
การประชุมเปิดหลกัสตูร 
“การบรหิารราชการแผน่ดนิตามกรอบการปฏริปูประเทศ ยทุธศาสตรช์าต ิ

และการสรา้งความสามคัคปีรองดอง” 
(ป.ย.ป.)

วนัพฤหสับดทีี ่2 มนีาคม 2560 เวลา 07.00 – 14.30 น. 
ณ หอ้งแกรนด ์ไดมอนด ์บอลรมู อาคารอมิแพคฟอร ัม่ เมอืงทองธานี



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

หลักสูตรการสรา้งผู้น ำแห่งกำรเปลี่ยนแปลง*
(ส ำหรับข้ำรำชกำรรุ่นใหม่และคนรุ่นใหม่ในภำคส่วนอืน่ๆ)

หลักสูตรกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเชิงยุทธศำสตร์ 
(ส ำหรับปลัดกระทรวง /อธิบด)ี

นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) 
ร่วมกับส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด การจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการระดมความคิดเห็น              
และให้ข้อเสนอแนะ 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

ครั้งที่ 1-2-3วันที่ 2 ม.ีค. 2560

หลักสูตรการสรา้งผู้น ำแห่งกำรเปลี่ยนแปลง 
(ส ำหรับรองอธิบด)ีหลักสูตร ป.ย.ป. 2/1

หลักสูตรการสรา้งผู้น 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 ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม 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
เปิดหลักสตูร

กำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำร 

Leadership 
Development

เดือนเมษายน

การติดตามผล
กำร

น ำเสนอ
ผลงำน





สรปุประเด็นส าคญั       (1)

• การเดนิหนา้ประเทศตัง้แต่ปี 2556 บางเรื่องก็ตดิขัด ใหล้องพจิารณาว่าเหตุใดจงึเป็น
เช่นนั้น ถา้มองไม่เป็นปัญหาร่วมกันจะไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดต้อ้งมาพูดคุยกัน
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั

• ป.ย.ป. เป็นชือ่ทีค่รอบคลมุปัญหาตา่ง ๆ เราจะตอ้งแกไ้ขปัญหารว่มกนั ทัง้ประเทศ

• ผูบ้รหิารจะตอ้งเป็นผูน้ าแหง่การเปลีย่นแปลงของประเทศไทยใหไ้ด ้

• หลักสุตร ป.ย.ป เป็นหลักสูตรที่มีความส าคัญ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ท าการบา้น สือ่สารสองทาง โดยเก็บขอ้มลูเป็นสารัตถะ ของภาครัฐ น าประเด็นตา่ง ๆ คดิ
วา่จะท าอะไรไดบ้า้ง

• ปัญหาคืออะไรตอ้งการแกไ้ขปัญหาอย่างไร มองหาขอ้เท็จจริง หลักการขอ้มูลเชงิ
ประจักษ์ ใชห้ลักคดิใหเ้ป็นในงานที่ตนเองรับผิดชอบ สอนใหค้ดิในหลักที่ถูกตอ้ง 
ไมเ่ชน่นัน้จะถกูบดิเบอืน

การประชมุเปิดหลกัสตูร “ป.ย.ป.”  วนัที ่2 มนีาคม 2560 ณ หอ้งแกรนด ์ไดมอนด ์บอลรมู อาคารอมิแพคฟอร่ัม เมอืงทองธานี 4

พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา
นายกรฐัมนตรี

“โครงสรา้งและแนวทางการบรหิารราชการแผน่ดนิตามกรอบ ป.ย.ป.”



• ท่านตอ้งส านึกว่า ท่านคือผูท้ี่ส าคัญที่สุด คือเป็นก าลังของประเทศไทย ในเมื่อท่าน
ส าคัญ ทกุกระทรวงก็ส าคัญ ทา่นคอืคนส าคัญในการวางรากฐานของประเทศไทย ท าให ้
ประเทศไทยเข็มแข็ง มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยนื “เราจะไมท่ ิง้ใครไวข้า้งหลงั” 

• เวลาแตล่ะวนั อาจไมเ่พยีงพอตอ่การท างาน เราคดิไวต้ัง้แตก่ลางคนื พอกลางวนัก็ลงมอื
ท า เพราะเป็นผูน้ าแหง่การเปลีย่นแปลง

• หลักสตูร ป.ย.ป. ไมต่อ้งการเหมอืนหลักสตูรอยา่งอืน่ทั่วไป จะเกดิประโยชนก์ับทา่นเอง
ทีจ่ะเตรียมการเป็นผูน้ าเพื่อเดนิไปขา้งหนา้ เมือ่พัฒนาแลว้ตอ้งเกดิผลสัมฤทธิ ์มปีระ
สทิธพิล เพิม่ Productivity เพราะเราตอ้งเตรยีมตวัรับกบัปัญหาบนโลกทีเ่กดิในทุกวนั

• การพัฒนาประเทศ ขา้ราชการจะเป็นตัวแปรส าคัญ รัฐบาลมีหนา้ที่ในการสรา้ง
ความสมดลุ

การประชมุเปิดหลกัสตูร “ป.ย.ป.”  วนัที ่2 มนีาคม 2560 ณ หอ้งแกรนด ์ไดมอนด ์บอลรมู อาคารอมิแพคฟอร่ัม เมอืงทองธาน ี 5

สรปุประเด็นส าคญั       (2)

พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา
นายกรฐัมนตรี

“โครงสรา้งและแนวทางการบรหิารราชการแผน่ดนิตามกรอบ ป.ย.ป.”



