แนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘
------------------------------------------------ในบริบทของ ประเทศในปัจจุบันที่ ต้องเผชิญกับ สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้ง
ในระดับ ประเทศ และระดับ ภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้
ภาครัฐของไทยต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันสมาชิกประเทศ ในภูมิภาคเดียวกัน และเพื่อการ
ปฏิสัมพันธ์กันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๖๑ ซึ่งมีแนวยุทธศาสตร์และนโยบายในการบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้กาหนดประเด็น ยุทธศาสตร์ ไว้
๔ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Green Growth)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภายใน
ภาครัฐ (Internal Process)
สานักงาน ก .พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ภาครัฐได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะ
สร้างสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภายในภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและ
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ โดยระบุแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญด้าน “การพัฒนาและ
บริหารกาลังคนภาครัฐ” ๒ ประการ คือ ๑) การบริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ
ที่มีในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสาหรับอนาคต และ ๒) การพัฒนาทักษะและศักยภาพของ
กาลังคนภาครัฐและเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งนาไปสู่การกาหนด
เป้าหมายของการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เป็น ๓ ประเด็น ดังนี้
๑) บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
๒) บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๓) บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

๒
ทั้งนี้ โดยมุ่งหวังให้บุคลากรภาครัฐมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้*
๑) มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) โดยมีสมรรถนะในการทางาน ดังนี้
 มุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการทางานแบบบูรณาการ โดยทางานทั้ง
เชิงรุก และเชิงรับ โดยจัดทายุทธศาสตร์ร่วมของหน่วยงาน รักษาสมดุล รักษาประโยชน์ของ
ภูมิภาค
 ทาง านเป็นทีม เน้นการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์ของหน่วยงานตลอดเวลา
 มีความรู้เชิงลึกในภารกิจที่ตนเองปฏิบัติ รู้เขา รู้เรา ในประชาคม
อาเซียน รวมไปถึง สิ่งที่ควรทา ไม่ควรทาในวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน รู้ในแง่
ยุทธศาสตร์องค์ก ร ผลกระทบจากนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน และรู้ทักษะต่างๆ เช่น การ
เจรจา การประชุมต่างๆ และมีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการทางาน เข้าใจและปรับใช้วิธีการ
ทางาน ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากลระดับภูมิภาค
๒) มีความเป็นนานาชาติ (International)
 มีความเป็นกว้างทางความคิ ด คิดเชิงบวกกับบริบทนานาชาติ
ตัวอย่างคือ การเห็นประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี รู้หลักสากลนิยมมากพอที่จะสามารถสร้าง
สมดุล ระหว่างผลประโยชน์ของประเทศ และผลประโยชน์ภูมิภาค
 มีความคิดเชิงบวก เห็นประโยชน์ในการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียน สร้างสมดุลในการรักษาความสัมพั นธ์กับประเทศสมาชิก และประเทศมหาอานาจ
เคารพในความแตกต่าง และความหลากหลายของประชาคม
 มีทักษะในการทางานในบริบทสากล พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษ
และภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เข้าใจวัฒนธรรม ธรรมเนียม การเจรจากับประเทศสมาชิก
มีความยืนหยัดในผลประโยชน์ของประเทศ ขณะเดียวกันก็ยืดหยุ่นตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๓) มีความเป็นผู้สนับสนุน (Facilitator)
 มีภาวะผู้นาเชิงรุก มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการนาภาคส่วนอื่นๆ
ของสังคม ตระหนักและเข้าถึงผลประโยชน์จากประชาคมอาเซียนอย่างเท่าเทียม เพื่อให้
ทุกภาคส่วนทางานร่วมกันเพื่ อประโยชน์ของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถของไทยในการ
แข่งขัน
* คุณลักษณะในข้อ ๑-ข้อ๓ มีที่มาจากผลการศึกษา “แนวทาง รูปแบบการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะเพื่อเตรี ยมความพร้อม บุคลากรภาครัฐ สู่ การเป็นประชาคม อาเซียน ” โดยสานักงาน ก .พ.
ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓

