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1. ข้อมูลด้านบุคลากรของ
กระทรวงการต่างประเทศ
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1. ข้อมูลกาลังคนของกระทรวงการต่างประเทศ
จานวนกาลังคนของกระทรวงการต่างประเทศรวมมีอัตราการสูญเสียกาลังคนเฉลี่ย 3 ปี ที่อัตราร้อยละ
5.3 และสามารถบรรจุกาลังคนกลับมาทดแทนอัตราที่สูญเสียได้ในอัตราร้อยละ 82 ในภาพรวมด้านกาลังคนของ
กระทรวงฯ มีความคงที่และสามารถรักษาระดับอัตรากาลังคนไว้ได้ในระดับที่เหมาะสม
รายการ
กาลังคนของส่วนราชการ
1) ข้าราชการ
2) ลูกจ้างประจา
3) ลูกจ้างชั่วคราว
4) พนักงานราชการ
ผลรวมกาลังคน
การเคลื่อนไหวของข้าราชการ
1) การเข้ารับราชการ
บรรจุใหม่
รับโอน
บรรจุกลับ
การเข้ารับราชการตามมาตรา 56
2) การสูญเสียข้าราชการ
ลาออก
ให้โอน
เกษียณอายุราชการ
อื่นๆ

รายการ
บริหาร
อานวยการ
วิชาการ
ทั่วไป
รวม

กรอบที่มี
179
61
1,292
472
2,004

2560
2559
2558
จานวน สัดส่วน จานวน สัดส่วน จานวน สัดส่วน
1,607
86
296
25
2,025

79.79
4.27
14.70
1.24
100.00

1,612
98
296
25
2,031

79.37
4.83
14.57
1.23
100.00

1,627
106
298
29
2,060

39.98
5.15
14.47
1.41
100.00

84
73
9
2
0
99
20
16
62
1

100.00
86.90
10.71
2.38
0.00
100.00
20.20
16.16
62.62
1.01

59
42
14
3
0
85
24
5
54
2

100.00
71.19
23.73
5.08
0.00
100.00
28.24
5.88
63.53
2.35

67
67
0
1
0
73
21
8
44
0

100.00
100.00
0.00
1.02
0.00
100.00
28.77
10.96
60.27
0.00

ปี 2560
จานวน อัตราว่าง กรอบที่มี
(คน)
176
0.75
179
58
0.75
61
1,022
68.01
1,292
351
30.47
472
1,607
19.81
2,004

ปี 2559
จานวน อัตราว่าง กรอบที่มี
(คน)
179
0.00
177
55
9.84
61
1,011
21.75
1,288
367
22.25
482
1,612
19.56
2,008

ปี 2558
จานวน อัตราว่าง
(คน)
177
0.00
60
1.64
1,043
19.18
349
1,627
18.97
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ช่วงอายุของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศแต่ละช่ว งอายุมี จานวนใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ มีจานวน
ข้าราชการผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และจานวนข้าราชการในช่วงอายุ 45-49 ปี มีจานวนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ
ลักษณะนี้ทาให้ภูมิหลังและทัศนคติของข้าราชการกระทรวงฯ มีความหลากหลายเนื่องจากมีบุคลากรจากหลายรุ่น
อายุ (Generation) ลักษณะวิธีการพัฒนาต้องมีการออกแบบให้แตกต่างกันในแต่ละรุ่นอายุ
กลุ่มที่เน้นในการพัฒนาคือข้าราชการระดับกลาง ซึ่งมีจานวนน้อยกว่าข้าราชการที่จะเกษียณอายุซึ่ง
จานวนที่น้อยกว่าจะทาให้เกิดการเลื่อนตาแหน่งในสายงานได้เร็วกว่าปรกติ จึงมีความท้าทายในการเสริมความรู้ที่
จาเป็นเพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต
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2. บทวิเคราะห์
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2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศ
“บุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศไทยเพื่อ
รักษา ปกป้อง คุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ”

