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คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง การดาเนินงานโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
คณะรั ฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 มีมติ
เห็นชอบในหลักการที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอให้มีการดาเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่ นใหม่
เพื่อสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะสูง เข้ารับราชการและพัฒนาให้เป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานภาครัฐ มีความสามารถในการเป็นทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker)
นักพัฒนา/วางแผน (Developer) และนักปฏิบัติ (Operator) ได้อย่างสมดุล มีความสามารถเป็นผู้นาการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความคิด ด้านวิชาการและการบริหารจัดการองค์การ และคณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 มีมติอนุมัติในหลักการให้สานักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ต่อไปปีละ 1 รุ่น เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการดาเนินโครงการฯ ดังกล่าว กองนวัตกรรมการบริหารภาครัฐ สานักงาน ก.พ.ร. จึงได้
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับใช้ประกอบในการดาเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
1. วัตถุประสงค์ (Objectives)
1.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่เป็นระบบ
และมีมาตรฐาน
1.2 เพื่อเป็นคู่มือหรือแนวทางสาหรับการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่และเป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
2. ขอบเขต (Scope)
การดาเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สานักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้สถาบัน
ส่งเสริมการบริ หารกิจ การบ้านเมืองที่ดีซึ่งเป็นหน่ว ยงานรูปแบบพิเศษของส านักงาน ก.พ.ร. เป็น ผู ้ดาเนิน
โครงการตามแผนการปฏิบัติการโครงการพัฒ นานักบริห ารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ โดยสานักงาน ก.พ.ร.
จะเป็นผู้กากับ ควบคุม ดูแลการดาเนินโครงการ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
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2.1 การคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
2.2 การพัฒนาข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ ยนแปลงรุ่นใหม่ จานวน 22 เดือน
สานักงาน ก.พ.ร. จะดาเนินการกากับ ติดตาม ดูแล และแก้ไขปัญหาในการดาเนินโครงการของสถาบันส่งเสริมฯ
ให้เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการและการใช้บริการ และให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการ ซึ่งการพัฒนา
ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
๑. การปฏิบัติราชการด้านวิชาการ ระยะที่ 1 (2 เดือน)
๒. การปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค (3 เดือน)
๓. การปฏิบัติราชการด้านวิชาการ ระยะที่ 2 (2 เดือน)
๔. การปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง (3 เดือน)
๕. การปฏิบัติราชการด้านวิชาการ ระยะที่ 3 (2 เดือน)
๖. การปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ (3 เดือน)
๗. การปฏิบัติราชการด้านวิชาการ ระยะที่ 4 (1 เดือน)
๘. การปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน (3 เดือน)
๙. การปฏิบัติราชการด้านวิชาการ ระยะที่ 5 และการทดสอบประเมินผลรวบยอด (3 เดือน)
2.3 การจัดสรรข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ไปปฏิบัติราชการ
ในหน่วยงานที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์
2.4 การติ ด ตามผลและประเมิ น ผล การด าเนิ น การในขั้ น ตอนนี้ จ ะด าเนิ น การภายหลั ง จาก
ข้าราชการในโครงการพัฒ นานักบริห ารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ไปปฏิบัติราชการในหน่ว ยงานภาครัฐ ที่ มี
ความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ครบ 12 เดือน
3. คาจากัดความ (Definition)
3.1 นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หมายถึง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการและผ่านการพัฒนา
ตามหลักสูตร 22 เดือน มีสมรรถนะ ศักยภาพสูง สามารถเป็นได้ทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนาและวางแผน
และนักปฏิบัติได้อย่างสมดุล มีภาวะผู้นาสามารถนาการบริหารการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานภาครัฐได้
3.2 แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หมายถึง แผนที่แสดงกิจกรรม
การพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ตัวอย่างตามแผนภาพ
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3.3 ครู ผู้ ฝึ ก สอนงาน (Mentor) หมายถึ ง ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานภาครั ฐ เช่ น ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
ปลัดกระทรวง/อธิบดี เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ และผู้บริหารภาคเอกชน ซึ่งทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง แนะนา และ
สอนงานให้แก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
3.4 อาจารย์ที่ปรึกษา (Coach) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการและพฤติกรรมของนักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ระหว่างการอบรมในโครงการฯ
3.5 หน่วยงานภาครัฐที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง ส่วนราชการที่มีหน้าที่ความรับผิ ดชอบ
เกี่ยวข้องตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา ทั้งที่เป็นการดาเนินการระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
และระยะการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล ประกอบด้วย กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ กลุ่มกระทรวงด้านสังคม
และกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคง เพื่อจัดสรรให้ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
ไปปฏิบัติราชการภายหลังสาเร็จหลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
4.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
กาหนดแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการดาเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
รวมไปถึงการกากับ ดูแล และให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงานของโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
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4.2 เลขาธิการ ก.พ.ร. หรือผู้บริหารสานักงาน ก.พ.ร. ที่ได้รับมอบหมายในฐานะผู้มีอานาจอนุมัติ
อนุญาต ลงนามในหนังสือแจ้งหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ
4.3 ผู้อานวยการกองนวัตกรรมการบริหารภาครัฐ ในฐานะผู้มีอานาจหน้าที่ในการกากับตรวจสอบ
ความถูกต้องของการดาเนินการ
4.4 เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่และที่ปรึกษาด้านการบริหารในฐานะผู้กากับ
ดูแล และดาเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
4.5 เจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะผู้ดาเนิน
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ตามที่ สานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย
5. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
5.1 ข้อกาหนดที่สาคัญ
ข้อกาหนดที่สาคัญของแต่ละกระบวนการในการดาเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
ได้พิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
5.1.1 การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
1. ด้านความต้องการของผู้รับบริการ คือ กระบวนการคัดเลือกมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจน
มีความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นกลาง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ และมีการจัดประชุมพิจารณาตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนต่าง ๆ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ
2. ด้านความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ กระบวนการคัดเลือกมีความโปร่งใส ยุติธรรม และ
เป็นกลาง
3. ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ คือ การดาเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการดาเนินการ
โดยหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
4. ด้านข้อกาหนดทางกฎหมาย คือ การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 กรกฎาคม 2547
5. ด้านความคุ้มค่า และการลดต้นทุน คือ การคัดเลือกผู้เข้าร่ว มโครงการพัฒนานักบริห าร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ เป็นบุคคลที่มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้พื้นฐานและความสามารถ
เหมาะสม
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5.1.2 การพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
1. ด้านความต้องการของผู้รับบริการ คือ กระบวนการพัฒนาเป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์
ของโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
2. ด้านความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ 3. ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ คือ กระบวนการพัฒนาให้ได้ข้าราการที่เป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานภาครัฐที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี กระบวนการพัฒนาที่เป็นไปตามแผนและ
วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
4. ด้านข้อกาหนดทางกฎหมาย คือ การดาเนินการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 22 เดือน
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 เมษายน 2551
5. ด้านความคุ้มค่า และการลดต้นทุน คือ การประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒ นาข้าราชการ
ในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
5.1.3 การจัดสรรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
1. ด้านความต้องการของผู้รับบริการ คือ กระบวนการจัดสรรมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจน
มีความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นกลาง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ และ
มีการประชุมพิจารณาจัดสรรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์
โดยคณะกรรมการจัดสรรฯ
2. ด้านความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ กระบวนการจัดสรรมีความโปร่งใส ยุติธรรม และ
เป็นกลาง
3. ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ คือ การดาเนินการจัดสรรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
ดาเนินการโดยคณะกรรมการจัดสรรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับหน่วยงานและภารกิจของส่วนราชการ
4. ด้านข้อกาหนดทางกฎหมาย คือ การจัดสรรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ไปปฏิบัติราชการ
ในหน่วยงานภาครัฐที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 พฤษภาคม 2548
5. ด้านความคุ้มค่า และการลดต้นทุน คือ นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ไปปฏิบัติราชการ
ในหน่วยงานที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ
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5.1.4 การติดตามประเมินผลนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
1. ด้านความต้องการของผู้ รับบริการ คือ ผู้ ตรวจติดตามประเมิน ผลได้ข้อมูล ที่ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริง สามารถนาข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่และพัฒนาโครงการฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ด้านความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ สานักงาน ก.พ.ร. สามารถนาข้อมูลในการ
ติดตามประเมินผลไปพัฒนาปรับปรุงการดาเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
3. ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ คือ มีมาตรการและแนวทางในการติดตามข้าราชการ
ในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ด้านข้อกาหนดทางกฎหมาย คือ การติดตามประเมินผลนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 เมษายน 2551
5. ด้านความคุ้มค่าและการลดต้นทุน คือ นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สามารถปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 ตัวชี้วัดของกระบวนการ
กระบวนการ
การคัดเลือกผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

