
ก าหนดการ 
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

หลักสูตร การเป็นข้าราชการท่ีดี รุ่นท่ี 24 
             ช่วงท่ี 1 ระหว่างวันจันทร์ท่ี 14 – วันศุกร์ท่ี 18 มกราคม 2562  

   ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี 
             ช่วงท่ี 2 ระหว่างวันจันทร์ท่ี 21  – วันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม 2562  
                      ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี 
วัน เดือน ปี/เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ 

วันจันทร์ท่ี 14 มกราคม 2562 (กทม. – จ.ระยอง) 
06.๐0 – 07.๐๐ น. ลงทะเบียน ทางด้านทิศใต้ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากร
กระทรวงยุติธรรม 

๐7.00 – 12.00 น. ออกเดินทางไป จ.ระยอง  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.๐0 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม นายชัยวัฒน์ ศิริโต และคณะ 

16.00 – 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

17.00 – 21.๐0 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม (ต่อ) นายชัยวัฒน์ ศิริโต และคณะ 

วันอังคารท่ี 15 มกราคม 2562 (จ.ระยอง) 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า  

08.00 – 09.00 น. 
ลงทะเบียน / ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ และทดสอบ
ประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรม (pre-test) 

เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากร  
กระทรวงยุติธรรม 

09.00 – 12.00 น. เสวนา หัวข้อ “การขับเคลือ่นภารกจิกระทรวงยุติธรรม” 

ผู้ร่วมเสวนา 
๑. นายธวัชชัย ไทยเขียว 
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
๒. นายนัสที ทองปลาด 
ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางระยอง 
๓. นางวีรา น้ าแก้วเงิน 
ผู้ อ า น วยก า ร ส า นั ก ง านบั ง คั บ ค ดี    
จังหวัดระยอง 
ผู้ด าเนินการเสวนา 
นางสาวปทิตตา โฉมประดิษฐ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถาบันพัฒนาบุ คล ากร กระทรว ง
ยุติธรรม 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.30 – 1๖.30 น. 
กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ : จิตอาสาท าดีด้วยใจ    
ณ ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งที่ ๑ 
(ระยอง) จ.ระยอง 

วิทยากรส านั ก ง านบริห ารจั ดกา ร
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งที่ ๑ (ระยอง) 
จ.ระยอง 

1๗.30 – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น  



 

วัน เดือน ปี/เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ 

วันพุธท่ี 16 มกราคม 2562 (จ.ระยอง) 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า  

0๘.00 น. ออกจากโรงแรม จงัหวัดระยอง  

09.๐0 – 12.00 น. 
ศึกษาดูงาน “การบริหารงานราชทัณฑ์ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม” 
ณ เรือนจ ากลางระยอง จังหวัดระยอง 

วิทยากรเรือนจ ากลางระยอง 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.00 น. 
ศึกษาดูงานด้าน “การน้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงมาใช้ในเรือนจ า” ณ เรือนจ าช่ัวคราวเขาไม้แก้ว 
จังหวัดระยอง 

วิทยากรเรือนจ าช่ัวคราวเขาไม้แก้ว  

16.00 – 17.00 น. เดินทางกลับโรงแรมที่พัก  

17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

18.00 – 19.00 น. กิจกรรมจิตอาสาท าดีด้วยใจ 
เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากร  
กระทรวงยุติธรรม 

วันพฤหัสบดีท่ี 17 มกราคม 2562 (จ.ระยอง) 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า   

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวง
ยุติธรรม 

09.00 – 12.00 น. กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ นายไกรวิทย์ กุลวัฒโนทัย และคณะ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.00 น. กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ (ต่อ) นายไกรวิทย์ กุลวัฒโนทัย และคณะ 

17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

18.00 – 21.00 น. กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ (ต่อ) นายไกรวิทย์ กุลวัฒโนทัย และคณะ 

วันศุกร์ท่ี 18 มกราคม 2562 (จ.ชลบุรี) 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า  

