วัน/เดือน/ปี

ตารางการศึกษาอบรมโครงการเสริมสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานของหัวหน้าสานักงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๒1 – ๒5 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยมหาดไทย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
09.00 – 1๒.๐๐ น.
13.00 – 16.00 น.
08.30 - 10.00 น.
10.15 - 11.30 น.
12.30 - 14.30 น.

16.00 – 19.15 น.
14.45 - 16.45 น.
การบริหารจัดการในยุคดิจิทัล
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

10.15 - 11.30 น.
ระบบราชการ ๔.๐ และการ
ขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ด้วย
นวัตกรรมภาครัฐ
เลขาธิการ กพร. หรือผู้แทน

12.30 - 14.00 น.

14.15 - 15.30 น.

15.45 - 18.45 น.

วันอังคาร
๒2 พ.ค. ๖๑

08.30 - 10.00 น.
ระบบราชการ ๔.๐ และการ
ขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ด้วย
นวัตกรรมภาครัฐ
เลขาธิการ กพร. หรือผู้แทน

ศาสตร์พระราชา
กับการสืบสาน รักษา ต่อยอด
เลขาธิการ กปร. หรือผู้แทน

ศาสตร์พระราชา
กับการสืบสาน รักษา ต่อยอด
เลขาธิการ กปร. หรือผู้แทน

การบริหารจัดการฐานข้อมูล
เพื่อการวางแผน (Big data)
ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์

วันพุธ
๒3 พ.ค. ๖๑

การจัดงานพระราชพิธี
รัฐพิธี และการรับเสด็จ
นายสรรชัย เทียมทวีสิน
ประจาสานักพระราชวังพิเศษ

วันพฤหัสบดี
๒4 พ.ค. ๖๑

การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน

วันศุกร์
๒5 พ.ค. ๖๑

ข้อพึงตระหนักในการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือผู้แทน

การจัดงานพระราชพิธี
รัฐพิธี และการรับเสด็จ
นายสรรชัย เทียมทวีสิน
ประจาสานักพระราชวังพิเศษ
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน

แนวทางและกลไกการพัฒนา
เชิงพืน้ ที่ของประเทศ
นายอเนก มีมงคล
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช.

ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ
ผอ.กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศ สศช.

ข้อพึงตระหนักในการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือผู้แทน

ความคาดหวังต่อ หน.สนจ.
และประสบการณ์นักบริหาร
นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ มท.

แนวทางและกลไกการพัฒนา
เชิงพืน้ ที่ของประเทศ
นายอเนก มีมงคล
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช.

ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ
ผอ.กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศ สศช.
ความคาดหวังต่อ หน.สนจ.
และประสบการณ์นักบริหาร
นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ มท.

หมายเหตุ 1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 21 พ.ค. 61 เวลา ๑๐.00 - ๑๐.15 น. / เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 22 พ.ค. 61 เวลา ๑๐.00 - ๑๐.15 น. / เวลา ๑๔.0๐ - ๑๔.15 น.
3. อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 23 - 25 พ.ค. 61 เวลา 10.30 – 10.45 น. / 14.30 – 14.45 น.
4. อาหารกลางวัน วันที่ 21 - 22 พ.ค. 61 เวลา 11.30 – 12.30 น.
5. อาหารกลางวัน วันที่ 23 - 25 พ.ค. 61 เวลา 12.00 – 13.00 น.
6. บริการรถรับ-ส่ง (ไป-กลับ) วันแรกและวันสุดท้ายของการเข้ารับการศึกษาอบรมจาก กระทรวงมหาดไทย - วิทยาลัยมหาดไทย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
7. กาหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

พัก

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลก
ดร.เชาว์ เก่งชน
สมาคมธนาคารไทย

พักเบรค เวลา 14.30 - 14.45 น.

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลก
ดร.เชาว์ เก่งชน
สมาคมธนาคารไทย

พักเที่ยง เวลา 12.00 - 13.00 น.

พิธีเปิดโครงการ/บรรยาย
หัวข้อ บทบาทหน้าที่ของ
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

พักเบรค เวลา 10.30 - 10.45 น.

พิธีเปิดโครงการ/บรรยาย
หัวข้อ บทบาทหน้าที่ของ
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันจันทร์
๒1 พ.ค. ๖๑