• ใหป้ระชาชนกา้วขา้มอุปสรรค โดยภาครัฐตอ้งเป็นสะพาน ไม่ใช่ใหป้ระชาชนเป็น
สะพานแลว้เรากา้วขา้ม

• วนันี ้รัฐบาลก าลงัสรา้งสะพาน ใหร้ัฐบาลใหม ่อยูท่ีว่า่จะเดนิหนา้หรอืไม่

• สรา้งกลไกของรัฐ ใหเ้ขม้แข็ง ท าใหถ้กูตอ้ง เขยีนกฎหมาย ระเบยีบใหร้ัดกมุ

• ประเทศเรามปัีญหาเพราะเราตดิกบัดักของตนเอง มคีวามยากจน ประชาธปิไตยเราเคย
ผา่นเวลานัน้แลว้ 

• การมีกฎหมายต่างๆ ไม่ใช่เพื่อจ ากัดสทิธขิองประชาชนแต่เพื่อความเท่าเทียมของ
ประชาชน เรารวยเทา่กนัไมไ่ด ้แตเ่ราสรา้งกรอบทีด่ภีายใตก้ฎหมายได ้ท าใหม้ีศักดิศ์รี
ของความเป็นมนุษย์

• รัฐบาลตอ้งแกไ้ขปัญหาของประชาชนกลุม่ตา่ง ๆ ตอ้งไมใ่หเ้กดิอนาธปิไตย

การประชมุเปิดหลกัสตูร “ป.ย.ป.”  วนัที ่2 มนีาคม 2560 ณ หอ้งแกรนด ์ไดมอนด ์บอลรมู อาคารอมิแพคฟอร่ัม เมอืงทองธาน ี 6

สรปุประเด็นส าคญั       (3)

พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา
นายกรฐัมนตรี

“โครงสรา้งและแนวทางการบรหิารราชการแผน่ดนิตามกรอบ ป.ย.ป.”



• วนันีผ้มมาเพือ่รอ้ยหวัใจของทกุทา่น พากนัเดนิหนา้ประเทศไทย

• เขา้ใจถงึปัญหา เขา้ใจประชาชน เขา้ถงึปัญหาทกุปัญหา ตามหลักทกุข ์สมทุัย นโิรธ 
มรรค เกดิผลสมัฤทธิ ์เกดิประสทิธผิล เป็นรปูธรรม

• เรามปัีญหาเรื่อง ประชาธปิไตย ว่าควรจะตอนไหนแค่ไหน จงึตอ้งมกีารสรา้งความ
ปรองดอง

• การลดความเหลือ่มล ้าของรายได ้

• การขาดหลกัคดิทีถ่กูตอ้ง จะตอ้งใหม้หีลกัคดิทีถ่กูตอ้ง เพือ่คนอืน่ เพือ่สงัคม

• เป้าหมายหลัก คอื ความเป็นอยูข่องประชาชนควบคูก่บัความอยูร่อดของประเทศ 

• ประเทศไทย 4.0 จะตอ้งดแูล 3.0 และ 2.0 ใหอ้ยูต่อ่ไปดว้ย

การประชมุเปิดหลกัสตูร “ป.ย.ป.”  วนัที ่2 มนีาคม 2560 ณ หอ้งแกรนด ์ไดมอนด ์บอลรมู อาคารอมิแพคฟอร่ัม เมอืงทองธาน ี 7

สรปุประเด็นส าคญั       (4)

พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา
นายกรฐัมนตรี

“โครงสรา้งและแนวทางการบรหิารราชการแผน่ดนิตามกรอบ ป.ย.ป.”



• ประเทศไทยจะมรีายไดม้าจากไหน ตอ้งใชค้วามสามารถในการลงทนุ 

• เราตอ้งอธิบายใหป้ระชาชนเขา้ใจถึงหลักการพัฒนาประเทศใหม่ และตอ้งสรา้ง
เศรษฐกจิฐานรากดว้ย

• วนันีเ้ราจะไมท่ าใหป้ระเทศเสยีหาย เราหยดุความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ และรว่มกนัซอ่มแวม
ประเทศ

• การลงทุนมตีัวเลขการลงทุนทีแ่สดงอย่างชัดเจน ตอ้งการใหค้นไทยลงทุนใหม้ากทีส่ดุ 
เชือ่มต่อเศรษฐกจิระดับประเทศ สู่ระดับฐานราก เป็นห่วงโซ่เชือ่มต่อกัน ตอ้งการให ้
เศรษฐกจิดี

• ทกุกระทรวงด าเนนิการขจัดปัญหาดา้นการลงทนุ โดยออกกฎหมาย ลดขัน้ตอน

• เราตอ้งพัฒนาคน กฎระเบยีบขอ้บังคับหรอืไม่ ท าอย่างไร อย่าเขา้ใจว่าเป็นการจ ากัด
สทิธ ิเชน่ กฎหมายผังเมอืง

การประชมุเปิดหลกัสตูร “ป.ย.ป.”  วนัที ่2 มนีาคม 2560 ณ หอ้งแกรนด ์ไดมอนด ์บอลรมู อาคารอมิแพคฟอร่ัม เมอืงทองธาน ี 8

สรปุประเด็นส าคญั       (5)

พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา
นายกรฐัมนตรี

“โครงสรา้งและแนวทางการบรหิารราชการแผน่ดนิตามกรอบ ป.ย.ป.”



