สิไงทีไสงมาดຌวย ํ
กำหนดกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรสรຌำงผูຌนำหงกำรปลี่ยนปลง
ตำมกรอบกำรปฏิรูปประทศ ยุทธศำสตร์ชำติ ละกำรสรຌำงควำมสำมัคคีปรองดอง ิป.ย.ป. ๎ี
รุนที่ ๑
ที่
วันที่
ดือนกุมภำพันธ์ ๎๑๒๎
ํ
ศุกร์ ๎๎

๎

พฤหัสบดี
๎๔

ดือนมีนำคม ๎๑๒๎
๏
ศุกร์ ํ

ชຌำ ิ์๔.๏์ - ํ๎.์์ น.ี

บำย ิํ๏.์์ - ํ๓.์์ น.ี

การปฐมนิทศหลักสูตร ป.ย.ป. ๎
หຌองวีนัส ชัๅน ๏ รงรมมิราคิล กรนด์

การรียนรูຌจากบบประมินบุคลิกภาพ
ของตละบุคคล รูปบบการสนทนา
ละการสรຌางรงจูง฿จ
หຌองวีนัส ชัๅน ๏ รงรมมิราคิล กรนด์
กิจกรรมการพัฒนานยบายสาธารณะ
สูการปฏิบัติชิงนวัตกรรม ระยะทีไ ํ
Lead the Leaders : Policy VUCA Matrix
รงรมเมดຌา กรนด์ ทวารวดี นครปฐม

กิจกรรม Workshop จาะจุดขใง
ณ หຌอง ๏ํํ์ อาคาร ๏ สานักงาน ก.พ.

กิจกรรมการพัฒนานยบายสาธารณะ
กิจกรรมการพัฒนานยบายสาธารณะ
สูการปฏิบัติชิงนวัตกรรม ระยะทีไ ํ
สูการปฏิบัติชิงนวัตกรรม ระยะทีไ ํ
Lead the Leaders : การนาสนอ VUCA
Lead the Leaders : Policy Direction &
Matrix Development
Game Changing
รงรมเมดຌา กรนด์ ทวารวดี นครปฐม
รงรมเมดຌา กรนด์ ทวารวดี นครปฐม
๐
สาร์ ๎
กิจกรรมการพัฒนานยบายสาธารณะ
กิจกรรมการพัฒนานยบายสาธารณะ
สูการปฏิบัติชิงนวัตกรรม ระยะทีไ ํ
สูการปฏิบัติชิงนวัตกรรม ระยะทีไ ํ
Lead the Leaders : การพัฒนารูปบบ
Lead the Leaders : การพัฒนา
การทางานพืไอป็น Agile Government
Collaboration Mapping
for Agile Community
รงรมเมดຌา กรนด์ ทวารวดี นครปฐม
รงรมเมดຌา กรนด์ ทวารวดี นครปฐม
*หมำยหตุ : กิจกรรมการพัฒนานยบายสาธารณะสูการปฏิบัติชิงนวัตกรรม ระยะทีไ ํ Lead the Leaders
ป็นกิจกรรมบบอยูประจา฿นตางจังหวัด
ดือนมษำยน ๎๑๒๎
๑ พฤหัสบดี
กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอ
กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอ
๐
สรຌางการปลีไยนปลง : ทคนิคการคຌชพืไอ
สรຌางการปลีไยนปลง : ทคนิคการคຌชพืไอ
หรือ
ผลลัพธ์สูความสารใจ ละการป็น ตຌนบบ ผลลัพธ์สูความสารใจ ละการป็น ตຌนบบ
จันทร์
ิMentorี ฿นการทางาน
ิMentorี ฿นการทางาน
๎๎
รงรมมิราคิล กรนด์ คอนวนชัไน
รงรมมิราคิล กรนด์ คอนวนชัไน

