
กําหนดการอบรมสัมมนารวมกัน 

หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี : ตนกลาขาราชการ 

ระหวางวันท่ี ๒๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ สํานักงาน ก.พ. และจังหวัดนาน 

วันจันทรท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอง ๓๑๑๐ อาคาร ๓ ช้ัน ๑ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. พิธีเปดการอบรมสัมมนารวมกัน โดย นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. 

๐๙.๑๕ – ๑๐.๑๕ น. ปาฐกถาพิเศษ หัวขอ “ตนกลาขาราชการกับการทํางานเพ่ือแผนดิน” 

โดย นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. 

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารวาง 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป และแผนปฏิรูปประเทศไทยกับการทํางานของขาราชการ 

โดย นายดนุชา พิชยนันท รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต ิ(สศช.) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๑๕ น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยวิทยากรจากสํานักงาน ก.พ. 

๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารวาง 

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร การเดินทาง และการทําแบบประเมินสมรรถนะ 

วันอังคารท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติชุมชนตนน้ํานาน อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบยีนท่ีสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลําโพง) ชุมทางบางซ่ือ หรือดอนเมือง 

๐๘.๓๐ – ๑๕.๒๓ น. ออกเดินทางโดยรถไฟดวนพิเศษ ชั้นท่ี ๒ นั่งปรับอากาศ ขบวนท่ี ๗ (กรุงเทพ-เชียงใหม) 

ไปสถานีรถไฟเดนชัย จังหวัดแพร 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเชาบนรถไฟ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะหลักขาราชการพลเรือนสามัญ  

โดย คณะวิทยากรจากเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ และสํานักงาน ก.พ. 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะหลักขาราชการพลเรือนสามัญ  

โดย คณะวิทยากรจากเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ และสํานักงาน ก.พ. 

๑๕.๓๐ น.  เดินทางถึงสถานีรถไฟเดนชัย จังหวัดแพร 

๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. เดินทางจากสถานีรถไฟเดนชัย จังหวัดแพร ไปศูนยกสิกรรมธรรมชาติชุมชนตนน้ํานาน  

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. เดินทางถึงศูนยกสิกรรมธรรมชาติชุมชนตนน้ํานาน และเก็บสัมภาระเขาท่ีพัก 

๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น และพักผอนตามอัธยาศัย 

วันพุธท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติชุมชนตนน้ํานาน อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ทําภารกิจสวนตัว 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ชี้แจงวัตถุประสงค และรายละเอียดกิจกรรมคายตาง ๆ  

โดย นางสาวกาญจนา ไขรัศมี วิทยากรจากศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง 
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วันพุธท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติชุมชนตนน้ํานาน อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน (ตอ) 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เคารพธงชาติ / รับประทานอาหารเชา 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ / รับผาสี 

โดย คณะวิทยากรจากศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง และสํานักงาน ก.พ. 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

โดย นายวิวัฒน ศัลยกําธร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  รับฟงการบรรยายและเยี่ยมชมศูนยกสิกรรมธรรมชาติ ชุมชนตนน้ํานาน 

เพ่ือเรียนรูศาสตรพระราชาในการบริหารจัดการน้ํา 

โดย นางสาวกุล ปญญาวงศ ผูอํานวยการศูนยกสิกรรมธรรมชาติชุมชนตนน้ํานาน 

และนางสาวกรรณิกา ประธาน วิทยากรศูนยกสิกรรมธรรมชาติชุมชนตนน้ํานาน 

๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ทําภารกิจดูแลบาน  

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. เคารพธงชาติ / รับประทานอาหารเยน็ / ทําภารกิจสวนตัว  

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. รับฟงการบรรยาย “การออกแบบพ้ืนท่ีตามภูมิสังคม”  

โดย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล อาจารยประจาํคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติชุมชนตนน้ํานาน อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. กิจกรรมพัฒนา ๓ ขุมพลัง กาย ใจ จิตวิญญาณ เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะหลัก 