• ผมพดูทกุวัน เพือ่คดิวา่จะมคีนเขา้ใจ ประเทศเราตอ้งสรา้งความมั่นคงและเสถยีรภาพ 

• ผูว้่าราชการจังหวัด นอกจากมยีุทธศาสตรจั์งหวัดแลว้ ตอ้งมยีุทธศาสตรค์วามมั่นคง
ดว้ย เพือ่เป็นการเฝ้าระวัง 

• เราตอ้งปรับรูปแบบการท างานใหมใหม้คีวามเขา้ใจ และคดิ เราจะเดนิทลีะหลายกา้ว
อยา่งไร ท าอยา่งไรจะไมห่ยดุนิง่ ถา้เดนิแบบเดมิไมต่อ้งมกีารประชมุในครัง้นี้

• เราตอ้งปรับรูปแบบการท างานใหมใหม้คีวามเขา้ใจ และคดิ เราจะเดนิทลีะหลายกา้ว
อยา่งไร ท าอยา่งไรจะไมห่ยดุนิง่ ถา้เดนิแบบเดมิไมต่อ้งมกีารประชมุในครัง้นี ้

• อยา่พูดค าวา่ เราจะเป็นผูน้ าอาเซยีน เพราะจรงิเราจะเดนิไปดว้ยกัน เป็นหุน้สว่นทาง
ยทุธศาสตร ์ท าอยา่งไรใหเ้พิม่มลูคา่ความร่วมมอืใหไ้ด ้โดยการแบง่ปันผลประโยชน์
อยา่งเป็นธรรม

• สรา้งหว่งโซแ่หง่ความคดิ หว่งโซแ่หง่การท างาน เป็นขา้ราชการทีด่ขีองสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวใหทุ้กคนท าเต็มที ่ทุกคนตอ้งท าความดใีหแ้ผ่นดนิใหม้ากที่สดุ สมกับเป็น
ขา้ราชการทีด่ี
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สรปุประเด็นส าคญั       (6)

พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา
นายกรฐัมนตรี

“โครงสรา้งและแนวทางการบรหิารราชการแผน่ดนิตามกรอบ ป.ย.ป.”



• งบประมาณทีท่ าแต่ละปีนอกจากจะมงีบปกตแิลว้จะตอ้งมงีบประมาณทีข่ับเคลือ่นในสว่น 
ป.ย.ป. อกี และจะตอ้งมีความสอดคลอ้งในการด าเนินการ มกีารวางแผนเชือ่มโยง เช่น 
เรื่องโครงสรา้งพื้นฐานของประเทศไทย ภายใน 20 ปีนี้จะเป็นอย่างไร โครงสรา้งการ
ท างาน คณะที ่1 การบรหิารราชการแผ่นดนิเชงิยุทธศาสตร ์คณะที ่2 ปฏริูป รวบรวมเรือ่ง
ทัง้หมดมาดูแลว้จัดวา่อะไรท ากอ่นและหลัง คณะที ่3 ยุทธศาสตรช์าต ิจะตอ้งวางแผนใน
ระยะยาว 20 ปี สดุทา้ยจะเกดิขึน้ไดก้็ตอ้งมคีณะปรองดอง

• ในโครงสรา้ง ป.ย.ป. จะม ีPMDU ทีย่อ่มาจาก  Prime Minister Delivery Unit ตัง้ขึน้มา
เพือ่ขบัเคลือ่นทัง้ระบบราชการและนอกระบบราชการ รว่มกบัประชารัฐ เดนิหนา้ไปดว้ยกนั

• 10 ประเด็นยุทธศาตรแ์ละนโยบายระดับบัญชาการ ประกอบดว้ย  5 วาระ Thailand 4.0
ไดแ้ก่ 1) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที ่21  2) สรา้งวสิหกจิทีข่ับเคลือ่นดว้ยนวัตกรรม 
3) พัฒนาเกษตรอตุสาหกรรมและภาคบรกิารเป้าหมาย 4) เสรมิสรา้งความเขม้แข็งผา่น 18
กลุ่มจังหวัด 5) เชือ่มประเทศไทยสูป่ระชาคมโลก  และ  5 ประเด็น ไดแ้ก ่1) โครงสรา้ง
พืน้ฐานทางกายภาพ 2) โครงสรา้งพืน้ฐานเชงิเครอืขา่ย 3) โครงสรา้งพืน้ฐานทางปัญญา 
4) โครงสรา้งพืน้ฐานทางสงัคม และ 5) กลไกการบรหิารจัดการ
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สรปุประเด็นส าคญั       (7)

พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา
นายกรฐัมนตรี

“โครงสรา้งและแนวทางการบรหิารราชการแผน่ดนิตามกรอบ ป.ย.ป.”



