
วัตถุประสงค

ยกระดับคุณภาพของบุคลากรภาครัฐใหมีความพรอม
ทั้งดานความรู ความสามารถและทักษะ (Skill set) 
เทียบเทาระดับสากล

รวมทั้งมีความคิด (Mindset) และทัศนคติที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติงานทามกลางความเปลี่ยนแปลงของ
บริบทโลกและประเทศไทย

มุงเนนใหมีสมรรถนะในการทำงานอยางมืออาชีพ 
(Professional) มีกลยุทธ (Strategic) สราง
นวัตกรรม (Innovative) เพื่อเปนกำลังขอบเคลื่อน
ที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ และยกระดับ
ประเทศไทยไปสู “ประเทศไทย 4.0”

ทำงานเพื่อ
ประชาชน
สวนรวม

รางขอเสนอ
มาตรการพัฒนากำลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2561 - 2565

เปาหมาย

สรางนวัตกรรม

เปนมืออาชีพ มีกลยุทธ

ประเด็นและ

แนวทางที่ 1

ปลูกฝงบุคลากรภาครัฐใหมชีุดความคิด (Mindset) และคานิยมการทำงาน เพื่อประชาชนและประโยชน
สวนรวม ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักธรรมาภิบาล 
และอุดมการณสำหรับการเปนบุคลากรภาครัฐยุคใหม 

01 พัฒนาบุคลากรภาครัฐตั้งแตเริ่มปฏิบัติงานจนถึงตำแหนงระดับสูงใหตอเนื่อง เพื่อปลูกฝง
ใหมีความคิด ความเชื่อ คานิยม อุดมการณในการทำงานเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม 
ดวยความสำนึกและความรับผิดชอบ

02 พัฒนาผูนำใหเปนตนแบบทางความคิดและพฤติกรรมในการทำงานเพื่อประชาชน
และประโยชนสวนรวม และสามารถถายทอด จูงใจใหบุคลากรในหนวยงานปฏิบัติตาม

03 สงเสริม ประชาสัมพันธ และกระตุนใหบุคลากรภาครัฐปฏิบัติตามคานิยม มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล หลักการทำงาน
เพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม

ประเด็นและ

แนวทางที่ 2

พัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ  เพื่อการทำงานอยางมืออาชีพ (Professional) มีกลยุทธ 
(Strategic) สรางสรรคนวัตกรรม (Innovative) ตอบสนองตอการขับเคลื่อนภารกิจตามแผน
ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก

พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกระดับใหมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่สอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 
รวมทั้งการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ทั้งกอนเขารับการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนง (Pre-promotion) และเมื่อเขาสูตำแหนง (Post-promotion) แลว

พัฒนาภาวะผูนำภาครัฐยุคใหมโดยเริ่มตั้งแตกลุมผูปฏิบัติงาน กลุมหัวหนางาน กลุมอำนวยการ กลุมนักบริหารระดับตน และกลุมนักบริหารระดับสูง
เพื่อใหเกิดการสั่งสมประสบการณการเปนผูนำที่เปนแบบอยาง (Leadership by Example)

พัฒนานักทรัพยากรบุคคลและกลุมสนับสนุนยุทธศาสตรและการพัฒนาองคกรใหสามารถเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Partner) 
ของผูบริหารหนวยงานภาครัฐ

สงเสริมใหบุคลากรภาครัฐในสวนกลางและสวนภูมิภาคเรียนรูและทำงานรวมกันเพื่อพัฒนาทักษะและทัศนคติ
ในการปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนประเทศ
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ความเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลง



ประเด็นและ

แนวทางที่ 3

สรางสภาพแวดลอม (Ecosystem) ที่เปนระบบและเอื้อตอการเรียนรูและการพัฒนาของบุคลากรภาครัฐ 
เพื่อปลูกฝงความคิด (Mindset) และคานิยมการทำงานเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม 
ตลอดจนสงเสริมใหเกิดการสรางความรู ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ เพื่อการทำงานอยางมืออาชีพ 
(Professional) มีกลยุทธ (Strategic) สรางสรรคนวัตกรรม (Innovative) 
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สรางวัฒนธรรมองคกรใหบุคลากรภาครัฐ
ยึดมั่นในคานิยมการทำงานเพื่อประชาชน
และประโยชนสวนรวม และเรียนรูเพื่อพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง

3

1
สงเสริมการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอม
ที่ชวยใหบุคลากรสรางสมดุลชีวิตกับการทำงาน 
(Work-Life Balance) และมีความพรอม
ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน
สวนรวม 

ประยุกตใชเครื่องมือ กลไก วิธีการ และ
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู 
(Learning Platform) เพื่อใหบุคลากร
ภาครัฐเขาถึงแหลงความรู และแลกเปลี่ยน
ความรู ทักษะ ประสบการณ ไดทุกที่ ทุกเวลา

สรางเครือขายการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ระหวางสวนราชการ หนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

บทบาท / วิธีการ
ก.พ./สำนักงาน ก.พ.