ขาราชการพลเรือนสามัญ โดย นายวิมล มีปลอด วิทยากรเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 

๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. รับฟงการบรรยาย “กวาจะมาเปนชุมชนตนน้ํานาน” เพ่ือเรียนรูหลักการทํางานกับชุมชน 

โดย นางสาวกุล ปญญาวงศ ผูอํานวยการศูนยกสิกรรมธรรมชาติชุมชนตนน้ํานาน 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ทําภารกิจสวนตัว / ทําภารกิจดูแลบาน 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เคารพธงชาติ / รับประทานอาหารเชา 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รับฟงการบรรยายเพ่ือเรียนรูศาสตรพระราชาในการบริหารจัดการน้ํา 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักกสิกรรมธรรมชาติ 

โดย นายวิวัฒน ศัลยกําธร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  กิจกรรมคายขาราชการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรูหลักกสิกรรมธรรมชาต ิ

โดย นางสาวกุล ปญญาวงศ ผูอํานวยการศูนยกสิกรรมธรรมชาตชิุมชนตนน้ํานาน 

และคณะวิทยากรจากเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 

๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.  กิจกรรมคายขาราชการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรูหลักกสิกรรมธรรมชาต ิ

โดย นางสาวปยะนุช สินันตา อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร 



๓ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน 

และนางสาวกรรณิกา ปณิธาน วิทยากรศูนยกสิกรรมธรรมชาติชุมชนตนน้ํานาน 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติชุมชนตนน้ํานาน อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน (ตอ) 

๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ทําภารกิจดูแลบาน  

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. เคารพธงชาติ / รับประทานอาหารเยน็ / ทําภารกิจสวนตัว  

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมสะทอนการเรียนรู 

โดย นายกรุง ศรีเมือง วิทยากรศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง และวิทยากรสํานักงาน ก.พ. 

วันศุกรท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติชุมชนตนน้ํานาน อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. กิจกรรมรับอรุณ เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะขาราชการยุคใหม 

โดย นายวิมล มีปลอด วิทยากรเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 

และนายกรุง ศรีเมือง วิทยากรศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.  ทําภารกิจสวนตัว / ทําภารกิจดูแลบาน 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เคารพธงชาติ / รับประทานอาหารเชา 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. คายขาราชการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรูหลักกสิกรรมธรรมชาติ  

ฐาน “คนรักษแมโพสพ” 

โดย นางสาวกุล ปญญาวงศ ผูอํานวยการศูนยกสิกรรมธรรมชาติชุมชนตนน้ํานาน 

และนางสาวกรรณิกา ปณิธาน วิทยากรศูนยกสิกรรมธรรมชาติชุมชนตนน้ํานาน 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. คายขาราชการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรูหลักกสิกรรมธรรมชาติ  

ฐาน “คนรักษปา โดย คณะวิทยากรจากเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. คายขาราชการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรูหลักกสิกรรมธรรมชาติ  

ฐาน “คนรักษน้ํา”  

โดย นายนรากร พิมล และนายวิมล มีปลอด วิทยากรเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. คายขาราชการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรูหลักกสิกรรมธรรมชาติ  

ฐาน “คนรักษแมธรณี” 

โดย นายกรุง ศรีเมือง วิทยากรศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง 

และนายมงคล สุทธิโสม วิทยากรเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ทําภารกิจสวนตัว / ทําภารกิจดูแลบาน 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. เคารพธงชาติ / รับประทานอาหารเยน็ 

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมสะทอนการเรียนรู / ตัวอยางความสําเร็จของเกษตรกร 

โดย นายกรุง ศรีเมือง วิทยากรศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง 

และนายนรากร พิมล วิทยากรเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 

วันเสารท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ คายขาราชการกับการทํางานเพ่ือประชาชน ณ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน 

๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. กิจกรรมพัฒนา ๓ ขุมพลัง กาย ใจ จิตวิญญาณ เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะหลัก 