๓
 การบริการที่เป็นเลิศ มีมาตรฐานในการให้บริการในระดับ
มาตรฐานสากล โปร่งใส ลดอุปสรรค เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ
๔) เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
 มีการตื่นตัวในการรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนทั้งในวงกว้างและในเชิงลึก
 สามารถคิด ริเริ่ม และมีความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ
 ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงและสามารถทาให้ผู้อื่นเข้าใจในการ
ปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการลดอุปสรรคและความเสี่ยงได้
ในการพัฒนาและยกขีดระดับสม รรถนะของบุคลากรภาครัฐเพื่อไปสู่เป้าหมายตาม
ที่ได้กาหนดไว้นั้น จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในเชิงบูรณาการจากทุกหน่วยงานของภาครัฐที่
จะดาเนินการพัฒนาบุคลากรในสังกัดของตนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเน้นการดาเนินการ
ใน ๒ มิติ คือ (๑) มิติเชิงปริมาณ ได้แก่ การพัฒนา และยกระดับขีดสมรรถนะในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรภาครัฐให้ ครอบคลุมและทั่วถึงภา ยในปี ๒๕๕๘ และ (๒) มิติ
เชิงคุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาและยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน
เพื่อรองรับภารกิจในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้ มีคุณลักษณะของการ
เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีความเป็นมืออาชีพ ความเป็นนานาชาติ และความเป็นผู้สนับสนุน
ภาคส่วนต่างๆ ในการก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
แนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ
การยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เพื่อมุ่งไปสู่เป้ าหมายที่กาหนดไว้
จาเป็นจะต้องสร้างความชัดเจนทั้งในเรื่องกลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตและประเด็นการพัฒนา ทั้งนี้
โดยเป็นไปตามหลักการพื้นฐานที่กาหนดขึ้น ดังนี้
 การบริหารงานภาครัฐที่ประสบผลสาเร็จ ประกอบด้วยการมีผู้นาที่มี
สมรรถนะสูง มีผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามา รถ ทักษะ ทัศนคติที่เหมาะสม และมีการ
บริหารจัดการที่ดี
 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐต้องมีการจาแนกกลุ่มเป้าหมาย และกาหนด
เป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน

๔
 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐต้อง เกิดความคุ้มค่าและตรงตาม ภารกิจของรัฐ
และความต้องการของผู้ได้รับการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย
ในการยกระดั บขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ ให้ทั่ว ถึง ทุกภารกิจ (Function)
และพื้นที่ (Area) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงควรครอบคลุมถึงกลุ่มบุคลากร
เป้าหมาย ดังนี้
๑) กลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ
๒) กลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส่วนกลาง
๓) กลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
ขอบเขตและประเด็นการพัฒนา
ในการ กาหนดแนวทาง การยกระดับขีดสมรรถนะ บุคลากรให้มีความพร้อม
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับ ภารกิจในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ตามเป้าหมายที่กาหนด อาจทาได้โดย แบ่งประเด็นการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรในกลุ่มต่างๆ ข้างต้นออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับบริหาร ระดับอานวยการ และ
ระดับปฏิบัติการ โดยที่ ความรู้ ทักษะและสมรรถนะของบุคลากรในแต่ละกลุ่ม แต่ละตาแหน่ง
อาจมีความแตกต่างกันในบางประเด็น เพื่อให้การพัฒนาขีดสมรรถนะเป็นไปอย่างเหมาะสม
ทั้ง ในด้านระดับตาแหน่ง ลักษณะภารกิจ และพื้นที่ ดังตัวอย่างตามเอกสารแนบท้าย
ข้อเสนอ
เพื่อให้การยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ควรดาเนินการ ดังนี้
การดาเนินการเชิงนโยบาย
๑) ให้ทุกหน่วยงานวางระบบและกลไกการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรในสังกัดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
 กาหนดผู้รับผิดชอบงานด้านการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในสังกัด
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 จัดทาแผนการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกระดับในสังกัดในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๕
 ให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบการพัฒนาข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัด
โดยอาจจะใช้หลักสูตรกลางสานักงาน ก .พ. เป็นพื้นฐาน และพัฒนาเพิ่มเติมตามความจาเป็น
ของแต่ละหน่วยงาน
 จัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ในทุกหน่วยงาน โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับสานักงาน ก.พ.
 กาหนดเรื่องการตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นตัวชี้วัด
หนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ
 ให้จัดทารายงานผลการเต รียมความพร้อมของบุคลากรในสังกัด
ส่งสานักงาน ก.พ. ทุก ๖ เดือน
๒) ให้ทุกหน่วยงานถือเ ป็นหน้าที่ ในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในสังกัด
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับถือว่าการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ในสังกัดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นหน้าที่
 ต้องสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานด้านทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน หรือภาษาจีน
และภาษาอาเซียนอื่นๆ ที่พิจารณาว่าจาเป็นให้แก่บุคลากรในสังกัดอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
 ต้องสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งพัฒนา
ทักษะด้า นภาษาอังกฤษตามมาตรฐานด้านทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน หรือภาษาจีน
และภาษาอาเซียนอื่นๆ ที่พิจารณาว่าจาเป็นให้แก่บุคลากรในสังกัดอย่างน้อยร้อยละ ๗๕ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 ต้องสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังก ฤษตามมาตรฐานด้านทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน หรือภาษาจีน
และ ภาษาอาเซียน อื่นๆ ที่พิจารณาว่าจาเป็น ให้แก่บุคลากรในสังกัดทุกระดับภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓) ให้สานักงาน ก.พ.เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในพัฒนากาลังคนภาครัฐ โดย

