ภายใต้สถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน สังคมไทย
ต้องเผชิญกับแรงกดดันท้าทายจากภายในและภายนอก
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่สั่งสมจากการพัฒนาที่ไม่
สมดุลและก่อให้เกิดความเหลือ่ มล้ํา ความขัดแย้งแย่งชิง
ทรัพยากร การทุจริตคอร์รัปชัน่ และความแตกแยกทาง
การเมืองตลอดจนกระแสโลกาภิวตั น์ก็ทําให้เกิดปัญหาขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ความล้าหลังในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กําลังเคลื่อน
เข้ามาอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังของประชาชนในแต่ละระดับ
ต่อการแก้ไขปัญหาของภาครัฐก็มีลกั ษณะแตกต่างกันออกไป โดยคนทีม่ ีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคมสูง มีโอกาสและความสามารถมากต่างต้องการให้รฐั ลดบทบาท ลด
ขนาดลง ในขณะที่คนยากจน ด้อยโอกาส ด้อยความสามารถต่างกลับคิดพึ่งพารัฐ
มากขึน้ ต้องการให้รฐั มีบทบาทภารกิจมากขึ้นในการดูแลช่วยเหลือคนยากจน โดย
เรียกร้องให้มกี ารจัดสรรทรัพยากรสาธารณะในลักษณะนโยบายประชานิยมหรือปรับ
เข้าสู่ระบบรัฐสวัสดิการ รวมทั้งบางส่วนได้มีการรวมกลุม่ ชุมชนขึน้ เป็นประชาคม
ในรูปแบบต่างๆเพื่อพึ่งพิงตนเองมากขึน้
ปัญหาและความต้องการเหล่านี้มีความสลับซับซ้อนในหลายๆระดับ การแก้ไข
ปัญหาในลักษณะเดิมที่มีลกั ษณะในแบบอํานาจนิยมจะยิ่งเพิ่มความไม่เป็นธรรมใน
สังคมให้มากขึน้ จึงจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารกิจการบ้านเมืองใหม่
โดยเน้นดําเนินงานแบบยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และปฏิบัติงานตามประเด็น
นโยบายที่สอดคล้องกับลักษณะของปัญหาและความต้องการทางเศรษฐกิจสังคม
ของคนและพืน้ ทีท่ ี่แตกต่างกัน ดังนัน้ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดจี ะต้องเป็นไป
เพื่อคุ้มครองผู้ดอ้ ยโอกาสในสังคมและผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถปรับตัวได้
ในกระบวนการโลกาภิวัตน์ ในขณะเดียวกัน ต้องมีบทบาทในการสนับสนุน อํานวย
ประโยชน์และไม่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใช้ชวี ิตแบบ
พลเมืองโลกของธุรกิจและคนชัน้ กลางทัว่ ไป
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยสถาบันส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
ภายใต้สังกัดของ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได้รเิ ริ่มและจัดให้มี “หลักสูตรการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดเี พื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง” ขึ้น
เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ส่วนราชการ จังหวัด
องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ ตลอดจน
ผู้บริหารของภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
กับการบริหารประเทศเพือ่ ประโยชน์สุขของประชาชน และการกํากับดูแลองค์การ
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะนําไปสู่การพัฒนา
งานและพัฒนาตนให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

ปณิธานหลัก :
เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถคิด วิเคราะห์และนาผล
ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อพัฒนาหน่วยงานของตนเองให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไป
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรฯ
ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ การเรียนรู้ในห้องเรียน
การจัดทําเอกสารวิชาการส่วนบุคคล และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
โดยเนื้อหาการเรียนรู้ในห้องเรียนประกอบด้วย หมวดวิชา 7 หมวด
103.5 ชั่วโมง ดังนี้
หมวดวิชาที่ 1: ภาพรวมของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ชัว่ โมง
หมวดวิชาที่ 2: หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
28.5 ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ 3: แนวโน้มและบริบทของการเปลี่ยนแปลง 18 ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ 4: นโยบายสาธารณะ 13.5 ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ 5: การบริหารภายใต้โลกแห่งความเปลี่ยนแปลง 21 ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ 6: ภาวะผู้นํา (Leading in 21st Century) 10.5 ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ 7: สรุปรวบยอด 9 ชั่วโมง

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
นายพลากร
สุวรรณรัฐ
นายสมพล
เกียรติไพบูลย์
ศ.ดร.ชัยอนันต์
สมุทวณิช
ดร.ณรงค์ชัย
อัครเศรณี
เลขาธิการ ก.พ.ร.
นายมนุชญ์
วัฒนโกเมร
เลขาธิการ ก.พ.
ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา
ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร.
นางสาวปาริชาติ
คมขา

