กําหนดการอบรมสัมมนารวมกัน
หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี : ตนกลาขาราชการ
ระหวางวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ – ศุกรที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ สํานักงาน ก.พ. และจังหวัดนครนายก
วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ หอง ๓๑๑๐ อาคาร ๓ ชั้น ๑ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. พิธีเปดการอบรมสัมมนารวมกัน โดย เลขาธิการ ก.พ.
๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. ชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร การเดินทาง และถายภาพหมู
๐๙.๓๐ – ๑๐.๑๕ น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม และแนะนํา Coach โดยวิทยากรจากสํานักงาน ก.พ.
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษ หัวขอ ปรัชญาการเปนขาราชการที่ดแี ละประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
โดย นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป และแผนปฏิรูปประเทศไทยกับการทํางานของขาราชการ
โดย วิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. เดินทางไปจังหวัดนครนายก เขาพักโรงแรมในจังหวัดนครนายก
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ
วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมในจังหวัดนครนายก
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมสะทอนการเรียนรู
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ปรัชญาการเปนขาราชการที่ดี โดย ผูวาราชการจังหวัดนครนายก
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐
การปฏิบัติตนในงานพระราชพิธี และรัฐพิธี
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. คุณลักษณะของขาราชการยุคใหม และการใหบริการประชาชน
๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ระบบราชการไทย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมในจังหวัดนครนายก
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมสะทอนการเรียนรู
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะหลักขาราชการพลเรือนสามัญ
โดย นางวรภา ชัยเลิศวณิชกุล ที่ปรึกษาอิสระดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนายอนุชิต
ฮุนสวัสดิกุล ที่ปรึกษาโครงการพัฒานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะหลักขาราชการพลเรือนสามัญ (ตอ)
๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. การปฏิบัติตนในงานพระราชพิธี และรัฐพิธ(ี ตอ)
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. การแสดงละครเวที “คุณลักษณะของขาราชการยุคใหม และการใหบริการประชาชน”

๒
วันศุกรที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมคายขาราชการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมสะทอนการเรียนรู
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อุดมการณและสถาบันพระมหากษัตริย โดย วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางสูศูนยภูมิรักษธรรมชาติ ต. หินตั้ง อ. เมือง จ. นครนายก
ลงทะเบียน และกิจกรรมแบงกลุม
หลักการทรงงานในรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

โดยนายปญญา ปุลิเวคินทร วิทยากรจากศูนยภูมิรักษธรรมชาติ
กิจกรรมพาชม : ศาสตรพระราชากับการพัฒนาประเทศ
โดย คณะวิทยากรจากศูนยภูมิรักษธรรมชาติ
ภารกิจสวนตัว

๑๘.๐๐ – ๑๘.๑๕ น.

เคารพธงชาติ

๑๘.๑๕ – ๑๙.๐๐ น.
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมสะทอนการเรียนรู

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

วันเสารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมคายขาราชการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ
๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. กิจกรรมพัฒนาพลังกาย “ออกกําลังกาย รักษาโรค”
กิจกรรมพัฒนาพลังใจ ชมวีดิทัศน “คนหวงแผนดิน”
โดย คณะวิทยากรจากศูนยภูมิรักษธรรมชาติ
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ทําภารกิจสวนตัว / ทําภารกิจดูแลบาน
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เคารพธงชาติ / รับประทานอาหารเชา
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “วิกฤตไทย วิกฤตโลก กับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยนายปญญา ปุลิเวคินทร วิทยากรจากศูนยภูมิรักษธรรมชาติ
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมคายขาราชการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ฝกปฏิบัติทําของใชในครัวเรือน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมคายขาราชการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรูหลักกสิกรรมธรรมชาติ
: ฝกปฏิบัติ ๔ ฐาน โดย คณะวิทยากรจากศูนยภูมิรักษธรรมชาติ
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. กิจกรรมหาอยู หากิน พึ่งตนเอง
๑๘.๐๐ – ๑๘.๑๕ น. เคารพธงชาติ
๑๘.๑๕ – ๑๙.๐๐ น.
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมสะทอนการเรียนรู

วันอาทิตยที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมคายขาราชการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ
๑๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. กิจกรรมพัฒนาพลังใจ ชมวีดิทัศน “คนหวงแผนดิน”
โดย คณะวิทยากรจากศูนยภูมิรักษธรรมชาติ

๓
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๑๘.๑๕ น.

