
แนวทางการยกระดบัขดีสมรรถนะของ
บคุลากรภาครฐั  

พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘” 

การสมัมนาเพือ่บรูณาการการขบัเคลือ่น 

การพฒันาทรพัยากรบคุคลภาครฐั 

วนัที ่๖ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๗ 



ยอ้นอดตี.... 
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ขา้ราชการ - กลไกส าคญัในการขบัเคลือ่นประเทศ
ไปสูค่วามเป็นมาตรฐานทีเ่ป็นสากล

นโยบายพฒันาขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๒ และ
ปรบัปรงุเป็นคร ัง้ที ่๒  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๔๗  
ไดร้ับความเห็นชอบจากครม. เมือ่วันที ่๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขา้ราชการพลเรอืน                         
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖  

ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่๓๐ มถินุายน ๒๕๕๒

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขา้ราชการพลเรอืน 
เพือ่รองรบัอนาคต

ทศิทางการพฒันาประเทศ
เปลีย่น

ประเด็นอาเซยีน



 เพือ่พัฒนาและเพิม่พนูความรู ้ทักษะ 
และสมรรถนะของขา้ราชการทกุระดบั

ใหป้ฏบิตังิานอยา่งมอือาชพี  
เกดิผลสมัฤทธิ ์คุม้คา่ เป็นทีเ่ชือ่ถอื

ศรัทธาของประชาชน 

เสรมิสรา้งพัฒนาผูน้ าและขา้ราชการ        
พลเรอืนทกุระดบัตามสมรรถนะและใช ้

ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุโดยยดึประชาชน 
เป็นศนูยก์ลาง 

ในปี พ.ศ. 2556 ขา้ราชการพลเรอืน
ตอ้งมสีมรรถนะในการปฏบิตัริาชการ

อยา่งมอือาชพี เป็นทีเ่ชือ่ถอืศรัทธาของ
ประชาชน 

เพือ่เสรมิสรา้งใหข้า้ราชการพลเรอืน 
มคีณุภาพ มคีณุธรรมจรยิธรรม คณุภาพ
ชวีติและมขีวัญก าลงัใจในการปฏบิตั ิ
ราชการ เพือ่ใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์

ตอ่ภารกจิภาครัฐและประโยชนส์ขุ 
ของประชาชน หลกัการ วสิยัทศัน ์

พนัธกจิ เป้าประสงคห์ลกั 

สาระส าคญัของยทุธศาสตรก์ารพฒันาขา้ราชการพลเรอืน 
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ 
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ยทุธศาสตรท์ี ่1 

• การพัฒนา
คณุภาพ
ขา้ราชการ                 
ในการปฏบิตังิาน     
บนพืน้ฐาน    
ของสมรรถนะ 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

• การพัฒนา
ขา้ราชการใหเ้ป็น
คนด ีมคีวาม
ซือ่สตัยส์จุรติ                                     
มคีณุธรรม
จรยิธรรม มวีนัิย           
และเขา้ถงึ
ประชาชน  

ยทุธศาสตรท์ี ่3 

• การพัฒนาผูน้ า
การเปลีย่นแปลง
ทกุระดบั         
ในองคก์ร                              
โดยผา่นกระบวน 
การเรยีนรู ้             
ทีห่ลากหลาย  
ใหส้ามารถ     
เป็นผูน้ าตนเอง 
ผูน้ าทมี ผูน้ า
องคก์ารและผูน้ า
เครอืขา่ย 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 

• การสง่เสรมิการ
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติของ
ขา้ราชการทกุคน 
ทกุระดบัใหม้ี
พลงักาย                   
ทีเ่ขม้แข็งและ
พลงัใจทีพ่รอ้ม
อทุศิเพือ่ 
ผลสมัฤทธิ ์   
ของงาน 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขา้ราชการพลเรอืน  
พ.ศ. 2552-2556  



ASEAN 2015 

One  Vision 

One  Identity 

One Community 
ไทย 

ลาว 

กมัพูชา 

พม่า 

เวยีดนาม 
มาเลเซีย 

ฟิลปิปินส์ 

บรูไน สิงค์โปร์ 

อนิโดนีเซีย 
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รา่งประเด็นยทุธศาสตร ์(2557-2561)  