ที่
๒

วันที่
ศุกร์ ๑

ชຌำ ิ์๔.๏์ - ํ๎.์์ น.ี
บำย ิํ๏.์์ - ํ๓.์์ น.ี
Project Day ครัๅงทีไ ํ
Project Day ครัๅงทีไ ํ
รงรมมิราคิล กรนด์ คอนวนชัไน
รงรมมิราคิล กรนด์ คอนวนชัไน
๓
ศุกร์ ๎๏
Project Day ครัๅงทีไ ๎
Project Day ครัๅงทีไ ๎
รงรมมิราคิล กรนด์ คอนวนชัไน
รงรมมิราคิล กรนด์ คอนวนชัไน
๔
จันทร์
การพัฒนาสมรรถนะดຌานดิจิทัลพืไอสนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะดຌานดิจิทัลพืไอสนับสนุน
๎๕
การผลักดันนยบาย : กลยุทธ์การทาดิจิทัล
การผลักดันนยบาย : กลยุทธ์การทาดิจิทัล
ทรานส์ฟอร์มมชัไน฿นดຌานปฎิบัติ ิDigital
ทรานส์ฟอร์มมชัไน฿นดຌานปฎิบัติ ิDigital
Transformation Strategy in Actions)
Transformation Strategy in Actions)
ณ หอสุขุมนัยประดิษฐ สานักงาน ก.พ.
ณ หอสุขุมนัยประดิษฐ สานักงาน ก.พ.
๕
อังคาร
การพัฒนาสมรรถนะดຌานดิจิทัลพืไอสนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะดຌานดิจิทัลพืไอสนับสนุน
๏์
การผลักดันนยบาย : กลยุทธ์การทาดิจิทัล
การผลักดันนยบาย : กลยุทธ์การทาดิจิทัล
ทรานส์ฟอร์มมชัไน฿นดຌานปฎิบัติ ิDigital
ทรานส์ฟอร์มมชัไน฿นดຌานปฎิบัติ ิDigital
Transformation Strategy in Actions)
Transformation Strategy in Actions)
ณ หอสุขุมนัยประดิษฐ สานักงาน ก.พ.
ณ หอสุขุมนัยประดิษฐ สานักงาน ก.พ.
หมายหตุ : กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌางการปลีไยนปลง : ทคนิคการคຌชพืไอผลลัพธ์สูความสารใจ
ละการป็น ตຌนบบ ิMentorี ฿นการทางาน สามารถลือกวันฝึกอบรม ป็นวันทีไ ๐ มษายน ๎๑๒๎
หรือ วันทีไ ๎๎ มษายน ๎๑๒๎ เดຌ
ดือนพฤษภำคม ๎๑๒๎
ํ์ พฤหัสบดี กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌาง กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌาง
๎
การปลีไยนปลง : Executive Coaching
การปลีไยนปลง : Executive Coaching
ครัๅงทีไ ํ ิจานวน ๒ คนี
ครัๅงทีไ ํ ิจานวน ๒ คนี
หຌอง ๏๑์ํ ละ หຌอง ๏๑์๎ อาคาร ๏
หຌอง ๏๑์ํ ละ หຌอง ๏๑์๎ อาคาร ๏
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.
ํํ
ศุกร์ ๏
กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌาง กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌาง
การปลีไยนปลง : Executive Coaching
การปลีไยนปลง : Executive Coaching
ครัๅงทีไ ํ ิจานวน ๒ คนี
ครัๅงทีไ ํ ิจานวน ๒ คนี
หຌอง ๏๑์ํ ละ หຌอง ๏๑์๎ อาคาร ๏
หຌอง ๏๑์ํ ละ หຌอง ๏๑์๎ อาคาร ๏
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.
ํ๎ พฤหัสบดี กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌาง กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌาง
๕
การปลีไยนปลง : Executive Coaching
การปลีไยนปลง : Executive Coaching
ครัๅงทีไ ํ ิจานวน ๏ คนี
ครัๅงทีไ ํ ิจานวน ๏ คนี
หຌอง ๏๑์ํ ละ หຌอง ๏๑์๎ อาคาร ๏
หຌอง ๏๑์ํ ละ หຌอง ๏๑์๎ อาคาร ๏
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.

ที่
ํ๏

วันที่
ศุกร์ ํ์

ชຌำ ิ์๔.๏์ - ํ๎.์์ น.ี
กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌาง
การปลีไยนปลง : Executive Coaching
ครัๅงทีไ ํ ิจานวน ๏ คนี
หຌอง ๏๑์ํ ละ หຌอง ๏๑์๎ อาคาร ๏
สานักงาน ก.พ.

บำย ิํ๏.์์ - ํ๓.์์ น.ี
กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌาง
การปลีไยนปลง : Executive Coaching
ครัๅงทีไ ํ ิจานวน ๎ คนี
หຌอง ๏๑์ํ ละ หຌอง ๏๑์๎ อาคาร ๏
สานักงาน ก.พ.