ข้อกาหนดที่สาคัญ
กระบวนการคัดเลือก
และพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
ที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม
ได้มาตรฐาน
การพัฒนานักบริหาร
การพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
ที่มีประสิทธิภาพ
การจัดสรรนักบริหารการ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ไปปฏิบัติ รุ่นใหม่ได้ไปปฏิบัติราชการ
ราชการในหน่วยงานที่มี
ในหน่วยงานภาครัฐที่มี
ความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ ความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์
การติดตามประเมินผลนัก มีมาตรการและแนวทาง
บริหารการเปลี่ยนแปลง
ในการติดตามนักบริหาร
รุ่นใหม่หลังจากไปปฏิบัติ
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
ราชการในหน่วยงานฯ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการ
ครบ 12 เดือน
ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดผลกระบวนการ
ระดับความสาเร็จของการจัดทาระบบ
การสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการการสอบคัดเลือก กระบวนการ
การสอบคัดเลือก หลักเกณฑ์การพิจารณา และ
การคัดเลือกโดยผ่านศูนย์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่มีผลการประเมิน
เพื่อเป็นผู้ผ่านโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ร้อยละของนักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหมที่โอนไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานที่มี
ความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของนัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ภายหลังไปปฏิบัติ
ราชการในหน่วยงานที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาตร์
ครบ 12 เดือน
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
การดาเนินงานโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