ขาราชการพลเรือนสามัญ โดย นายวิมล มีปลอด วิทยากรเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 
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วันเสารท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ คายขาราชการกับการทํางานเพ่ือประชาชน ณ อําเภอเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดนาน (ตอ) 

๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. กิจกรรมเรียนรูทักษะการเอาตัวรอด เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะหลักขาราชการพลเรือนสามัญ 

โดย นายนรากร พิมล วิทยากรเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 

และนายพิทักษ บุญปลอด วิทยากรศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.  ทําภารกิจสวนตัว / ทําภารกิจดูแลบาน 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เคารพธงชาติ / รับประทานอาหารเชา 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เดินทางลงพ้ืนท่ีเพ่ือทํากิจกรรมคายขาราชการกับการทํางานเพ่ือประชาชน 

และเก็บสัมภาระเขาท่ีพัก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คายขาราชการกับการทํางานเพ่ือประชาชน กรณีศึกษา “ออกแบบพ้ืนท่ีตามภูมิสังคม”  

โดย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล อาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. คายขาราชการกับการทํางานเพ่ือประชาชน กิจกรรมออกแบบพ้ืนท่ี “ฮักนาน”  

โดย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล อาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

และคณะวทิยากรจากเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. เคารพธงชาติ / รับประทานอาหารเยน็ / ทําภารกิจสวนตัว / ทําภารกิจดูแลบาน 

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. คายขาราชการกับการทํางานเพ่ือประชาชน กิจกรรมออกแบบพ้ืนท่ี “ฮักนาน” (นําเสนอแนวคิด) 

โดย นายกรุง ศรีเมือง วิทยากรศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง 

และนายนรากร พิมล วิทยากรเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 

วันอาทิตยท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คายขาราชการกับการทํางานเพ่ือประชาชน ณ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน 

๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. คายขาราชการกับการทํางานเพ่ือประชาชน ปฏิบัติการ “เอาม้ือสามัคคี”  

โดย คณะวิทยากรจากเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.  ทําภารกิจสวนตัว / ทําภารกิจดูแลบาน 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เคารพธงชาติ / รับประทานอาหารเชา 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คายขาราชการกับการทํางานเพ่ือประชาชน ปฏิบัติการ “เอาม้ือสามัคคี” (ตอ) 

โดย คณะวิทยากรจากเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. คายขาราชการกับการทํางานเพ่ือประชาชน กิจกรรม “ลูกชาวบาน”  

โดย คณะวิทยากรจากเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. เคารพธงชาติ / รับประทานอาหารเยน็ / ทําภารกิจสวนตัว / ทําภารกิจดูแลบาน 

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมสะทอนการเรียนรู 

โดย นายณัฐพงษ มณีกร วิทยากรเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 

นายกรุง ศรีเมือง วิทยากรศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง และวิทยากรสํานักงาน ก.พ. 



๕ 
 
 

วันจันทรท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ คายขาราชการกับการทํางานเพ่ือประชาชน 

ณ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอปว และอําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. กิจกรรมพัฒนา ๓ ขุมพลัง กาย ใจ จิตวิญญาณ เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะหลัก 

ขาราชการพลเรือนสามัญ โดย นายวิมล มีปลอด วิทยากรเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 

๐๕.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. ปรัชญาการเปนขาราชการท่ีดี กรณีศึกษา “เกิดอะไรข้ึนท่ีนาน” 

โดย นายบัณฑิต ฉิมชาติ หัวหนาอุทยานแหงชาติศรีนาน กรมปาไม 

ขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป ๒๕๖๐ 

๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.  ทําภารกิจสวนตัว / ทําภารกิจดูแลบาน 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เคารพธงชาติ / รับประทานอาหารเชา 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ปรัชญาการเปนขาราชการท่ีดี กรณีศึกษา “เกิดอะไรข้ึนท่ีนาน” (ตอ) 

