เอกสารแนบ ๑
กาหนดการ โครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสาหรับข้าราชการสานักงาน ก.พ. รุ่นที่ 4
ดาเนินการระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom
วัน / เวลา
8.30 - 9.00

9.00 - 10.00

เช้า
10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

พัก
12.00-13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

บ่าย
15.00-16.00

16.00-17.00

Knowing Yourself / Knowing Others / Knowing Organization

วันที่ 2
(1 มี.ค.65)

วันที่ 3
(2 มี.ค.65)

8.30 - 9.00 สะท้อนการเรียนรู้ รายวิชา (โดยผู้แทนกลุ่ม)

วันที่ 1
(28 ก.พ.65)

08.30 - 09.00 น.
พิธเี ปิดการอบรมและ
กิจกรรมการปฐมนิเทศ

09.00 - 10.00 น.
การชี้แจงวัตถุประสงค์
โครงการและกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ ครั้งที่ 1
(ice breaking)

09.00 - 10.00 น.
การบรรยายหัวข้อ
"ภาพรวมการกาหนด
ตาแหน่ง อัตรากาลัง
และภารกิจหลัก
ของ สตค."
โดย นายอิสรภาพ สาลี
(วิทยากรจาก สตค.)

10.00 - 11.00 น.
การบรรยายหัวข้อ
"โครงสร้างองค์กร
ความรู้ความเข้าใจ
พื้นฐานที่เกี่ยวกับงาน
บุคคล"
โดย นายอานวยโชค
โฆษิตพานิชยกุล
(ผอ.กจ.)

11.00 -12.00 น.
การบรรยายหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรูปประเทศ และแผนการ
ดาเนินงาน ของสานักงาน ก.พ."
โดย นายชินพันธุ์ ฤกษ์จานง

10.00 - 11.00 น.
การบรรยายหัวข้อ
11.00 - 12.00 น.
"แนวทางการสรรหาและ
การบรรยายหัวข้อ "แนวทางการ
เลือกสรรข้าราชการพล พัฒนาข้าราชการพลเรือนและภารกิจ
เรือนและภารกิจหลักของ
หลักของ สพข."
ศสล."
โดย นางอรวรรณ คงธนขันติธร
โดย นางสาวกาไล อ่างแก้ว
(ผอ.สพข.)
(ผอ.ศสล.)

10.00 - 11.00 น.
การบรรยายหัวข้อ
09.00 - 10.00 น.
"ภาพรวมระบบ
การบรรยายหัวข้อ
ค่าตอบแทน สวัสดิการ
"ภาพรวมการบรรจุ
สิทธิประโยชน์เกื้อกูล
การประเมินและแต่งตัง้
และภารกิจหลัก"
และภารกิจหลักของ สตป."
ของ สวพ.
โดย นางสาววราภรณ์ ตัง้
โดย นางสาวอลินี
ตระกูล (ผอ.สตป.)
ธนะวัฒน์สัจจะเสรี
(ผอ.สวพ.)

11.00 - 12.00 น.
การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารหัวข้อ
"มาตรฐานจริยธรรม
และวินัยข้าราชการ"
โดย นางธิรานันท์ โกศลยุทธสาร
(วิทยากร จาก ศจ.) และ นางจารุวรรณ
คุณธรณ์ (ผอ.สมว.)

13.00 - 17.00 น.
การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารหัวข้อ "Open Heart Open House"
(แบ่งกลุ่มย่อย)

13.00 - 14.00 น.
การบรรยายหัวข้อ
"สมรรถนะในการเป็น
ข้าราชการเพื่อรองรับ
การขับเคลื่อนราชการ
๔.๐"
โดย นางสาวรจเรข
อรัญวัฒน์ (ผอ.กพส.)

14.00 - 17.00 น.
การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารหัวข้อ "รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น ทางานราบรื่น
ผ่านแบบประเมินบุคลิกภาพ MBTI"
โดย นางวัชรวีร์ นิ่มเป๋า และนางสาวดลยา เปี่ยมสุวรรณ์
(แบ่งกลุ่มย่อย)

15.00 - 16.00 น.
การประชุมเชิง
13.00 - 14.00 น.
14.00 น. - 15.00 น.
ปฏิบัตกิ ารหัวข้อ
การบรรยายหัวข้อ
การบรรยายหัวข้อ
16.00 - 17.00 น.
"เครื่องมือเทคโนโลยี
"ภาพรวมการบริหาร
"ภาพรวมการดูแล
การบรรยายหัวข้อ
ดิจิทัลที่ใช้ในการ
กาลังคนคุณภาพ และ นักเรียนทุนรัฐบาล
"ข้าราชการรุ่นใหม่
ทางานและระบบสาร
ภารกิจหลักของ ศบส.
และภารกิจหลัก
ใส่ใจสุขภาพกายและใจ"
บรรณอิเล็กทรอนิกส์"
โดย นางนิพัทธา
ของ ศกศ.
โดย นางวณิษฐา จินตวรรณ
โดย นางสาวจาเรียง
บรรจงลิขิตสาร
โดย นางสาวพรพิศ สม
(ผู้จัดการสวัสดิการ.)
วิทยารัก (ผอ.ศสส.) และ
(ผอ.ศบส.)
วงษ์ (ผอ. ศกศ.)
นางสาวนทิตา คาพิรา
นนท์