ผังกระบวนการ
เปิดรับสมัคร

2
คัดเลือก
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

3
การรายงานตัว
และบรรจุเข้ารับ
ราชการ

4
การเรียนรู้
วิถีชีวิตชุมชน

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- การประกาศรับสมัครบุคคล 3 เดือน
สานักงาน
และข้าราชการเพื่อเข้าร่วม
(ต.ค.- ธ.ค.) ก.พ.ร. และ
โครงการ
IGP
- การประชาสัมพันธ์
เพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

- ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกผู้เข้าร่วม
โครงการ
- หนังสือประชา
สัมพันธ์โครงการฯ
ถึงหน่วยงานต่างๆ

- การคัดเลือกผู้เข้าร่วม
3 เดือน
โครงการ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
(ม.ค. - มี.ค.)
1) การทดสอบความรู้พื้นฐาน
2) การทดสอบข้อเขียน และ
การทดสอบสภาวะจิตใจและ
อารมณ์
3) การประเมินความเหมาะสม
ทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม เชาวน์
อารมณ์
- การประกาศผลสอบคัดเลือก
- การรายงานตัวและบรรจุเข้า เม.ย.- พ.ค.
รับราชการ
- การปฐมนิเทศ

สานักงาน
ก.พ.ร. และ
IGP

- ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกผู้เข้าร่วม
โครงการ
- หนังสือเชิญเป็น
กรรมการสอบ
คัดเลือก

สานักงาน
ก.พ.ร. และ
IGP

- ประกาศผลการ
สอบคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมโครงการ

- การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
พ.ค.
1) กาหนดประเด็น
การเรียนรู้
2) ประสานงานกับสถานที่
ที่จะไปเรียนรู้
3) ทาหนังสือประสานงานอย่าง
เป็นทางการ

สานักงาน
ก.พ.ร. และ
IGP

- หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์
การศึกษาดูงาน
- หนังสือขอความ
อนุเคราะห์ให้ นปร.
ปฏิบัติราชการใน
พื้นที่จังหวัด

