วันศุกร์ที่
๑๐ พ.ย. ๖๐

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
พุทธวิถีของการทางาน
การปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุข
พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทโธ , ดร. (วงค์ใส)
ของประชาชนและประเทศชาติ
วัดสวนดอก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่
ทักษะการตัดสินใจ
นายแพทย์ณรงค์เดช พิพัฒน์ธนวงศ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสันกาแพง

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐น.

หมายเหตุ : ๑. แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็น ๕ กลุ่ม ๆ ละ ๑๔ – ๑๕ คน
๒. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

กิจกรรมเข้าค่าย
เพื่อเสริมสร้างวินัย สามัคคี ทางานเป็นทีม และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม การตรงต่อเวลา : กรมรบพิเศษที่ ๕
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐
การปฏิบัติตนและการแต่งกายเข้าร่วม
พระราชพิธีและพิธีการต่างๆ
ของทางราชการ
คุณธีรวุฒิ แก้วฟอง
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
เตรียมกิจกรรม กลุ่มย่อย :
ข้าราชการไทยหัวใจ บริการที่ดี
อาจารย์ ดร. ปลื้มจิต โชติกะ
รองผู้อานวยการ
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

การพัฒนาบุคลิกภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับประทานอาหารเย็น

เรื่อง ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ : การสร้างทีมงานและเครือข่าย
อาจารย์วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์
รองผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

รับประทานอาหารกลางวัน

รับประทานอาหารเช้า
กิจกรรมหน้าเสาธง

วันพฤหัสบดีที่
๙ พ.ย. ๖๐

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ปฐมนิเทศหลักสูตร
ชี้แจงกฎระเบียบของวิทยาลัย
ชี้แจงแบบประเมิน
อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ยืนนาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ

กิจกรรมเข้าค่าย
เพื่อเสริมสร้างวินัย สามัคคี ทางานเป็นทีม และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม การตรงต่อเวลา : กรมรบพิเศษที่ ๕

วันอังคารที่
๗ พ.ย. ๖๐

วันพุธที่
๘ พ.ย. ๖๐

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
พิธีเปิดการอบรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๑

นาเสนอสิ่งดีดีที่อยากบอกและนาเสนอสรุปผลการเรียนรู้
ประจาวัน

วันจันทร์ที่
๖ พ.ย. ๖๐

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน

วัน / เดือน / ปี

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๑๕– ๐๘.๓๐ น.

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

สรุปการเรียนรู้
กลุ่มที่ ๑ – ๕

วินัยและกฎระเบียบ สิทธิสวัสดิการ ที่สาคัญสาหรับข้าราชการใหม่
นายแพทย์ปรีชา สิริจิตราภรณ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอยสะเก็ด

อบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ (แก้ไข ๙ ต.ค. ๖๐)

การพัฒนาศักยภาพในตน
อาจารย์วราพร วันไชยธนวงศ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ และ คณะ
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
ประเมินผลการอบรมนาเสนอ
ผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
พิธีปิดการอบรมพร้อม
มอบใบประกาศนียบัตร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ ๑

หมายเหตุ : ๑. แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็น ๕ กลุ่ม ๆ ละ ๑๔ – ๑๕ คน
๒. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
: ห้วยฮ่องไคร้

การสื่อสารในองค์กรภาครัฐ
ดร.ทรงยศ คาชัย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สรุปการเรียนรู้
กลุ่มที่ ๑ – ๕
รับประทานอาหารเย็น

การสร้างแรงบันดาลใจ สู่การทางานสาธารณะอย่างมีชีวิตชีวา
อาจารย์ ดร.ประมวล เพ็งจันทร์
รับประทานอาหารกลางวัน

วันพฤหัสบดีที่
๑๖ พ.ย. ๖๐

กิจกรรมหน้าเสาธง

รับประทานอาหารเช้า

วันพุธที่
๑๕ พ.ย. ๖๐

แนวทางประพฤติปฏิบัติตนเพื่อร่วมสร้างระบบบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี :
ชุมชนต้นแบบ อบต.ดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วัฒนธรรมองค์การที่สาคัญทางการบริหาร
ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
การดูแลผู้ป่วยจิตเวช
ไข้เลือดออกและการดูแล
แพทย์หญิงนิภาพรรณ พรมอุทัย
โรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาลสวนปรุง

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
: ห้วยฮ่องไคร้

วันอังคารที่
๑๔ พ.ย. ๖๐

วันศุกร์ที่
๑๗ พ.ย. ๖๐

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

นาเสนอสิ่งดีดีที่อยากบอกและนาเสนอสรุปผลการเรียนรู้
ประจาวัน

วันจันทร์ที่
๑๓ พ.ย. ๖๐

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐น.

๐๘.๑๕– ๐๘.๓๐ น.

วัน / เดือน / ปี

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ซ้อมรับ
ใบประกาศฯ

การพัฒนาศักยภาพในตน
อาจารย์วราพร วันไชยธนวงศ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ และ คณะ

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
พิธีปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการ

อบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ (แก้ไข ๙ ต.ค. ๖๐)

