กำหนดกำรพิธีเปิดและปฐมนิเทศ
โครงกำรพัฒนำนักบริหำรระดับสูง : ผู้บริหำรส่วนรำชกำร (นบส. ๒) รุ่นที่ ๙
วันที่ ๙ – ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ห้อง ๓๑๑๐ ชั้น ๑ อำคำร ๓ สำนักงำน ก.พ.
และโรงแรมสปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ทแอนด์สปำ จังหวัดเพชรบุรี
พิธีเปิด วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ห้อง ๓๑๑๐ ชั้น ๑ อำคำร ๓ สำนักงำน ก.พ.
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ – ๑๒.๓๐ น.
๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ลงทะเบียน (รับประทานอาหารว่าง)
วีดิทัศน์แนะนาโครงการ นบส. ๒
กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน โดย นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
พิธีเปิดโครงการ โดย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.
รู้จักหลักสูตร โดย นางจิตรา ปานอ่อน ผู้อานวยการส่วนการพัฒนานักบริหาร ๒
เพื่อนพ้องน้องพี่ โดย นบส. ๒ รุ่นที่ ๘
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไป อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงและสิ่งแวดล้อม : การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
รับประทานอาหารเย็น
เดินทางเข้าที่พักโรงแรมสปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ทแอนด์สปา และ Check in

ปฐมนิเทศ วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ทีโ่ รงแรมสปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ทแอนด์สปำ จังหวัดเพชรบุรี
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ –๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

ทิศทางหลักสูตร นบส. ๒ รุ่นที่ ๙ โดย คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
พักรับประทานอาหารว่าง
กรอบเนื้อหาหลักสูตร โดย คณะที่ปรึกษาฯ โครงการ นบส. ๒ รุ่นที่ ๙
กิจกรรมอภิปรายกลุ่ม Self Design
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมอภิปรายกลุ่ม Self Design (ต่อ)
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมร่วมคิดร่วมสร้าง : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ /Buddy Game
เตรียมตัวร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และรับประทานอาหารเย็น

-๒ปฐมนิเทศ วันเสำร์ที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ที่โรงแรมสปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ทแอนด์สปำ จังหวัดเพชรบุรี
๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

นาเสนอผลกิจกรรมกลุ่ม Self Design
- สรุปหัวข้อการเรียนรู้ในหลักสูตร
- Theme การศึกษาดูงาน
- หัวข้อการศึกษารายงานวิชาการ
สรุปกติกาในการเรียนของรุ่น
รับประทานอาหารกลางวัน
Check out
เดินทางกลับสานักงาน ก.พ. โดยสวัสดิภาพ

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

* หมำยเหตุ : กำหนดกำรอำจปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม
----------------------------------------------------------------

ข้อมูลและกำรเตรียมควำมพร้อมในพิธีเปิดและปฐมนิเทศ
กำรเดินทำง : เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ ๑ คัน
- เดินทางออกจากสานักงาน ก.พ. วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. (มอบสัมภาระให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน)
- เดินทางออกจากโรงแรมสปริงฟิลด์ แอท ซี ฯ กลับสานักงาน ก.พ. วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
สถำนที่พัก โรงแรมสปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ทแอนด์สปา อาเภอชะอา คืนวันที่ ๙ และ ๑๐ ก.พ.๒๕๖๐ (พักห้องละ ๑ ท่าน)
ห้องประชุม ห้อง Focus
กำรแต่งกำยและอื่นๆ





หมำยเหตุ

พิธีเปิด ที่สานักงาน ก.พ. โปรดแต่งกายสุภาพแบบสากล (ไว้ทุกข์)
กิจกรรมปฐมนิเทศ ที่โรงแรมสปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ทแอนด์สปา อาเภอชะอา
และเดินทางกลับ แต่งกายด้วยชุดลาลองแบบสุภาพ (ไว้ทุกข์)
หากมีโรคประจาตัวโปรดนายาที่รับประทานเป็นประจาไปด้วย

หำกมีข้อขัดข้องไม่สำมำรถเดินทำงพร้อมคณะ โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำที่

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน : นางสาวสุรีพร ภัทราพรนันท์
นางสาวพรศิริ เจริญสืบสกุล

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๔๗
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๔๘

---------------------------------------------------------------