ดือนมิถุนำยน ๎๑๒๎
ํ๐ พฤหัสบดี กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌาง กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌาง
๎์
การปลีไยนปลง : Executive Coaching
การปลีไยนปลง : Executive Coaching
ครัๅงทีไ ๎ ิจานวน ๒ คนี
ครัๅงทีไ ๎ ิจานวน ๒ คนี
หຌอง ๏๑์ํ ละ หຌอง ๏๑์๎ อาคาร ๏
หຌอง ๏๑์ํ ละ หຌอง ๏๑์๎ อาคาร ๏
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.
ํ๑ ศุกร์ ๎ํ กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌาง กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌาง
การปลีไยนปลง : Executive Coaching
การปลีไยนปลง : Executive Coaching
ครัๅงทีไ ๎ ิจานวน ๒ คนี
ครัๅงทีไ ๎ ิจานวน ๒ คนี
หຌอง ๏๑์ํ ละ หຌอง ๏๑์๎ อาคาร ๏
หຌอง ๏๑์ํ ละ หຌอง ๏๑์๎ อาคาร ๏
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.
ํ๒ จันทร์ ๎๐ กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌาง กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌาง
การปลีไยนปลง : Executive Coaching
การปลีไยนปลง : Executive Coaching
ครัๅงทีไ ํ ิจานวน ๏ คนี
ครัๅงทีไ ํ ิจานวน ๏ คนี
หຌอง ๏๑์ํ ละ หຌอง ๏๑์๎ อาคาร ๏
หຌอง ๏๑์ํ ละ หຌอง ๏๑์๎ อาคาร ๏
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.
ํ๓ อังคาร ๎๑ กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌาง
การปลีไยนปลง : Executive Coaching
ครัๅงทีไ ๎ ิจานวน ๏ คนี
หຌอง ๏๑์ํ อาคาร ๏ สานักงาน ก.พ.
ดือนกรกฎำคม ๎๑๒๎
ํ๔ อังคาร ๎๏
การสืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวม
การสืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวม
ละความนาชืไอถือเวຌวาง฿จ
ละความนาชืไอถือเวຌวาง฿จ
หຌอง ๏ํํ์ อาคาร ๏ ชัๅน ํ สานักงาน ก.พ. หຌอง ๏ํํ์ อาคาร ๏ ชัๅน ํ สานักงาน ก.พ.
ดือนสิงหำคม ๎๑๒๎
ํ๕
ศุกร์ ๎
การพัฒนาสมรรถนะดຌานดิจิทัลพืไอสนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะดຌานดิจิทัลพืไอสนับสนุน
การผลักดันนยบาย : การจัดทาผนปฏิบัติการ การผลักดันนยบาย : การจัดทาผนปฏิบัติการ
องค์กรอัฉริยะดิจิทัล ิDigital Intelligence
องค์กรอัฉริยะดิจิทัล ิDigital Intelligence
Organization Roadmap)
Organization Roadmap)
รงรมเมดຌา กรนด์ ทวารวดี นครปฐม
รงรมเมดຌา กรนด์ ทวารวดี นครปฐม

ที่
๎์

วันที่
สาร์ ๏

ชຌำ ิ์๔.๏์ - ํ๎.์์ น.ี
บำย ิํ๏.์์ - ํ๓.์์ น.ี
กิจกรรมการพัฒนานยบายสาธารณะ
กิจกรรมการพัฒนานยบายสาธารณะ
สูการปฏิบัติชิงนวัตกรรม ระยะทีไ ๎
สูการปฏิบัติชิงนวัตกรรม ระยะทีไ ๎
Leading the Future : การนาสนอผลงาน
Leading the Future : Future
ตอยอด Collaboration Mapping
Government Taskforce
รงรมเมดຌา กรนด์ ทวารวดี นครปฐม
รงรมเมดຌา กรนด์ ทวารวดี นครปฐม
๎ํ อาทิตย์ ๐
กิจกรรมการพัฒนานยบายสาธารณะ
กิจกรรมการพัฒนานยบายสาธารณะ
สูการปฏิบัติชิงนวัตกรรม ระยะทีไ ๎
สูการปฏิบัติชิงนวัตกรรม ระยะทีไ ๎
Leading the Future : Future 7S & Citizen Leading the Future : การนาสนอ Final
Centric Government
Project Presentation
รงรมเมดຌา กรนด์ ทวารวดี นครปฐม
รงรมเมดຌา กรนด์ ทวารวดี นครปฐม
๎๎ จันทร์ ๑
การสืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวม
การสืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวม
ละความนาชืไอถือเวຌวาง฿จ : การนาสนอ
ละความนาชืไอถือเวຌวาง฿จ : การนาสนอ
ครงการพืไอรับฟังความคิดหในจากผูຌทีไมีสวน ครงการพืไอรับฟังความคิดหในจากผูຌทีไมีสวน
กีไยวขຌอง฿นภาคสวนตาง โ
กีไยวขຌอง฿นภาคสวนตาง โ
หຌองประชุม ๏ ชัๅน ๕ อาคารสานักงาน ก.พ.
หຌองประชุม ๏ ชัๅน ๕ อาคารสานักงาน ก.พ.
ิอาคาร฿หมี สานักงาน ก.พ.
ิอาคาร฿หมี สานักงาน ก.พ.
ดือนกันยำยน ๎๑๒๎
๎๏ จันทร์ ํ๒ การสัมมนาชิงปฏิบัติการผูຌผานการฝึกอบรมรม การสัมมนาชิงปฏิบัติการผูຌผานการฝึกอบรมรม
หลักสูตร ป.ย.ป. ทุกหลักสูตร ิป.ย.ป. Dayี
หลักสูตร ป.ย.ป. ทุกหลักสูตร ิป.ย.ป. Dayี
ศูนย์การประชุม อิมพใค ฟอรัไม
ศูนย์การประชุม อิมพใค ฟอรัไม
หมายหตุ : กาหนดการอาจมีการปลีไยนปลงเดຌตามความหมาะสม

กำหนดกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรสรຌำงผูຌนำหงกำรปลี่ยนปลง
ตำมกรอบกำรปฏิรูปประทศ ยุทธศำสตร์ชำติ ละกำรสรຌำงควำมสำมัคคีปรองดอง ิป.ย.ป. ๎ี
รุนที่ ๒
ที่

วันที่

ดือนกุมภำพันธ์ ๎๑๒๎
ํ
ศุกร์ ๎๎

ดือนมีนำคม ๎๑๒๎
๎
อาทิตย์
๏

๏

จันทร์ ๐

ชຌำ ิ์๔.๏์ - ํ๎.์์ น.ี

บำย ิํ๏.์์ - ํ๓.์์ น.ี

การปฐมนิทศหลักสูตร ป.ย.ป. ๎
หຌองวีนัส ชัๅน ๏ รงรมมิราคิล กรนด์

การรียนรูຌจากบบประมินบุคลิกภาพ
ของตละบุคคล รูปบบการสนทนา
ละการสรຌางรงจูง฿จ
หຌองวีนัส ชัๅน ๏ รงรมมิราคิล กรนด์

กิจกรรม Workshop จาะจุดขใง
ณ หຌอง ๏ํํ์ อาคาร ๏
สานักงาน ก.พ.

กิจกรรมการพัฒนานยบายสาธารณะ
สูการปฏิบัติชิงนวัตกรรม ระยะทีไ ํ
Lead the Leaders : Policy VUCA Matrix
รงรมเมดຌา กรนด์ ทวารวดี นครปฐม
กิจกรรมการพัฒนานยบายสาธารณะ
สูการปฏิบัติชิงนวัตกรรม ระยะทีไ ํ
Lead the Leaders : Policy Direction &
Game Changing
รงรมเมดຌา กรนด์ ทวารวดี นครปฐม
กิจกรรมการพัฒนานยบายสาธารณะสูการ
ปฏิบัติชิงนวัตกรรม ระยะทีไ ํ
Lead the Leaders : การพัฒนา
Collaboration Mapping
รงรมเมดຌา กรนด์ ทวารวดี นครปฐม

กิจกรรมการพัฒนานยบายสาธารณะ
สูการปฏิบัติชิงนวัตกรรม ระยะทีไ ํ
Lead the Leaders : การนาสนอ VUCA
Matrix Development
รงรมเมดຌา กรนด์ ทวารวดี นครปฐม
๐ อังคาร ๑
กิจกรรมการพัฒนานยบายสาธารณะสูการ
ปฏิบัติชิงนวัตกรรม ระยะทีไ ํ
Lead the Leaders : การพัฒนารูปบบ
การทางานพืไอป็น Agile Government
for Agile Community
รงรมเมดຌา กรนด์ ทวารวดี นครปฐม
*หมำยหตุ : กิจกรรมการพัฒนานยบายสาธารณะสูการปฏิบัติชิงนวัตกรรม ระยะทีไ ํ Lead the Leaders
ป็นกิจกรรมบบอยูประจา฿นตางจังหวัด
ดือนมษำยน ๎๑๒๎
๑ พฤหัสบดี ๐
กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอ
กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอ
หรือ
สรຌางการปลีไยนปลง : ทคนิคการคຌชพืไอ
สรຌางการปลีไยนปลง : ทคนิคการคຌชพืไอ
จันทร์
ผลลัพธ์สูความสารใจ ละการป็น ตຌนบบ
ผลลัพธ์สูความสารใจ ละการป็น ตຌนบบ
๎๎
ิMentorี ฿นการทางาน
ิMentorี ฿นการทางาน
รงรมมิราคิล กรนด์ คอนวนชัไน
รงรมมิราคิล กรนด์ คอนวนชัไน

