
การสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
“ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน 

(National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

หลักการและเหตุผล 

๑. นโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

๑.๑  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงาน
ที่เก่ียวขอ้ง เร่งรัดการจัดทําหลักสูตรระยะสั้น โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น ๒ ระดับ คือ (๑) หลักสูตร ป.ย.ป. ๑ 
สำหรับระดับหัวหน้าหน่วยงาน เช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการระดับหัวหน้าประจำ
อำเภอ และ (๒) หลักสูตร ป.ย.ป. ๒/๑ สำหรับระดับรองหัวหน้าหน่วยงาน เช่น รองอธิบดี โดยหลักสูตร
ดังกล่าว ให้มุ่งเน้นกิจกรรมระดมความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ของการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่น การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ฐานราก (Local Economy) ซ่ึงรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ให้สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกันจัดหลักสูตรระยะสั้นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว 
ให้แก่ปลัดกระทรวงและอธิบดี รองผู้ว่าราชการจังหวัด และรองอธิบดีที่มีศักยภาพที่จะดำรงตำแหน่งอธิบดี
ต่อไปในอนาคต รวมทั้งข้าราชการทหาร และข้าราชการตำรวจ ที่ดำรงตำแหน่งในระดับเทียบเท่ารองอธิบดี 
โดยให้จัดการฝึกอบรมในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งอาจเชิญนักบริหารจากภาคเอกชน
มาถ่ายทอดประสบการณ์ทางการบริหารด้วย โดยเฉพาะการฝ่าฟันปัญหาในสถานการณ์วิกฤติ  

  ๑.๒ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง 
หรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มอบหมายให้สำนักงาน ก.พ. พัฒนาและ  
จัดหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง (ป.ย.ป. ๓) เพื่อการพัฒนาและสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดย
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคการเมือง 

  ๑.๓ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ให้สำนักงาน ก.พ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางการในการดูแลและสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับทุนของรัฐบาลกลับมา
ทำงานใช้ทุน รวมถึง การให้ความสำคัญต่อการใช้ศักยภาพบุคลากรในภาครัฐให้สามารถผลิตผลงานที่มี
คุณภาพ และส่งเสริมให้ผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยกย่อง และได้รับการสนับสนุนให้ได้สร้างสรรค์
งานคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ  
 
 

 
๒. การดำเนินการ ... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 



๒ 

 

๒. การดำเนินการของสำนักงาน ก.พ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ๒.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการตามข้อสั ่งการของ
นายกรัฐมนตรี โดยการจัดหลักสูตรการพัฒนานักบริหารของส่วนราชการภายใต้กรอบการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน 
๓ หลักสูตร ทั้งนี้ ในการดำเนินการฝึกอบรม ๓ หลักสูตรข้างต้น มีผลผลิตหลักร่วมกัน คือ การจัดทำข้อเสนอเชิง
นโยบายสำหรับโครงการสำคัญ (Flagship) ภายใต้กรอบ ป.ย.ป. จำนวน ๗ โครงการ (Seven Policies in Action) 
โดยผู้เข้าอบรมจาก ๓ หลักสูตร มีส่วนร่วมในการจัดทำข้อเสนอในบทบาทและมิติที่แตกต่างกัน (เอกสารหมายเลข ๑) 

  ๒.๒ สำนักงาน ก.พ. มีกิจกรรมและโครงการในการพัฒนากำลังคนคุณภาพหลากหลายรูปแบบ
โดยมีโครงการสำคัญ ได้แก่  “โครงการข้าราชการผู ้มีผลสัมฤทธิ ์ส ูง (High Performance and Potential 
System-HiPPS)”  “หลักสูตรการพัฒนาผู ้นำคลื ่นลูกใหม่ (New Wave Leadership Program-NWL)” และ 
“โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/ Study Team)” ซึ่งที่ผ่านมาจะจัดกิจกรรม
ประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มกำลังคนคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กลุ่มกำลังคนคุณภาพใน 
ภาคราชการไทยได้มีเวทีแสดงศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์
ความรู ้กับผู ้บริหารและระหว่างกลุ ่มกำลังคนคุณภาพด้วยกัน ก่อให้เกิดความคิดเชิงต่อยอดและนำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานและภารกิจภาครัฐ อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายใน
ภาพใหญ่ระดับประเทศได้ เช่น ในปีงปบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จัดการประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อ 
“หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย : ผสานพลังคนคุณภาพเพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ” 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการรวบรวมผลงานของกำลังคนคุณภาพที่ดำเนินการภายใต้ กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ  

  ดังนั้น สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ   
จึงได้บูรณาการผลงานที่เป็นรูปธรรมของข้าราชการในหลากหลายระดับ จากหลากหลายโครงการ /กิจกรรม   
และกำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ       
เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” สำหรับ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ระดับรองอธิบดีหรือ
เทียบเท่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และกลุ่มข้าราชการกำลังคนคุณภาพ  จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน โดย      
การสัมมนาประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ อาทิ การนำเสนอตัวอย่างโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจาก     
ผู้แทนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตรของสำนักงาน ก.พ.   