๖
 เป็นศูนย์กลางการบูรณาการ ประสาน ส่งเสริมสนับสนุน ติดตาม และ
รายงานผลแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดาเนินการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนากาลังคน
ภาครัฐ
 เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ และประสานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ข้อมูล บุคลากรในการปฏิบัติงานระหว่างประเทศสมาชิก
 จัดทาฐานข้อมูลด้านการพัฒนากาลังคน ภาครัฐ โดยประสานและ
เชื่อมต่อกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน
 จัดทาหลักสูตรกลางและคู่มือ เอกสาร สื่อในการสร้างความตระหนักรู้
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร
 เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ E-learning สาหรับ
กาลังคนภาครัฐ
 ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรกลาง รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และเครือข่ายต่างๆ ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนากาลังคน
ภาครัฐ
๔) ให้สานักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณเพื่อการเตรียมความพร้อมบุคลากร
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
 สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเตรียมความพร้อม
ตามแผนการบูรณาการด้านการพัฒนากาลังคนภาครัฐ
 หน่วยงานจัดสรรงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณ
ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเตรียมความพร้อม
การดาเนินการเชิงกลยุทธ์
๑) พัฒนารูปแบบ /กลไกความร่วมมือและเสริมส ร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานในภูมิภาคอาเซียน และดาเนินการอย่างเป็นระบบ
๒) วางระบบ และช่องทางในการสื่อสาร ระหว่างเครือข่ายเพื่อให้การพัฒนาและ
ยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐมีความครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
๓) ส่งเสริมใ ห้มีการจัดทาแผนพัฒนาข้าราชการให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับภารกิจ พื้นที่ และลักษณะงานในบริบทอาเซียน

๗
อย่างไรก็ดี การดาเนินการเพื่อยกระดับขีดสมรรถนะนั้น จะต้องคานึงถึงความ
สอดคล้องกับการดาเนินการในระบบอื่นๆ ที่เกี่ย วข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่
ระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการ ระบบการกาหนดตาแหน่งและประเมินเพื่อ
การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง รวมทั้งระบบการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ในระบบราชการด้วย
ซึ่งสาหรับระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการพลเ รือนนั้น อ .ก.พ. วิสามัญ
เกี่ยวกับการสร้างระบบและมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของสานักงาน ก .พ. ที่จะให้การ
ทดสอบภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับร าชการ
พลเรือน โดยจะเริ่มดาเนินการในปี ๒๕๕๗ และเป็นที่คาดว่าการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว
จะทาให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในกลุ่มบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับ
ราชการ ตลอดจนการทดสอบภาษาอังกฤษสาหรับการสอบแข่งขันจะกลายเป็นบรรทัดฐานในการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการประเภทอื่นๆ ด้วย
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ระยะสั้น : บุคลากรภาครัฐทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการ
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
ระยะยาว : ภาครัฐมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถ
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ต่างๆ และสามารถ นาประเทศไปสู่การแข่งขัน
ในเวทีระดับโลก
----------------------------------------------------