๑.พัฒนา
ขา้ราชการให ้
มคีณุภาพ   
ในการ

ปฏบิัตงิาน
และมี

คณุภาพชวีติ
ทีด่ ี

๒.พัฒนา
ขา้ราชการ  
ใหเ้ป็นคนด ี

๓.พัฒนา
ขา้ราชการ 
ทกุระดับให ้
สามารถเป็น
ผูน้ าการ

เปลีย่นแปลง 

๔.เสรมิสรา้ง
ศักยภาพ

ขา้ราชการให ้
มคีวามพรอ้ม

ในการ
ปฏบิัตงิานใน
บรบิทของ
อาเซยีน 

๕.สรา้ง
วฒันธรรม
องคก์ร        
ใหม้กีาร

แลกเปลีย่น
เรยีนรูแ้ละ
พัฒนา 



....สูอ่นาคต 
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ทีม่า 

การประชมุคณะหวัหนา้สว่นราชการระดับกระทรวงหรอื
เทยีบเทา่ (วาระพเิศษ) ครัง้ที ่๗/๒๕๕๕  

เมือ่วันที ่๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๕ 

ยทุธศาสตรก์ารเขา้สู ่
ประชาคมอาเซยีน ปี ๒๕๕๘ 

ยทุธศาสตรป์ระเทศ  
Country Strategy) 

ยทุธศาสตรป์ระเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑) 
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ส านักงาน ก.พ. ศกึษาภาพรวมของ
บคุลากรภาครัฐ 

ส านักงาน ก.พ. พัฒนาก าลังคน 
ภาครัฐใหส้อดคลอ้งกบับทบาทภารกจิ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่๔ และ 
ยทุธศาสตรท์ี ่๖ 

Growth & 
Competiti
veness 

Inclusive 
Growth 

Green 
Growth 

Internal 
Process 



ยทุธศาสตร ์HR 

แนวทางการยกระดบั 
ขดีสมรรถนะบคุลากรภาครฐั 

แนวทางการบรหิารและ 
การพัฒนาบคุลากรภาครัฐ 

มาตรการบรหิารและ 
พัฒนาบคุลากรภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 
การพัฒนาก าลงัคนและ
สรา้งความพรอ้มเชงิ

ยทุธศาสตร ์

นโยบาย/
เอกสาร/
รายงาน
การศกึษา 

Focus Group 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

 
ยทุธศาสตรป์ระเทศ  
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑ 

 

เป้าหมาย สรก. ในสงักดัฝ่ายบรหิาร          
มกี าลังคนทีม่ขีดีความสามารถเหมาะสม
ส าหรับการขบัเคลือ่นภารกจิในปัจจบุันและ
อนาคตอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมแีรงจงูใจ 
และปฏบิัตงิานอยา่งมคีวามสขุ 
 
ตวัชีว้ดั 
๑.  รอ้ยละ ๑๐๐ ของ ขรก ไดรั้บ    
     การพัฒนาตามแผนพัฒนาบคุลากร     
     เพือ่รองรับ AC 
    
๔.  รอ้ยละ ๘๐ ของผูบ้รหิารและ            

นักทรัพยากรบคุคลผา่นหลักสตูรการ
พัฒนาเพือ่สรา้งความเขม้แข็งในการ
บรหิาร HR 

มต ิก.พ.  วันที ่๑๑ ก.พ. ๕๖ 

มต ิครม.  วันที ่๑๕ ต.ค. ๕๖ 
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11 

บคุลากรภาครัฐ
สามารถปฏบิตั ิ
หนา้ที ่ภารกจิ     
ทีรั่บผดิชอบ      
ในปัจจบุนั 

บคุลากรภาครัฐ
สามารถปฏบิตังิาน
เพือ่รองรับการ
เปลีย่นแปลง     
ในอนาคต 

บคุลากรภาครัฐ
สามารถปฏบิตังิาน
เพือ่รองรับการ  
เขา้สูป่ระชาคม
อาเซยีน 

เป้าหมายของการยกระดบัขดีสมรรถนะ 
ของบคุลากรภาครฐั  



เป็นผูน้ าการ
เปลีย่นแปลง 

(Change 
Leader) 

