หวังกลับ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
18 ธันวาคม 2558 กําแพงเพชร ทีม 4 (N) เขต 15 16 17 18
นายศุภชัย
สุพรรณทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ
นางสาวปวีณรัตน บุตรวงศ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นายเสกสรร
ประวิเศษ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาววราพร
หวังกลับ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ทีม 1 (C) เขต 1 2 3 4 5 9
เพชรบุรี
21 ธันวาคม 2558
นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบเครือขาย
นายณัฐวุฒิ
มณีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นายรัตติพงษ
ออมขัน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวนิตยา
แสงสวาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร (พนักงานราชการ)
ทีม 1 (C) เขต 1 2 3 4 5 9
ราชบุรี
22 ธันวาคม 2558
นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบเครือขาย
นายณัฐวุฒิ
มณีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นายรัตติพงษ
ออมขัน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวนิตยา
แสงสวาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร (พนักงานราชการ)
ตรัง
22 ธันวาคม 2558
ทีม 2 (S) เขต 6 7 8
นางกาญจนาวรรณ ชวยมั่นคง
ผูอํานวยการกลุมงานระบบสารสนเทศชุมชน
นายอรรถพงศ
สงวนเดือน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นายสุมิตร
พันเรืองเดช
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
น.ส.ธิดาภรณ
อาวรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร (พนักงานราชการ)
23 ธันวาคม 2558 พระนครศรีอยุธยา ทีม 1 (C) เขต 1 2 3 4 5 9
นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบเครือขาย
นายณัฐวุฒิ
มณีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นายรัตติพงษ
ออมขัน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวนิตยา
แสงสวาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร (พนักงานราชการ)
23 ธันวาคม 2558
พัทลุง
ทีม 2 (S) เขต 6 7 8
นางกาญจนาวรรณ ชวยมั่นคง
ผูอํานวยการกลุมงานระบบสารสนเทศชุมชน
นายอรรถพงศ
สงวนเดือน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นายสุมิตร
พันเรืองเดช
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
น.ส.ธิดาภรณ
อาวรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร (พนักงานราชการ)
ทีม 1 (C) เขต 1 2 3 4 5 9
24 ธันวาคม 2558
ลพบุรี
นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบเครือขาย
นายณัฐวุฒิ
มณีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นายรัตติพงษ
ออมขัน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวนิตยา
แสงสวาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร (พนักงานราชการ)

สิ่งที่สงมาดวย 1

ที่
17

18

กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด
ดําเนินการระหวางวันที่ 1 - 25 ธันวาคม 2558 ณ 18 จังหวัดนํารอง (จังหวัดละ 1 วัน)
วันดําเนินการประชุม
จังหวัด
ทีม
24 ธันวาคม 2558
ยะลา
ทีม 2 (S) เขต 6 7 8
นางกาญจนาวรรณ ชวยมั่นคง
ผูอํานวยการกลุมงานระบบสารสนเทศชุมชน
นายอรรถพงศ
สงวนเดือน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นายสุมิตร
พันเรืองเดช
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
น.ส.ธิดาภรณ
อาวรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร (พนักงานราชการ)
25 ธันวาคม 2558
นครนายก ทีม 1 (C) เขต 1 2 3 4 5 9
นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบเครือขาย
นายณัฐวุฒิ
มณีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นายรัตติพงษ
ออมขัน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวนิตยา
แสงสวาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร (พนักงานราชการ)

3
4
5
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สิ่งที่สงมาดวย 3
แนวทางการดําเนินงาน
กิจกรรม การจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (IQL Reward : Information Quality of Life Reward)
ดําเนินงานไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2559 งบประมาณ 20,000 บาท
1. วัตถุประสงค
1) ผูเขาอบรมสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูป CIA วิเคราะหขอมูล จปฐ. กชช. 2ค และขอมูลแวดลอมอื่นๆได
2) ผูเขาอบรมสามารถใช Logic Model เพื่อบูรณาการโครงการระดับจังหวัดและอําเภอได
3) จังหวัดมีแนวทางพัฒนาสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
4) จังหวัดมีโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด /อําเภอ
5) สรางวิทยากรสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด
2. กลุมเปาหมาย รวม 30 คน ประกอบดวย
1) หัวหนากลุมงานสารสนเทศชุมชน
2) พัฒนาการอําเภอตามจํานวนที่เหมาะสม
3) นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ ตามจํานวนที่เหมาะสม
4) หนวยงานภาคีการพัฒนา
3. ระยะเวลา 1 วัน
4. สถานที่ดําเนินการ
ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่จังหวัดเห็นวาเหมาะสม
5. งบประมาณ
จัดสรรใหจังหวัดดําเนินการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด
คาใชจายจังหวัดละ 20,000 บาท
1) คาใชสอย
30 คน x 150 บาท
- คาอาหารผูเขาอบรม ฯ
30 คน x 35 บาท x
2 มื้อ
- คาอาหารวางผูเขาอบรมฯ
30 คน x 400 บาท
- คาพาหนะผูเขาอบรมฯ
2) คาวัสดุ
- คาวัสดุ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
หมายเหตุ

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

4,500
2,100
12,000

บาท
บาท
บาท

เปนเงิน
เปนเงิน

1,400
20,000

บาท
บาท

ถั่วจายทุกรายการได

6. ผลผลิต
1) มีวิทยากรหลักสูตร CIA Program จํานวน 1 ทีม
2) มีรูปแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด
3) มีโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของจังหวัด
...............................................................................................................................................................................

สิ่งที่สงมาดวย 4
กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด
จํานวน 1 วัน ณ พื้นที่จังหวัดนํารองเปาหมาย
ระหวางเวลา 08.30 - 17.00 น.
--------------------------เวลา 07.30 – 08.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 08.00 – 08.30 น.

ชี้แจงความเปนมาและวัตถุประสงคของการประชุม

เวลา 08.30 – 12.30 น.

เรียนรูทฤษฎี CIA Program (Community Information Radar Analysis)
และแบงกลุมปฏิบัติการวิเคราะหขอมูล

เวลา 12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00 น.

เรียนรูทฤษฎี Logic Model
และแบงกลุมปฏิบัติการจัดทําโครงการบูรณาการ

เวลา 16.00 – 17.00 น.

จัดทําแผนขยายผลในจังหวัด/อําเภอ และมอบหมายภารกิจ

หมายเหตุ
การเตรียมการ สําหรับการประชุมฯ
1. คูมือ CIA Program
2. CD ของ CIA Program
3. Notebook 2 คน ตอ 1 เครื่อง พรอมอุปกรณตอพวง
4. ขอมูล จปฐ. และ กชช. 2ค ในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
5. แผนที่จังหวัด ขนาด ยาว 48 นิ้ว × กวาง 32 นิว้
6. ขอมูลของหนวยงานภาคีการพัฒนา เชน ขอมูลของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัด ขอมูลของสํานักงานสถิติจังหวัด เปนตน