• จะเกดิอะไรขึน้ในอกี 5 ปี 10 ปี และจะเตยีมการอยา่งไร นีค่อืยทุธศาสตรช์าติ

• ทุกวันนี้แกไ้ขปัญหาไม่ได ้เกดิจากการปล่อยปะละเลยเป็นปัญหาทีซ่ับซอ้น ขับเคลือ่น
การแกไ้ขปัญหาดว้ยนวัตกรรม สรา้งสิง่ใหญ่ๆ ใหเ้กดิขึน้ โดยมีกระทรวงหลักและ
หน่วยงานอืน่เขา้มารว่มดว้ย 

• การเชือ่มประเทศสูป่ระชาคมโลก เราเนน้ CLMV S-curve New S-curve เตรยีมกฎหมาย 
เตรยีมคนใหพ้รอ้มทกุสถานการณ์

• G-News เป็นชอ่งทางการสือ่สาร อยากใหเ้ป็นเรือ่งของการเรยีนรู ้มเีรือ่งกฎหมาย เรือ่ง
ของสาระ เอาใสไ่ปใหเ้ขา เพือ่ใหค้นอยากเปิด

• โครงสรา้งพืน้ฐานทางเครอืขา่ย ส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนกิสใ์หใ้สข่อ้มลูในสิง่ทีท่กุคน
อยา่งรู ้ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง จะท าอะไรเพือ่เขา ธรุกจิเอกชนจะไดส้นใจ
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สรปุประเด็นส าคญั       (8)

พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา
นายกรฐัมนตรี

“โครงสรา้งและแนวทางการบรหิารราชการแผน่ดนิตามกรอบ ป.ย.ป.”



• น าเอกสารงานวิจัยมาด าเนินการ ด าเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษา และมี
งบประมาณการวจัิย  และใชผ้ลการวจัิยออกมาชดัเจนเป็นรปูธรรม

• สรา้งเวทกีารเรยีนรูใ้หป้ระชาชน มกีารสรา้งวนัิยชมุชน

• ฝากช่วยกันดูแลเรื่องการบรหิารจัดการน ้า ระบบส่งน ้ายังไม่ทั่ว ใน 2 ปีทีผ่่านมา
เราสามารถเพิม่พืน้ทีช่ลประทานไดม้ากกวา่ทีท่ ามา 8 ปี

• ท างานแบบไรร้อยตอ่
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สรปุประเด็นส าคญั       (1)

พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา
นายกรฐัมนตรี

“โครงสรา้งและแนวทางการบรหิารราชการแผน่ดนิตามกรอบ ป.ย.ป.”





สรปุประเด็นส าคญั (1)

• วันนี้เป็นการปฐมนเิทศทุกหลักสตูร เสร็จจากวันนี้จะตอ้งแยกยา้ยเขา้ตามหลักสูตรต่าง ๆ 
ตามคณุสมบตัขิองทา่น เสร็จเรือ่งนีแ้ลว้จะลงไปถงึระดบันายอ าเภอและทอ้งถิน่

• ท าไมตอ้งมหีลักสตูร ป.ย.ป. เพราะวา่จะมคีวามเปลีย่นแปลงใหม่ๆ เกดิขึน้นับจากนี้ตอ่ไป 
บางสว่นเกดิขึน้จากรัฐบาลอยากใหเ้ปลีย่นแปลง เกดิจากกระแสความตอ้งการของสงัคมที่
เคยเรียกว่าโลกาภวิัตน์ และการเปลี่ยนแปลงที่เกดิจากกระแสที่เกดิจากกฎ ระเบียบ 
นับตัง้แตร่ัฐธรรมนูญ และ พรบ.ใหม่ ๆ หลายฉบับ ซึง่อาจจะท าใหยุ้ง่ยากมากกวา่เดมิ แต่
บางครัง้ก็อาจจะท าใหง้า่ยยิง่กวา่เดมิ

• ท่านนายกฯ มีด ารวิ่า ท าอย่างไรจะท าใหผู้บ้รหิารในทุกระดับมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการ
เปลีย่นแปลงและสามารถท างานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• ถา้ยังการท างานอยา่งทีท่ าตอนนีอ้าจท าไมไ่ด ้ตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงความคดิ (Mind set)
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ดร.วษิณุ เครอืงาม
รองนายกรฐัมนตรี

“ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และการปฏริปูประเทศตามหมวด 16 
แหง่รา่งรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ....” 



• ในปัจจุบัน vision ลดบทบาทลง มคี าใหมข่ึน้มาคอื กระบวนทัศน ์หรอื paradigm ซึง่
ตอนนี ้2 ค านี้มคีวามส าคัญลดลง และมคี าอืน่ขึน้มาแทน ก็คอืค าวา่ Mind Set ทีแ่ปลวา่
กรอบความคดิ กระบวนการคดิ 

• การท างานแบบสอดประสานกัน แต่เป็นการเปลีย่นจากการบูรณาการแบบ integration 
เป็นการท างานแบบสอดประสานกนั (collaboration) 

• ก่อนที่ลงมาถงึยุทธศาสตรแ์ละการปฏริูป อยากใหเ้ห็นภาพที่สูงสุดก่อน คอืการบรหิาร
ราชการแผ่นดนิของรัฐบาล ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใด แมก้ระทัง้สมัยนี้หรอืสมัยหนา้ ภารกจิ
ของรัฐบาลก็คอืการบรหิารประเทศ เหมอืนกบัทีบ่อกวา่ฝ่ายนติบิัญญัต ิและรัฐสภามหีนา้ที่
ออกกฎหมาย ฝ่ายตุลาการ เป็นฝ่ายตัดสนิคด ีและฝ่ายบรหิาร คอืหนา้ทีรั่ฐบาล คอืการ
บรหิารประเทศ 
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สรปุประเด็นส าคญั (2)

ดร.วษิณุ เครอืงาม
รองนายกรฐัมนตรี

“ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และการปฏริปูประเทศตามหมวด 16 
แหง่รา่งรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ....” 