ที่

วันที่

๒

ศุกร์ ๑

ชຌำ ิ์๔.๏์ - ํ๎.์์ น.ี

บำย ิํ๏.์์ - ํ๓.์์ น.ี

Project Day
Project Day
รงรมมิราคิล กรนด์ คอนวนชัไน
รงรมมิราคิล กรนด์ คอนวนชัไน
๓
ศุกร์ ๎๏
Project Day
Project Day
รงรมมิราคิล กรนด์ คอนวนชัไน
รงรมมิราคิล กรนด์ คอนวนชัไน
๔
จันทร์
การพัฒนาสมรรถนะดຌานดิจิทัลพืไอสนับสนุน
การพัฒนาสมรรถนะดຌานดิจิทัลพืไอสนับสนุน
๎๕
การผลักดันนยบาย : กลยุทธ์การทาดิจิทัล
การผลักดันนยบาย : กลยุทธ์การทาดิจิทัล
ทรานส์ฟอร์มมชัไน฿นดຌานปฎิบัติ ิDigital
ทรานส์ฟอร์มมชัไน฿นดຌานปฎิบัติ ิDigital
Transformation Strategy in Actions)
Transformation Strategy in Actions)
ณ หอสุขุมนัยประดิษฐ สานักงาน ก.พ.
ณ หอสุขุมนัยประดิษฐ สานักงาน ก.พ.
๕
อังคาร
การพัฒนาสมรรถนะดຌานดิจิทัลพืไอสนับสนุน
การพัฒนาสมรรถนะดຌานดิจิทัลพืไอสนับสนุน
๏์
การผลักดันนยบาย : กลยุทธ์การทาดิจิทัล
การผลักดันนยบาย : กลยุทธ์การทาดิจิทัล
ทรานส์ฟอร์มมชัไน฿นดຌานปฎิบัติ ิDigital
ทรานส์ฟอร์มมชัไน฿นดຌานปฎิบัติ ิDigital
Transformation Strategy in Actions)
Transformation Strategy in Actions)
ณ หอสุขุมนัยประดิษฐ สานักงาน ก.พ.
ณ หอสุขุมนัยประดิษฐ สานักงาน ก.พ.
หมายหตุ : กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌางการปลีไยนปลง : ทคนิคการคຌชพืไอผลลัพธ์สูความสารใจ
ละการป็น ตຌนบบ (Mentor) ฿นการทางาน สามารถลือกวันฝึกอบรม ป็นวันทีไ ๐ มษายน ๎๑๒๎
หรือ วันทีไ ๎๎ มษายน ๎๑๒๎ เดຌ
ดือนพฤษภำคม ๎๑๒๎
ํ์ พฤหัสบดี๕ กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌางการ กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌางการ
ปลีไยนปลง : Executive Coaching
ปลีไยนปลง : Executive Coaching
ครัๅงทีไ ํ ิจานวน ๒ คนี
ครัๅงทีไ ํ ิจานวน ๒ คนี
หຌอง ๏๑์ํ ละ หຌอง ๏๑์๎ อาคาร ๏
หຌอง ๏๑์ํ ละ หຌอง ๏๑์๎ อาคาร ๏
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.
ํํ ศุกร์ ํ์ กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌางการ กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌางการ
ปลีไยนปลง : Executive Coaching
ปลีไยนปลง : Executive Coaching
ครัๅงทีไ ํ ิจานวน ๒ คนี
ครัๅงทีไ ํ ิจานวน ๒ คนี
หຌอง ๏๑์ํ ละ หຌอง ๏๑์๎ อาคาร ๏
หຌอง ๏๑์ํ ละ หຌอง ๏๑์๎ อาคาร ๏
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.
ํ๎ พฤหัสบดี กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌางการ กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌางการ
ํ๒
ปลีไยนปลง : Executive Coaching
ปลีไยนปลง : Executive Coaching
ครัๅงทีไ ํ ิจานวน ๏ คนี
ครัๅงทีไ ํ ิจานวน ๏ คนี
หຌอง ๏๑์ํ อาคาร ๏
หຌอง ๏๑์ํ อาคาร ๏
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.

