
ตารางการอบรมโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานส าหรับข้าราชการระดับปฏิบัติ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ 
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 

วัน/เดือน/ปี 08.45 – 10.15 น. 
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10.30 – 12.00 น. 
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13.00 – 14.30 น. 
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14.45 – 16.15 น. 

วันจันทร์ 
18 ธ.ค. 60 

พิธีเปิด/บรรยายหัวข้อ 
บทบาทของกระทรวงมหาดไทย
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข และบทบาท

การขับเคลื่อนงานในฐานะ
ข้าราชการที่มีธรรมาภิบาล 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

บทบาทของกระทรวงมหาดไทย
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข และบทบาท

การขับเคลื่อนงานในฐานะ
ข้าราชการที่มีธรรมาภิบาล (ต่อ) 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

13.30 – 14.45 น. 15.00 – 16.30 น. 
การพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชด าริ 
และการขับเคลื่อนงานตามแนวทาง

อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
ส านักงาน กปร. 

การพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชด าริ 
และการขับเคลื่อนงานตามแนวทาง
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ(ต่อ) 

ส านักงาน กปร. 

วันอังคาร 
19 ธ.ค. ๖๐ 

08.๓0 – ๑๐.๐0 น. ๑๐.๑๐ – 11.๔๐ น. 12.๒0 – 15.๓0 น. 15.๔๕ – 18.๕๕ น. 

หลักการปฏิบัติในงานพระราชพิธี 
งานรัฐพิธี การรับเสด็จ 
นายสรรชัย เทียมทวีสิน 

ที่ปรึกษาส านักพระราชวัง 

หลักการปฏิบัติในงานพระราชพิธี 
งานรัฐพิธี การรับเสด็จ (ต่อ) 

นายสรรชัย เทียมทวีสิน 
ที่ปรึกษาส านักพระราชวัง 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  

และการขบัเคลือ่นการพฒันาระดบัพื้นที ่
ผู้แทน สศช. 

การส่งเสริมการมสี่วนร่วม 
ในการปฏิบัติงานตามกลไกประชารัฐ 

ผู้แทน กรมการพัฒนาชุมชน 

วันพุธ 
๒๐ ธ.ค. ๖๐ 

การบริหารจัดการฐานข้อมลู 
เพื่อการวางแผน 

ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ ์

การบริหารจัดการฐานข้อมลู 
เพื่อการวางแผน (ต่อ) 

ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ ์

การจัดซื้อจดัจ้าง 
และการบริหารพัสดภุาครัฐ 

ผู้แทน กรมบัญชีกลาง 

การจัดซื้อจดัจ้าง 
และการบริหารพัสดภุาครัฐ (ต่อ) 

ผู้แทน กรมบัญชีกลาง 

วันพฤหัสบดี 
๒๑ ธ.ค. ๖๐ 

การเขียนโครงการ 
และการประเมินผล 

นายประเสริฐ แย้มสรวล 

การเขียนโครงการ 
และการประเมินผล (ต่อ) 
นายประเสริฐ แย้มสรวล 

การบริหารงบประมาณ 
ผู้แทน ส านักงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณ (ต่อ) 
ผู้แทน ส านักงบประมาณ 

วันศุกร์ 
๒๒ ธ.ค. ๖๐ 

การเช่ือมโยงแผนระดับชาต ิ
สู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี 
ดร.ไพบูลย์ โพธ์ิสุวรรณ 

การเช่ือมโยงแผนระดับชาต ิ
สู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี (ต่อ) 

ดร.ไพบูลย์ โพธ์ิสุวรรณ 

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการ

จังหวัดเพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ี 
ผอ.สบจ. 

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการ
จังหวัดเพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ี (ต่อ) 

ผอ.สบจ. 
 

หมายเหตุ ๑. อาหารว่างและเครื่องดืม่ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. / เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. (วันอังคารที่ 19 ธ.ค. 60 เวลา 10.00-10.10 น. / เวลา 15.30-15.45 น.) 
 ๒. อาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. (วันอังคารที่ 19 ธ.ค. 60 เวลา 11.40 – 12.20 น.) 
 3. บริการรถรับ-ส่ง (ไป-กลับ) วันแรกและวันสดุท้ายของการเข้ารับการศึกษาอบรมจาก กระทรวงมหาดไทย - วิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบรุ ี
 4. การแต่งกาย : วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ชุดปฏิบตัิราชการสีกากีคอพับแขนยาว 
 5. ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


