กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร : คณะทำงำน Change for Good ของกระทรวงมหำดไทย
หลักสูตร "ผู้นำกำรขับเคลื่อนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน"
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ระหว่ำงวันที่ ๖ – ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕
ณ ศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนนครนำยก จังหวัดนครนำยก
***************************
วันที่ ๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ (การแต่งกาย : ช/ญ กางเกงขายาว เสื้อผ้าไทย รองเท้าผ้าใบ ในวิชาทัศนศึกษาตัวอย่างความสาเร็จพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ เตรียมหมวกกันแดด)
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน/ตรวจคัดกรอง/ถ่ายรูป/ทาประวัติลงหนังสือรุ่น/เก็บของเข้าที่พัก
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
แนะนาตัว/กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์/ความคาดหวัง/ฝากตาแหน่ง+อายุ/
เลือกผู้นา/มอบภารกิจดูแลบ้าน
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
พิธีเปิด/บรรยายหัวข้อวิชา ทาไมต้อง "Change for Good"
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ทัศนศึกษาตัวอย่างความสาเร็จพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ศพช.นครนายก (ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก)
๑๙.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ เหลียวหลัง-แลหน้า แบ่งกลุ่มถอดบทเรียนจากสิ่งที่ผ่านมา
หัวข้อ ๑๓๐ ปี แห่งการ "บาบัดทุกข์ บารุงสุข" ของกระทรวงมหาดไทย
(รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล)
วันที่ ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ (การแต่งกาย : ช/ญ กางเกงขายาว (กางเกงวอร์มพร้อมลุย) เสื้อผ้าไทย รองเท้าผ้าใบ
หมวกกันแดด)
เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ ทฤษฎีใหม่ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้า ป่า สู่
การพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ (ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก)
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
กิจกรรมหน้าเสาธง/รับประทานอาหารเช้า/ภารกิจตามกลุ่ม
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่รูปธรรมความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SEP to SDGs) (อาจารย์คณิต ธนูธรรมเจริญ)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ฟังบรรยาย/ทัศนศึกษาเชิงประจักษ์/แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
หัวข้อ ทฤษฎีบันได ๙ ขั้น สู่ความพอเพียง (อาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินทร์)
๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
แบ่งกลุ่มสารวจเส้นทาง บันได ๙ ขั้น สู่ความพอเพียง/แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ
ฐานเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง (ทีมวิทยากรศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ)
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
กิจกรรมหน้าเสาธง/รับประทานอาหารเย็น/ภารกิจตามกลุ่ม
๑๙.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.
พื้นฐานการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติตาม
หลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
(รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล)
หมายเหตุ กาหนดการและรายละเอียดเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-๒วันที่ ๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ (การแต่งกาย : ช/ญ กางเกงขายาว (กางเกงวอร์มพร้อมลุย) เสื้อผ้าไทย รองเท้าผ้าใบ
หมวกกันแดด)
เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ พัฒนา ๓ ขุมพลัง "พลังกาย พลังปัญญา พลังใจ"
กิจกรรมรับอรุณ ณ สันเขื่อนขุนด่านปราการชล (ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก)
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
กิจกรรมหน้าเสาธง/รับประทานอาหารเช้า/ภารกิจตามกลุ่ม
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของการร่วมทุน ๓ ภาคี
ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน (อาจารย์ชยดิฐ หุตานุวัชร์)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการ "จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี"
(ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก)
๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการ "จิตอาสาภัยพิบัติ หาอยู่ หากิน"
(ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก)
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
กิจกรรมหน้าเสาธง/รับประทานอาหารเย็น/ภารกิจตามกลุ่ม
๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
ถอดบทเรียนกิจกรรม
๒๐.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ การกาหนดพื้นที่เป้าหมายการขับเคลื่อนงานสู่รูปธรรม
ความสาเร็จในการ "บาบัดทุกข์ บารุงสุข"
(รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล)
วันที่ ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ (การแต่งกาย : ช/ญ ชุดผ้าไทย)
เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรปู ประเทศสู่การปฏิบัติ
(ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล)
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.
ทาบุญใส่บาตร/กตัญญูต่อสถานที่
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
กิจกรรมหน้าเสาธง/รับประทานอาหารเช้า/ภารกิจตามกลุ่ม
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ กิจกรรมวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานสู่รูปธรรม
ความสาเร็จในการ "บาบัดทุกข์ บารุงสุข" (ศ.ดร.สุรินทร์ คาฝอย)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ นาเสนอแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานสู่รูปธรรมความสาเร็จ
ในการ "บาบัดทุกข์ บารุงสุข" (ปลัดกระทรวง+ผู้บริหารระดับสูง)
๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
พิธีปิดการอบรม/มอบนโยบาย/มอบใบปัญญาบัตร
(ปลัดกระทรวง+ผู้บริหารระดับสูง)
*******************************
หมายเหตุ กาหนดการและรายละเอียดเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