ที่

วันที่

ํ๏

ศุกร์ ํ๓

ํ๒

ศุกร์ ๎๔

ชຌำ ิ์๔.๏์ - ํ๎.์์ น.ี

บำย ิํ๏.์์ - ํ๓.์์ น.ี

กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌางการ กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌางการ
ปลีไยนปลง : Executive Coaching
ปลีไยนปลง : Executive Coaching
ครัๅงทีไ ํ ิจานวน ๏ คนี
ครัๅงทีไ ํ ิจานวน ๎ คนี
หຌอง ๏๑์ํ อาคาร ๏
หຌอง ๏๑์ํ อาคาร ๏
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.
ดือนมิถุนำยน ๎๑๒๎
ํ๐ อังคาร ๎๑
กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌางการ
ปลีไยนปลง : Executive Coaching
ครัๅงทีไ ๎ ิจานวน ๎ คนี
หຌอง ๏๑์ํ อาคาร ๏
สานักงาน ก.พ.
ํ๑ พฤหัสบดี กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌางการ กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌางการ
๎๓
ปลีไยนปลง : Executive Coaching
ปลีไยนปลง : Executive Coaching
ครัๅงทีไ ๎ ิจานวน ๕ คนี
ครัๅงทีไ ๎ ิจานวน ๕ คนี
หຌอง ๏๑์ํ ละ หຌอง ๏๑์๎ อาคาร ๏
หຌอง ๏๑์ํ ละ หຌอง ๏๑์๎ อาคาร ๏
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.
กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌางการ กิจกรรมการสรຌางละพัฒนาทีมงานพืไอสรຌางการ
ปลีไยนปลง : Executive Coaching
ปลีไยนปลง : Executive Coaching
ครัๅงทีไ ํ ิจานวน ๕ คนี
ครัๅงทีไ ํ ิจานวน ๔ คนี
หຌอง ๏๑์ํ ละ หຌอง ๏๑์๎ อาคาร ๏
หຌอง ๏๑์ํ ละ หຌอง ๏๑์๎ อาคาร ๏
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.

ดือนกรกฎำคม ๎๑๒๎
ํ๓ ศุกร์ ๎๒

การสืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวม
ละความนาชืไอถือเวຌวาง฿จ
หຌอง ๏ํํ์ อาคาร ๏ ชัๅน ํ สานักงาน ก.พ.

การสืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวม
ละความนาชืไอถือเวຌวาง฿จ
หຌอง ๏ํํ์ อาคาร ๏ ชัๅน ํ สานักงาน ก.พ.

ดือนสิงหำคม ๎๑๒๎
ํ๔ ศุกร์ ํ๒
การพัฒนาสมรรถนะดຌานดิจิทัลพืไอสนับสนุน
การผลักดันนยบาย : การจัดทาผนปฏิบัติการ
องค์กรอัฉริยะดิจิทัล ิDigital Intelligence
Organization Roadmap)
รงรมเมดຌา กรนด์ ทวารวดี นครปฐม

การพัฒนาสมรรถนะดຌานดิจิทัลพืไอสนับสนุน
การผลักดันนยบาย : การจัดทาผนปฏิบัติการ
องค์กรอัฉริยะดิจิทัล ิDigital Intelligence
Organization Roadmap)
รงรมเมดຌา กรนด์ ทวารวดี นครปฐม

ที่

วันที่

ํ๕

สาร์ ํ๓

ชຌำ ิ์๔.๏์ - ํ๎.์์ น.ี

กิจกรรมการพัฒนานยบายสาธารณะ
สูการปฏิบัติชิงนวัตกรรม ระยะทีไ ๎
Leading the Future : การนาสนอผลงาน ตอ
ยอด Collaboration Mapping
รงรมเมดຌา กรนด์ ทวารวดี นครปฐม
๎์ อาทิตย์ ํ๔
กิจกรรมการพัฒนานยบายสาธารณะ
สูการปฏิบัติชิงนวัตกรรม ระยะทีไ ๎
Leading the Future : Future 7S & Citizen
Centric Government
รงรมเมดຌา กรนด์ ทวารวดี นครปฐม
๎ํ จันทร์ ํ๕
การสืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวม
ละความนาชืไอถือเวຌวาง฿จ : การนาสนอ
ครงการพืไอรับฟังความคิดหในจากผูຌทีไมีสวน
กีไยวขຌอง฿นภาคสวนตาง โ
หຌองประชุม ๏ ชัๅน ๕ อาคารสานักงาน ก.พ.
ิอาคาร฿หมี สานักงาน ก.พ.
ดือนกันยำยน ๎๑๒๎
๎ํ จันทร์ ํ๒ การสัมมนาชิงปฏิบัติการผูຌผานการฝึกอบรมรม
หลักสูตร ป.ย.ป. ทุกหลักสูตร ิป.ย.ป. Dayี
ศูนย์การประชุม อิมพใค ฟอรัไม
หมายหตุ : กาหนดการอาจมีการปลีไยนปลงเดຌตามความหมาะสม