2.2 การวิเคราะห์ SWOT และ TOWS ด้านบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ
SWOT Analysis
Strengths (ปัจจัยภายใน)
1. มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ
2. สามารถทางานกับบุคคลที่มีความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรมได้
3. สามารถเชื่อมโยงงานในบริบทภาพกว้างจากการ
สั่งสมประสบการณ์จากระบบหมุนเวียนงาน
4. มีจิตสานึกรักษาผลประโยชน์ของชาติ
5. มีความสามารถในการทางานภายใต้ความกดดัน
กรอบเวลาที่จากัด และการเปลี่ยนแปลง
6. มีความรู้กว้างในมิติทหี่ ลากหลาย
7. สามารถนาเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการ
ทางานได้
Opportunities (ปัจจัยภายนอก)
1. มีระเบียบบริหารราชการใน ตปท. ให้บทบาท
กระทรวงฯ ในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทย
2. การมีสานักงานอยู่ในต่างประเทศทาให้สามารถ
เข้าถึงข่าวกรองซึ่งเป็นประโยชน์ในการกาหนดทิศทาง
นโยบาย
3. มีบทบาทสาคัญในการคุ้มครองช่วยเหลือคนไทยใน
ต่างประเทศ
4. มีความคาดหวังจากส่วนราชการอื่นในการแสดง
บทบาทผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศ การล่ามและ
การแปล พิธีการทูต และกฎหมายระหว่างประเทศ
5. ภาพลักษณ์ของกระทรวงฯ ดึงดูดบุคลากรที่มี
ศักยภาพ
6. ได้รับงบประมาณด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

Weaknesses (ปัจจัยภายใน)
1. เข้าใจบริบทสังคมไทยค่อนข้างน้อย
2. หมุนเวียนงานบ่อยทาให้ไม่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึก
และขาดความต่อเนื่องของงาน
3. ได้รับการพัฒนาทักษะการบริหารและภาวะผู้นา
ค่อนข้างน้อย
4. จานวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
5. ไม่มีแผนสืบทอดตาแหน่ง
6. ไม่ได้รับการสนับสนุนโอกาสในการฝึกอบรม
7. บุคลากรส่วนใหญ่มีความมั่นใจในตนเองสูง
8. การฝึกอบรมมุ่งเน้นองค์ความรู้ตามการเลื่อน
ตาแหน่งและการออกประจาการ
Threats (ปัจจัยภายนอก)
1. การใช้เทคโนโลยีในการทางานที่ยังไม่มีการป้องกัน
ที่เพียงพอและมีการจ้องโจมตีทางไซเบอร์จาก
ภายนอก
2. การสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ได้ลดบทบาทของ
สถานเอกอัครราชทูตไทยในการเป็นผู้เข้าถึงและส่ง
ต่อข่าวสารในประเทศต่างๆ ลงอย่างมีนัยสาคัญ
3. ภารกิจด้านการต่างประเทศในปัจจุบันมีหน่วยงาน
ผู้ปฏิบัติจานวนมาก
4. สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทาให้
ต้องการองค์ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ มากขึ้น
5. ประชาชนทั่วไปขาดความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ
และบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ
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TOWS Matrix Analysis
TOWS
Opportunities

