กาหนดการโครงการรณรงค์ส่งเสริมนโยบายเมืองออกกาลังกาย จังหวัดตราดปี ๒๕๖๑
วันที่ 14 มีนาคม 2561
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด อาเภอเมือง จังหวัดตราด
-----------------------------------------------------------------------15.00 – 15.45 น. - ลงทะเบียน
- ชมบูทนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพด้วย 3 อ. (อาหาร, ออกกาลังกาย, อารมณ์)
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
15.45 – 16.00 น. - ชมการแสดงชุด
Exercise For All
โดย...ทีมนักแสดงจากโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
- พิธีเปิดการรณรงค์และมอบนโยบายส่งเสริมนโยบายเมืองออกกาลังกาย
(Trat Exercise City)
กล่าวรายงานโดย....นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
กล่าวเปิดโดย....ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
- มอบธงสัญลักษณ์
Trat Exercise City เพื่อแสดงพลังการขับเคลื่อนนโยบาย
ผู้มอบ....ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ผู้รับมอบ....ประกอบด้วย
* ปลัดจังหวัดตราด
* นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
* นายอาเภอทุกอาเภอ (7 อาเภอ)
* ประธานชมรม อสม.จังหวัดตราด
* นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกานันพื้นที่ตาบลต้นแบบ
- ต.ตะกาง อ.เมืองตราด
- ต.คลองใหญ่, ต.ไม้รูด, ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่
- ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง
- ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่
- ต.น้าเชี่ยว อ.แหลมงอบ
- ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด
- ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง
16.00 - 16.30 น. - ร่วมกิจกรรมออกกาลังกาย
นาโดย...ชมรมชี่กง อ.เมืองตราด
บาสโลป เพลงตราดสะอาด สะหงาดใจ ต.ตะกาง อ.เมืองตราด
แอโรบิคแดนซ์ โดยนางดวงนภา จันทนาตาล โรงพยาบาลตราด
16.30 น. - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนโยบายเมืองออกกาลังกาย จังหวัดตราดปี ๒๕๖๑
วันที่ 14 มีนาคม 2561
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด อาเภอเมือง จังหวัดตราด
-----------------------------------------------------------------------กลุ่มเป้าหมายผู้รับมอบธงสัญลักษณ์ TRAT EXERCISE CITY
ลาดับ
รายนามบุคลากร
ผู้แทนการขับเคลื่อนในกลุ่ม
1
ปลัดจังหวัดตราด
หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตราด
2
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
3
นายอาเภอทุกแห่ง
ภาครัฐ/ท้องถิ่น/ประชาชนในอาเภอ
4
ประธานชมรม อสม.จังหวัดตราด
อสม./ประชาชน จังหวัดตราด
5
นายก อปท. และกานัน ในพื้นที่ต้นแบบ
ทุกภาคส่วน/ประชาชนในพื้นที่ตาบลต้นแบบ
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
ลาดับ
พื้นที/่ หน่วยงาน
๑ อาเภอเมืองตราด

๒.

อาเภอคลองใหญ่

๓.

อาเภอเขาสมิง

กลุ่มเป้าหมาย
๑. นายอาเภอเมืองตราด
๒. สาธารณสุขอาเภอเมืองตราด
๓. นายก อบต.ตะกาง
๔. กานันตาบลตะกาง
๕. จนท.สธ./ผู้นาชุมชน/ประชาชน
ต.ตะกาง
๑. นายอาเภอคลองใหญ่
๒. สาธารณสุขอาเภอคลองใหญ่
๓. นายก อบต.คลองใหญ่
๔. กานันตาบลคลองใหญ่
๕. นายก อบต.ไม้รูด
๖. กานันตาบลไม้รูด
๗. นายก อบต.หาดเล็ก
๘. กานันตาบลหาดเล็ก
๕. จนท.สธ/ผู้นาชุมชน/ประชาชน ๓
ตาบล
๑. นายอาเภอเขาสมิง
๒. สาธารณสุขอาเภอเขาสมิง
๓. นายก อบต.วังตะเคียน
๔. กานันตาบลวังตะเคียน
๕. จนท.สธ/ผู้นาชุมชน/ประชาชน
ต.วังตะเคียน

จานวน
ผู้ประสาน
๒๒ คน สสอ.เมืองตราด

๓๐ คน สสอ.คลองใหญ่

22 คน สสอ.เขาสมิง

ลาดับ
พื้นที/่ หน่วยงาน
4. อาเภอบ่อไร่

5.

6.
7.
8
9

กลุ่มเป้าหมาย
๑. นายอาเภอบ่อไร่
๒. สาธารณสุขอาเภอบ่อไร่
๓. นายก ทต.บ่อพลอย
4. นายก อบต.บ่อพลอย
5. กานันตาบลบ่อพลอย
6. จนท.สธ/ผู้นาชุมชน/ประชาชน
ต.บ่อพลอย
อาเภอแหลมงอบ
๑. นายอาเภอแหลมงอบ
๒. สาธารณสุขอาเภอแหลมงอบ
๓. นายก ทต.น้าเชี่ยว
๔. กานันตาบลน้าเชี่ยว
๕. จนท.สธ/ผู้นาชุมชน/ประชาชน
ต.น้าเชี่ยว
อาเภอเกาะกูด
๑. นายอาเภอเกาะกูด
๒. สาธารณสุขอาเภอเกาะกูด
อาเภอเกาะช้าง
๑. นายอาเภอเกาะช้าง
๒. สาธารณสุขอาเภอเกาะช้าง
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ นักเรียน

จานวน
ผู้ประสาน
22 สสอ.บ่อไร่/รพ.บ่อไร่

22

สสอ.แหลมงอบ

2

สสอ.เกาะกูด

2

สสอ.เกาะช้าง

100

หัวหน้าส่วนราชการ

10

ส่วนราชการบริเวณศาลา
กลางจังหวัดตราด
สสจ.ตราด

บุคลากรใน สสจ.ตราด

ทุกคน

11

โรงพยาบาลตราด

บุคลากรในโรงพยาบาล

50

12

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

7

13

ชมรมผู้สูงอายุ อ.เมือง
ตราด
ชมรม อสม.เขตเทศบาล
เมืองตราด
รพ.สต.ทุกแห่งพื้นที่ อ.
เมืองตราด, อ.แหลมงอบ,
อ.เขาสมิง

ผู้รับผิดชอบงานนโยบาย TRAT
EXERCISE CITY
ผู้สูงอายุ

50

คณะ อสม.

50

จนท.รพ.สต.ทุกแห่งพื้นที่ อ.เมือง
ตราด, อ.แหลมงอบ, อ.เขาสมิง

42

14
15

50

งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
สานักงานจังหวัดตราด
กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ สสจ.ตราด
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
รพ.ตราด
กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ สสจ.ตราด
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
รพ.ตราด
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
รพ.ตราด
สสอ.เมือง, สสอ.แหลม
งอบ, สสอ.เขาสมิง