มคีวามเป็นมอื
อาชพี 

(Professional)  

มคีวามเป็น
นานาชาต ิ

(International) 

มคีวามเป็น
ผูส้นับสนุน 
(Facilitator)   

12 

คณุลกัษณะของบคุลากรภาครฐัทีค่าดหวงั 



แหลง่ขอ้มลูการส ารวจความตอ้งการ
ดา้นการพฒันา 

13 

การสมัมนา “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐตามยทุธศาสตรป์ระเทศ 
(Country Strategy) และยทุธศาสตรก์ารเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนปี ๒๕๕๘” 
ระหวา่งสว่นราชการตา่งๆ ทีรั่บผดิชอบ ๓ เสาหลัก  ในวันที ่๒๖ ธนัวาคม 
๒๕๕๕  

แบบสอบถามเพือ่ส ารวจความตอ้งการดา้นการพัฒนาของหน่วยงานตา่งๆ      
ในการเตรยีมความพรอ้มเพือ่เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน ปี ๒๕๕๘  



Keyword ระดับที่ 
๑ 

ระดับที่ ๒ ระดับที่ 
๓ 

ระดับที่ 
๔ 

การให้ความรู้ทั่วไป     

กิจกรรมอื่นๆ เสริมความรู ้    

ความรู้เก่ียวกับผลกระทบของการเข้าสู่ ASEAN  
ที่มีต่อการปฏิบัตงิานในหน่วยงาน 

  

มีแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาคน 
เพ่ือรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของหน่วยงาน 
เมื่อเข้าสู่ ASEAN  

 

ที่มา : จากแบบสอบถาม ส่วนที่ ๒ การประเมินการรับรู้และความพร้อมของส่วนราชการ 

การพัฒนาใหม้คีวามพรอ้มปฏบิตังิาน 
เพือ่การเปลีย่นแปลงในอนาคต 



(๑) ความตอ้งการความรู ้ทกัษะ สมรรถนะ  
เพือ่รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 

15 

ประเภท สาระส าคญั 

ความรู ้  ความรูเ้กีย่วกบัประชาคมอาเซยีน 
 คว า ม รู ้เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ เ ทศสม าชิก ใ นด ้า น ต่ า ง ๆ             

ทัง้วัฒนธรรม และความกา้วหนา้ในการท างานดา้น
ตา่งๆ ทีส่อดคลอ้งกบัภารกจิของสว่นราชการ 

 กฎหมาย กฎระเบยีบของประชาคม และของประเทศ
สมาชกิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน 

ทักษะ/สมรรถนะ  ภาษาองักฤษ และภาษาของประเทศสมาชกิ 
 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การท างาน 
 การสือ่สารในรูปแบบตา่งๆ อาท ิการเจรจาตอ่รอง การ

น าเสนอการประสานงาน/ความรว่มมอื 



(๒) รปูแบบของการด าเนนิการพฒันา  

16 

กลุม่ รปูแบบ 

ระดับที ่๑ และ ๒  การฝึกอบรม  
 การบรรยาย เสวนาแลกเปลีย่น 
 การเนน้ความรูผ้่านสือ่ในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสารเผยแพร ่

ระบบการเรยีนรูท้างอเิล็กทรอนกิส ์เป็นตน้   
 การเพิม่ชอ่งทางการเผยแพร่ทีร่วดเร็ว การจัดเตรยีมฐานขอ้มลู

กลางเพือ่ความสะดวกในการคน้ควา้หาขอ้มลู 

ระดับที ่๓ และ ๔ ใชก้จิกรรมทีม่คีวามหลากหลาย เนน้การเรยีนรูผ้า่นประสบการณ์
และการท างาน อาท ิ 
 การแลกเปลีย่น/หมนุเวยีนบคุลากรระหวา่งหน่วยงาน  
 การท างานร่วมกนัในรปูแบบคณะท างานระหวา่งหน่วยงาน  
 การเรยีนรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญหรอืทีป่รกึษา  
 การจัดกจิกรรมสง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรู ้เชน่ การจัดล าดับ