Threats

Strengths
Weaknesses
S6O4 – พัฒนาบุคลากรให้มี
W11O3- พัฒนาข้าราชการให้มี
ศักยภาพเพิ่มสูงขึ้นเพื่อส่งเสริม
บทบาทนาในการปฏิบัติงานเชิงกล
บทบาทนาในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทด้าน
การต่างประเทศของทีมประเทศไทย
การต่างประเทศของไทย
W3O1- พัฒนาทักษะภาวะผู้นาและ
ทักษะด้านการบริหารจัดการ
S8T1 - พัฒนาองค์ความรู้ด้าน IT W8T3 – เน้นการฝึกอบรมซึ่งเป็น
โดยเน้นด้าน Cyber Security และ องค์ความรู้และทักษะเฉพาะด้านใน
ต่อยอดองค์ความรู้ด้าน IT สู่การใช้ งานด้านการทูตเพื่อรักษาจุดแข็ง
ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
และบทบาทบุคลากรของกระทรวง
สารสนเทศสมัยใหม่
W7T4 – พัฒนาหลักสูตรเพื่อ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง
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2.3 การกาหนดแนวทางพัฒนาจาก HR SWOT และ TOWS
จุดเน้นการพัฒนาบุคลากร: 1. พัฒนาข้าราชการให้มีบทบาทนาในการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนแผน
แม่บทด้านการต่างประเทศของไทย
เป้าประสงค์:
1. บุคลากรของกระทรวงฯ มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสมในการมีบทบาทนาเพื่อผลักดันและขับเคลื่อน
แผนแม่บทการต่างประเทศ 20 ปี
2. บุคลากรมีความรู้รอบและมีความสามารถตามกรอบคานิยาม “เก่ง ดี คล่อง มีความเป็นสากล และมีความสุข”
คุณลักษณะที่คาดหวังของข้าราชการ:
- มีความสามารถเชิงวิเคราะห์
- ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
- ความละเอียดอ่อนทางการทูต
- ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึง่
- สร้างเครือข่ายทางยุทธศาสตร์
- คิดในเชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์:
1. จัดการฝึกอบรมโดยเน้นองค์ความรู้ที่สาคัญต่อการผลักดันกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ
2. ใช้วิธีการพัฒนาข้าราชการที่หลากหลาย โดยผสมผสานทั้งการฝึกอบรมแบบชั้นเรียน workshop และ
การพัฒนาในรูปแบบอื่น
3. ใช้ระบบ KM และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นที่มีความคาบ
เกี่ยวระหว่างหน่วยงาน
จุดเน้นการพัฒนาบุคลากร: 2. พัฒนาทักษะภาวะผู้นาและทักษะด้านการบริหาร
เป้าประสงค์:
1. บุคลากรของกระทรวงฯ ทุกระดับมีภาวะความเป็นผู้นา สามารถแสดงบทบาทนาในการทางานเป็นทีมได้
2. บุคลากรของกระทรวงฯ ได้รับการยอมรับในการทางานตามความรับผิดชอบของตนเองเมื่อต้องทางานร่วมกับ
ส่วนราชการอื่น หรือการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
คุณลักษณะที่คาดหวังของข้าราชการ:
- มุ่งผลสาเร็จตามเวลา
- ความคิดยืดหยุ่น
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- ทางานเป็นทีมและเป็นผู้นาในทีม
- ความสามารถในการโน้มน้าว
- ทักษะการเจรจา
- พัฒนาตนเองและสอนงานเพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่
- การปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กรและกับองค์กรอื่น
- สร้างเครือข่ายทางยุทธศาสตร์
กลยุทธ์:
1. จัดการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นาและด้านการบริหาร
2. เน้นการฝึกอบรมที่เป็นทักษะ soft skills และ
3. จัดให้มีระบบพี่เลี้ยงเพื่อเป็นที่ปรึกษาและเป็น role model ของข้าราชการกระทรวงฯ รุ่นใหม่
จุดเน้นการพัฒนาบุคลากร: 3. พัฒนาองค์ความรู้ด้าน IT โดยเน้นด้าน Cyber Security และต่อยอดองค์ความรู้
ด้าน IT สู่การใช้ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
เป้าประสงค์:
1. บุคลากรของกระทรวงฯ มีจิตสานึกในการนิรภัยข้อมูลกับการใช้เครื่องมือ IT เพื่อช่วยในการทางาน
2. บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงฯ สามารถพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลในลักษณะ Big Data
เพื่อสนับสนุนการทางานของผู้ใช้งานได้
3. บุคลากรของกระทรวงฯ สามารถอานวยความสะดวกและทางานร่วมกับส่วนราชการอื่นผ่านระบบการทางาน
แบบใหม่หรือระบบการทางานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
ต่างประเทศของหน่วยงานอื่น ๆ ได้
4. บุคลากรของกระทรวงฯ สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาและจัดทาบริการสาธารณะเพื่ออานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนได้
คุณลักษณะที่คาดหวังของข้าราชการ:
- บริหารจัดการทรัพยากร
- การปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กรและกับองค์กรอื่น
- พัฒนาตนเองและสอนงานเพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่
- สร้างเครือข่ายทางยุทธศาสตร์
กลยุทธ์:
1. เชื่อมโยงทักษะดิจิทัลของข้าราชการที่กาหนดโดยสานักงาน ก.พ. เข้ากับแผนพัฒนาข้าราชการประจาปี
2. เน้นสร้างจิตสานึกในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและตระถึงการทางานในยุค disruptive technology