• รัฐบาลจะบรหิารประเทศ ท าอยู ่3 อยา่ง คอื 1) การปกครองและพัฒนา 2) ด าเนนิการ
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง กล่าวคือท าใหก้ฎหมายเป็นจริงเป็นจรัง เช่น 
ผูว้า่ราชการจังหวัดมกีฎหมายทีร่ับผดิชอบกีฉ่บบั และตอ้งรักษากฎหมายตามกฎหมาย
ทีใ่หอ้ านาจไว ้3) การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ซึง่เรือ่งแบบนี้ไม่ไดอ้ยู่ในแผน สว่นไหน
รับผดิชอบก็ตอ้งไปแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ เชน่ เกดิภัยพบิัต ิอุทกภัย ปัญหาการก่อ
ความไมส่งบ ซึง่ไมใ่ชปั่ญหาเชงินโยบายแตเ่ป็นปัญหาเฉพาะหนา้ทีเ่กดิขึน้ก็ตอ้งแก ้

• รัฐธรรมนูญฉบับประชามต ิก าหนดไวว้่า นอกจากรัฐบาลจะมีหนา้ที่บรหิาร รัฐบาล
จะตอ้งท าหนา้ทีเ่พิม่อกี 3 ประการ คอื 1) การบรหิาร 2) การปฏริูป ทีผ่่านมาเป็นการ
อยากทีจ่ะท าเอง  แต่ทุกวันนี้ไม่ใชค่วามอยากแต่เป็นเรือ่งทีต่อ้งท า ซึง่ก าหนดไวใ้น
มาตรา 16 โดยก าหนดใหป้ฏริปูใน 7 ดา้น และก าหนดเวลาแลว้เสร็จท าโดยวธิใีดก็ได ้
ซึ่งต อ้งปฏิรูป  7  อย่างไดแ้ก่  1)  การเมือง 2)  ระบบราชการ 3)  กฎหมาย 
4) กระบวนการยตุธิรรม 5) การศกึษา 6) การปฏริปูเศรษฐกจิ 7) การปฏริปูอืน่ๆ  
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สรปุประเด็นส าคญั (3)

ดร.วษิณุ เครอืงาม
รองนายกรฐัมนตรี

“ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และการปฏริปูประเทศตามหมวด 16 
แหง่รา่งรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ....” 



• เพื่อใหก้ารท างานไปไดแ้บบสอดประสานกัน รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึน้ จึงตอ้งมี
คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งขึ้นมาช่วยรัฐบาล นั้นก็คือคณะกรรมการ ป.ย.ป. และเพื่อใหก้าร
ขับเคลือ่นไดร้วดเร็วจงึมคีณะกรรมการอกี 4 ชดุ ไดแ้ก ่1. คณะกรรมการบรหิารราชการแผ่นดนิ
เชงิยุทธศาสตร์  2. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 3. คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร ์
4. คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสรา้งความสามัคคีปรองดอง อุปมาไปแลว้ ป.ย.ป. ก็เหมือน
กระทรวง ม ี4 กรม

• ตอนนี้ตอ้งจ าลองรปูแบบการปฏริปูประเทศ ยทุธศาตรช์าต ิสามัคคปีรองดอง ไปอยูใ่นหน่วยทา่น
ดว้ย เท่าทีจ่ะท าได ้ในเรือ่งของการปฏริูปตอ้งคดิวา่กระทรวงเราตอ้งเกีย่วพันในดา้นไหน ดังนัน้
จะตอ้งตืน่ตัว เชน่ กระทรวงสาธารณสขุ ตอ้งเกีย่วขอ้งกบัการสาธารณสขุขัน้พืน้ฐาน กระทรวงการ
ศกึษาธกิาร เกีย่วกบัการปฎริปูการศกึษา และการปฎริปูอืน่ๆ

• การปฏริูปมีดา้นย่อยๆ ที่อยู่ในดา้นปฏริูป 7 ดา้น แต่ดงึออกมาเฉพาะเรื่องที่ตอ้งท าด่วน ๆ  ที่
เรยีกวา่ Quick win ในเรือ่งเรง่ดว่น 27 เรือ่ง อะไรท าไดท้ันทโีดยไมต่อ้งมกีฎหมายตอ้งรบีท า 
อะไรทีต่อ้งออกเป็นกฎหมายตอ้งรบีออก อะไรทีอ่อกเป็นพระราชก าหนดตอ้งด าเนนิการ อาจใช ้
มาตรา 44

• ตอ้งประกาศใชใ้น 120 วัน หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช ้ตอ้งมีรายละเอียดว่าจะปฏริูปกัน
อย่างไร ใครรับผดิชอบ พอ พรบ.นัน้ประกาศใช ้การปฎริูปตอ้งเดนิหนา้เพราะว่าคณะกรรมการ
ปฏริปูจะเกดิขึน้ อยา่งนอ้ย 7 คณะ 

การประชมุเปิดหลกัสตูร “ป.ย.ป.”  วนัที ่2 มนีาคม 2560 ณ หอ้งแกรนด ์ไดมอนด ์บอลรมู อาคารอมิแพคฟอร่ัม เมอืงทองธาน ี
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สรปุประเด็นส าคญั (4)

ดร.วษิณุ เครอืงาม
รองนายกรฐัมนตรี

“ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และการปฏริปูประเทศตามหมวด 16 
แหง่รา่งรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ....” 