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และรูปแบบที่หลากหลายในการขับเคลื่อนภารกิจงาน 

โครงการของภาครัฐตามกรอบ ป.ย.ป. จากผู ้เข้าอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. รวมทั้งกลุ ่มกำลังคนคุณภาพที่   
สำนักงาน ก.พ. ไดจ้ัดกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ  

๓.๒ เพ่ือปลูกฝัง... 



๓ 

 

๓.๒ เพื ่อปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติเชิงรุกในการสร้างความเปลี ่ยนแปลงภาครัฐโดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางให้กับข้าราชการจากทุกภาคส่วน และทุกระดับ 

๓.๓ เพื ่อเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับโครงการสำคัญ (Flagship) ๗ โครงการ  (Seven 
Policies in Action) ซึ่งเป็นผลผลิตจากหลักสูตร ป.ย.ป. ทั้ง ๓ หลักสูตร พร้อมการมอบประกาศนียบัตรสำหรับผูผ้า่น
การฝึกอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. ๒ รุ่นที่ ๕ และ ๖ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย (จำนวนโดยรวมประมาณ ๑,๐๐๐ คน) 

    ๔.๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญ : (๑) หัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง กรม หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า  (๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด  (๓) ข้าราชการ
ที่รับผิดชอบงานในกลุ่ม ป.ย.ป. ของส่วนราชการ และ (๔) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำงานเกี่ยวข้อง
หรือสนใจข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับโครงการสำคัญ (Flagship) ภายใต้กรอบ ป.ย.ป.  

    ๔.๒ ข้าราชการและพนักงานในราชการส่วนท้องถิ่น : ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 
ปลัดเทศบาลนคร และพนักงานในราชการส่วนท้องถิ่นที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับโครงการ
สำคัญ (Flagship) ภายใต้กรอบ ป.ย.ป. 

    ๔.๓ ข้าราชการกำลังคนคุณภาพ : (๑) ข้าราชการที ่ได้ร ับทุนฝึกอบรมเพื ่อการสร้าง          
นักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย (Strategist) และ ข้าราชการที ่ได้ร ับทุนฝึกอบรมสำหรับสำหรับ           
การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ ่นที่ ๑๔        
(๒) ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญ (Policy Work / Study team) ภายใต้ 
โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)  
(๓) ข้าราชการผู ้มีผลสัมฤทธิ ์ส ูง (High Performance and Potential System - HiPPS) (๔) ข้าราชการ 
ในโครงการหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave Leadership Program - NWL) รุ่นที่ ๒๒ – ๒๔  
(๕) ข้าราชการในโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) (๖) นักเรียนทุนรัฐบาลประเภทต่าง ๆ 
และ (๗) ข้าราชการกำลังคนคุณภาพกลุ่มอื่น ๆ ของส่วนราชการ 

    ๔.๔ ข้าราชการที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. ของ สำนักงาน ก.พ. และ สำนักงาน ก.พ.ร.       
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  

      
๕. วัน เวลา และสถานที่ 

วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม  
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

 

 

๖. ผลที่คาดว่า ...  



๔ 

 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ข้าราชการที่มาจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ และ

ได้ศึกษาตัวอย่างของผลงาน/โครงการที่หลากหลายรูปแบบ ในการขับเคลื่อนภารกิจ งาน โครงการของ
ภาครัฐตามกรอบ ป.ย.ป. นอกจากนี้  ข้าราชการมี Mindset ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงภาครัฐโดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากการทำงานของภาครัฐทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  

๗. งบประมาณ 
    สำนักงาน ก.พ. รับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดการสัมมนา (รวมถึงอาหารกลางวันและ

อาหารว่างในการสัมมนา) ทั้งนี้ ค่าเดินทางและค่าที่พัก (หากมี) ขอให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด 

        ๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. 
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