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3. สนับสนุนให้มีทุนการศึกษาและการพัฒนาด้วยการฝึกอบรมโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอก
กระทรวงฯ
จุดเน้นการพัฒนาบุคลากร: 4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้นเพื่อส่งเสริมบทบาทนาในการขับเคลื่อน
นโยบายการต่างประเทศของทีมประเทศไทย
เป้าประสงค์:
1. เสริมศักยภาพบุคลากรของกระทรวงฯ ให้มีองค์ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างหน่วยงาน
2. บุคลากรของกระทรวงฯ ตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการ
ต่างประเทศ
คุณลักษณะที่คาดหวังของข้าราชการ:
- การปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กรและกับองค์กรอื่น
- สร้างเครือข่ายทางยุทธศาสตร์
- ความคิดยืดหยุ่น
- ความละเอียดอ่อนทางการทูต
- คิดในเชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์:
1. จัดการศึกษาดูงานทีห่ น่วยงานต่าง ๆ ในทีมประเทศไทยให้กับบุคลากรของกระทรวงฯ
2. จัดให้มเี วทีแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างหน่วยงาน
จุดเน้นการพัฒนาบุคลากร: 5. เน้นการฝึกอบรมองค์ความรู้และทักษะเฉพาะด้านในงานด้านการทูตเพื่อรักษา
จุดแข็งและบทบาทบุคลากรของกระทรวง
เป้าประสงค์:
1. บุคลากรมีความเป็นเลิศในความรู้และทักษะเฉพาะด้านเกี่ยวกับงานการทูตและการต่างประเทศ เช่น การล่าม
การแปลและสรุปข่าว งานพิธีการทูต งานกงสุล กฎหมายระหว่างประเทศ การพูดในที่สาธารณะ การสร้าง
ความสัมพันธ์และการหาข่าว
2. บุคลากรของกระทรวงฯ สามารถใช้ทักษะสนับสนุนหรือมีบทบาทนาในการขับเคลื่อนภารกิจของทีมประเทศ
ไทยให้เป็นที่ประจักษ์ได้
คุณลักษณะที่คาดหวังของข้าราชการ:
- ความละเอียดอ่อนทางการทูต
- สร้างเครือข่ายทางยุทธศาสตร์
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- คิดในเชิงกลยุทธ์
- มีความสามารถเชิงวิเคราะห์
- มุ่งผลสาเร็จตามเวลา
- ทักษะการเจรจา
- การปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กรและกับองค์กรอื่น
กลยุทธ์:
1. เน้นพัฒนาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและมีการฝึกทักษะ soft skills รวมถึงทักษะที่จาเป็นในสถานการณ์ต่าง ๆ
จุดเน้นการพัฒนาบุคลากร: 6. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์:
1. บุคลากรของกระทรวงฯ ตระหนักเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
2. บุคลากรของกระทรวงฯ สามารถนาการเปลี่ยนแปลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงวางแผนเพื่อบริหาร
การเปลี่ยนแปลงได้
3. บุคลากรตระหนักถึงความสาคัญในการติดตามข่าวสารและสร้างภูมิคุ้มกันสาหรับการปฏิบัติงานภายใต้ความ
เปลี่ยนแปลงของโลก
คุณลักษณะที่คาดหวังของข้าราชการ:
- ความคิดยืดหยุ่น
- ความละเอียดอ่อนทางการทูต
- คิดในเชิงกลยุทธ์
- มีความสามารถเชิงวิเคราะห์
- บริหารจัดการทรัพยากร
- พัฒนาตนเองและสอนงานเพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่
- การปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กรและกับองค์กรอื่น
กลยุทธ์:
1. จัดให้มีการอบรมด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้กับข้าราชการทุกระดับและเน้นความเข้มข้นกับผู้บริหาร
ระดับกลางขึ้นไป
2. สร้างทัศนคติที่เอื้ออานวยและส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงฯ ให้ตระหนักถึงการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
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3. การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการ
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3.1 ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาบุคลากรกับแผนแม่บทด้านการต่างประเทศ
โดยที่แผนแม่บทด้านการต่างประเทศระยะ 20 ปี มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนปฏิรูประเทศ 11 ด้าน การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทด้านการต่างประเทศจึงเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการของกระทรวงฯ สามารถขับเคลื่อน
และผลักดันยุทธศาสตร์ทั้งระดับกระทรวงและระดับชาติในองค์รวมได้ในคราวเดียวกัน
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรสอดคล้องและตอบสนองต่อแผนแม่บทด้านการต่างประเทศซึ่งประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาตร์ 5 ด้าน แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรจึงถูกจัดทาขึ้นโดยการวิเคราะห์องค์ความรู้ ทักษะ
และทัศนคติที่จาเป็นต่อการขับเคลื่อนแต่ละกลยุทธ์ของแผนแม่บทด้านการต่างประเทศ โดยแผนพัฒนาบุคลากรมี
การกาหนดระยะเวลาดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการต่างประเทศระยะละ 5 ปี คือ ปี 2561-2565
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนแม่บทรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน

ร่างแผนแม่บทด้านการต่างประเทศระยะ 20 ปี

ความมั่นคง
Security

ความยั่งยืน
Sustainability

มาตรฐานสากล
Standard

สถานะและเกียรติภูมิ
Status

พลัง
Synergy

8 กลยุทธ์

8 กลยุทธ์

5 กลยุทธ์

9 กลยุทธ์

7 กลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรกระทรวงการ
ต่างประเทศ ระยะปี พ.ศ. 2561-2565
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3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการ ระยะ ปี พ.ศ. 2561-2565
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ส่วนราชการ

มีความมั่นคง: ไทย
มีการพัฒนา
ศักยภาพในการ
รับมือกับภัยความ
มั่นคงรูปแบบเดิม
และรูปแบบใหม่
โดยเพิ่มพูนความ
ร่วมมือกับ
ต่างประเทศ
รวมทั้ง มีบทบาท
สร้างสรรค์ในการ
เสริมสร้างความ
มั่นคงระดับภูมิภาค
และระดับโลก

1. พัฒนาข้าราชการ 2. พัฒนาทักษะภาวะ
ให้มีบทบาทนาในการ ผู้นาและทักษะด้าน
ปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ การบริหาร
เพื่อขับเคลื่อนแผน
แม่บทด้านการ
ต่างประเทศของไทย

3. พัฒนาองค์ความรู้
ด้าน IT โดยเน้นด้าน
Cyber Security
และต่อยอดองค์
ความรู้ด้าน IT สู่การ
ใช้ข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่

4. พัฒนาบุคลากรให้
มีศักยภาพเพิ่มสูงขึน้
เพื่อส่งเสริมบทบาท
นาในการขับเคลื่อน
นโยบายการ
ต่างประเทศของทีม
ประเทศไทย

5. เน้นการฝึกอบรม
ซึ่งเป็นองค์ความรู้
และทักษะเฉพาะใน
งานด้านการทูตเพื่อ
รักษาจุดแข็งและ
บทบาทบุคลากรของ
กระทรวง

6. พัฒนาหลักสูตร
เพื่อเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการ
บริหารการ
เปลี่ยนแปลง

1. พัฒนา
ข้าราชการโดยเน้น
องค์ความรู้
เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ทวิ
ภาคีและภัยความ
มั่นคงรูปแบบใหม่
ทักษะในการเจรจา
และทัศคติที่มุ่ง
ปกป้อง
ผลประโยชน์ของ
ชาติ

1. เชื่อมโยงทักษะ
ดิจิทัลของ
ข้าราชการที่กาหนด
โดยสานักงาน ก.พ.
เข้ากับแผนพัฒนา
ข้าราชการประจาปี
2. เน้นการสร้าง
จิตสานึกในการ
รักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล
และตระหนักถึงการ
ทางานในยุค
disruptive
technology

1. จัดการศึกษาดู
งานทีห่ น่วยงานต่าง
ๆ ในทีมประเทศ
ไทยให้กับบุคลากร
ของกระทรวง
2. จัดให้มีเวที
แลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับประเด็น
ต่างๆ ที่มีความคาบ
เกี่ยวระหว่าง
หน่วยงาน

1. เน้นพัฒนาการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
และมีการฝึกทักษะ
soft skill รวมถึง
ทักษะที่จาเป็นใน
สถานการณ์ต่าง ๆ

1. เสริมทักษะด้าน
การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรสาหรับ
ผู้บริหารระดับกลาง
ขึ้นไป
2. จัดให้มีการ
อบรมด้านการ
บริหารการ
เปลี่ยนแปลงให้กับ
ข้าราชการทุกระดับ
3. สร้างทัศนคติที่
เอื้ออานวยให้กับ

1. จัดการฝึกอบรม
โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาวะผู้นาและด้าน
การบริหาร
2. เน้นการฝึกอบรม
ที่เป็นทักษะ soft
skills และการ
บริหาร
3. จัดให้มีระบบพี่
เลี้ยงเพื่อเป็นที่
ปรึกษาและเป็น
role model ของ
ข้าราชการ
กระทรวงฯ รุ่นใหม่
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ส่วนราชการ

มีความมั่นคง
ยัง่ ยืน: เศรษฐกิจ
ไทยขยายตัวอย่างมี
เสถียรภาพ มีความ
เชื่อมโยงกับภูมิภาค
และใช้นวัตกรรม
มากขึ้น