• กระทรวงทุกกระทรวงตอ้งเริม่ท างานตัง้แต่บัดนี้ เพื่อเสนอคณะกรรมการปฏิรูป 
ขณะนี้มีการสั่งการ ใหส้ านักงานต ารวจแห่งชาต ิเตรียมการปฏริูปต ารวจ เพื่อให ้
เสนอตอ่คณะกรรมการปฏริปู

• ในสว่นของยทุธศาสตรช์าตกิ็มคีวามคลา้ยคลงึกนั ส าหรับยทุธศาสตรข์องกระทรวง
ก็ตอ้งไปท าเตรยีมเอาไวใ้หส้อดคลอ้งกัยยทุธศาสตรช์าต ิเมือ่ รธน. ประกาศใชใ้น
วันใด จะตอ้งออกกฎหมายอกีฉบับหนึง่ คอื พรบ.วางแผนในการจัดท ายุทธศาตร์
ชาต ิภายใน 4 เดอืน โดยมคีณะกรรมการยทุธศาสตรช์าต ิ1 ชดุ ซึง่ นายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน จะเป็นคนก าหนดวางแผนใหม้ยีทุธศาสตร ์20 ปี

• ถา้รัฐบาลใดเขา้มา รัฐบาลจะตอ้งท าตามยุทธศาสตรช์าตนัิน้ เพราะ ยุทธศาสตร์
ชาตนัิน้ผกูมัด คณะรัฐมนตร ีรัฐบาล ศาล หน่วยงานอสิระ 

• หน่วยงานอาจจะมอบใหใ้ครสักคน กองสักกอง เป็น มสิเตอรย์ุทธศาสตร ์มสิเตอร์
ปฏริปู มสิเตอรป์รองดอง 
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สรปุประเด็นส าคญั (5)

ดร.วษิณุ เครอืงาม
รองนายกรฐัมนตรี

“ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และการปฏริปูประเทศตามหมวด 16 
แหง่รา่งรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ....” 



• พวกทา่นในระดบัราชการสว่นราชการ สว่นภมูภิาค สว่นทอ้งถิน่ ก็ตอ้งจ าลองเอาไปท า
เชน่กนั 

• พรบ.จัดซือ้จัดจา้งฉบับใหมล่งไปในราชกจิจานุเบกษา แลว้ประกาศใชใ้นอกี 6 เดอืน 
เต็มรปูแบบ พรบ.เปลีย่นสิง่ทีท่า่นเคยท ามา หลายเรือ่งทีเ่คยชนิมาตลอด 30 ปีทีผ่า่น 
ตอนนี้อนุญาตแิลว้ใหท้ าได ้สิง่เหลา่นี้ตอ้งศกึษาและท าความเขา้ใจ ถา้ปฏบิัตไิมถ่กูก็
จะผดิพลาด

• ตอ่ไปงบประมาณจะลงไปทีจั่งหวดั กลุม่จังหวดั เป็นภาค สิง่เหลา่นีเ้ป็นสิง่ทีใ่หม ่ตอ้ง
รับรูแ้ละเขา้ใจ เปลีย่น Mindset เกดิความรว่มมอื 

• นายกตอ้งการเป็น ws โยนปัญหาลงไปแลว้ก็ใหแ้กไ้ขมา  เชน่ โยนปัญหาเรือ่งถา่น
หนิ แลว้สมมตวิ่าท่านเป็นรัฐบาลท่านจะแกไ้ขอย่างไร , ท าอย่างไรจะสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจใหก้ับประชาชน ขณะนี้เดยีวกันบางเรือ่งไมต่อ้งโยน ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเสนอ
ปัญหาพรอ้มทางแกไ้ขมาก็ได ้และทา่นนายกจะพจิารณาแลว้น าเอา solution ไปใช ้

• เมือ่เรยีนรูห้ลกัสตูร ปยป แลว้จะถกูบนัทกึประวตัไิวใ้น ก.พ.7 ดว้ย

การประชมุเปิดหลกัสตูร “ป.ย.ป.”  วนัที ่2 มนีาคม 2560 ณ หอ้งแกรนด ์ไดมอนด ์บอลรมู อาคารอมิแพคฟอร่ัม เมอืงทองธาน ี 19

สรปุประเด็นส าคญั (6)

ดร.วษิณุ เครอืงาม
รองนายกรฐัมนตรี

“ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และการปฏริปูประเทศตามหมวด 16 
แหง่รา่งรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ....” 



ระบบราชการ 4.0 
กบัการข บั เคล ื่อน ป .ย .ป .



สรปุประเด็นส าคญั   (1) 

• คนไทย 4.0 ตอ้งมหีลักคดิทีถู่กตอ้ง พรอ้มๆ กันเราจ าเป็นจะตอ้งมรีะบบราชการ 4.0 ไป
พรอ้มกนัดว้ย 

• ถา้โลกไม่เปลีย่นเราไมจ่ าเป็นตอ้งมาคดิวา่จะตอ้งเปลีย่นแปลง สิง่หนึง่ก็คอืเราเห็นโลกใน
ความสดุโต่ง ทัง้ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สังคม ความเหลือ่มล ้า พรอ้มๆ กันก็อยู่ในโลก
ความยอ้นแยง้ กฎหลายก็กฎกลายเป็นขอ้ยกเวน้ ขอ้ยกเวน้กลายเป็นกฎ โดยมกีารท าให ้
ลดกฎหมายลง และท าใหท้ันสมัยมากขึน้

• ในโลกนีเ้ราตอ้งม ีBusiness Model สมัยใหม ่โลกตอ้งมสีนามทดลอง และน ามาทดลอง
กฎหมายใหมร่ะเบยีบใหม ่ถา้สามารถใชไ้ดก้น็ ามาใช ้ใชไ้มไ่ดก้ล็ม้เลกิไป 

