
ตารางฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ด"ี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

รุ่นที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๕ อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย และ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

วัน/เดือน/ปี
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โดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี และคณะ

ชื่อวิชา/วิทยากร

๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

วันจันทร์ที่ ๑๕ ส.ค. ๕๙

โดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี และคณะ

โดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี และคณะ

ศึกษาดูงานและฟังบรรยาย เรื่อง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ

ฝึกปฏิบัติ การสร้างทีมงาน ความสามัคคีและมนุษย์สัมพันธ์ในการทํางาน

พระเจ้าอยู่หัวและการสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ณ สํานักงาน กปร.

๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

โดย นายโชติ เชื้อโชติ

โดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี และคณะ

ความรู้กฎหมายทั่วไปของราชการ

(ต่อ) จิตวิทยาในการทํางานการเตรียมความพร้อมในการทํางาน

ฝึกปฏิบัติ การเสริมสร้างทักษะในการคิด และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม

โดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี และคณะ

๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

หน้าที่การเป็นข้าราชการ โดย พระเกริกเกียรติ กิติวโร

โดย อ.สุพรรนี ภู่กําชัย

การสร้างทีมงาน ความสามัคคี และมนุษย์สัมพันธ์ในการทํางาน

วันศุกร์ที่ ๑๙ ส.ค. ๕๙

วันพุธที่ ๑๗ ส.ค. ๕๙

วันอังคารที่ ๑๖ ส.ค. ๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ส.ค. ๕๙

ปรัชญาของการเป็นข้าราชการ ประโยชน์ของแผ่นดินและบทบาท

โดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี และคณะ

การสร้างวินัย การมีจิตบริการและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างทักษะในการคิด และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม

ชื่อวิชา/วิทยากร

โดย อ.สุพรรนี ภู่กําชัย
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๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

ฝึกปฏิบัติ การสร้างวินัย การมีจิตบริการและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดอบรมบรรยาย "การเป็นข้าราชการที่ดี" โดย ปมท.หรือผู้แทน 

๑๑.๑๕ - ๑๒.๐๐ น. ทดสอบก่อนการอบรม

๑๐.๑๕-๑๑.๑๕ น. การพัฒนาบุคลากร ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดย ผอ.สดร.

วันเสาร์ที่ ๒๐ ส.ค. ๕๙



๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น.

หมายเหตุ :
                            

๓. การแต่งกาย : วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชุดข้าราชการสีกากีแขนยาว     

๒. บริการรถรับส่งวันแรกที่เข้ารับการอบรมจาก มท. - วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

๑. อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. / เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
วันพุธที่ ๒๔ ส.ค. ๕๙
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วันจันทร์ที่ ๒๒ ส.ค. ๕๙

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ตารางฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ด"ี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๒๓ ส.ค. ๕๙ ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน

โดย ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล

เดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร 
โดยสวัสดิภาพทดสอบหลังการอบรม

พระบรมราชินีนาถ ด้านงานอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ณ หน่วยบัญชาการ

ต่อสู้อากาศยานและชายฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ประเภทของหนังสือราชการและเทคนิคในการเขียนหนังสือราชการ

ชื่อวิชา/วิทยากร

๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ชื่อวิชา/วิทยากร

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

 โดย อ.อํานาจ  ศรีพูนสุข
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ัน โดย อ.อํานาจ  ศรีพูนสุข

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

โดย อ.สมบูรณ์ สอนประภา
ปฏิบัติราชการเพื่อบําบัดทุกข์ บํารุงสุข

สยามบรมราชกุมารี ด้านงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 

ศึกษาดูงานและฟังบรรยาย เกี่ยวกับพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ศึกษาดูงานและฟังบรรยาย เกี่ยวกับพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โดย ผู้แทน ปปช.

(ต่อ)ประเภทของหนังสือราชการและเทคนิคในการเขียนหนังสือราชการ

รุ่นที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ส.ค. ๕๙

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย และ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

วัน/เดือน/ปี