หน่วยงานทีม่คีวามพรอ้ม รวมทัง้การสรา้งเครอืขา่ยการท างาน
ระหวา่งหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานระหวา่ง
ประเทศดว้ย 



(๓) แนวทางในการบรูณาการการพฒันาระหวา่ง
หนว่ยงานในภาครฐั  
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กลุม่ แนวทาง 

ระดบัที ่๑ และ ๒  เนน้ใหม้กีารรวมศนูยฐ์านขอ้มูลเกีย่วกับประชาคม
อาเซยีน การบรกิารในรูปแบบตา่งๆ เชน่ หลักสตูร
การฝึกอบรม รายชื่อวิทยากร สถาบันภาษา
อาเซยีนทีใ่หบ้รกิารทกุสว่นราชการ เป็นตน้ 
 

ระดบัที ่๓ และ ๔  เนน้การท างานแบบเครอืขา่ยผา่นการท างานใน
รปูแบบของคณะกรรมการรว่มระหวา่งสว่นราชการ 



(๔) ความตอ้งการในการสนบัสนนุการพฒันา  
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กลุม่ การสนบัสนนุ 

ระดบัที ่๑ และ ๒  ตอ้งการการสนับสนุนทีท่ าใหส้ามารถจัด
กจิกรรมการพัฒนาได ้อาท ิงบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล ขอ้มูล และสิ่งอ านวย
ความสะดวกดา้นเทคโนโลย ี 

ระดบัที ่๓ และ ๔  ตอ้งการใหม้กีารสรา้งกลไก มาตรฐานใน
ระดบัองคก์ร หรอื ระหวา่งองคก์รทีร่ว่มกนั
ก าหนดประเด็น มาตรการ รวมทัง้ ตวัชีว้ดั
การท างานทีเ่ป็นรปูธรรมทีช่ดัเจน  



บคุลากรประเภทอืน่ 
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หน่วยงานสว่นใหญม่กีารพัฒนาความรู ้ทักษะ และสมรรถนะทีเ่กีย่วกบัท างาน  
ในภารกจิหลกัซึง่เป็นหลกัสตูรเฉพาะของตน  

มกีารพัฒนาเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนตามลกัษณะ
งานของหน่วยงาน  

เนน้ใหม้กีารท างานแบบเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัหน่วยงานทัง้ภายในและ
ระหวา่งประเทศ  

เนน้การสรา้งกลไกในการบรูณาการท างานรว่มกนัอยา่งมเีป้าหมายและกลไก   
ในการตดิตามประเมนิผลการพัฒนา 



ภารกจิเรง่ดว่น 
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• การพัฒนาและยกระดับขดีสมรรถนะในการ
เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนใหแ้กบ่คุลากร
ภาครัฐในสว่นทีเ่หลอืใหค้รบภายในปี 
๒๕๕๘ 

มติเิชงิปรมิาณ  

• การพัฒนาและยกระดับขดีสมรรถนะของ
บคุลากรใหม้คีวามพรอ้มปฏบิตังิานเพือ่
รองรับภารกจิในปัจจบุนัและการ
เปลีย่นแปลงในอนาคต โดยมุง่เนน้ใหม้ี
คณุลกัษณะตามทีค่าดหวัง 

มติเิชงิคณุภาพ  



หลกัการพืน้ฐานการยกระดบัขดีสมรรถนะ 
ของบคุลากรภาครฐั 
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การบรหิารงานภาครัฐทีป่ระสบผลส าเร็จ 
ประกอบดว้ยการมผีูน้ าทีม่สีมรรถนะสงู               

มผีูป้ฏบิตังิานทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ทักษะ 
ทัศนคตทิีเ่หมาะสม และมกีารบรหิารจัดการทีด่ ี