กาหนดการ โครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสาหรับข้าราชการสานักงาน ก.พ. รุ่นที่ 4
ดาเนินการระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom
วัน / เวลา

วันที่ 4
(3 มี.ค.65)

วันที่ 5
(4 มี.ค.65)

หมายเหตุ :

8.30 - 9.00 สะท้อนการเรียนรู้ รายวิชา (โดยผู้แทนกลุ่ม)

8.30 - 9.00

9.00 - 10.00

เช้า
10.00 - 11.00

09.00 - 11.00 น.
การบรรยายและฝึกปฏิบัตหิ ัวข้อ
"ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ"
โดย นายธนวัฒน์ โลหะเวช

11.00 - 12.00

11.00 - 12.00 น.
การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารหัวข้อ
"ภาพรวมกฎหมายเพื่อการปฏิบัติ
ราชการในบริบทของสานักงาน ก.พ."
โดย นางสาวกนกอร จิระนภารัตน์
(วิทยากรจาก สกม.) และ นางสาว
สุภาพร อารยะนรากูล (วิทยากรจาก
สพค.)

11.00 น. - 12.00 น.
09.00 - 11.00 น.
การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารหัวข้อ
การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารหัวข้อ "การถ่ายทอด
"การแลกเปลี่ยนความรู้ในการทางาน
ประสบการณ์การปฏิบัตริ าชการเพื่อการเป็นข้าราชการ และการวาดเส้นทางความก้าวหน้า
ที่ดี และการสร้างแรงบันดาลใจในการทางาน"
ในแต่ละสายงาน"
โดย นางกมลวรรณ สัตยายุทย์
โดย นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ นางสาว
นายชินพันธุ์ ฤกษ์จานง
อัญชลี อุดมพร และ นางสาวสุทธิรัตน์
และนางสาวเกศสิริ ศิริงามเมือง
จานเงิน (วิทยากรจากแต่ละสายงาน)
(แบ่งกลุ่มย่อย)

พัก
12.00-13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

13.00 - 14.00 น
การประชุมเชิง
14.00 - 15.00 น.
ปฏิบัตกิ ารหัวข้อ
การประชุมเชิง
"ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัตกิ ารหัวข้อ "การ
ภาครัฐ"
พัฒนาบุคลากรภายใน
โดย นางสาวอมรพรรณ
สานักงาน ก.พ."
พลอยนุช และ
โดย ฝ่ายพัฒนาฯ
นางสาวอัญชลี อุดมพร
กจ.สลธ.
(วิทยากรจาก กค.)

13.00 - 15.00 น.
การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารหัวข้อ
"การสะท้อนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
(Learning Reflection)" ครั้งที่ 2
โดย ฝ่ายพัฒนาฯ กจ. สลธ.

1. พักเบรคระหว่างการอบรมตามความเหมาะสมที่วิทยากรกาหนด
2. พักกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.
3. กาหนดการและรายชื่อวิทยากรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
4. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีส่วนร่วมในการเรียนตลอดหลักสูตรตามวัน เวลา ที่กาหนด โดยถือเป็นการปฏิบัตริ าชการ
และเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องไม่ปฏิบัตงิ านอื่นระหว่างการอบรม
5. ในช่วงการอบรมรูปแบบออนไลน์ ส่วนราชการต้นสังกัดควรพิจารณาสถานที่การอบรมที่ส่งเสริมและเอื้ออานวยการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เหมาะสมตามสถานการณ์

บ่าย
15.00-16.00

16.00-17.00

15.00 - 16.00 น.
การประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารหัวข้อ "การ
สะท้อนการเรียนรู้อย่าง
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (ครั้งที่ 3)
สร้างสรรค์ (Learning
Reflection)" ครั้งที่ 1
โดย ฝ่ายพัฒนาฯ กจ.
สลธ.

15.00 - 16.00 น.
การประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารหัวข้อ
"Letter to yourself
in the future"
โดย ฝ่ายพัฒนาฯ
กจ.สลธ.

พิธีปิดการอบรม
มอบประกาศนียบัตร
และประกาศรายชื่อกลุ่ม
ที่ได้รับคะแนนสูงสุด