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวง
ยุติธรรม 

09.00 – 12.00 น. 
ศึกษาดูงาน “Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ 24 ช่ัวโมง”    
ณ ส านักงานยุติธรรมจงัหวัดชลบรุี 

วิทยากรส านักงานยุติธรรมจงัหวัดชลบุร ี

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 15.00 น. สรปุและประเมินผลโครงการ ช่วงที่ 1 
เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากร  
กระทรวงยุติธรรม 

๑5.๐๐  เดินทางกลับกระทรวงยุติธรรม  
 

หมายเหต ุ      - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.  
         - ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  



วัน เดือน ปี/เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ 

วันจันทร์ท่ี 21 มกราคม 2562 (ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี) 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  
เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากร
กระทรวงยุติธรรม 

08.30 – 09.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 

09.00 – 12.00 น. 
บรรยาย หัวข้อ “ปรัชญา อุดมการณ์ และหลกัปฏิบัตริาชการ 
แบบอย่างที่ดีของข้าราชการ” 

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.00 น. 
เสวนา หัวข้อ “คุณลักษณะข้าราชการไทย ๔.๐ และ        
จิตบรกิารของการท างานภาครัฐ” 

ผู้ร่วมเสวนา 
1. นายชีวีวัฒน์ หวานอารมย์ นักวิชาการ
ยุติธรรมช านาญการ ส านักงานคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2. นายธวัชชัย บุญศิริ 
นักทัณฑวิทยาช านาญการ เรือนจ ากลางระยอง  
ผู้ด าเนินการเสวนา 
นางสาวปทิตตา โฉมประดิษฐ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล
สถาบันพฒันาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. จัดท าสรุปรายงานกลุ่ม ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 

วันอังคารท่ี 22 มกราคม 2562 (ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี) 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  
เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากร
กระทรวงยุติธรรม 

08.30 – 09.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 

09.00 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการ” 
นางวิยะดา วรธนานันท์  
นางสาวสริิรัตน์ สมัพันธ์ยุทธ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการ” 
นางวิยะดา วรธนานันท์  
นางสาวสริิรัตน์ สมัพันธ์ยุทธ 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. จัดท าสรุปรายงานกลุ่ม ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 

วันพุธท่ี 23 มกราคม 2562 (ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี) 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากร
กระทรวงยุติธรรม 

08.30 – 09.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 

09.00 – 12.00 น. 
บรรยาย หัวข้อ “การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต      
ในภาครัฐ” 

วิทยากรจากส านักงาน ป.ป.ช. 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

๑3.๐๐ – ๑5.๐๐ น. บรรยาย หัวข้อ “สวัสดิการข้าราชการ” วิทยากรจากกรมบญัชีกลาง 

15.00 – 16.00 น. กิจกรรมกลุม่สรุปผลการเรียนรู้  ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 



 

วันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม 2562 (ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี) 

08.00 – 08.30 น. 
ลงทะเบียน  
(แต่งเครือ่งแบบสกีากี/ชุดปฏิบัติการ)  

เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากร
กระทรวงยุติธรรม 

08.30 – 0๙.๐0 น. ซักซ้อมพิธีปิดการฝกึอบรม 
เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากร
กระทรวงยุติธรรม 

๐๙.00 – 1๑.00 น. น าเสนอผลการเรียนรู้ ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 

1๑.00 – 12.๐0 น. 
สะท้อนผลการเรียนรู้และทดสอบประเมินความรูห้ลังการ
ฝึกอบรม (Post - test) 

เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากร
กระทรวงยุติธรรม/ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 

1๒.๐0 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

1๓.30 – 1๔.30 น. 
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายและความคาดหวังของ
ผู้บริหารต่อข้าราชการกระทรวงยุติธรรม” 

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

1๔.30 – 1๕.30 น. 
พิธีมอบประกาศนียบัตรแกผู่้ส าเรจ็การฝกึอบรม  
และปิดการฝกึอบรม 

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

1๕.30 – 1๖.30 น. สรปุและประเมินโครงการ 
เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากร
กระทรวงยุติธรรม 

 

หมายเหต ุ      - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.  
         - ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

 

 

 


