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กําหนดการ  สมัชชากพอ.ชาติ ประจําป 2553 
เอ็นจีโอเอดส 2010 คศ.นี้กับปที่เปล่ียนแปลง 

5-7 กรกฎาคม  2553  ณ โรงแรมจอมเทียนการเดน รีสอรต จ.ชลบุรี  
 
อาทิตยที่ 4 กรกฎาคม 2553 
17.00 น. ออกเดินทางจากภาคตางๆ  

* ขอใหผูเขารวมเดินทางมาถึงเชาวนัที ่5 ก.ค.  เนื่องจากผูจัดไมไดจองหองพกัคืนวนัที ่4 ก.ค. 
จันทรที่ 5 กรกฎาคม 2553 
5.00 -  8.00 น.  ผูเขารวมจากภาคตางๆ เดินทางเขาทีพ่ัก รับประทานอาหารเชา 

8.00 – 9.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสารการประชุม 

9.00 -10.00 น. กิจกรรมแนะนาํตัวและสันทนาการ 

10.00 – 16.00 น.บทบาทเอ็นจีโอเอดส กับการเปนสวนหน่ึงของขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

• (ภาคเชา)ชวนคุยกลุมยอย “ความคิด ชวีิต จุดมุงหมาย  และความไฝฝนของเอ็นจีโอ

ยุค 2010 ”  

• (ภาคบาย)ชวนคุยกลุมใหญ “เอ็นจโีอเอดส 2010 คศ.นี ้กับปที่เปล่ียนแปลง” 

ผูรวมอภิปราย   

1) อาจารยจอน อ้ึงภากรณ  ที่ปรึกษากพอ./นักพัฒนาอาวโุส 

2) คุณพรอมบุญ  พานิชภักด์ิ  มูลนิธิรักษไทย  อดีตประธานกพอ.ชาติ 

3) คุณสารี อองสมหวัง  มูลนิธิเพื่อผูบริโภค  นักเคลื่อนไหวทางสังคม  

4) และนักพัฒนารุนพี่อีกหลายทาน อาท ิ  พีน่อยจนัทวิภา เอ็มพาวเวอร, อ.สนัน่ วุฒิ พี่

นิมิตร เทียนอุดม พีน่องภาวนา  พี่กมล พีแ่ดงประเสริธ ฯลฯ 

ผูดําเนนิรายการ     จารุณี  ศิริพันธ  แสงสิริ ตรีมรรคา   และอุษาษิณี ร้ิวทอง 

17.00 น. พักผอนตามอัฐยาศัย 

18.00 -20.00 น. รับประทานอาหารเย็น และเปดผับเพลงเพือ่ชีวิต บอกเลาประวัติศาสตรและการตอสูทาง

สังคมจากบทเพลงเพื่อชีวิตของคนตางรุน  

หมายเหตุ 

• พักรับประทานอาหารเทียงเวลา 12.15 – 13.150 น.   

• อาหารวางเสริฟเวลา 10.00 น. และ 15.00 น.   
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อังคารที่ 6 กรกฏาคม 2553 
9.00 -11.00 น.  การจัดขบวนเอ็นจีโอเอดส เพื่อมุงสูการเปลีย่นแปลงทางสังคม  

• นําเขาสถานการณความเคล่ือนไหวงานเอดสระดับประเทศ-จังหวัด  

1) การจัดทาํรายงานการตอบสนองตอปญหาเอดสระดับประเทศ UNGASS ใหกับ

องคการสหประชาชาติ 

2) การจัดทาํทบทวนครึ่งแผนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการบรูณาการเพื่อ
การปองกนัและแกไขปญหาเอดสระดับประเทศฉบับป 2550 – 2554 

3) การจัดเตรียมกระบวนการพฒันาแผนปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ ฉบับ

ใหม 

4) การติดตามความคืบหนาวาระเอดสภาคประชาชน 

5) การจัดขบวนรณรงคและพัฒนาขอเสนอทางนโยบายในเร่ือง สิทธทิางเพศและ
สิทธิอนามัยเจริญพันธ  

 รายงานภาคประชาสังคมฯฉบับป 2552   

 งานรณรงคสิทธทิางเพศ สิทธิดานเอดส และสิทธิมนุษยชน  

6) การพัฒนากลไกภาคประชาสังคมเขาไปมสีวนรวมในการขับเคลื่อนนโยบายงาน
ดานเอดสในระดับประเทศ-จังหวัด  

• ขอเสนอตอแนวทิศทางการขับเคลื่อนขบวนการทํางานของเอ็นจีโอเอดส/กพอ. 

ผูนําเสนอและใหความเหน็ 

1)คุณพรอมบุญ พานิชภักด์ิ มูลนธิิรักษไทย 

2)พญ.เพชรศรี  ศิรินิรันดร  ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ(ศบจอ.)  

3) คุณนิวัตร  สุวรรณพัฒนา  คณะทํางานจับตานโยบาย/กพอ.ชาติ 

4) คุณสุภัทรา นาคะผิว  มูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส/ประธานกพอ.ชาติ 

ผุดําเนนิรายการ  คุณนมิิตร  เทยีนอุดม มลูนิธิเขาถึงเอดส  

12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 –15.00 น.  ตะกราชอปปง  
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1. “ความคืบหนาการพัฒนาวคัซีนและเทคโนโลยีใหมเพื่อปองกนัเอดส และการมีสวน

รวมของชุมชน” โดย AFRIMS ( Armed Forces Research Institute of Medical 

Sciences - สถาบันวิจยัวทิยาศาสตรการแพทยทหาร). 

2. การประเมนิความตองการพฒันาศักยภาพคนและองคกรภาคประชาสังคม (โดย พี่

สมพงษ ยเูอ็นเอดส)  

3. แบบฝกหัดวิเคราะหการตีตราและเลือกปฎิบัติเร่ืองเพศ (โดย ชมพู และ ทีมV&C) 

4. "จับกระแสงานส่ือสารรณรงคเร่ืองเอดส"  โดยอุษาษิณี ร้ิวทอง  และ แสงศิริ ตรีมรรคา 

5. หอง “อยากคุยอะไรก็คุย”  โดย นิมิตร เทยีนอุดม 

14.30-17.00 น. กิจกรรมพัฒนาความสัมพนัธฉันทพี-่นอง-เพื่อนในกพอ. บริเวณหนาชายหาด 

18.00 – 22.30 น. อาหารเย็น กิจกรรมสังสรรค & พฒันาความสัมพนัธ 

 
วันพธุที่ 7 กรกฎาคม 2553  
9.00 -12.00 น.  การปรับโครงสรางและยทุธศาสตรการทํางานกพอ. 

• ยุทธศาสตรงานกพอ. ทิศทางการพัฒนางานรณรงคและการพฒันาโครงการของกพอ.  

• เสนอรูปแบบกลไกโครงสรางการทํางานของกพอ.  ทีมคณะทํางาน และเสนอช่ือ

คณะกรรมการกพอ.ชาติชุดใหม 

ผูดําเนนิรายการ สุภาพร  ถิน่วัฒนากูล และกาญจนา แถลงกิจ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  

 
 
 
  

 

 

 