โดย นายบัณฑิต ฉิมชาติ หัวหนาอุทยานแหงชาติศรีนาน กรมปาไม 

ขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป ๒๕๖๐ 

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เดินทางกลับศูนยกสิกรรมธรรมชาติชุมชนตนน้ํานาน 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ อําเภอปว จังหวัดนาน 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทัศนศึกษาและเรียนรูวัฒนธรรมนาน ณ วัดศรีมงคล อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. พักผอนตามอัธยาศัย 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. เคารพธงชาติ / รับประทานอาหารเยน็ / ทําภารกิจสวนตัว / ทําภารกิจดูแลบาน 

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมรู รัก สามัคคี : Crisis Management and Survival Camp 

โดย คณะวิทยากรจากเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 

วันอังคารท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศนูยกสิกรรมธรรมชาติชุมชนตนน้ํานาน อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. กิจกรรมรับอรุณเพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะขาราชการยุคใหม 

โดย นายวิมล มีปลอด และนายนรากร พิมล วิทยากรเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.  ทําภารกิจสวนตัว / ทําภารกิจดูแลบาน 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เคารพธงชาติ / รับประทานอาหารเชา 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมรู รัก สามัคคี : Crisis Management and Survival Camp (ตอ) 

โดย คณะวิทยากรจากเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. กิจกรรมรู รัก สามัคคี : Crisis Management and Survival Camp (ตอ) 

โดย คณะวิทยากรจากเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. เคารพธงชาติ / รับประทานอาหารเยน็ / ทําภารกิจสวนตัว / ทําภารกิจดูแลบาน 

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมสะทอนการเรียนรู 

โดย นายกรุง ศรีเมือง วิทยากรศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง  

นายนรากร พิมล วิทยากรเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ และวิทยากรสํานักงาน ก.พ. 



๖ 
 

วันพุธท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติชุมชนตนน้ํานาน อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. กิจกรรมรับอรุณ เพ่ือเสรมิสรางคุณลักษณะขาราชการยุคใหม 

โดย นายวิมล มีปลอด วิทยากรเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 

และนายกรุง ศรีเมือง วิทยากรศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.  ทําภารกิจสวนตัว / ทําภารกิจดูแลบาน 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เคารพธงชาติ / รับประทานอาหารเชา 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการวางแผนยุทธศาสตรการขับเคลื่อนศาสตรพระราชา  

โดย คณะวิทยากรจากเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการวางแผนยุทธศาสตรกรขับเคลื่อนศาสตรพระราชา (ตอ)  

โดย คณะวิทยากรจากเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. กิจกรรมเรียนรูวัฒนธรรมนาน 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. เคารพธงชาติ / รับประทานอาหารเยน็ / ทําภารกิจสวนตัว / ทําภารกิจดูแลบาน 

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมเรียนรูวัฒนธรรมไทลื้อ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศนูยกสิกรรมธรรมชาติชุมชนตนน้ํานาน อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ทําภารกิจสวนตัว / ทําภารกิจดูแลบาน และกิจกรรมรับอรณุ 

เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะขาราชการยุคใหม 

โดย นายวิมล มีปลอด วิทยากรเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 

และนายกรุง ศรีเมือง วิทยากรศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง 

๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเชา 

๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เดินทางไปสถานีรถไฟเดนชัย จังหวัดแพร 

๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๒.๓๙ – ๑๙.๒๕ น. เดินทางกลับโดยรถไฟดวนพิเศษ ชั้นท่ี ๒ นั่งปรับอากาศ ขบวนท่ี ๘ (เชียงใหม-กรุงเทพ) 

ปลายทางสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลําโพง) 

๑๙.๓๐ น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ 

วันศุกรท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม ๑ ช้ัน ๙ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. สรุปกิจกรรม และสะทอนการเรียนรู โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ. 

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.  ชีแ้จงผลการประเมินสมรรถนะ และการพัฒนาตนเอง โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ. 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. พิธีปดการอบรมสัมมนารวมกัน และมอบเกียรติบัตร โดย เลขาธิการ ก.พ. 

หมายเหตุ: 

๑. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

๒. วันท่ี ๒๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ พักรับประทานอาหารวาง ระหวางเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๕ น. 

หรือตามความเหมาะสม 