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ระยะเวลาการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ
รวมทั้งสิ้นจานวน 187.5 ชั่วโมง ประกอบด้วย
การเรียนรู้ในห้องเรียน
103.5 ชั่วโมง
การชี้แจงและนาเสนอเอกสารวิชาการส่วนบุคคล 12 ชั่วโมง
การศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ 3 ครั้ง
ต่างประเทศ 1 ครั้ง (ตามความสมัครใจ)

36 ชั่วโมง
36 ชัว่ โมง

โดยกําหนดให้มีการศึกษาอบรมในวันและเวลา ดังนี้
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2559
สถานที่ในการจัดอบรม : สถาบันวิชาการ ทีโอที ถนนงามวงศ์วาน
เกณฑ์ การพิจารณาให้ ผ่านหลักสูตรฯ
และได้ รับมอบประกาศนียบัตร
1. เข้ าศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ (การเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนและการศึกษา
ดูงาน ภายในประเทศ) ตามที่กาหนด ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
2. ส่งเอกสารวิชาการส่วนบุคคลและเข้ าร่ วมกิจกรรมการนาเสนอ
เอกสารวิชาการส่วนบุคคล โดยจะต้ องมีผลงานที่มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและจัดส่งภายในเวลาที่กาหนด

 จานวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจํานวนประมาณ 80 คนต่อรุ่น
 คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ จะต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่หลักสูตรกําหนด ผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุไม่ต่ํากว่า 35 ปี และมีประสบการณ์ทํางาน
10 ปี ขึ้นไปรวมทั้งจะต้องมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาอบรมไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 75 ของระยะในการอบรมและสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
จัดทําผลงาน ตามทีก่ ําหนดไว้ในหลักสูตรได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้
จะต้องไม่อยู่ในระหว่างการเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรของหน่วย
งานหรือสถาบันอื่นใดในขณะเวลาเดียวกันเพื่อให้มีเวลาเข้ารับการศึกษา
อบรมในหลักสูตรได้อย่างเต็มที่
ในการพิจารณาผู้สมัครให้เข้าร่วมหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบ
และเกณฑ์การคัดเลือกทีก่ ําหนดไว้และการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ให้ถอื เป็นที่สนิ้ สุด
 ค่าธรรมเนียมหลักสูตรฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรฯ 100,000 บาท
- เป็นค่าธรรมเนียม รวมค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ดูงานภายในประเทศ ทั้งนี้ไม่นบั การใช้จ่ายในการเดินทางมาอบรม
และการศึกษาดูงานต่างประเทศ
- อัตราดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่หัก
ภาษี ณ ที่จา่ ย
- ข้าราชการมีสทิ ธิเ์ บิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้
ตามระเบียบของทางราชการ
 ค่าธรรมเนียมในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ
(ตามความสมัครใจ) 120,000 บาท
(กรณีเฉพาะตั๋วเครือ่ งบินชัน้ ประหยัดและห้องพักคู่ 2 ท่าน/ห้อง/คืน)

 เอกสารประกอบการสมัคร
กรอกรายละเอียดในใบสมัคร โดยดาวน์โหลดทาง
www.igpthai.org และ www.opdc.go.th พร้อมแนบสําเนาบัตร
ข้าราชการ หรือบัตรประชาชน และรูปถ่ายขนาด 2 นิว้ หน้าตรง จํานวน 2 รูป
(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ส่งได้ที่
(1) e-mail : GGSD3@igpthai.org
(2) ไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง
โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สําหรับ
นักบริหารระดับสูง สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สํานักงาน ก.พ.ร.
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
(3) ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง
โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สําหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สํานักงาน ก.พ.ร.
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9021,02-143-7908 หรือ 098-624-1559
หมายเลขโทรสาร 02-143-9365,02-143-7909
 กาหนดการรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 – 8 มกราคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
ภายในวันที่ 19 มกราคม 2559 ผ่านทาง www.igpthai.org และ www.opdc.go.th
กาหนดรายงานตัวและชาระค่าธรรมเนียม
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ จะต้องมารายงานตัวและชําระ
ค่าธรรมเนียมในวันที่ 6 - 13 กุมภาพันธ์ 2559
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการหลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สําหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี สํานักงาน ก.พ.ร.
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9021,02-143-7908 หรือ 098-624-1559
หมายเลขโทรสาร 02-143-9365,02-143-7909

หลักสูตร
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สาหรับนักบริหารระดับสูง
Executive Program

Good Governance
for Sustainable
Development
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