
 
 
 

จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2560 มอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเร่งรัดการจัดหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)  

สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมพร้อม
ผู้บริหารระดับต่างๆ ในหลักสูตร ป.ย.ป. 1 สําหรับปลัดกระทรวง อธิบดี หลักสูตร ป.ย.ป. 2/1 สําหรับรอง
อธิบดี หรือเทียบเท่า  และหลักสูตร ป.ย.ป. 2/2 สําหรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ตามกรอบหลักสูตรเรื่อยมา 
โดยเน้นกิจกรรมการประชุมระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ของการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญต่างๆ ของรัฐบาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
และเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ คณะ

ผู้บริหารจากหลักสูตร ป.ย.ป. 1 ได้นําเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการต่อนายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี เก่ียวกับการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ (PM Agenda) ใน 2 
ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาและเตรียมคนสู่ศตวรรษ ท่ี 21 โดย มล. ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดย นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงมีแผนปฏิบัติ
การเร่งรัด (Quick Win) ได้แก่ 

แผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิรูปประเทศ : 

การพัฒนาและเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 



 
 การพัฒนาและเตรียมคน

 ก า รส นั บสนุ นส าว ไทยแ ก้มแด ง 
มีลูกเพ่ือชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ

 การเสริมสร้างการเรียนรู้โลกอาชีพ
 ในศตวรรษท่ี 21 ให้เด็กประถมและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

 การสร้าง Excellent Model School
58 แห่ง 

 การพัฒนาทักษะอาชีพให้
ผ่านระบบการเกษตรแปลงใหญ่

 การพัฒนา 21st Century Skill

 การพัฒนาแรงงานนอกระบบ ให้
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า 

 การส่งเสริมการมีงานทําท้ังในภาค
ราชการ แล ะภ าค เอกช น  
Elderly) 

 การพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

 

 

 

สูศ่ตวรรษ ที่ ๒๑ 
 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

การส นั บสนุ นส าว ไทยแ ก้มแด ง  
มีลูกเพ่ือชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ 

 การพัฒนากรอบความคิดเชิงบูรณาการ
(Public Service Collaborative Mindset
ของบุคลากรภาครัฐ

การเสริมสร้างการเรียนรู้โลกอาชีพ 
ให้เด็กประถมและ

 ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ด้ า น ดิ จิ ทั ล ข อ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล

Excellent Model School  การพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูล
ป ร ะช าช นแ ล ะกา รบ ริ ก า รภ าค รั ฐ 
(Linkage Center)

การพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่เกษตรกร
ผ่านระบบการเกษตรแปลงใหญ่ 

 การพัฒนาศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือ
ภาคธุรกิจ (Biz Porta

st Century Skill  การบริหารจัดการข้อมูลใหญ่ 
และสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
(Citizen Co-Creation) 
ภาครัฐ (Open Government Data)

การพัฒนาแรงงานนอกระบบ ให้
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า OTOP 

 
การบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องร้องทุกข์

การส่งเสริมการมีงานทําท้ังในภาค
ราชการ แล ะภ าค เอกช น  ( กลุ่ ม 

 การศึกษาและออกแบบยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาย่านนวัตกรรม หรือ 
Innovation district

การพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 การปรับปรุงกระบวนการขอใบอนุญาต
การครอบครองเครื่องกําเนิดรังสีเอกซ์

 
การจัดต้ั งศูนย์ รวบรวม
คําปรึกษาด้านสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจอย่าง
ครบวงจร (One Stop Solution

 
การจัดต้ังห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ 
(Government Lab

 
การบูรณาการแหล่งน้ําในรูปแบบประชารั

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

การพัฒนากรอบความคิดเชิงบูรณาการ 
Public Service Collaborative Mindset) 
ของบุคลากรภาครัฐ 
ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ด้ า น ดิ จิ ทั ล ข อ ง
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการ

บเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
การพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูล
ป ร ะช าช นแ ล ะกา รบ ริ ก า รภ าค รั ฐ 
Linkage Center) 
การพัฒนาศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือ

Biz Portal) 

ารจัดการข้อมูลใหญ่ (Big Data) 
และสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

Creation) จากข้อมูลเปิด
Open Government Data) 

การบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ 

การศึกษาและออกแบบยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาย่านนวัตกรรม หรือ 

district 

การปรับปรุงกระบวนการขอใบอนุญาตใน
เครื่องกําเนิดรังสีเอกซ์ 

การจัดต้ั งศูนย์ รวบรวมข้อมูลและให้
านสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจอย่าง