บำย ิํ๏.์์ - ํ๓.์์ น.ี
กิจกรรมการพัฒนานยบายสาธารณะ
สูการปฏิบัติชิงนวัตกรรม ระยะทีไ ๎
Leading the Future :
Future Government Taskforce
รงรมเมดຌา กรนด์ ทวารวดี นครปฐม
กิจกรรมการพัฒนานยบายสาธารณะ
สูการปฏิบัติชิงนวัตกรรม ระยะทีไ ๎
Leading the Future : การนาสนอ Final
Project Presentation
รงรมเมดຌา กรนด์ ทวารวดี นครปฐม
การสืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวม
ละความนาชืไอถือเวຌวาง฿จ : การนาสนอ
ครงการพืไอรับฟังความคิดหในจากผูຌทีไมีสวน
กีไยวขຌอง฿นภาคสวนตาง โ
หຌองประชุม ๏ ชัๅน ๕ อาคารสานักงาน ก.พ.
ิอาคาร฿หมี สานักงาน ก.พ.
การสัมมนาชิงปฏิบัติการผูຌผานการฝึกอบรมรม
หลักสูตร ป.ย.ป. ทุกหลักสูตร ิป.ย.ป. Dayี
ศูนย์การประชุม อิมพใค ฟอรัไม

ต ร งร ยล เอยดก รปรบกจกรรม ป.ย.ป. ๒ รุน่ ท่
กิจกรรม
กิจกรรมกำรสืไอสำรพืไอสรຌำง
กำรมีสวนรวมละควำม
นำชืไอถือเวຌวำง฿จ
กิจกรรมกำรพัฒนำสมรรถนะ
ดຌำนดิจิทัลพืไอสนับสนุน
กำรผลักดันนยบำย : กำร
จัดทำรຌดมปองค์กรอัฉริยะ
ดิจิทัล ิDigital Intelligence
Organization Roadmap)

กำหนดกำรดิม
๎๐ กรกฎำคม ๎๑๒๎
หຌอง ๏๐ํ์ อำคำร ๏ ชัๅน
ํ สำนักงำน ก.พ.
วลำ ์๔.๏์ - ํ๓.์์ น.
๎ สิงหำคม ๎๑๒๎
รงรมมิรำคิล
กรนด์ คอนวนชัไน
วลำ ์๔.๏์ - ํ๓.์์ น.

กำหนดกำร฿หม
๎๏ กรกฎาคม ๎๑๒๎
หຌอง ๏ํํ์ อาคาร ๏ ชัๅน
ํ สานักงาน ก.พ.
วลำ ์๔.๏์ - ํ๓.์์ น.
๎ สิงหำคม ๎๑๒๎
รงรมเมดຌา
กรนด์ ทวารวดี นครปฐม
วลำ ์๔.๏์ - ํ๓.์์ น.

กิจกรรมกำรพัฒนำนยบำย
๏ - ๐ สิงหำคม ๎๑๒๎
๏ - ๐ สิงหำคม ๎๑๒๎
สำธำรณะสูกำรปฏิบัติชิง
รงรมมิรำคิล
รงรมเมดຌา
นวัตกรรม ระยะทีไ ๎ Leading
กรนด์ คอนวนชัไน
กรนด์ ทวารวดี นครปฐม
the Future : กำรนำสนอ
วลำ ์๔.๏์ - ํ๓.์์ น. วลำ ์๔.๏์ - ํ๓.์์ น.
ผลงำนตอยอด
Collaboration Mapping
กำรสืไอสำรพืไอสรຌำงกำรมีสวน
๑ สิงหำคม ๎๑๒๎
๑ สิงหำคม ๎๑๒๎
รวมละควำมนำชืไอถือ
รงรมมิรำคิล
หຌองประชุม ๏ ชัๅน ๙
เวຌวำง฿จ : กำรนำสนอ
กรนด์ คอนวนชัไน
อาคารสานักงาน ก.พ.
ครงกำรพืไอรับฟังควำม
ิอาคาร฿หมี
วลำ ์๔.๏์ - ํ๓.์์ น.
คิดหในจำกผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌอง
สานักงาน ก.พ.
฿นภำคสวนตำง โ
วลำ ์๔.๏์ - ํ๓.์์ น.
กิจกรรมกำรสัมมนำชิง
ปฏิบัติกำรผูຌผำนกำรฝึกอบรม
รมหลักสูตร ป.ย.ป. ทุก
หลักสูตร ิป.ย.ป. Day)

๕ กันยำยน ๎๑๒๎
รงรมมิรำคิล
กรนด์ คอนวนชัไน
วลำ ์๔.๏์ - ํ๓.์์ น.

