ร่างตารางการศึกษาอบรม
หลักสูตร “การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกากับดูแล (Regulator)
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่ 21
พิธีปฐมนิเทศและเปิดการศึกษาอบรม ณ สโมสรราชพฤกษ์คลับ
วันที่
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

เวลา
14.30 น.
15.00-16.00 น.
16.30-17.30 น.

17.45 น.

18.45 น.
19.00 น.

รายละเอียดกิจกรรม
- ลงทะเบียน
- พิธีซ้อมรับประกาศนียบัตร

- กล่าวรายงาน โดย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
- พิธมี อบประกาศนียบัตร หลักสูตร “การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกากับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน” รุ่นที่ 16-19
โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
- พิธีปฐมนิเทศและเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร “การกากับดูแลกิจการสาหรับ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกากับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน” รุ่นที่ 20 และ รุน่ ที่ 21
กล่าวเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 20 และ รุ่นที่ 21
และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์กร
กากับในอนาคต”
โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
- ถ่ายรูปที่ระลึก
- รับประทานอาหาร
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กลุ่มวิชาด้านการบริหารจัดการ ณ ......................................
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

10.00 - 12.00 น.

- บทบาทของกรรมการในการกากับดูแลกิจการและการกากับดูแลความเสี่ยงฯ
กรณีศึกษา ช่วงที่ 1
โดย หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล
12.00 - 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. - การบริหารความเสี่ยงและกรณีศึกษา โรงพยาบาล , ธนาคารกรุงไทย
โดย หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล
09.00 - 12.00 น. - การบริหารงานบุคคล CSR และการเสริมสร้าง CG ช่วงที่ 1
โดย นายมนูญ สรรค์คุณากร
12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. - การบริหารงานบุคคล CSR และการเสริมสร้าง CG ช่วงที่ 2
โดย นายมนูญ สรรค์คุณากร
09.00 - 12.00 น. - การวางแผนยุทธศาสตร์
โดย นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. - กรณีศึกษา บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
โดย นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
09.00 – 12.00 น. - สรุปบทบาทกรรมการรัฐวิสาหกิจ
โดย หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล
12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.
- เดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร
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กลุ่มวิชากฎหมาย ณ รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562

09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562

09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562

09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.

- คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
โดย ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- กฎหมายรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในโครงสร้างการบริหารภาครัฐ
โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
- บทบาทหน้าที่ของกรรมการตามกฎหมายตลาดทุน
โดย เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
โดย ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- กฎหมายเอกชนที่กรรมการภาครัฐควรรู้
โดย ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ความรับผิดทางกฎหมายของกรรมการภาครัฐ
โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ร่วมกับ ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
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กลุ่มวิชากฎหมาย ณ รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
วันที่
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

เวลา
09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

09.00 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.

รายละเอียดกิจกรรม
- กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โดย นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- งบการเงินกับการกากับดูแลกิจการ
โดย นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์
กลุ่มรัฐวิสาหกิจ
- กฎหมายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
โดย ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กลุ่มองค์การมหาชน
- สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานองค์การมหาชน
โดย นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- สคร.กับแนวนโยบายใน การกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ
โดย ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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