One Stop Solution) 

การจัดต้ังห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ 
Government Lab) 

การบูรณาการแหล่งน้ําในรูปแบบประชารัฐ 



 

ท้ังนี้ นายวิษณุ เครืองาม กล่าวว่า  “การช่วยกันคิดช่วยกันทําในเชิงบูรณาการนั้นถือเป็นวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ป.ย.ป. ทําให้ผู้บริหารมาพบปะพูดคุยกัน แม้ว่าจะเคยผ่านหลักสูตรอ่ืนมาด้วยกัน แต่หลักสูตรนี้ 

มีหัวข้อและประเด็นท่ีทุกคนต้องอุทิศตนเพ่ือให้ผู้อ่ืนต้องนําไปปฏิบัติ มากกว่าการรู้แล้วเก็บไว้   
การนําเสนอวันนี้ ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมของหลักสูตร หรือการแสดงท่ีจบลงในวันเดียว แต่สิ่งท่ีได้

เสนอจะต้องถูกถ่ายทอดลงไปสู่ ป.ย.ป. 2 หรือ 3 ต่อ และท้ายท่ีสุดแล้วต้องย้อนกลับข้ึนไปสู่คณะกรรมการ 
ป.ย.ป. ชุดใหญ่ เข้าสู่คณะรัฐมนตรี สู่คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติท่ีกําลังจะมีข้ึน เพ่ือยกร่างจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ ท้ัง 6 ด้าน โดยเฉพาะด้านการเตรียมคนสู่อนาคตและด้านการบริหารจัดการภาครัฐ”  

นอกจากนี้ นายวิษณุยังได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อผลงานท่ีได้นําเสนอในครั้งนี้ สรุปได้ว่า “การ
พัฒนาและเตรียมคนสู่ศตวรรษ ท่ี 21 ท่ีเน้นเรื่องสุขภาพ การศึกษา และทักษะ ตามท่ีเสนอนั้น จะสําเร็จได้
ต้องมีท้ัง 1) วิธีการ 2) หน่วยงานท่ีเข้ามารับช่วงต่อ รวมถึง 3) ตัวช่วย เช่น งบประมาณ พ.ร.บ. กฎระเบียบท่ีมี
ความจําเป็นต้องแก้ก็ต้องดําเนินการ และ 4) อยากให้เน้นเรื่องวินัยด้วย ซ่ึงเก่ียวพันกับกระทรวงศึกษาธิการ 
หรืออาจจะทุกกระทรวง มิฉะนั้นการพัฒนาคนจะทําได้ยาก  

สําหรับด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ขอให้เน้นเรื่องธรรมาภิบาล การไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น และการอํานวย
ความสะดวก (Ease of Doing Business) เพราะเรื่องท่ีเป็นอุปสรรค คือ 1) ข้ันตอนท่ียุ่งยาก 2) การใช้เอกสาร
มากเกินความจําเป็น 3) การติดต่อราชการใช้ระยะเวลานาน 

ท้ังยังเน้นย้ําด้วยว่า อยากให้ส่งต่อประเด็นท่ีนําเสนอในหลักสูตร ป.ย.ป.1 ไปสู่หลักสูตร ป.ย.ป.2/1 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นต่อไปนี้  

1. หากจะดําเนินการ จะหาบุคลากรมาจากท่ีใด 
2. วางแผนเรื่องงบประมาณอย่างไร 
3. เตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างไร 
4. จะปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้สนับสนุนเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง 
5. จะสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนอย่างไร  

โดยภายหลังจากการนําเสนอในครั้งนี้แล้ว ป.ย.ป. 1 จะได้มีการนําข้อเสนอไปปรับแก้ไข และเสนอแก่
นายกรัฐมนตรีต่อไป และสําหรับกิจกรรมของ ป.ย.ป. 2 จะมีการทํากิจกรรมร่วมกันของผู้เข้าร่วม ป.ย.ป. 1 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการทํางานอย่างเป็นรูปธรรมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซ่ึง สํานักงาน ก.พ. จะได้
นําไปผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ติดตามกําหนดการ ขาวสาร รายละเอียดหลักสูตรไดท่ี

www.ocsc.go.th/rsr

ติดตามกําหนดการ ขาวสาร รายละเอียดหลักสูตรไดท่ี

www.ocsc.go.th/rsr 