หมำยหตุ
ปรั บ ปลีไ ย นวั น
ละสถำนทีไ

ปรับปลีไยน
สถำนทีไ

ปรับปลีไยน
สถำนทีไ

ปรับปลีไยน
สถำนทีไ

ํ๒ กันยายน ๎๑๒๎
ปรับปลีไยนวัน
ละสถำนทีไ
ศูนย์การประชุม
อิมพใค ฟอรัไม จังหวัด
นนทบุรี
วลำ ์๔.๏์ - ํ๓.์์ น.

ต ร งร ยล เอยดก รปรบกจกรรม ป.ย.ป. ๒ รุน่ ท่
กิจกรรม
กิจกรรมกำรสืไอสำรพืไอสรຌำง
กำรมีสวนรวมละควำม
นำชืไอถือเวຌวำง฿จ

กำหนดกำรดิม
กำหนดกำร฿หม
๎๒ กรกฎำคม ๎๑๒๎
๎๒ กรกฎำคม ๎๑๒๎
หຌอง ๏๐ํ์ อำคำร ๏ ชัๅน หຌอง ๏ํํ์ อาคาร ๏
ํ สำนักงำน ก.พ.
ชัๅน ํ สานักงาน ก.พ.
วลำ ์๔.๏์ - ํ๓.์์ น. วลำ ์๔.๏์ - ํ๓.์์ น.
กิจกรรมกำรพัฒนำสมรรถนะ
ํ๒ สิงหำคม ๎๑๒๎
ํ๒ สิงหำคม ๎๑๒๎
ดຌำนดิจิทัลพืไอสนับสนุน
รงรมมิรำคิล
รงรมเมดຌา
กำรผลักดันนยบำย : กำรจัดทำ
กรนด์ คอนวนชัไน
กรนด์ ทวารวดี
รຌดมปองค์กรอัฉริยะดิจิทัล
นครปฐม
วลำ ์๔.๏์ - ํ๓.์์ น.
ิDigital Intelligence
วลำ ์๔.๏์ - ํ๓.์์ น.
Organization Roadmap)

หมำยหตุ
ปรับปลีไยน
สถำนทีไ

กิจกรรมกำรพัฒนำนยบำย
สำธำรณะสูกำรปฏิบัติชิง
นวัตกรรม ระยะทีไ ๎ Leading
the Future : กำรนำสนอ
ผลงำนตอยอด Collaboration
Mapping

ปรับปลีไยน
สถำนทีไ

ํ๓ – ํ๔ สิงหำคม ๎๑๒๎
รงรมมิรำคิล
กรนด์ คอนวนชัไน
วลำ ์๔.๏์ - ํ๓.์์ น.

ํ๓ – ํ๔ สิงหำคม
๎๑๒๎
รงรมเมดຌา
กรนด์ ทวารวดี
นครปฐม
วลำ ์๔.๏์ - ํ๓.์์ น.
กำรสืไอสำรพืไอสรຌำงกำรมีสวน
ํ๕ สิงหำคม ๎๑๒๎
ํ๕ สิงหำคม ๎๑๒๎
รวมละควำมนำชืไอถือเวຌวำง฿จ
รงรมมิรำคิล
หຌองประชุม ๏ ชัๅน ๙
: กำรนำสนอครงกำรพืไอรับ
กรนด์ คอนวนชัไน
อาคารสานักงาน ก.พ.
ฟังควำมคิดหในจำกผูຌทีไมีสวน
ิอาคาร฿หมี
วลำ ์๔.๏์ - ํ๓.์์ น.
กีไยวขຌอง฿นภำคสวนตำง โ
สานักงาน ก.พ.
วลำ ์๔.๏์ - ํ๓.์์ น.
กิจกรรมกำรสัมมนำชิง
๕ กันยำยน ๎๑๒๎
ํ๒ กันยายน ๎๑๒๎
ปฏิบัติกำรผูຌผำนกำรฝึกอบรมรม
รงรมมิรำคิล
ศูนย์การประชุม
หลักสูตร ป.ย.ป. ทุกหลักสูตร
กรนด์ คอนวนชัไน
อิมพใค ฟอรัไม จังหวัด
ิป.ย.ป. Day)
วลำ ์๔.๏์ - ํ๓.์์ น.
นนทบุรี
วลำ ์๔.๏์ - ํ๓.์์ น.

ปรับปลีไยน
สถำนทีไ

ปรับปลีไยน
สถำนทีไ

ปรับปลีไยนวัน
ละสถำนทีไ