กำหนดกรอบการพัฒนาเพื่อใหหนวยงานภาครัฐ
มีแนวทางจัดดำเนินการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
ทุกระดับ เพื่อปลูกฝงใหเปนเจาหนาที่ภาครัฐ
ยุคใหมที่มีชุดความคิด ความเชื่อ คานิยม
อุดมการณในการทำงานเพื่อประชาชนและ
ประโยชนสวนรวม 

กำหนดกรอบหลักสูตรมาตรฐาน การพัฒนา
ภาวะผูนำภาครัฐยุคใหม สำหรับบุคลากรภาครัฐ
ทุกระดับ เพื่อการควบคุมคุณภาพของการจัด
ดำเนินการหลักสูตรการอบรมและพัฒนาสำหรับ
ผูนำ

กำหนดกรอบพัฒนานักทรัพยากรบุคคลและ
ผูที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการพัฒนาองคกรของ
หนวยงานภาครัฐ เพื่อใหสามารถทำหนาที่เปน
หุนสวนเชิงยุทธศาสตรของผูบริหารหนวยงาน
ภาครัฐ และสนับสนุนการทำงานอยางริเริ่ม 
สรางสรรค มีนวัตกรรม และสงเสริมธรรมาภิบาล
ในองคกร

ออกแบบโปรแกรมการพัฒนาเพื่อใหบุคลากร
ภาครัฐสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น 
ไดรับพัฒนารวมกันเพื่อสงเสริมทักษะการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรเชิงพื้นที่ 

จัดหามาตรการจูงใจใหหนวยงานภาครัฐสราง
วัฒนธรรมองคกรที่ทำใหบุคลากรภาครัฐยึดมั่น
ในคานิยมการทำงานเพื่อประชาชนและประโยชน
สวนรวม และเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

หนวยงานภาครัฐ* บุคลากรภาครัฐ

จัดใหมีการวัดหรือการทดสอบดานคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อการเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ
และการพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหดำรงตำแหนง

สงเสริมใหผูปฏิบัติงาน หัวหนางาน ผูอำนวยการ 
ผูบริหาร เขารับการพัฒนาทักษะการโคชและการเปน
พี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) 
เพื่อปลูกฝงชุดความคิด ความเชื่อ คานิยม 
อุดมการณ การปฏิบัติตนเปนเจาหนาที่ภาครัฐยุคใหม

สงเสริมบุคลากรใหมีทักษะในการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทำงาน การนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกตใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
องคกร และระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมี
ความรวดเร็วและคลองตัวยิ่งขึ้น (Agile)

พัฒนาผูนำทุกระดับโดยเริ่มจากผูบริหารระดับสูง
ใหเปนผูนำที่เปนแบบอยาง (Leadership by 
Example) ในการสรางความเปลี่ยนแปลง 
พรอมทั้งทำหนาที่ในการสงเสริมและจูงใจใหบุคลากร
ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและ
การปรับปรุงตนเองอยางตอเนื่อง 

พัฒนาบุคลากรใหมี Growth Mindset เพื่อสราง
แรงบันดาลใจในการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long 
Learning) เพื่อใหสามารถทำงานอยางมืออาชีพ 
(Professional) มีกลยุทธ (Strategic) และ
สรางสรรคนวัตกรรม (Innovative)

หมายเหตุ.- *หนวยงานภาครัฐ ไดแก สวนราชการสวนกลางและ
สวนภูมิภาค  สวนราชการไมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง สวนราชการอิสระตามรัฐธรรมนูญ  สวนราชการสังกัด
รัฐสภา และสวนราชการสวนทองถิ่น 

ผูบังคับบัญชาสื่อสารใหบุคลากรเขาใจวิสัยทัศน
และทิศทางการทำงานรวมกัน และสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรโดยการใหขอมูลยอนกลับ 
(Feedback) การมอบหมายงาน (Delegation) 
และการใหความไววางใจ (Trust)

นักทรัพยากรบุคคลเขารวมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
และโครงการฝกปฏิบัติงานในตางหนวยงานเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะในการเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตร 
(Strategic Partner) ของผูบริหาร 

บุคลากรภาครัฐทุกระดับเขารับการพัฒนาตาม
โปรแกรมการพัฒนาภาวะผูนำที่หนวยงานกำหนด 
รวมถึงการพัฒนาโดยวิธีการสอนงานจากโคช

บุคลากรภาครัฐรวมกับผูบังคับบัญชา จัดทำแผน
พัฒนารายบุคคล (Individual Development 
Plan) รายปที่สอด คลองกับเสนทางความกาวหนา
ในอาชีพ พรอมทั้งพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา
รายบุคคล และเสนทางการเรียนรูและพัฒนา 
(Learning and Development Roadmap) 
ที่หนวยงานกำหนด เพื่อใหเกิดการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญและประสบการณทั้งในเชิงลึกและเชิงกวาง 
(Breadth of Experience and Depth of 
Expertise) 

บุคลากรภาครัฐที่บรรจุใหมทุกคนมีหนาที่เขารับ
การฝกอบรมและพัฒนาอยางเปนทางการกอน
ปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงที่บรรจุภายในระยะเวลา
ที่หนวยงานภาครัฐกำหนด เพื่อพัฒนาตนเองใหเปน
เจาหนาที่ภาครัฐยุคใหมที่มีชุดความคิด ความเชื่อ 
คานิยมและอุดมการณในการทำงานเพื่อประชาชน
และประโยชนสวนรวม
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