
  

 

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร�างผู�นําแห�งการเปล่ียนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑)” 
(สําหรับรองอธิบดีและเทียบเท�า) 

 

ท่ีมา 

ข�อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
“มอบหมายให�รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร*วมกับสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และหน*วยงาน
ท่ีเก่ียวข�องเร*งรัดการจัดทําหลักสูตรระยะสั้น โดยแบ*งหลักสูตรออกเป5น ๒ ระดับ คือ (๑) ระดับหัวหน�า
หน*วยงาน เช*น ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู�ว*าราชการจังหวัด ข�าราชการระดับหัวหน�าประจําอําเภอ และ  
(๒) ระดับรองหัวหน�าหน*วยงาน เช*น รองอธิบดี โดยหลักสูตรดังกล*าวให�มุ*งเน�นกิจกรรมระดมความคิดเห็นและ
ให�ข�อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนหรือแก�ไขป;ญหาอุปสรรคของการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญต*าง ๆ  
ของรัฐบาล เช*น การสร�างความเข�มแข็งและยั่งยืนให�กับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)…” 

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได�มีข�อสั่งการเม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธJ ๒๕๖๐ ให�สํานักงาน ก.พ. 
สํานักงาน ก.พ.ร. ร*วมกันจัดหลักสูตรระยะสั้นตามข�อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล*าว ให�แก*ปลัดกระทรวง
และอธิบดี รองผู�ว*าราชการจังหวัด และรองอธิบดี ท่ีมีศักยภาพท่ีจะดํารงตําแหน*งอธิบดีต*อไปในอนาคต 
รวมท้ังข�าราชการทหาร และข�าราชการตํารวจ ท่ีดํารงตําแหน*งในระดับเทียบเท*ารองอธิบดี โดยให�จัดการ
อบรมในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซ่ึงอาจเชิญนักบริหารภาคเอกชนมาถ*ายทอด
ประสบการณJทางการบริหาร โดยเฉพาะการฝWาฟ;นป;ญหาในสถานการณJวิกฤติ  

สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ได�จัดประชุมหารือร*วมกันเม่ือวันท่ี ๓ กุมภาพันธJ ๒๕๖๐ และ
ได�เข�าพบรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทยJ เมษินทรียJ) เม่ือวันท่ี ๘ กุมภาพันธJ ๒๕๖๐ และวันท่ี 
๒๒ กุมภาพันธJ ๒๕๖๐ เพ่ือหารือแนวทางการออกแบบหลักสูตร โดยสํานักงาน ก.พ.ร. เป5นฝWายรับผิดชอบหลัก
ในการจัดหลักสูตรสําหรับปลัดกระทรวง อธิบดี (หลักสูตร ป.ย.ป. ๑) และรองผู�ว*าราชการจังหวัด (หลักสูตร ป.ย.ป. ๒/๒) 
ส*วนสํานักงาน ก.พ. เป5นฝWายรับผิดชอบหลักในการจัดหลักสูตรสําหรับรองอธิบดี และเทียบเท*า (หลักสูตร ป.ย.ป.๒/๑) 
โดยให�มีการประชุมเป\ดหลักสูตรพร�อมกันท้ัง ๓ หลักสูตร 

สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ได�ร*วมกันจัดการประชุมเป\ดหลักสูตร “การบริหารราชการแผ*นดิน
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรJชาติ และการสร�างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)” เม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห�องแกรนดJไดมอนดJ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยได�เชิญ ปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี 
และข�าราชการท่ีดํารงตําแหน*งท่ีเทียบเท*าจากส*วนราชการต*าง ๆ รวมท้ังผู�ว*าราชการจังหวัด ข�าราชการทหาร
และข�าราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหน*งท่ีเทียบเท*าเข�าร*วมการประชุมดังกล*าว โดยได�รับเกียรติจากพลเอก
ประยุทธJ จันทรJโอชา นายกรัฐมนตรี เป5นประธานเป\ดหลักสูตรและบรรยายพิเศษหัวข�อ “การบริหารราชการ
แผ*นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรJชาติ และการสร�างความสามัคคีปรองดอง” พร�อมด�วย 
การบรรยายพิเศษจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายสุวิทยJ เมษินทรียJ รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี และนายปกรณJ นิลประพันธJ รองผู�อํานวยการสํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) 
 

