
หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (หลักสูตร ป.ย.ป.) 

หลักสูตรการสร้างผู้น ำแห่งกำรเปลี่ยนแปลง*  
(ส ำหรับข้ำรำชกำรรุ่นใหม่และคนรุ่นใหม่ในภำคส่วนอื่นๆ) 

หลักสูตรกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเชิงยุทธศำสตร์  
(ส ำหรับปลัดกระทรวง /อธิบดี) 

นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 31 มกราคม 2560 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม)                  
ร่วมกับส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด การจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการระดมความคิดเห็น              
และใหข้้อเสนอแนะ เพื่อการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญต่าง ๆ  ของรัฐบาล 

วัตถุประสงค์หลักสูตร ป.ย.ป. 

   เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และเข้ำใจต่อบริบทใหม่ของ      
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมกรอบกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
ปรองดอง 

   เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐในกำรขับเคลื่อน   
ประเด็นส ำคัญ ๆ ตำมยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำย
ของรัฐบำลเพื่อพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

   เพื่อปรับกระบวนกำรทำงควำมคิด (Mindset) 
สร้ำงแรงบันดำลใจ (Inspiration) และศักยภำพ
ควำมเป็นผู้น ำ (Leadership) 

หลักสูตร ป.ย.ป.1 
 
 
 คร้ังท่ี  1-2-3 วันท่ี 2  มี.ค. 2560 

หลักสูตรการสร้างผู้น ำแห่งกำรเปลี่ยนแปลง  
(ส ำหรับรองอธิบดี) หลักสูตร ป.ย.ป. 2/1 

หลักสูตรการสร้างผู้น ำแห่งกำรเปลี่ยนแปลง  
(ส ำหรับรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด) หลักสูตร ป.ย.ป. 2/2 

วันที่ 2 มีนาคม 2560  
เวลา 9.00 – 10.30 น. 

นายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
“โครงสร้างและแนวทางการบริหาร 
ราชการแผ่นดินตามกรอบ ป.ย.ป.” 

1 

2 

3 

เวลา 11.15 – 11.45 น. 
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  

(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) 
“ระบบราชการ 4.0  

กับการขับเคลื่อน ป.ย.ป.” 
  

หลักสูตร ป.ย.ป.3 

กำรประชุม  
เตรียมควำมพร้อม

(Preparation workshop) 

17 ก.พ. 2560 

หมายเหตุ  * อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร    

ณ ห้องแกรนดไ์ดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอร่ัม เมืองทองธานี 

เวลา 10.45 – 11.15 น. 
รองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ เครืองาม) 

“ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการปฏิรูป 
ประเทศตามหมวด 16 แห่งร่างรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....”  

เวลา 11.45 – 12.15 น. 
 ดร.อ าพน กิตติอ าพน ผอ.PMDU  

นายปกรณ์ นิลประพันธ์  รองผอ. PMDU 

"บทบำทหน้ำที่ของส ำนักงำน
บริหำรนโยบำยของ

นำยกรัฐมนตรี (PMDU)"  

การบรรยาย 
เปิดหลักสูตร 

กำรประชุม 
เชิงปฏิบัติกำร  

Leadership 
Development 

เดือนเมษายน 

การติดตามผล 
กำร

น ำเสนอ
ผลงำน 



ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร  
การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ได้ดังนี ้

หลักสูตร ป.ย.ป. 1 และ ป.ย.ป. 2/2 
 
 
 
 
 
 
 

www.opdc.go.th 

หลักสูตร ป.ย.ป. 2/1 
 
 
 
 
 
 
 

www.ocsc.go.th/rsr 



การจัดประชุมเปิดหลักสูตร  
“การบริหารราชการแผ่นดิน          
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง 

ความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)”  
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม  

อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี 



นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการในคราวการประชุม

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 มอบหมายให้
รองนายกรั ฐมนตรี  (นายวิษณุ   เครื องาม) ร่ วมกับ      
ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัด การจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น โดยมุ่งเน้น
กิจกรรมการระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ    
เพื่อการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอุปสรรค ของการด าเนินงาน
ตามนโยบายส าคัญต่าง ๆ  ของรัฐบาล  



หลักสูตร ป.ย.ป. ประกอบด้วย 3 หลักสูตร  
1)  หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์  

     ส ำหรับปลัดกระทรวงและอธิบดี (ป.ย.ป. 1)  

2) หลักสูตรการสร้างผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. 2) 

    2.1) หลักสูตรการสร้างผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง  

          ส ำหรับรองอธิบดี (ป.ย.ป. 2/1) 

    2.2) หลักสูตรการสร้างผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง  

          ส ำหรับรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (ป.ย.ป. 2/2) 

 

                   ท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) จึงได้รับข้อสั่งการ    
ดังกล่าวมาด าเนินการ โดยเป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกัน
ระหว่างส านักงาน ก.พ. และ ส านักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2560 

เพื่อร่วมก าหนดแนวทางในการจัดหลักสูตรฯ และมอบหมายให้ทั้ง  2 หน่วยงาน
ร่วมกันจัดท าร่างหลักสูตรฯ 



การประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนเริ่มหลักสูตร ป.ย.ป.1 (Preparation workshop) 
วันศุกร์ที่ 17 กุมภำพันธ์ 2560 เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวำยุภักษ์ 4 กระทรวงกำรคลัง  



สรุปผลกำร Workshop (Pre-training workshop) 
วันศุกร์ที่ 17 กุมภำพันธ์ 2560 เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวำยุภักษ์ 4 กระทรวงกำรคลัง  

กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

กำรพัฒนำและเตรียมคนสู่อนำคต (Human Capital) 

ก ำหนดประเด็นหลัก ในกำร 
Workshop ออกเป็น 2 เรื่อง  

• กำรปรับเปลี่ยน Mindset ให้เกิดวัฒนธรรมกำรท ำงำนร่วมกัน  
• กำรเตรียมควำมพร้อมของคนตำมวงจรชีวิต 
• กำรสร้ำงบุคคลที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำงๆ อำทิ Smart 

Officer หรือ Smart Farmer  

• กำรสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมกำรท ำงำนใหม่ที่เน้นให้
ควำมส ำคัญกับกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงกระทรวง  

• กำรวำงระบบ Successor เพื่อเลือกคนดี คนเก่งเข้ำมำรับช่วง        
ต่อจำกผู้ใหญ่ในยุคปัจจุบัน  

• กำรลดทุจริตและคอร์รัปชั่น  



การประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังที่ 1 กลุ่มที่ 1 เร่ืองการพัฒนาและเตรียมคนสู่อนาคต 
วันจันทร์ที่ 27 กุมภำพันธ์ 2560 ณ กระทรวงแรงงำน 



เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจต่อบริบทใหม่ของการบริหารราชการแผ่นดิน             
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

เพื่อปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 
และศักยภาพความเป็นผู้น า (Leadership) 

เพื่อสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ     
ในการขับเคลื่อนประเด็นส าคัญ ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล 
เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (หลักสูตร ป.ย.ป.) 

วัตถุประสงค์ 

1 

2 

3 



กำรเปิดหลักสูตร ป.ย.ป. 

หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (หลักสูตร ป.ย.ป.) 

กำรบรรยำยพิเศษ  
    เรื่อง “โครงสร้ำงและแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมกรอบ 

กำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติและกำรสร้ำงควำมสำมัคคปีรองดอง”                   
    โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ  นำยกรัฐมนตรี 

กำรบรรยำยพิเศษ  
      เรื่อง “ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และกำรปฏิรูปประเทศ  
      ตำมหมวด 16 แห่งร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ....” 
      โดย ดร.วิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี 

กำรบรรยำยพิเศษ  
      เรื่อง “ระบบรำชกำร 4.0 กับกำรขับเคลื่อน ป.ย.ป.” 
      โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย ์ รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

กำรชี้แจงบทบำทหน้ำที่ของส ำนักงำนบริหำรนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี (PMDU) 
       โดย ดร.อ ำพน กิตติอ ำพน      ผอ. PMDU 
             นำยปกรณ์ นิลประพันธ์  รอง ผอ. PMDU 



หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (หลักสูตร ป.ย.ป.) 

ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่ำและอธิบดี ประมำณ 160 คน  

 

ได้แก่ รองอธิบดหีรือเทียบเท่ำ ประมำณ 200 คน  

 

ได้แก่ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ประมำณ 110 คน  
 
ได้แก่ รองปลัดกระทรวงหรือเทยีบเทำ่ ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง  
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้บริหำรรัฐวิสำหกิจ ผู้บริหำรองค์กำรมหำชน และ
ข้ำรำชกำรทหำรและต ำรวจที่ด ำรงต ำแหนง่ผู้บงัคับบญัชำระดับสูง ประมำณ 730 คน 

ผู้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวนทั้งสิ้นประมำณ 1,200 คน  

ผู้เข้ำอบรมหลักสูตร 
ป.ย.ป. 1  

ผู้เข้ำอบรมหลักสูตร 
ป.ย.ป 2/1  

ผู้เข้ำอบรมหลักสูตร 
ป.ย.ป 2/2 

ผู้บริหำรระดับสูงของ
หน่วยงำนภำครัฐ 

ที่เกี่ยวข้อง  



การด าเนินการต่อไปของหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบ การปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (หลักสูตร ป.ย.ป.) 

การติดตามผล 
กำร

น ำเสนอ
ผลงำน 

หลักสูตรการสร้างผู้น ำแห่งกำรเปลี่ยนแปลง*  
(ส ำหรับข้ำรำชกำรรุ่นใหม่และคนรุ่นใหม่ในภำคสว่นอื่นๆ) 

หลักสูตรกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเชิงยุทธศำสตร์  
(ส ำหรับปลัดกระทรวง /อธิบดี) 

หลักสูตร ป.ย.ป.1 
 
 
 

คร้ังท่ี  1-2-3 

กำรประชุม 
เชิงปฏิบัติกำร  

Leadership 
Development 

วันท่ี 2  มี.ค. 2560 

หลักสูตรการสร้างผู้น ำแห่งกำรเปลี่ยนแปลง  
(ส ำหรับรองอธิบดี) หลักสูตร ป.ย.ป. 2/1 

หลักสูตรการสร้างผู้น ำแห่งกำรเปลี่ยนแปลง  
(ส ำหรับรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด) หลักสูตร ป.ย.ป. 2/2 

หลักสูตร ป.ย.ป.3 

การบรรยายเปิด
หลักสูตร 

กำรประชุม  
เตรียมควำมพร้อม 

17 ก.พ. 2560 เดือนเมษายน 



การบรรยายพิเศษ  
เรื่อง “โครงสร้างและแนวทางการ

บริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการ
ปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการ

สร้างความสามัคคีปรองดอง”  
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี 



Back Up 



ท่านสามารถติดตามข้อมูลหลักสูตร ป.ย.ป. และเอกสารเผยแพร่ 
ของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อสร้างความรับรู ้เขา้ใจแก่ประชาชน ได้ที่ 

หลักสูตร ป.ย.ป. 1 และ ป.ย.ป. 
2/2 

 
 
 
 
 
 
 

www.opdc.go.th 



ติดตำมประเมินผล ตำมมติของ ป.ย.ป.    และคณะกรรมกำรทั้ง 4 คณะ  

• คกก.รับฟังความคิดเห็นฯ 
• คกก. พิจารณาบูรณาการ

ข้อคิดเห็นฯ 
• คกก. จัดท าข้อเสนอ

กระบวนการฯ 
• คกก. ด้านการประชาสัมพันธ์ฯ 

กลไกประชำรัฐ 

โครงสร้างและแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ                      
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 
 

