ตารางการฝึกอบรมโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานสาหรับข้าราชการระดับต้น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น ๕ อาคารดารงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ และวิทยาลัยมหาดไทย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
******************

วันศุกร์
๘ มกราคม ๒๕๖๔
วันเสาร์
๙ มกราคม ๒๕๖๔
วันอาทิตย์
๑๐ มกราคม ๒๕๖๔
วันจันทร์
๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

วันอังคาร
๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

เทคนิคในการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
นายอานาจ ศรีพูนสุข
การสื่อสารภายในองค์กร การทางานเป็นทีม จิตบริการ (Ice Breaking)
โดย อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล
แผนภาค แผนกลุ่มจังหวัด แผนจังหวัด
โดย ผู้แทนสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน
๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด
และข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
โดย ผู้แทนสานักงานศาลปกครอง

๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง
โดย ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
ข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ปัญหาอุปสรรค
เกี่ยวกับการบริหารจัดการการพัสดุภาครัฐ
โดย ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ชื่อวิชา/วิทยากร
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดย ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันพฤหัสบดี
๗ มกราคม ๒๕๖๔

๐๖.๓๐-๐๗.๐๐ น. การเสริมสร้างสุขภาพ (ออกกาลังกายภาคเช้า)

วัน/เดือน/ปี

ชื่อวิชา/วิทยากร
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น. ลงทะเบียน
๐๗.๔๕ – ๐๘.๑๕ น. ปฐมนิเทศ แนะนาการศึกษาอบรม
๐๘.๑๕ – ๐๘.๓๐ น. พิธีเปิดการศึกษาอบรม
๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
โดย ผู้แทนสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
เทคนิคในการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม (ต่อ)
นายอานาจ ศรีพูนสุข
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
การสื่อสารภายในองค์กร การทางานเป็นทีม จิตบริการ (Ice Breaking) (ต่อ)
โดย อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล
ข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง โดย ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๑๕.๔๕ – ๑๘.๔๕ น.

การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการสมาคม
ผศ.ดร.อรรธิกา พังงา และ อ.มุขสุดา พูลสวัสดิ์
การบริหารจัดการการพัสดุภาครัฐ
โดย ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

หมายเหตุ ๑. การแต่งกาย - พิธีเปิดการศึกษาอบรม : เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว
หมายเหตุ ๑. การแต่งกาย - ระหว่างศึกษาอบรม หญิง : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กระโปรงสีดา รองเท้าคัทชูสีดา และเสื้อสูท
หมายเหตุ ๑. การแต่งกาย - ระหว่างศึกษาอบรม ชาย : เสือ้ เชิ้ตสีขาวแขนยาว กางเกงสแล็กสีดา ผูกเนกไท รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา และเสือ้ สูท
หมายเหตุ ๑. การแต่งกาย - การศึกษาดูงาน หญิง : เสือ้ โปโลสีเหลือง + กางเกงสแล็กสีดา + รองเท้าสีดา
หมายเหตุ ๑. การแต่งกาย - การศึกษาดูงาน ชาย : เสื้อโปโลสีเหลือง + กางเกงสแล็กสีดา + รองเท้าสีดา
หมายเหตุ ๒. อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. /๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ อาหารว่างและเครือ่ งดืม่ ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. /๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.
หมายเหตุ ๓. บริการรถรับ - ส่ง (ไป - กลับ) วันแรกและวันสุดท้ายของการศึกษาอบรม ระหว่างกระทรวงมหาดไทย - วิทยาลัยมหาดไทย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุ ๔. กาหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันพุธ
๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดี
๑๔ มกราคม ๒๕๖๔
วันศุกร์
๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
วันเสาร์
๑๖ มกราคม ๒๕๖๔
วันอาทิตย์
๑๗ มกราคม ๒๕๖๔
วันจันทร์
๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

ชื่อวิชา/วิทยากร

ชื่อวิชา/วิทยากร

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ความรู้ด้านทักษะดิจิทัลของข้าราชการ
โดย ผู้แทนสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ความรู้ด้านทักษะดิจิทัลของข้าราชการ (ต่อ)
โดย ผู้แทนสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศึกษาดูงาน : การฟื้นฟูชุมชนเก่าของจังหวัดสมุทรสงคราม
ณ ชุมชนตลาดน้าปากคลองบางน้อย
อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ศึกษาดูงาน : โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ณ อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ศึกษาดูงาน : โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดาริ
ณ อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ศึกษาดูงาน : การขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ของจังหวัดเพชรบุรี
ศึกษาดูงาน : โครงการอ่างเก็บน้าเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ณ อ่างเก็บน้าเขาเต่า อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามรอยธรรม
โดย พระมหาเฉลิม วัดปัญญานันทาราม
การสร้างแรงบันดาลใจในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
โดย ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ สป.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน/เดือน/ปี

๐๖.๓๐-๐๗.๐๐ น. การเสริมสร้างสุขภาพ (ออกกาลังกายภาคเช้า)

ตารางการฝึกอบรมโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานสาหรับข้าราชการระดับต้น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น ๕ อาคารดารงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ และวิทยาลัยมหาดไทย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
******************

ศึกษาดูงาน : หมู่บ้าน OTOP Village Champion (สวนตาลลุงถนอม)
ณ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามรอยธรรม (ต่อ)
โดย พระมหาเฉลิม วัดปัญญานันทาราม
สรุปประเด็นการศึกษาดูงาน : นาเสนอรายงานกลุ่ม

หมายเหตุ ๑. การแต่งกาย - พิธีเปิดการศึกษาอบรม : เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว
หมายเหตุ ๑. การแต่งกาย - ระหว่างศึกษาอบรม หญิง : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กระโปรงสีดา รองเท้าคัทชูสีดา และเสื้อสูท
หมายเหตุ ๑. การแต่งกาย - ระหว่างศึกษาอบรม ชาย : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กางเกงสแล็กสีดา ผูกเนกไท รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา และเสื้อสูท
หมายเหตุ ๑. การแต่งกาย - การศึกษาดูงาน หญิง : เสื้อโปโลสีเหลือง + กางเกงสแล็กสีดา + รองเท้าสีดา
หมายเหตุ ๑. การแต่งกาย - การศึกษาดูงาน ชาย : เสื้อโปโลสีเหลือง + กางเกงสแล็กสีดา + รองเท้าสีดา
หมายเหตุ ๒. อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. /๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. /๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.
หมายเหตุ ๓. บริการรถรับ - ส่ง (ไป - กลับ) วันแรกและวันสุดท้ายของการศึกษาอบรม ระหว่างกระทรวงมหาดไทย - วิทยาลัยมหาดไทย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุ ๔. กาหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

