กำหนดกำรพิธีเปิดโครงกำรศึกษำอบรม
หลักสูตร “กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี”รุ่นที่ ๓๔ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๕ อำคำรสถำบันดำรงรำชำนุภำพ กระทรวงมหำดไทย
**************
เวลา ๐๗.๐๐ -๐๘.๐๐ น

- ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมรายงานตัว/ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๕
อาคารสถาบันดารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๔๕ น.

- ปฐมนิเทศแนะนาการศึกษาอบรม

เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น.

- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

- พิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๓๔
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ผู้อานวยการสถาบันดารงราชานุภาพ กล่าวรายงาน
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีกล่าวเปิดการศึกษาอบรม
และบรรยายหัวข้อ“การเป็นข้าราชการที่ดี”

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๒๐ น.

- Pre Test

เวลา ๑๑.๒๐- ๑๒.๐๐ น.

- รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๒.๑๐ น.

- เดินทางไปวังวรดิศ ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

- รับฟังการบรรยายหัวข้อ “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ
กับพระจริยวัตรที่ควรเป็นแบบอย่าง”
โดยม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๖.๐๐ น.

- ออกเดินทางไปวิทยาลัยมหาดไทย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เวลา ๑๘.๓๐ น.

- รับประทานอาหารเย็น
**************

หมำยเหตุ

๑. ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติสีกากีคอพับแขนยาว
๒. สถาบันดารงราชานุภาพได้จัดรถบัสปรับอากาศเดินทางไปฟังบรรยายและศึกษาดูงาน
ณ วังวรดิศ ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานครและเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยมหาดไทย
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีสามารถนากระเป๋าสัมภาระไปไว้ในรถบัส (จอดบริเวณด้านหน้า
กระทรวงมหาดไทย) ระหว่างเวลา ๐๖.๓๐ - ๐๘.๐๐ น.
๓. ห้ามนารถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาจอดภายในบริเวณกระทรวงมหาดไทย
๔. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ
๔.๑ นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ
โทรศัพท์ ๐๘ ๔๔๓๒ ๘๐๘๐
๔.๒ นายพิเชษฐ ดาเสน
โทรศัพท์ ๐๘ ๙๙๒๑ ๓๔๓๒
๔.๓ นางสาวภัทรวดี ว่องไว
โทรศัพท์ ๐๘ ๕๐๘๓ ๒๐๒๒

วันอังคารที่ ๒๐ ธ.ค. ๕๙

วันพุธที่ ๒๑ ธ.ค. ๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธ.ค. ๕๙

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๙

หมายเหตุ

๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ปฐมนิเทศ แนะนาการศึกษาอบรม โดย ผอ.สดร.
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. พิธีเปิดและบรรยาย “การเป็นข้าราชการที่ดี” โดย ปมท.
๑๑.๐๐ - ๑๑.๒๐ น. ทดสอบก่อนการอบรม
ประเภทของหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
โดย อ.อานาจ ศรีพูนสุข
การสร้างทีมงาน ความสามัคคี และมนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
โดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี ผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง และคณะ
การสร้างวินัย การมีจติ บริการ และการสื่อสารทีม่ ีประสิทธิภาพ
โดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี ผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง และคณะ

ศึกษาดูงานและฟังบรรยาย เรื่อง “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดารงราชานุภาพ กับพระจริยวัตรที่ควรเป็นแบบอย่าง”
โดย ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธ.ค. ๕๙

๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. การเสริมสร้างสุขภาพ (ออกกาลังกายภาคเช้า)

ตารางฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๓๔ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๕ อาคารสถาบันดารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย และวิทยาลัยมหาดไทย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ชื่อวิชา/วิทยากร
ชื่อวิชา/วิทยากร
วัน/เดือน/ปี
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
(ต่อ) ประเภทของหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
โดย อ.อานาจ ศรีพูนสุข

๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
ฝึกปฏิบัติการสร้างทีมงาน ความสามัคคี และมนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
โดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี ผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง และคณะ

๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
ฝึกปฏิบัติการสร้างวินัย การมีจิตบริการ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี ผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง และคณะ

๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
การเสริมสร้างทักษะในการคิด และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
โดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี ผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง และคณะ

ฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะในการคิด และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
โดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี ผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง และคณะ

๑. อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. / เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
๒. บริการรถรับ - ส่ง (ไป - กลับ) วันแรกและวันสุดท้ายของการเข้ารับการศึกษาอบรมจาก มท. - วิทยาลัยมหาดไทย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
๓. การแต่งกาย : วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว
๔. กาหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๙

วันจันทร์ที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๙

วันอังคารที่ ๒๗ ธ.ค. ๕๙

วันพุธที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๙

หมายเหตุ

ความรู้กฎหมายทั่วไปของราชการ
โดยผู้อานวยการสานักกฎหมาย สป.มท.
ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน
โดย ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
ศึกษาดูงานและฟังบรรยาย ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
การเตรียมความพร้อมในการทางาน
โดย ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม
ปรัชญาของการเป็นข้าราชการ ประโยชน์ของแผ่นดินและบทบาทหน้าที่
การเป็นข้าราชการ
โดย พล.อ. ศรุต นาควัชระ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดย สานักงาน ป.ป.ช.

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันเสาร์ที่ ๒๔ ธ.ค. ๕๙

๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. การเสริมสร้างสุขภาพ (ออกกาลังกายภาคเช้า)

ตารางฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๓๔ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๕ อาคารสถาบันดารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย และวิทยาลัยมหาดไทย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ชื่อวิชา/วิทยากร
ชื่อวิชา/วิทยากร
วัน/เดือน/ปี
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

การปฏิบัตริ าชการเพื่อ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข” ในยุค Thailand 4.0
โดย อ.สมบูรณ์ สอนประภา

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ด้านงานอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
ณ กองเรือยุทธการ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
(ต่อ) จิตวิทยาในการทางาน
โดย ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

๑๔.๐๐ น.

ทดสอบหลังการอบรม

เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
โดยสวัสดิภาพ

๑. อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. / เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
๒. บริการรถรับ - ส่ง (ไป - กลับ) วันแรกและวันสุดท้ายของการเข้ารับการศึกษาอบรมจาก มท. - วิทยาลัยมหาดไทย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
๓. การแต่งกาย : วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว
๔. กาหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