สิ่งท่ีส*งมาด�วย ๑ 



 
 
 
วัตถุประสงค-  

๑. เพ่ือเตรียมความพร�อมและเสริมสร�างสมรรถนะของผู�นําการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ 

๒. เพ่ือสร�างเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

กลุ�มเป.าหมาย  
ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ดํารงตําแหน*งบริหาร ระดับต�น (รองอธิบดีและเทียบเท*า) ท่ีได�รับการคัดเลือก

จากผู�บังคับบัญชา จํานวนประมาณ ๒๐๐ ท*าน 

เจ�าหน�าท่ีผู�ประสานงาน 

เจ�าหน�าท่ี โทรศัพท- โทรสาร 
นางปจิตา ดิศกุล ณ อยุธยา ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๘ ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
นางวัชรวีรJ นิ่มเปdา ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๑ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 
นายสุรเดช สรรเสริญ ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๖๒ ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

ไปรษณีย-อิเล็กทรอนิกส- : rsr.ocsc@gmail.com

๒ 



  

 
กําหนดการหลักสูตร “การสร�างผู�นําแห�งการเปล่ียนแปลง (ป.ย.ป.๒/๑)” 

สถานท่ี : สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

รุ�นท่ี ๑ : ประมาณ ๗๐ คน 
วันท่ี  เวลา 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
วันอาทิตยJท่ี ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๐ 

Policy Lab on Reform Issues  
“สานต�อประเด็นการปฏิรูปจาก ป.ย.ป” 

(โดย ผู�เช่ียวชาญด�านยุทธศาสตร�) 
วันจันทรJท่ี ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๖๐ 

 Building Mindset & Skill Set 
“สมรรถนะผู�นําการเปลี่ยนแปลง” 
(โดย ผู�เช่ียวชาญด�าน Leadership)           

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

Policy Lab on Reform Issues 
: ติดตามผล 

Building Mindset & Skill Set  
: ติดตามผลการพัฒนาตนเอง 

รุ�นท่ี ๒ : ประมาณ ๗๐ คน 
วันท่ี  เวลา 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
วันอาทิตยJท่ี ๓๐ 
เมษายน ๒๕๖๐ 

Policy Lab on Reform Issues  
“สานต�อประเด็นการปฏิรูปจาก ป.ย.ป” 

(โดย ผู�เช่ียวชาญด�านยุทธศาสตร�) 
วันจันทรJท่ี ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 Building Mindset & Skill Set 
“สมรรถนะผู�นําการเปลี่ยนแปลง” 
(โดย ผู�เช่ียวชาญด�าน Leadership) 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ 

Policy Lab on Reform Issues 
: ติดตามผล 

Building Mindset & Skill Set  
: ติดตามผลการพัฒนาตนเอง 

รุ�นท่ี ๓ : ประมาณ ๗๐ คน 
วันท่ี  เวลา 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
วันอาทิตยJท่ี ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

Policy Lab on Reform Issues  
“สานต�อประเด็นการปฏิรูปจาก ป.ย.ป” 

(โดย ผู�เช่ียวชาญด�านยุทธศาสตร�) 
วันจันทรJท่ี ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 Building Mindset & Skill Set 
“สมรรถนะผู�นําการเปลี่ยนแปลง” 
(โดย ผู�เช่ียวชาญด�าน Leadership)               

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ 

Policy Lab on Reform Issues 
: ติดตามผล 

Building Mindset & Skill Set  
: ติดตามผลการพัฒนาตนเอง 

ท้ังนี้ ทุกรุ�น จะมีกิจกรรมการพัฒนากระบวนทัศนJนักบริหาร ระยะเวลา ๑ วัน ซ่ึงจะแจ�งกําหนดการให�ทราบในภายหลัง 
หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

๓ 


