
 
 
ที่  สดยจ.ชน 01/ว014                ศูนย์ประสานงานสภาเด็กและเยาวชน 

จังหวัดชัยนาท   199 หมู่ที่ 7 ต าบลชัยนาท  
อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐ 

          
         6  มิถุนายน ๒๕๖๑ 

เรื่อง   ขอความร่วมมือเข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานคุ้มครองสวัสดิภาพ 
และส่งเสริมความประพฤติเด็กจังหวัดชัยนาท” 

เรียน   แจ้งท้าย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ก าหนดการ              จ านวน ๑ ฉบับ 
  2. แบบตอบรับ              จ านวน 1 ฉบับ 

  ด้วยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท ได้ด าเนินการจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพของภาคี
เครือข่ายในการด าเนินงานคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กจังหวัดชัยนาท  ระหว่าง 
วันที่ 15-17 มิถุนายน 2561 ( 2 คืน 3 วัน) ณ ค่ายลูกเสือเอ็มทีฟาร์ม ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มีการพัฒนาศักยภาพและได้ฝึกทักษะของตนเอง อันจะท าให้เป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม นั้น 

ในการนี้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท จึงขอความร่วมมือท่านประสานและน าสภาเด็ก
และเยาวชนหรือเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ จ านวน 3 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล จ านวน 1 คน  
รวม 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมให้เตรียมเสื้อผ้าและ 
ของใช้ส่วนตัว และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับมายังศูนย์ประสานงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท  
โทรสาร 056 405 549 หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ส.ต.ท. ปริญญา  จิตต์ค า) 

ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท 
 
 
 
 
ศูนย์ประสานงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท 
โทร./โทรสาร 056405549 
ผู้ประสานงาน  ส.ต.ท. ปริญญา  จิตต์ค า 0918398129 



แบบตอบรับ  
โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานคุ้มครองสวัสดิ์ภาพ 

และส่งเสริมความประพฤติเด็กจังหวัดชัยนาท 
ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561 

 ณ ค่ายลูกเสือเอ็มทีฟาร์ม ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

------------------------------------------------------------------------- 

 

หน่วยงาน/องค์กร................................................................................................................................................. 
ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  ดังนี้ 

1. ชื่อ – สกลุ.................................................................. ต าแหน่ง....................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์ ................................................................. โทรศัพท์(มือถือ)......................................................... 

E-Mail.............................................................. ................................................................................................... 

2. ชื่อ – สกลุ.................................................................. ต าแหน่ง....................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์ ................................................................. โทรศัพท์(มือถือ)......................................................... 

E-Mail.............................................................. ................................................................................................... 

3. ชื่อ – สกลุ.................................................................. ต าแหน่ง....................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์ ................................................................. โทรศัพท์(มือถือ)......................................................... 

E-Mail.............................................................. ................................................................................................... 

4. ชื่อ – สกลุ.................................................................. ต าแหน่ง....................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์ ................................................................. โทรศัพท์(มือถือ)......................................................... 

E-Mail................................................................................................................................................................. 

 

                        ลงชื่อ...............................................................หัวหน้าหนว่ยงาน 

          (............................................................) 

ต าแหน่ง............................................................ 

           ................/........................../................ 

 
 

หมายเหตุ : - กรุณาส่งแบบตอบรบั ก่อนวันท่ี 11 มิถุนายน 2561 โทรศัพท์/โทรสาร 056-405549 

               - ผู้ประสานงาน ส.ต.ท. ปริญญา  จิตต์ค า 0918398129 



ก ำหนดกำร 

โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานคุ้มครองสวัสดิภาพและ
ส่งเสรมิความประพฤตเิด็กจังหวัดชัยนาท 

ณ ค่ายลูกเสือเอ็ม ที ฟาร์ม 
 

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 
  

๐๘.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 

๐๙.๐๐ น. - ๐๙.30 น.   พิธีเปิดค่ายฯ 
๐๙.30 น. - ๑๐.๑๕ น.   กิจกรรมสันทนาการ 

   - แบ่งกลุ่มและแนะน าพี่เลี้ยง 
   - ท าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (๑๐ นาที) 

๑๐.๑๕ น. - ๑๐.๓๐ น.    รับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น.    บรรยาย หัวข้อ “สภาและเยาวชน” 
๑๑.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.    กิจกรรมเรียนรู้การท างานเป  นทีม 
๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.    บรรยาย หัวข้อ “การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก” 
14.00 น. - 14.15 น. รับประทานอาหารว่าง 

14.15 น. - 15.15 น. บรรยาย หัวข้อ “เด็กและเยาวชนเดินหน้าไปกับ EEC”  
และกิจกรรมภาวะผู้น าที่ด ี 

15.30 น. - 16.00 น. เข้าท่ีพัก 
16.00 น. - 17.00 น.  กิจกรรมสันทนาการ 
18.00 น. - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 น. - 20.30 น. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
20.30 น. - 20.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

20.45 น. - 21.00 น. เดินทางกลับเข้าท่ีพัก 

 
 
 
 



 
 
    
 
*หมายเหตุ ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

วันที่ 16 มิถุนายน 2561  

๐๕.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น.   ตื่นนอน ท าธุระส่วนตัว 

๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.   ออกก าลังกาย และกิจกรรม CSR จิตอาสาพัฒนาค่าย 

๐๗.๐๐ น.- ๐๘.๐๐ น.    อาบน้ า  

๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น.    เข้าแถวเคารพธงชาติ รับประทานอาหารเช้า 
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.    กิจกรรมแบ่งกลุ่มสร้างความสัมพันธ์การท างานเป็นทีม 

๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น.    รับประทานอาหารว่าง 

๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมแบ่งกลุ่มรู้จักพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ 

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมแบ่งกลุ่มรู้จักพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ (ต่อ) 

๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง 

๑๕.๑๕ น. – ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมแบ่งกลุ่มการแสดงตามหัวข้อ 

๑๗.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมแบ่งกลุ่มการแสดงตามหัวข้อ (ต่อ) 

๒๑.๐๐ น. พักผ่อน 

 
วันที่ 17 มถิุนายน 2561  
 
๐๕.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น.   ตื่นนอน ท าธุระส่วนตัว 

๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.   ออกก าลังกาย และกิจกรรม CSR จิตอาสาพัฒนาค  าย 

๐๗.๐๐ น.- ๐๘.๐๐ น.    อาบน้ า เตรียมสัมภาระมาไว้ที่จุดวางกระเป๋า 
๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น.    เข้าแถวเคารพธงชาติ รับประทานอาหารเช้า 

๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.    บรรยายพิเศษ 
๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น.    รับประทานอาหารว่าง  
11.00 น. – 12.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีปิดโครงการฯ 
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น.    เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 



 