สร้ำงกำรรับรู ้

คกก.บริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
เชิงยุทธศำสตร์ 

ปฏิรูป 
(คกก.เตรียมกำรปฏิรูปประเทศ) 

ยุทธศำสตร์ 
(คกก.เตรียมกำรยุทธศำสตร์ชำติ) 

ปรองดอง 
(คกก.เตรียมกำรเพื่อสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง) 

PMDU 

ประชำสังคม รัฐ/ข้ำรำชกำร เอกชน 

• สื่อ+โซเชียลมีเดีย 
• เวทีประชำคม 

รอง นรม.     รมต./ปลัดกระทรวง 
                 (กรณีปกต)ิ 

แก้ปัญหำ/ปลดล็อค 
Function/Agenda/Area 

ป.ย.ป. 
คณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมกรอบกำรปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง  

คณะขับเคลื่อน 

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
(นายสุวิทย์ เมษนิทรีย์) 
เลขานุการ ป.ย.ป. 

ผู้อ ำนวยกำร PMDU เลขำนุกำร รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
(นำยสุวิทย์ เมษนิทรีย์) เลขำนุกำร 

เลขำธิกำร คกก.สศช. เลขำนุกำร  ปลัดกระทรวงกลำโหม เลขำนุกำร 

กรรมการ 
รองนำยกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง  
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

รอง นรม.สมคิด  รอง นรม.วิษณุ รอง นรม.ธนะศักดิ์   รอง นรม. ณรงค์ 

วำระกำรปฏิรูปที่ส ำคัญเร่งด่วน 27 วำระ  ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี  

รอง นรม.ประจิน รอง นรม. ประวิตร 



5 วาระ Thailand 4.0 

PM Agenda: 10 ประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบญัชาการ 

เตรียม 
คนไทย 

สู่ศตวรรษที่ 21 

สร้างวิสาหกจิที่
ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม 

พัฒนาเกษตร  
อุตสาหกรรมและ 

ภาคบริการเป้าหมาย 

เสริมความเข้มแข็ง 
ผ่าน 18 กลุ่มจังหวัด  

และ 76 จังหวัด 

เช่ือม 
ประเทศไทยสู่ 
ประชาคมโลก 

โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ 

โครงสร้างพื้นฐานเชิงเครือข่าย 

โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา 

โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม 

• กำรศึกษำและกระบวนกำรเรียนรู้ 
• กำรวิจัยและพัฒนำ 
• วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี 

• น  ำ/ป่ำ 
• พลังงำน 
• สิ่งแวดล้อม 

• เครือข่ำยดิจิตัล 
• เครือข่ำยคมนำคมและโลจิสติกส์ 

 

• สวัสดิกำร 
• กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม 
• สุขภำพ 

• กลไกภำครัฐ/ประชำรัฐ 
• ข้อตกลง/กติกำสำกล 
• กฎหมำย/กฎระเบียบ 

กลไก 
การบริหาร 

จัดการ 



กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ  
ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” น ำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุข และตอบสนองตอบต่อกำร
บรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ ในกำรที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนำแล้ว 
และสร้ำงควำมสุขของคนไทย  สังคมมีควำมมั่นคง เสมอภำคและ เป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบ 



ภำครัฐต้องเป็นท่ีพึ่ง 
ของประชำชนและเชื่อถือ

ไว้วำงใจได้   
Credible & Trusted 

Government 

ภำครัฐท่ีเปิดกว้ำง 
และเชื่อมโยงกัน 

Open and 
Connected 

Government 

ภำครัฐ 
ที่มีขีดสมรรถนะสูง 
Smart and High 
Performance 
Government 

Collaboration Innovation 

Digitization 

19 

ภำครัฐที่ยึด 
ประชำชนเป็นศนูย์กลำง 
Citizen-Centric and  
Service-Oriented  

Government 

ยึดหลักธรรมำภิบำลเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน  
(Better Governance, Happier Citizens) 

ระบบรำชกำร 4.0 