การพัฒนาบคุลากรภาครัฐตอ้งมกีารจ าแนก
กลุม่เป้าหมายและก าหนดเป้าหมายการพัฒนา     

ทีช่ดัเจน 

การพัฒนาบคุลากรภาครัฐตอ้งเกดิความคุม้คา่  
และตรงตามภารกจิของรัฐและความตอ้งการ    

ของผูไ้ดร้ับการพัฒนา 

หลกัการ
พืน้ฐาน 



กลุม่เป้าหมาย (จ าแนกตามตามภารกจิและพืน้ที)่ 

บคุลากรภาครัฐ 

กลุม่บคุลากรที ่
ปฏบิตังิานเกีย่ว 
ขอ้งกบัประชาคม 
อาเซยีนและ 
ภมูภิาคอืน่ๆ 

กลุม่บคุลากร 
ทีป่ฏบิตัริาชการ 
ในสว่นกลาง 

 
กลุม่บคุลากรที ่
ปฏบิตัริาชการ 
ในสว่นภมูภิาค 
และสว่นทอ้งถิน่ 

 
 



ตา่งประเทศ สว่นภมูภิาค 
และทอ้งถิน่ สว่นกลาง 

ขอบเขตและประเด็นการพฒันา 

กลุม่บรหิาร 
กลุม่

อ านวยการ 

กลุม่

ปฏบิตักิาร 

ความรู ้
 
 

ความรู ้
 
 

ความรู ้
 
 

ทักษะ/
สมรรถนะ 

ทักษะ/
สมรรถนะ 

ทักษะ/
สมรรถนะ 

กลุม่บรหิาร 
กลุม่

อ านวยการ 

กลุม่

ปฏบิตักิาร 

ความรู ้
 
 

ความรู ้
 
 

ความรู ้
 
 

ทักษะ/
สมรรถนะ 

ทักษะ/
สมรรถนะ 

ทักษะ/
สมรรถนะ 

กลุม่บรหิาร 
กลุม่

อ านวยการ 

กลุม่

ปฏบิตักิาร 

ความรู ้
 
 

ความรู ้
 
 

ความรู ้
 
 

ทักษะ/
สมรรถนะ 

ทักษะ/
สมรรถนะ 

ทักษะ/
สมรรถนะ 



การพฒันาก าลงัคนภาครฐั 
เพือ่เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
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ขอ้เสนอเชงินโยบาย 

 ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเตรยีมความ
พรอ้มตามแผนการบรูณาการดา้นการพัฒนาก าลังคนภาครัฐ 
 หน่วยงานจัดสรรงบประมาณ ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 50 ของ
งบประมาณในการพัฒนา เพือ่การเตรยีมความพรอ้ม 

 เป็นศนูยก์ลางการบรูณาการ ประสาน สง่เสรมิสนับสนุน ตดิตาม และรายงาน
ผลแกค่ณะรัฐมนตรเีกีย่วกบัการด าเนนิการเตรยีมความพรอ้มดา้นการพัฒนา
ก าลงัคนภาครัฐ    
 เป็นศนูยก์ลางความร่วมมอื และประสานการแลกเปลีย่นองคค์วามรู ้ขอ้มลู 
บคุลากรในการปฏบิตังิานระหวา่งประเทศสมาชกิ 
 จัดท าฐานขอ้มลูดา้นการพัฒนาก าลงัคนภาครัฐ โดยประสานและเชือ่มตอ่กบั
หน่วยงานตา่งๆ ทัง้ในประเทศและประเทศสมาชกิอาเซยีน 
 จัดท าหลักสตูรกลางและคูม่อื เอกสาร สือ่ ในการสรา้งความตระหนักรูใ้นการ
เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน และสนับสนุนขอ้มลูเกีย่วกบัวทิยากร 
 เป็นศนูยก์ลางการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษโดยใช ้E-learning ส าหรับ
ก าลงัคนภาครัฐ 
 ร่วมกบัสว่นราชการ องคก์รกลาง รัฐวสิาหกจิ หน่วยงานอสิระ มหาวทิยาลยั 
สถาบนัการศกึษา และเครอืขา่ยตา่งๆ ผลักดนัและขบัเคลือ่นการพัฒนาก าลงัคน
ภาครัฐ 

 ใหผู้บ้ังคับบัญชาทกุระดบัถอืวา่การเตรยีมความพรอ้มของ
บคุลากรในสงักัดในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนเป็นหนา้ที ่
 ตอ้งสรา้งความตระหนักรูใ้นการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน รวมทัง้
พัฒนาทักษะดา้นภาษาอังกฤษตามมาตรฐานดา้นทักษะทีจ่ าเป็น
ส าหรับการปฏบิตังิาน หรอืภาษาจนี ภาษาอาเซยีน อืน่ๆ ที่
พจิารณาวา่จ าเป็น ใหแ้กบ่คุลากรในสงักัด 

• อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ภายในปีงบประมาณ 2556 
• อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 75 ภายในปีงบประมาณ 2557 
• ทกุระดับภายในปีงบประมาณ 2558 

 ก าหนดผูรั้บผดิชอบงานดา้นการเตรยีมความพรอ้มของบคุลากรในสงักดัใน
การเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
 จัดท าแผนการเตรยีมความพรอ้มของบคุลากรทกุระดบัในสงักดัในการเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน 
 ใหท้กุหน่วยงานรับผดิชอบการพัฒนาขา้ราชการหรอืบคุลากรในสงักดั โดย
อาจจะใชห้ลักสตูรกลางส านักงาน ก.พ.เป็นพืน้ฐานและพัฒนาเพิม่เตมิตาม
ความจ าเป็นของแตล่ะหน่วยงาน 
 จัดตัง้ศนูยป์ระสานงานกลางการเรยีนรูเ้กีย่วกบัประชาคมอาเซยีนในทกุ
หน่วยงาน โดยเชือ่มตอ่ฐานขอ้มลูกบัส านก้งาน ก.พ.  
 ก าหนดเรือ่งการตระหนักรูใ้นการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน เป็นตวัชีว้ดัหนึง่ใน
การประเมนิผลการปฏบิตังิานในทกุระดบั 
 ใหจั้ดท ารายงานผลการเตรยีมความพรอ้มของบคุลากรในสงักดั สง่
ส านักงาน ก.พ. ในทกุ  6 เดอืน 

ใหท้กุหนว่ยงานวางระบบและกลไกการ
สนบัสนุนการเตรยีมความพรอ้มของบคุลากร
ในสงักดัในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 

ใหท้กุหนว่ยงานถอืเป็นหนา้ทีใ่นการเตรยีม
ความพรอ้มของบคุลากรในสงักดัในการเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน 

ใหส้ านกังาน ก.พ.เป็นหนว่ยงานหลกั
รบัผดิชอบในพฒันาก าลงัคนภาครฐั 

ใหส้ านกังบประมาณสนบัสนุนงบประมาณ
เพือ่การเตรยีมความพรอ้มบคุลากรในการ

เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
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ขอ้เสนอเชงิกลยทุธ ์

พัฒนารปูแบบ/กลไกความรว่มมอืและเสรมิสรา้ง
เครอืขา่ยระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และหน่วยงานในภมูภิาคอาเซยีน และด าเนนิการ

อยา่งเป็นระบบ 

วางระบบ และชอ่งทางในการสือ่สารระหวา่ง
เครอืขา่ยเพือ่ใหก้ารพัฒนาและยกระดับขดี

สมรรถนะของบคุลากรภาครัฐมคีวามครอบคลมุ 
ทั่วถงึ และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

สง่เสรมิใหม้กีารจัดท าแผนพัฒนาขา้ราชการใหม้ี
ความรู ้ทักษะ สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการ
ปฏบิตังิานทีเ่หมาะสมกบัภารกจิ พืน้ที ่และ

ลักษณะงานในบรบิทอาเซยีน 

๓ 

๒ 

๑ 



ผลลพัธท์ีค่าดหวงั 

ระยะสัน้ : บคุลากรภาครัฐทกุ
กลุม่ไดรั้บการพัฒนาใหม้ี
สมรรถนะพรอ้มรับการปฏบิตังิาน
เพือ่รองรับหนา้ทีแ่ละภารกจิใน
ปัจจบุนั การเปลีย่นแปลงใน
อนาคต และมคีวามพรอ้มในการ
เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนในปี 
๒๕๕๘ 

ระยะยาว : ภาครัฐมบีคุลากรที่
สามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมอื
อาชพี สามารถตอบสนองตอ่
ความเปลีย่นแปลงของ
สถานการณ์ตา่งๆ และสามารถ
น าประเทศไปสูก่ารแขง่ขนัใน
เวทรีะดบัโลก 
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