10
ลาดับ
ที่

5

6

ผังกระบวนการ

การปฏิบัติ
ราชการ
ด้านวิชาการ
ระยะที่ 1

การปฏิบัตริ าชการ
ด้านการบริหาร
จัดการหน่วยงาน
ภาครัฐ
ส่วนภูมิภาค

รายละเอียดงาน
4) จัดทาคู่มือการดูงาน/เตรียม
สถานที่/การเดินทาง
5) จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน
6) ศึกษาดูงาน
7) ประเมินผลการศึกษาดูงาน
8) จัดทารายงาน
9) ตรวจสอบผลงาน ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงาน
1) การจัดเตรียมและวางแผน
ตารางกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
วิชาการ
2) ติดต่อวิทยากร/ผู้บรรยาย
3) จัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์/
เอกสารประกอบการบรรยาย
4) ประเมินวิทยากร/สรุปผล
การประเมิน
5) รวบรวมแบบบันทึกการ
เรียนรู้ของ นปร./ส่งให้อาจารย์
ที่ปรึกษา
6) ส่งผลการให้คาปรึกษาแก่
นปร.
7) ตรวจสอบผลงาน ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงาน
1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
คัดเลือกครูผู้ฝึกสอนงาน
2) รวบรวมรายชื่อผู้บริหาร
เสนอคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติ
3) ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณารายชื่อครูผู้ฝึกสอนใน
เบื้องต้น
4) ดาเนินการทาบทามครู
ผู้ฝึกสอนงาน
5) รวบรวมรายชื่อผู้ตอบรับเป็น
ครูผู้ฝึกสอนงาน
6) ประชุมคณะกรรมการฯ

มาตรฐาน

2 เดือน
(พ.ค. –
มิ.ย.)

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สานักงาน
ก.พ.ร. และ
IGP

3 เดือน
สานักงาน
(ก.ค. – ก.ย.) ก.พ.ร. และ
IGP

- หนังสือเชิญ
วิทยากร

- หนังสือขอความ
อนุเคราะห์
มอบหมายผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพื่อ
ทาหน้าที่
ครูผู้ฝึกสอนงานแก่
นปร.
- หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ใน
การทาหน้าที่ครูผู้
ฝึกสอนงาน และส่ง
ตัว นปร.
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ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

7
การปฏิบัตริ าชการ
ด้านวิชาการ
ระยะที่ 2

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เพื่อจับคู่การฝึกสอนงาน
โดยพิจารณาจากความประสงค์
ของ นปร. และความเหมาะสม
7) ประกาศผลการจับคู่
การฝึกสอนงานให้ นปร. ทราบ
8) ออกจดหมายขอความ
อนุเคราะห์ในการเป็นครู
ผู้ฝึกสอนงาน
9) ประชุมสัมมนาผู้ฝึกสอนงาน
เพื่ออธิบายแนวทางการฝึกสอน
งาน
10) ออกหนังสือส่งตัว
ข้าราชการในโครงการฯ ไปฝึก
ปฏิบัติงาน
11) ตรวจติดตามนักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ในการ
ฝึกปฏิบัติงาน
12) การสอบเพื่อประเมินการ
ฝึกปฏิบัติงานของ นปร.
13) สรุปผลงานการปฏิบัติ
ราชการส่งสานักงาน ก.พ.ร.
14) ตรวจสอบผลงาน ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงาน
1) การจัดเตรียมและวางแผน 2 เดือน
สานักงาน
ตารางกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน (ต.ค. – พ.ย.) ก.พ.ร. และ
วิชาการ
IGP
2) ติดต่อวิทยากร/ผู้บรรยาย
3) จัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์/
เอกสารประกอบการบรรยาย
4) ประเมินวิทยากร/สรุปผล
การประเมิน
5) รวบรวมแบบบันทึก
การเรียนรู้ของ นปร./
ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา
6) ส่งผลการให้คาปรึกษาแก่
นปร.