• ระบบราชการทีแ่ข็งทือ่อาจจะไม่ตอบโจทย ์อาจจะท ายังไงใหห้น่วยงานราชการทีต่ั ้งยาก 
ยบุยาก กลายเป็น ตัง้งา่ย ยบุงา่ย 

• ตอนนีเ้ราอยูใ่นโลกของ Nano second culture เป็นวัฒนธรรมทีเ่ปลีย่นไปในทกุวนิาที

• เราจะเห็น Ministry for the Future ของนอรเ์วย ์ซึง่เกดิขึน้เพือ่รองรับการเปลีย่นแปลง 
เรากม็ ีปยป เพือ่รองรับการกดดนัจากภายนอก รองรับการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้

• เมือ่โลกเปลีย่น ไทยตอ้งปรับ TH 4.0 เราจ าเป็นตอ้งม ีModel ทีข่ับเคลือ่นไปดา้นหนา้ 
โดยสรปุสัน้ๆ 1) เมือ่โลกเปลีย่น ไทยตอ้งปรับ  2) ประเทศเราจะน าไปสูค่วามม่ันคง มั่งคั่ง 
ยั่งยนื อยา่งไร คอื 4.0 เราจะขบัเคลือ่น 4.0 ไดอ้ยา่งไร ก็คอืใช ้Model เศรษฐกจิพอเพยีง 
3) สรา้งความเขม้แข็งจากภายใน  4) ตวัขบัเคลือ่น 4.0 ทีแ่ทจ้รงิคอื ประชารัฐ

การประชมุเปิดหลกัสตูร “ป.ย.ป.”  วนัที ่2 มนีาคม 2560 ณ หอ้งแกรนด ์ไดมอนด ์บอลรมู อาคารอมิแพคฟอร่ัม เมอืงทองธาน ี 21

ดร.สวุทิย ์เมษนิทรยี ์
รฐัมนตรปีระจ านายกรฐัมนตรี

“ระบบราชการ 4.0 กบัการขบัเคลือ่น ป.ย.ป.”



• Thailand 4.0 คอืการปฏวิัตคิวามคดิและการปฏริปูตนเอง ตอ้งเปลีย่น mind set ตอ้งปฏวิัติ
ตวัเอง ปฏริปูตัวเอง เปลีย่น skill set เปลีย่น behavior set เปลีย่น ecosystem

• 5 ประเด็นทา้ทาย ไดแ้ก ่

1)เราจะสรา้งความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยนื ภายใตภ้มูทิัศนใ์หมข่องโลกไดอ้ยา่งไร?

2)เราจะเตรยีมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่21 ไดอ้ยา่งไร?

3)เราจะสรา้งสงัคมที ่Clean & Clear, Free & Fair และ Care & Share ไดอ้ยา่งไร ?

4)เราจะสรา้งคนชนชัน้กลางใหเ้พิม่ขึน้ เป็นสงัคมทีม่ ี Social Mobility และ Social Safety 
Net ทีเ่พยีงพอ เพือ่ลดความเหลือ่มล ้าไดอ้ยา่งไร ?

5)เราจะสรา้งระบบเศรษฐกจิที ่Sustainable Growth with Shared Prosperity ไดอ้ยา่งไร?

• Make it lean , Make it better , Make it Smart 

• เราก าลังจะพัฒนาในอนาคตเราอาจจะม ีFuture Lap , Policy Lap , Government Lap จะท า
ผา่น PMDU 

• หลกัสตูรนีเ้ป็นหลกัสตูรทีเ่ป็น High level เชงิยทุธศาสตรท์ีจ่ะขบัเคลือ่นตอ่ไป
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สรปุประเด็นส าคญั   (2) 

ดร.สวุทิย ์เมษนิทรยี ์
รฐัมนตรปีระจ านายกรฐัมนตรี

“ระบบราชการ 4.0 กบัการขบัเคลือ่น ป.ย.ป.”



ภำครัฐต้องเป็นทีพ่ึ่ง
ของประชำชนและเชื่อถือ

ไว้วำงใจได้ 
Credible & Trusted 

Government

ภำครัฐที่เปิดกว้ำง
และเชื่อมโยงกัน

Open and 
Connected 

Government

ภำครัฐ
ที่มีขีดสมรรถนะสูง
Smart and High 
Performance 
Government

Collaboration Innovation

Digitization
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ภำครัฐที่ยึด
ประชำชนเป็นศนูย์กลำง
Citizen-Centric and 
Service-Oriented 

Government

ยึดหลักธรรมำภิบำลเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน 
(Better Governance, Happier Citizens)

ระบบรำชกำร 4.0



Future Lab

Policy Lab

Gov. Lab

PMDU

ส ำรวจอนำคต 

ริเร่ิม&ทดสอบนโยบำย

ออกแบบนวัตกรรมภำครัฐ

ตดิตำมนโยบำยส ำคัญ

• Future Scanning: ตดิตำม คำดกำรณ์แนวโน้มและ
ควำมผันผวนของโลกและไทยในทุกมติิ

• Scenario Planning: จัดท ำฉำกทศัน์อนำคตของไทย
และในวำระที่ส ำคัญ

• Future Consultation: ขับเคล่ือนให้องค์กรต่ำงๆ พร้อม
รับอนำคต

• Driving Change: ผลักดนัเพื่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง
• Monitoring: ตดิตำมควำมก้ำวหน้ำของ PM Target
• Troubleshooting: ร่วมแก้ไขปัญหำและอุปสรรคเพื่อท ำ

