
โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศ :  

การสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อความรวมมือดานการพัฒนาบุคลากร 

ระหวางสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ 

๑. หลักการและเหตุผล      

๑.๑ การพัฒนาและปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐเปนหนึ่งในประเด็นการดำเนินการ

ปฏิรูปประเทศที่สำคัญตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ                    

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

และแผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งมีเปาหมายในการปรับเปลี่ยนภาครัฐภายใตหลัก 

“ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยตองมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุงผลสัมฤทธิ์

และประโยชนสวนรวม มีขนาดที่เหมาะสม มีการนำเทคโนโลยีมาใช มีการบูรณาการการทำงานและฐานขอมูลภาครฐั 

มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารงานของรัฐ และแผนกำลังคนภาครัฐใหทัน                     

ตอการเปลี ่ยนแปลง นอกจากนี ้ ยังตองมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื ่อจูงใจ                    

ใหผูมีความรูความสามารถอยางแทจริงเขามาทำงานในหนวยงานของรัฐ รวมทั้ง ใหมีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ      

ที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง มุงเนนใหกำลังคนภาครัฐมีสมรรถนะสูง มีความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะที่ทันสมัย ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงพัฒนา

ภาวะผูนำในทุกระดับใหมีขีดความสามารถสูง มีความรับผิดชอบ และมีความเปนมืออาชีพ  

๑.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเปนหนึ่งในปจจัยสำคัญที่จะชวยใหองคกรภาครัฐสามารถ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตบริบทความทาทายและการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน 

ความกาวหนาอยางกาวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการรับมือกับความปกติใหม (The New normal) 

หลังสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Post-Covid Era)  

๑.๓ เพื ่อเปนการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาและปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

ตามกรอบการพัฒนาประเทศ สำนักงาน ก.พ. ในฐานะหนวยงานกลางที ่มีหนาที ่ตามมาตรา ๑๓ (๗)  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการจัดทำยุทธศาสตร ประสาน และดำเนินการ

เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขาราชการฝายพลเรือน จึงไดจัดทำ “แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕” ขึ้น เพื่อใหสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรดังกลาวขางตน                   

โดยไดกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีเอกภาพ มีเปาหมาย

รวมกัน และเพื่อใหองคกรกลางการบริหารงานบุคคลของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐประเภทตาง ๆ 

รวมทั ้งหนวยงานที ่ เก ี ่ยวของทุกภาคสวนดำเนินงานอยางบูรณาการและเปนไปในแนวทางเดียวกัน                         

โดยคณะรัฐมนตรีได ม ีมติเห็นชอบเมื ่อว ันที ่  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ใหบุคลากรและหนวยงานภาครัฐ                            



๒ 
 

ใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานที ่เหมาะสม ทันตอเหตุการณ                   

สามารถนำการเปลี่ยนแปลงดวยการสรางนวัตกรรมและการตอบสนองประชาชนและสวนรวมไดอยางมปีระสิทธิภาพ   

๑.๔ อยางไรก็ดี การพัฒนาบุคลากรภาครัฐตามแนวทางดังกลาวจะเกิดประสิทธิภาพ                            

และประสิทธิผลสูงสุดได จำเปนตองสรางความเขาใจพื้นฐานรวมกันระหวางสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ 

ที่เกี ่ยวของ เพื่อนำไปสูความรวมมือโดยการแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณใหม ๆ ซึ่งกันและกัน  

และใหเกิดความพรอมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรภาครัฐอยางตอเนื่องเพื่อใหการพัฒนา

กาวทันตอความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพื่อสงเสริม สนับสนุนสวนราชการและหนวยงานภาครัฐใหสามารถดำเนินการ

พัฒนาบุคลากรตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  

๒.๒ เพื ่อพัฒนาเครือขายความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และเตรียม 

ความพรอมหนวยงานและผูที ่เกี ่ยวของใหสามารถดำเนินการพัฒนาบุคลากรภาครัฐตามแนวทางการพัฒนา

บุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

๓.  กิจกรรมและกลุมเปาหมาย  

ลำดับที่ กิจกรรม กลุมเปาหมาย 

๑ การส ัมมนาแลกเปล ี ่ ยนความค ิด เห ็น เ พ่ือ 

ความรวมมือดานการพัฒนาบุคลากรระหวาง 

สวนราชการตาง ๆ 

ขาราชการพลเรือนระดับชำนาญการพิเศษ 

ขึ้นไปที่รับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร 

จำนวน ๗๐ คน 

๒ การส ัมมนาแลกเปล ี ่ ยนความค ิด เห ็น เ พ่ือ 

ความรวมมือดานการพัฒนาบุคลากรระหวาง

หนวยงานภาครัฐตาง ๆ 

บุคลากรภาครัฐที่รับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนา

บุคลากร จำนวน ๔๐ คน 

๓ การประชุมชี้แจงสวนราชการและหนวยงาน

ภาครัฐ (ผานระบบออนไลน) 

ขาราชการพลเรือนและบุคลากรภาครัฐ จำนวน 

๓๐๐ คน 

๔.   รูปแบบกิจกรรม  

   ๔.๑ การซักซอมความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

   ๔.๒ การแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นระหวางบุคลากรภาครัฐในประเด็นตาง ๆ อาทิ                     

ความทาทายในการพัฒนาบุคลากร แนวทางการดำเนินกิจกรรม และการสรางความรวมมือดานการพัฒนา

บุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของภาครัฐตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  

๕.   วิธีการ การบรรยาย การแบงกลุมอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ และการตอบขอซักถาม  



๓ 
 

๖.  วิทยากร      วิทยากรจากสำนักงาน ก.พ.  

๗.   ระยะเวลา    ๑ วันทำการ สำหรับแตละกิจกรรม  

๘. สถานที่ดำเนินการ สถานที่ราชการหรือเอกชน 

๙.   งบประมาณ งบประมาณของสำนักงาน ก.พ.  

๑๐. ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 

   ๑๐.๑ ผลผลิต  (OUTPUT) 

๑)  กิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อความรวมมือดานการพัฒนา

บุคลากรระหวางสวนราชการตาง ๆ จำนวน ๑ ครั้ง 

๒)  กิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อความรวมมือดานการพัฒนา

บุคลากรระหวางหนวยงานภาครัฐตาง ๆ จำนวน ๑ ครั้ง 

๓)  กิจกรรมการประชุมชี ้แจงสวนราชการและหนวยงานภาครัฐในรูปแบบ

ออนไลน จำนวน ๑ ครั้ง 

    ๑๐.๒ ผลลัพธ  (OUTCOME)  

บุคลากรภาครัฐไดรับการพัฒนา ใหเปนผูที่มีกรอบความคิดและทักษะที่เหมาะสม 

ในการปฏิบัติงานและสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอบโจทยทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของประเทศ

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตรชาติ ตลอดจนการพัฒนาระบบราชการในอนาคต 

๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ 

๑๑.๑  ที่ปรึกษาโครงการ 

หมอมหลวงพัชรภากร  เทวกุล      เลขาธิการ ก.พ. 

นางชุติมา  หาญเผชิญ      รองเลขาธิการ ก.พ.  

นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต       ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

๑๑.๒  ผูรับผิดชอบดำเนินการ  

ศูนยยุทธศาสตร วิชาการ และความรวมมือดานการพัฒนา 

              สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๕๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒  

 

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


