การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ได้กาหนดเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ
คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข
อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม โดยได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษย์และระบบ
ราชการไว้ใน ๒ ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ที่ ๓ ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาและเสริม สร้างศั ก ยภาพคนและ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑.๒ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศดังกล่าว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้กาหนดจุดเน้นและประเด็นการพัฒนาสาคัญ ในระยะ 5 ปีแรกไว้โดยมีเป้าหมายให้เกิด
การปฏิ รูป แบบปรับ เปลี่ ย นเพื่ อ แก้ ปั ญ หารากฐานส าคั ญ ที่ เป็ น จุด อ่ อ นและข้ อ จากั ด ของประเทศ โดย เฉพาะ
ในด้านการพัฒนากาลังคนได้กาหนดแนวทางที่สาคัญไว้ใน ๒ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาคนไทยในทุก
ช่ ว งวั ย ให้ เป็ น คนดี มี สุ ข ภาวะที่ ดี มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ต่ อ สั ง คมส่ ว นรวม
มี ทั ก ษะความรู้ และความสามารถปรั บ ตั ว เท่ า ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงรอบตั ว ที่ ร วดเร็ ว บนพื้ น ฐานของ
การมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิ บ าลในสั งคมไทย มุ่ งเน้ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครัฐ ในทุ ก ระดั บ ให้ ได้ รับ ความรู้ ความสามารถ
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการสร้างภาวะผู้นา และการปรับปรุงหลักสูตรการ
พัฒนานักบริหารระดับสูงของราชการให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการอย่างแท้จริง รวมทั้งให้มี
การประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่าง ๆ
๑.๓ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งมีหน้าที่ตามมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ าราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการเสนอแนะและให้ ค าปรึก ษาแก่ ค ณะรั ฐ มนตรีเกี่ ย วกั บ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดทั้ง
วางแผนกาลังคนและด้านอื่น ๆ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน และสานักงาน ก.พ. ในฐานะ
องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ตามมาตรา ๑๓ (๒) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการพัฒ นา ส่งเสริม วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์
วิธีการและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน รวมทั้งจัดทายุทธศาสตร์ ประสาน
และดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ได้ดาเนินการปรับปรุงแนวทางการ
พัฒนาข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และการ
พัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์”
๑.๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักงาน ก.พ. ได้เริ่มดาเนินการวางแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐระยะยาวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี โดยได้กาหนดให้ระยะ ๕ ปีแรกของการพัฒนา เป็นระยะ

๒
ของการสร้างรากฐานของการวางระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและการส่งเสริมให้บุคลากรภาครั ฐสามารถ
ปรับตัวและมีความพร้อมในทุกมิติ ที่จะทางานในบริบทของการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐
และดิจิทัลไทยแลนด์ รวมทั้งได้มีการวางกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ ๔.๐
โดย ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบกับจุดเน้นการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ ๔ ประการ เพื่อให้ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาข้าราชการ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ.
๒๕๖๔ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) การส่งเสริมการ
ทางานที่ สอดคล้ องเชื่อมโยงเป็ น บูรณาการและการสร้ างจิตสานึกความรับผิดชอบ (Create Alignment and
Accountability) การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการคิดสร้ างสรรค์ (Driving Innovation) การสร้างพันธมิตร
และการส่งเสริมการทางานแบบประชารัฐ (Create Partnership and Relationship)
๑.๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่เป็น
รูปธรรม และสนับสนุนให้ส่วนราชการนาไปใช้ในการพัฒ นาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับตาแหน่ง ได้แก่ กลุ่ม
ข้าราชการใหม่ กลุ่มข้าราชการผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ กลุ่มหัวหน้างาน กลุ่มอานวยการ และกลุ่มบริหาร
รวมทั้งได้วางระบบเพื่ อเตรียมความพร้อมก่อนเลื่อนตาแหน่ง (Pre-promotion Development) ในบางกลุ่ม
ข้าราชการตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ นอกจากนี้ ได้จัดเตรียมเครื่องมือและ
กลไกสนับสนุนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ได้แก่ แนวทางการประเมินสมรรถนะข้าราชการ เส้นทางการพัฒนา
(Training Roadmap) การวางแผนพัฒนาตนเอง และการจัดทาหลักสูตรการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาตอบสนอง
ความต้องการของราชการในภาพรวม
๑.๖ สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรภาครัฐตามแนวทางดังกล่าวมีความต่อเนื่อง
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สานักงาน ก.พ. จึงเห็นสมควรจัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐”
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อติดตามสถานภาพการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐
๒.๒ เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และเตรียมความพร้อมให้หน่วยงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดาเนินการให้เกิดการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ตามแนวทางการพัฒนาบุ คลากรภาครัฐ
เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐
๓. ประเด็นเนื้อหา
๓.๑ แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐
๓.๒ สมรรถนะของบุคลากรภาครัฐที่เหมาะสมกับระดับตาแหน่ง
๓.๓ กรอบแนวทางการพั ฒ นา (Development Roadmap) ภาวะผู้ น าและสมรรถนะอื่ น ๆ
เพื่อส่งเสริมค่านิยมการทางานเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
๓.๔ การสร้างแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการบรรลุพันธกิจของหน่วยงานและการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐
๓.๕ เครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่

๓
๔. วิธีการ
ใช้กิจกรรรมการเรียนรู้ (Activities-Based Learning) การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการระดมสมองในรูปแบบ World Café รวมถึงการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
๕. วิทยากร
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ และวิทยากร
จากสานักงาน ก.พ.
๖. กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการขึ้นไปที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนากลยุทธ์ และ/หรือ การพัฒนาองค์กรของหน่วยงาน จานวนประมาณ ๒๔๐ คน
จาแนกเป็น ๓ กลุ่ม (รุ่น) ๆ ละไม่เกิน ๘๐ คน
๗. ระยะเวลา

๒ วันทาการ
- กลุ่มที่ ๑ วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- กลุ่มที่ ๒ วันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ และ
- กลุ่มที่ ๓ วันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

๘. สถานทีด่ าเนินการ
๙. งบประมาณ

สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณของสานักงาน ก.พ.

๑๐. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
๑๐.๑ สานักงาน ก.พ. มีข้อมูลการดาเนินการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของส่วนราชการ เพื่อการปรับปรุง
แนวทางการด าเนิ น การพั ฒ นาให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ การขั บ เคลื่ อ นประเทศ ๔.๐ และแนวทางการพั ฒ นา
สมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกลยุ ทธ์และการพัฒนาองค์กร อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการยกระดับมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น
๑๐.๒ หน่วยงานภาครัฐนาประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ๔.๐ และแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกลยุทธ์และการพัฒนาองค์กร ไปใช้ในการ
ดาเนินการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๑๐.๓ ภาครัฐมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ ๔.๐

๔
๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑๑.๑ ที่ปรึกษาโครงการ
นางเมธินี เทพมณี
เลขาธิการ ก.พ.
นางชุติมา หาญเผชิญ
รองเลขาธิการ ก.พ.
นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
นางนภาพร กิตติธร
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
๑๑.๒ ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
กลุ่มแผนงานและวิชาการ
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๑, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๘
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

--------------------------------------------------