- หนังสือขอเข้าพบ
เพื่อติดตามการ
ปฏิบัติราชการของ
นปร.
- หนังสือขอขอบคุณ
- หนังสือขอเชิญเป็น
กรรมการสัมภาษณ์
ภาครัฐส่วนภูมิภาค

- หนังสือเชิญ
วิทยากร
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ลาดับ
ที่

8

ผังกระบวนการ

การปฏิบัตริ าชการ
ด้านการบริหาร
จัดการหน่วยงาน
ภาครัฐส่วนกลาง

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

7) ตรวจสอบผลงาน ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงาน
1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ 3 เดือน
สานักงาน
คัดเลือกครูผู้ฝึกสอนงาน
(ธ.ค. – ก.พ.) ก.พ.ร. และ
2) รวบรวมรายชื่อผู้บริหารที่มี
IGP
ความเหมาะสมเพื่อเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติ
3) ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณารายชื่อครูผู้ฝึกสอน
ในเบื้องต้น
4) ดาเนินการทาบทามครู
ผู้ฝึกสอนงาน
5) รวบรวมรายชื่อผู้ตอบรับเป็น
ครูผู้ฝึกสอนงาน
6) ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
จับคู่การฝึกสอนงาน โดย
พิจารณาจากความประสงค์ของ
นปร. และความเหมาะสม7)
ประกาศผลการจับคู่การฝึกสอน
งานให้ นปร. ทราบ
8) ออกจดหมายขอความ
อนุเคราะห์ในการเป็นครู
ผู้ฝึกสอนงาน
9) ประชุมสัมมนาผู้ฝึกสอนงาน
เพื่ออธิบายแนวทางการฝึกสอน
งาน10) ออกหนังสือส่งตัว
ข้าราชการในโครงการฯ ไปฝึก
ปฏิบัติงาน
11) ตรวจติดตามนักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ในการ
ฝึกปฏิบัติงาน
12) การสอบเพื่อประเมินการ
ฝึกปฏิบัติงานของ นปร.
13) สรุปผลงานการปฏิบัติ
ราชการส่งสานักงาน ก.พ.ร.

- หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์
รับเป็นครูผู้ฝึกสอน
งานและส่งตัว นปร.
เพื่อมาปฏิบัติ
ราชการด้านการ
บริหารจัดการ
หน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลาง
- หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ใน
การติดตามการ
ปฏิบัติราชการของ
นปร.
- หนังสือขอขอบคุณ
- หนังสือขอเชิญเป็น
กรรมการสัมภาษณ์
ภาครัฐส่วนกลาง

13
ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

9
การปฏิบัตริ าชการ
ด้านวิชาการ ระยะ
ที่ 3

10

การปฏิบัตริ าชการ
ด้านการบริหาร
จัดการหน่วยงาน
ภาครัฐใน
ต่างประเทศ

รายละเอียดงาน
14) ตรวจสอบผลงาน ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงาน
1) การจัดเตรียมและวางแผน
ตารางกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
วิชาการ
2) ติดต่อวิทยากร/ผู้บรรยาย
3) จัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์/
เอกสารประกอบการบรรยาย
4) ประเมินวิทยากร/สรุปผล
การประเมิน
5) รวบรวมแบบบันทึกการ
เรียนรู้ของ นปร./ส่งให้อาจารย์
ที่ปรึกษา
6) ส่งผลการให้คาปรึกษาแก่
นปร.
7) ตรวจสอบผลงาน ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงาน
1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
คัดเลือกครูผู้ฝึกสอนงาน
2) รวบรวมรายชื่อผู้บริหารที่มี
ความเหมาะสมเพื่อเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติ
3) ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณารายชื่อครูผู้ฝึกสอน
ในเบื้องต้น
4) ดาเนินการทาบทามครู
ผู้ฝึกสอนงาน
5) รวบรวมรายชื่อผู้ตอบรับเป็น
ครูผู้ฝึกสอนงาน
6) ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
จับคู่การฝึกสอนงาน โดย
พิจารณาจากความประสงค์ของ
นปร. และความเหมาะสม
7) ประกาศผลการจับคู่การ
ฝึกสอนงานให้ นปร. ทราบ

มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2 เดือน
สานักงาน
(มี.ค. – เม.ย.) ก.พ.ร. และ
IGP

- หนังสือเชิญ
วิทยากร

3 เดือน
สานักงาน
(พ.ค. – ก.ค.) ก.พ.ร. และ
IGP

- หนังสือขอความ
อนุเคราะห์ให้ นปร.
เข้ารับการอบรม
- หนังสือขอส่งตัว
นปร. เพื่อไปปฏิบัติ
ราชการด้านการ
บริหารจัดการ
หน่วยงานภาครัฐ
ในต่างประเทศ
- หนังสือขอความ
อนุเคราะห์ออก
หนังสือเดินทางและ
ออกหนังสือรับรอง
ในการขอวีซ่า
- หนังสือขอขอบคุณ
ปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ
- หนังสือขอเชิญเป็น
กรรมการสัมภาษณ์

14
ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

11
การปฏิบัตริ าชการ
ด้านวิชาการ
ระยะที่ 4

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน

8) ออกจดหมายขอความ
อนุเคราะห์ในการเป็นครู
ผู้ฝึกสอนงาน
9) ประชุมสัมมนาผู้ฝึกสอนงาน
เพื่ออธิบายแนวทางการฝึกสอน
งาน10) ออกหนังสือส่งตัว
ข้าราชการในโครงการฯ ไปฝึก
ปฏิบัติงาน
11) ตรวจติดตามนักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ในการ
ฝึกปฏิบัติงาน
12) การสอบเพื่อประเมินการ
ฝึกปฏิบัติงานของ นปร.
13) สรุปผลงานการปฏิบัติ
ราชการส่งสานักงาน ก.พ.ร.
14) ตรวจสอบผลงาน ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงาน
1) การจัดเตรียมและวางแผน 1 เดือน
ตารางกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน (ส.ค.)
วิชาการ
2) ติดต่อวิทยากร/ผู้บรรยาย
3) จัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์/
เอกสารประกอบการบรรยาย
4) ประเมินวิทยากร/สรุปผล
การประเมิน
5) รวบรวมแบบบันทึกการ
เรียนรู้ของ นปร./ส่งให้อาจารย์
ที่ปรึกษา
6) ส่งผลการให้คาปรึกษาแก่
นปร.
7) ตรวจสอบผลงาน ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ภาครัฐใน
ต่างประเทศ

สานักงาน
ก.พ.ร. และ
IGP

- หนังสือเชิญ
วิทยากร

15
ลาดับ
ที่
12

ผังกระบวนการ
การปฏิบัตริ าชการ
ด้านการบริหาร
จัดการหน่วยงาน
ภาคเอกชน

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ 3 เดือน
สานักงาน
คัดเลือกครูผู้ฝึกสอนงาน
(ก.ย. – พ.ย.) ก.พ.ร. และ
2) รวบรวมรายชื่อผู้บริหารที่มี
IGP
ความเหมาะสมเพื่อเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติ
3) ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณารายชื่อครูผู้ฝึกสอน
ในเบื้องต้น
4) ดาเนินการทาบทามครู
ผู้ฝึกสอนงาน
5) รวบรวมรายชื่อผู้ตอบรับเป็น
ครูผู้ฝึกสอนงาน
6) ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
จับคู่ การฝึกสอนงาน โดย
พิจารณาจากความประสงค์ของ
นปร. และความเหมาะสม7)
ประกาศผลการจับคู่การฝึกสอน
งานให้ นปร. ทราบ
8) ออกจดหมายขอความ
อนุเคราะห์ในการเป็นครู
ผู้ฝึกสอนงาน
9) ประชุมสัมมนาผู้ฝึกสอนงาน
เพื่ออธิบายแนวทางการฝึกสอน
งาน10) ออกหนังสือส่งตัว
ข้าราชการในโครงการฯ ไปฝึก
ปฏิบัติงาน
11) ตรวจติดตามนักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ในการ
ฝึกปฏิบัติงาน
12) การสอบเพื่อประเมินการ
ฝึกปฏิบัติงานของ นปร.
13) สรุปผลงานการปฏิบัติ
ราชการส่งสานักงาน ก.พ.ร.
14) ตรวจสอบผลงาน ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงาน

- หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์เข้า
ศึกษาดูงานและรับ
ฟังบรรยายสรุป
- หนังสือขอความ
อนุเคราะห์รับเป็นครู
ผู้ฝึกสอนงานด้าน
การบริหารจัดการ
หน่วยงานภาคเอกชน
- หนังสือขอเชิญเข้า
ร่วมสัมมนาผู้บริหาร
หน่วยงานภาคเอกชน
และขอส่งตัว นปร.
- หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์
ในการติดตามการ
ปฏิบัติงานของนปร.
- หนังสือขอขอบคุณ
- หนังสือขอเชิญเป็น
กรรมการสัมภาษณ์
ภาคเอกชน

16
ลาดับ
ที่
13

ผังกระบวนการ
การปฏิบัตริ าชการ
ด้านวิชาการ
ระยะที่ 5

14
การสอบ
ประเมินผลการ
เรียนรู้จบหลักสูตร

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน

1) การจัดเตรียมและวางแผน 3 เดือน
ตารางกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน (ธ.ค. – ก.พ.)
วิชาการ
2) ติดต่อวิทยากร/ผู้บรรยาย
3) จัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์/
เอกสารประกอบการบรรยาย
4) ประเมินวิทยากร/สรุปผล
การประเมิน
5) รวบรวมแบบบันทึกการ
เรียนรู้ของ นปร./ส่งให้อาจารย์
ที่ปรึกษา
6) ส่งผลการให้คาปรึกษาแก่
นปร.
7) ตรวจสอบผลงาน ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงาน
1) แต่งตั้งคณะกรรมการ
เดือน ก.พ.
ประเมินผู้ผ่านโครงการฯ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ผลงาน นปร.
3) แต่งตั้งคณะกรรมการออก
ข้อสอบ และตรวจข้อสอบ
ข้อเขียน
4) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์
5) ดาเนินการสอบข้อเขียน/
สัมภาษณ์
6) รวบรวมคะแนนเพื่อเข้า
คณะกรรมการประเมินผู้ผ่าน
โครงการฯ
7) ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลผู้ผ่านโครงการฯ
8) การประกาศผลการสอบ
ตามลาดับคะแนน
9) ตรวจสอบผลงาน ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สานักงาน
ก.พ.ร. และ
IGP

สานักงาน
ก.พ.ร. และ
IGP

- หนังสือเชิญ
วิทยากร

17
ลาดับ
ที่
15

ผังกระบวนการ
พิธีมอบ
ประกาศนียบัตร
นปร.

16
การจัดสรร นปร.

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน

1) หนังสือเรียนเชิญ
มี.ค.
นายกรัฐมนตรีมอบโอวาท และ
มอบประกาศนียบัตร
2) หนังสือถึงเลขาธิการ ก.พ.ร.
ลงนามในประกาศนียบัตร
3) ออกหนังสือถึง
นายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม
ในประกาศนียบัตรที่มอบแก่
นปร.
4) หนังสือถึงสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีขอใช้สถานที่ใน
การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร
5) ประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
สถานที่ในการวางผังการจัดงาน
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
1) ประกาศผลการสอบประเมิน 2 เดือน
เป็นผู้ผ่านโครงการตามลาดับ (มี.ค. – เม.ย.)
คะแนน
2) จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดสรรนักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
3) ส่งหนังสือสอบถามความ
ประสงค์การรับโอนนักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่จาก
ส่วนราชการต่าง ๆ
4) จัดประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการจัดรร
5) จัดส่งแบบฟอร์มให้นัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
เลือกส่วนราชการที่ประสงค์จะ
ไปปฏิบัติราชการ
6) ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาผลจัดสรรนักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
ตามลาดับคะแนนที่สอบได้
(ในเบื้องต้น)

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สานักงาน
ก.พ.ร. และ
IGP

- หนังสือลงนาม
ประกาศนียบัตร
- หนังสือเรียนเชิญให้
โอวาทและมอบ
ประกาศนียบัตรและ
เข็มที่ระลึกแก่ นปร.
- หนังสือเชิญเข้า
ร่วมพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรและ
เข็มที่ระลึกแก่ นปร.