ทําภารกิจสวนตัว / ทําภารกิจดูแลบาน
เคารพธงชาติ / รับประทานอาหารเชา
การออกแบบโคก หนอง นาโมเดล โดย คณะวิทยากรจากศูนยภูมิรักษธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน
การวางแผนเครือขาย โดย คณะวิทยากรจากศูนยภูมิรักษธรรมชาติ
กิจกรรมสะทอนการเรียนรู
พิธีรับประกาศนียบัตร
ทําภารกิจสวนตัว / ทําภารกิจดูแลบาน
เคารพธงชาติ

๑๘.๑๕ – ๑๙.๐๐ น.
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

รับประทานอาหารเย็น
จัดทําขอเสนอรายกลุม

วันจันทรที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมรู รัก สามัคคี ณ จังหวัดนครนายก
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เคารพธงชาติ / รับประทานอาหารเชา
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ออกเดินทางไปลงพื้นที่คายขาราชการกับการทํางานเพื่อประชาชน ณ จังหวัดนครนายก
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม รู รัก สามัคคี : ภารกิจ “มือ เทา ปาก”
ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล และสํารวจความตองการของชาวบานเพื่อจัดทําขอเสนอรายกลุม
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. กิจกรรม รู รัก สามัคคี : ภารกิจ “มือ เทา ปาก”
ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล และสํารวจความตองการของชาวบานเพื่อจัดทําขอเสนอรายกลุม (ตอ)
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมสะทอนการเรียนรู
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เดินทางเขาที่พัก แยกยายตามบานชาวบาน
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ทําภารกิจสวนตัว ทําภารกิจดูแลบาน
๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. การแสดง และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธในชุมชน
วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ คายขาราชการกับการทํางานเพื่อประชาชน ณ จังหวัดนครนายก
๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. ทํากิจกรรมรวมกับชาวบาน
๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ทําภารกิจสวนตัว / ทําภารกิจดูแลบาน
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รับฟงบรรยายสรุป จากผูนําชุมชน
ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล และสํารวจความตองการของชาวบานเพื่อจัดทําขอเสนอรายกลุม
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล และสํารวจความตองการของชาวบานเพื่อจัดทําขอเสนอรายกลุม (ตอ)
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เดินทางเขาที่พัก แยกยายตามบานชาวบาน
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ทําภารกิจสวนตัว ทําภารกิจดูแลบาน
๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. จัดทําขอเสนอรายกลุม

๔
วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ คายขาราชการกับการทํางานเพื่อประชาชน ณ จังหวัดนครนายก
๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. ทํากิจกรรมรวมกับชาวบาน
๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ทําภารกิจสวนตัว / ทําภารกิจดูแลบาน
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทํากิจกรรม CSR ตามความตองการของชุมชน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทํากิจกรรม CSR ตามความตองการของชุมชน (ตอ)
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เดินทางเขาที่พัก แยกยายตามบานชาวบาน
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ทําภารกิจสวนตัว ทําภารกิจดูแลบาน
๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. จัดทําขอเสนอรายกลุม
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ คายขาราชการกับการทํางานเพื่อประชาชน ณ จังหวัดนครนายก
๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. ทํากิจกรรมรวมกับชาวบาน
๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ทําภารกิจสวนตัว / ทําภารกิจดูแลบาน
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นําเสนอขอเสนอรายกลุมแกผูนําชุมชน และชาวบาน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชน รวมกับผูนําชุมชน และชาวบาน
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับสํานักงาน ก.พ.
วันศุกรที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. จิตอาสาและคุณคาของชีวิต
โดย ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ อาจารยประจําวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. สุนทรียสาธก “แนวทางการพัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จ” โดย ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ
อาจารยประจําวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. กิจกรรมสะทอนการเรียนรู โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. พิธีปดการอบรมสัมมนารวมกัน โดย เลขาธิการ ก.พ.
หมายเหตุ:
๑. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
๒. พักรับประทานอาหารวาง ระหวางเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. หรือตามความเหมาะสม