ให้ผลงำนบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงรวดเร็ว

• Policy Design: ริเร่ิมนโยบำย (เรียนรู้จำก Lesson 
Learned, Best Practices, Bright Spot)

• Policy Testing: ทดสอบนโยบำยและนวัตกรรม เชิง
นโยบำยใหม่ๆ

• Delivery Design: ออกแบบกลไกกำรส่งมอบนโยบำย

• Public Service Redesign: ออกแบบบริกำรภำครัฐให้มี
คุณภำพสูง รวดเร็ว และตอบสนองประชำชน

• Co-Creation Space and Experiment: เปิดพืน้ที่ให้ทุก
ฝ่ำยร่วมออกแบบนวัตกรรมและทดสอบบริกำรภำครัฐ

• Strategize the rollout: ขับเคล่ือนและขยำยผล  

Public, Private, People
• สร้ำงควำมตื่นตัวต่ออนำคต
• เสริมสร้ำงศักยภำพในกำร

ปรับตัว
• จัดกำรควำมเสี่ยง

รัฐบำล
• ขับเคล่ือนนโยบำย 
• ออกกฎหมำย
• ขยำยผลในวงกว้ำง

หน่วยงำนรัฐ
• ปรับปรุงบริกำร
• ประเมินควำมพงึพอใจของ

ประชำชน

หน่วยงำนรัฐ
• เร่งขับเคล่ือนวำระของนำยก

(PM Agenda)
• ประชำสัมพันธ์ ส่ือสำร

ผลงำนกับประชำชน

ImplementationPM Labs
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สรปุประเด็นส าคญั

• PMDU หรอื Prime Minister Delivery Unit เป็น Delivery Unit เพือ่ท าใหน้โยบายรัฐบาล 
ของ ป.ย.ป. ประสบความส าเร็จ PMDU มลีักษณะเป็น Task Force ขึน้ตรงตอ่นายกรัฐมนตร ี
ประสานความร่วมมอืและตดิตามของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เจา้หนา้ทีจ่ะมาจากภาครัฐ และภาค
ประชาชน จะชว่ยแกไ้ขปัญหาทีป่ฏบิัตติามนโยบายไมส่ าเร็จ

• เป้าหมายของ PMDU จะตอ้งดยูทุธศาสตรข์องรัฐบาล  เป้าหมายจะอยูใ่นหมวดที ่16 มาตรา
257 ของรา่ง รธน. ก็คอื ประการแรก ประเทศชาตมิคีวามสงบเรยีบรอ้ย มคีวามสามัคคปีรองดอง 
มกีารพัฒนาอยา่งยั่งยนืตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มคีวามสมดลุระหวา่ง การพัฒนา
ดา้นวัตถุกับการพัฒนาดา้นจติใจ ประการที่สองสังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส
ทัดเทยีมกัน เพือ่ขจัดความเหลือ่มล ้า ประการทีส่าม ประชาชนมคีวามผาสกุ มคีณุภาพชวีติทีด่ ี
มสีว่นรว่มในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิท์รง
เป็นประมขุ

• กระบวนการท างาน จะท างานในลักษณะ Agenda base  เชน่ การแกไ้ขปัญหาคอรรั์ปชัน่ และ
โปรง่ใส  AREA Base และ Function base ซึง่ PMDU จะเขา้ไปวเิคราะหป์ระเด็นวา่มปัีญหา
อะไรและเขา้ไปปลดล็อค และ PMDU จะเขา้ไปชว่ยในลักษณะการท างานใหม้ลีักษณะการสอด
ประสานกนัมากขึน้  โดยรายงานความกา้วหนา้ด าเนนิงานให ้ป.ย.ป. และมกีารเสนอ solution ที่
ดทีีส่ดุใหก้บั ป.ย.ป. ตอ่ไป รวมทัง้วเิคราะหแ์นวทางในการขบัเคลือ่นใหก้บัคณะรัฐมนตรี

• หนา้ทีห่ลกัของ PMDU คอืการสรา้งความรับรูใ้หก้บัประชาชน 

• จะมกีารจ าลอง ป.ย.ป. ไปอยูใ่นกระทรวง จังหวัด ซึง่เป็นสว่นทีม่คีวามส าคัญ เบือ้งตน้จะม ี
ป.ย.ป. ในทกุกระทรวง จะมเีจา้หนา้ที ่PMDU ระดับกระทรวงดว้ย โดยเนน้ กลุม่งานยทุธศาสตร ์
กลุ่ ม งานบริหา ร  กลุ่ ม ง านติดตามและประ เมินผล  และกลุ่ มความ รับรู  ้ ( กา รสร า้ ง 
Trust in government)

การประชมุเปิดหลกัสตูร “ป.ย.ป.”  วนัที ่2 มนีาคม 2560 ณ หอ้งแกรนด ์ไดมอนด ์บอลรมู อาคารอมิแพคฟอร่ัม เมอืงทองธาน ี 26

นายปกรณ์ นลิประพนัธ์
รองผูอ้ านวยการส านกังานนโยบายของนายกรฐัมนตรี (PMDU)

"บทบาทหนา้ทีข่องส านกังานบรหิารนโยบายของนายกรฐัมนตร ี(PMDU)" 



ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร 
การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ได้ดังนี้

หลักสูตร ป.ย.ป. 1 และ ป.ย.ป. 2/2

www.opdc.go.th
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www.ocsc.go.th