สานักงาน
ก.พ.ร. และ
IGP

- ประกาศผล
การประเมินเพื่อเป็น
ผู้ผ่านโครงการฯ
- หนังสือแจ้ง
ความประสงค์ของ
ส่วนราชการ
- แบบฟอร์มการแจ้ง
ความประสงค์ของ
นปร.

18
ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

7) Matching ความประสงค์
ของนักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ และความประสงค์ของ
ส่วนราชการ โดยพิจารณาความ
เหมาะสมตามคุณวุฒิการศึกษา
คุณสมบัติและเงื่อนไขต่าง ๆ
17
การโอนไป
ปฏิบัติราชการ
ยังส่วนราชการต่าง ๆ

18
ติดตามและ
ประเมินผล

1) กรณีส่วนราชการไม่มี
เงื่อนไขในการสัมภาษณ์
ดาเนินการโอนนักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ได้
ทันที
2) กรณีส่วนราชการมีเงื่อนไข
ในการสัมภาษณ์ จัดทาหนังสือ
เพื่อนัดวัน เวลา และสถานที่
ในการสัมภาษณ์นักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ และเมื่อ
ส่วนราชการมีหนังสือแจ้งผล
การสัมภาษณ์ จึงดาเนินการ
โอนนักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่
3) มีหนังสือขอบคุณส่วน
ราชการที่ไม่ได้รับการจัดสรรนัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
การติดตามและประเมินผล
ข้าราชการในโครงการฯ
ภายหลังโอนไปปฏิบัติราชการ
ในส่วนราชการต่างๆ ครบ
12 เดือน
1) จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ นักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
2) ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง

พ.ค. เป็นต้น สานักงาน
ไป
ก.พ.ร. และ
IGP

- หนังสือการแจ้ง
รายชื่อนปร. ที่
ประสงค์จะโอนมา
ปฏิบัติราชการ
- หนังสือแจ้งผล
การจัดสรร นปร.
- หนังสือขอบคุณ

ภายหลังจาก สานักงาน
ที่ข้าราชการ ก.พ.ร.
ในโครงการฯ
ไปปฏิบัติ
ราชการใน
หน่วยงานที่มี
ความสาคัญ
เชิงยุทธศาสตร์
ครบ 12 เดือน

- หนังสือส่วน
ราชการเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ติดตาม
และประเมินผล
- รายงานผลการ
ติดตามและ
ประเมินผล นปร.
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รุ่นใหม่ตรวจสอบผลงาน
3) ติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงาน
จุดเริ่มต้น
และสิ้นสุดของ
กระบวนการ

กิจกรรม
และการ
ปฏิบัติงาน

ทิศทางการ
เคลื่อนไหว
ของงาน

7. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
1) มติคณะรัฐมนตรี
2) เอกสารการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
3) หนังสือถึงส่วนราชการต่างๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการดาเนินกิจกรรม
4) เอกสารประกอบการประชุมคณะทางานดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสรร
5) หนังสือสอบถามความประสงค์ในการรับโอนนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
6) หนังสือแจ้งความประสงค์รับโอนนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
8. แบบฟอร์มที่ใช้ (Form)
1) แบบแจ้งความประสงค์ในการรับโอนนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
2) แบบฟอร์มแสดงความจานงในการเลือกส่วนราชการเพื่อไปปฏิบัติราชการภายหลังจากสาเร็จจาก
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
3) แบบฟอร์มอื่นๆ ประกอบด้วย แบบสอบถามนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ แบบสัมภาษณ์นักบริหาร
การเปลี่ ย นแปลงรุ่ น ใหม่ แบบสอบถามผู้ บั งคับบัญชา/เพื่อนร่ว มงาน แบบสั มภาษณ์ผู้ บังคับบัญชา/เพื่ อ น
ร่วมงาน แบบสัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. เอกสารบันทึก (Record)
- ไม่มี -

