หลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0” สำหรับบุคลำกรภำครัฐ
ประเทศไทย 4.0 การปฏิรูปประเทศ การบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับใหม่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ องค์การสหประชาชาติ กับเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal) ต่างเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการปฏิ บัติราชการ
และการบริหารงานภาครัฐที่ว่าภาครัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดให้ลุล่วงไปได้ แต่ลาพัง ต้องอาศัยทุกภาคส่วน
ในลักษณะแบบเครือข่ายทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบตามแนวทางประชารัฐมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาระดับการ
ทางานจากเพียงการประสานงาน (Coordination) หรือการทางานด้วยกัน (Cooperation) ไปสู่ระดับการร่วมมือกัน
(Collaboration) โดยเฉพาะการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและ
นาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน การยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลสาเร็จที่
เกิดขึ้นร่วมกัน
ด้วยเหตุที่กล่าว จึงเป็นความจาเป็นที่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ทุกระดับต้องเตรียมความพร้อม มีความรู้ และความเข้าใจในบริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การเรียนรู้
แนวทางการปฏิ บั ติ ง านแบบบู ร ณาการที่ เ ชื่ อ มโยงและร่ ว มมื อ กั น ทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ สั ง คม/
ประเทศชาติบ้านเมือง รวมถึงวิธีการพัฒนาองค์การให้มีความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน และการยกระดับตนเองให้มี
สมรรถนะที่จ าเป็ น ต่อการขับ เคลื่อนประเทศตามแนวทางประชารัฐ และยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 ดังนั้น
“หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0” ในแบบเข้มข้น จึงได้ถูกจัดทาขึ้นเพื่อสร้างความพร้อม
ให้แก่บุคลากรภาครัฐ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มเป้าหมาย

บุ คลากรและเจ้ าหน้าที่ในภาครัฐ (ส่ ว นราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่สนใจ)

ระยะเวลาการอบรม

18 ชั่วโมง (ทุกวันพุธ พฤหัสบดี และศุกร์ สัปดาห์ที่สามของเดือน) จานวน 8 รุ่น
โดยจะเปิดก่อนจานวน 3 รุ่น (รุ่นละ 150 คน) ดังนี้
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน 2560
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2560
รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2560

สถานที่อบรม

โรงแรมสยาม แอท สยาม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (Siam@Siam, Design Hotel Bangkok)
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ค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียน คนละ 7,500 บาท โดยข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้
ตามข้อ 25 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
สาหรับบุคลากรของหน่วยงานรัฐอื่นๆ (อาทิ มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ เป็นต้น) สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนไม่รวมถึงค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทาง

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

งานสวัสดิการสานักงาน ก.พ.ร.

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. บุคลากรมี ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ บทบาทของภาครัฐ ที่ ต้องปรับเปลี่ ยนไปสู่
บริบทประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2. หน่วยงานสามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากร และองค์กร ในการตอบสนอง
ต่อสังคม สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และความต้องการของประชาชนที่มีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถาม ได้ที่งานสวัสดิการ สานักงาน ก.พ.ร. โทร 02 356 9956 หรือที่
www.opdc.go.th
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กาหนดการอบรมหลักสูตร
เวลา
วันแรก
09.00 – 10.30 น. Global trend & new geopolitics และ
โมเดลประเทศไทย 4.0

วันที่สอง
แนวคิดเกี่ยวกับ Government 4.0
- เปิดกว้างและเชื่อมโยงกับทุกฝ่าย (Open &
Connected government)
- ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric
government)
- มีความฉลาดและรู้จักคิดริเริ่ม (Smart &
innovation government)
10.45 – 12.00 น. การปฏิวัติทางดิจิทัลและผลกระทบต่อการ การทางานแบบประชารัฐ-แนวระนาบ :
ปฏิบัติราชการ/การบริหารงานภาครัฐ
- การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
(Public-private collaboration)
รับประทานอาหารกลางงัน
13.00 – 14.30 น. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ การทางานแบบประชารัฐ-แนวระนาบ (ต่อ):
และผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการและ
- การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการทางาน
การบริหารงานภาครัฐ
แบบประชารัฐ-แนวดิ่ง
- การทางานร่วมมือกันระหว่างส่วนกลางส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น
14.45 – 16.30 น. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
สหประชาชาติ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
ประชาชนและเพิ่มคุณค่าให้แก่สังคม/ประเทศชาติ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
การถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติ
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วันที่สาม
การบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความ
เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศอย่าง
ยั่งยืน
- การบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)
- การสร้างความผูกพันต่อองค์กร

การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ประเทศ
ไทย 4.0 และ Government 4.0
- การสร้างความเป็น Public
entrepreneurship
- การเสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็น
ต่อการทางาน