1. พัฒนาข้าราชการ 2. พัฒนาทักษะภาวะ
ให้มีบทบาทนาในการ ผู้นาและทักษะด้าน
ปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ การบริหาร
เพื่อขับเคลื่อนแผน
แม่บทด้านการ
ต่างประเทศของไทย

3. พัฒนาองค์ความรู้
ด้าน IT โดยเน้นด้าน
Cyber Security
และต่อยอดองค์
ความรู้ด้าน IT สู่การ
ใช้ข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่

2. พัฒนา
ข้าราชการโดยเน้น
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ กฎหมาย
ระหว่างประเทศ
การคมนาคม
โลจิสติกส์ และเน้น
ทักษะในการเจรจา
ทักษะการนาเสนอ
การพูดในที่ประชุม
และทัศนคติแบบ
นักธุรกิจที่มุ่งให้
ประเทศได้
ผลประโยชน์เป็น
หลัก

3. สนับสนุนให้มี
ทุนการศึกษาและ
การพัฒนาด้วยการ
ฝึกอบรมโดย
ผู้เชี่ยวชาญทั้งจาก
ภายในและ
ภายนอก
กระทรวงฯ

4. พัฒนาบุคลากรให้
มีศักยภาพเพิ่มสูงขึน้
เพื่อส่งเสริมบทบาท
นาในการขับเคลื่อน
นโยบายการ
ต่างประเทศของทีม
ประเทศไทย

5. เน้นการฝึกอบรม
ซึ่งเป็นองค์ความรู้
และทักษะเฉพาะใน
งานด้านการทูตเพื่อ
รักษาจุดแข็งและ
บทบาทบุคลากรของ
กระทรวง

6. พัฒนาหลักสูตร
เพื่อเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการ
บริหารการ
เปลี่ยนแปลง

บุคลากรของ
กระทรวงฯ และ
ส่งเสริมให้ตระหนัก
ถึงการพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ส่วนราชการ

มีมาตรฐานสากล:
หน่วยงานไทยและ
คนไทยมีทัศนคติที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
มากขึ้น ไทยมีการ
พัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล
มากขึ้น และปัญหา
เรื่องมาตรฐาน
ที่คั่งค้างของไทย
ได้รับการแก้ไข
มีสถานะและ
เกียรติภูมิ:
เอกลักษณ์และ

1. พัฒนาข้าราชการ 2. พัฒนาทักษะภาวะ
ให้มีบทบาทนาในการ ผู้นาและทักษะด้าน
ปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ การบริหาร
เพื่อขับเคลื่อนแผน
แม่บทด้านการ
ต่างประเทศของไทย

3. พัฒนา
ข้าราชการโดยเน้น
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายระหว่าง
ประเทศและ
พันธกรณีที่ไทยเป็น
ภาคี พัฒนาทักษะ
ด้านการ
ประสานงาน
การพูดในที่ประชุม
และทัศนคติความ
เป็นผู้นา
การประนีประนอม
4. พัฒนา
ข้าราชการให้มีองค์
ความเกี่ยวกับ

3. พัฒนาองค์ความรู้
ด้าน IT โดยเน้นด้าน
Cyber Security
และต่อยอดองค์
ความรู้ด้าน IT สู่การ
ใช้ข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่

4. พัฒนาบุคลากรให้
มีศักยภาพเพิ่มสูงขึน้
เพื่อส่งเสริมบทบาท
นาในการขับเคลื่อน
นโยบายการ
ต่างประเทศของทีม
ประเทศไทย

5. เน้นการฝึกอบรม
ซึ่งเป็นองค์ความรู้
และทักษะเฉพาะใน
งานด้านการทูตเพื่อ
รักษาจุดแข็งและ
บทบาทบุคลากรของ
กระทรวง

6. พัฒนาหลักสูตร
เพื่อเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการ
บริหารการ
เปลี่ยนแปลง
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ส่วนราชการ

แนวทางการพัฒนา
ของไทยได้รับ
ความนิยมในหมู่
มิตรประเทศ และ
สามารถช่วย
เสริมสร้างอำนาจ
แบบนุ่มนวล (Soft
Power) ของไทยได้

มีพลัง: การ
ดำเนินงานด้าน
การต่างประเทศ

1. พัฒนาข้าราชการ 2. พัฒนาทักษะภาวะ
ให้มีบทบาทนาในการ ผู้นาและทักษะด้าน
ปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ การบริหาร
เพื่อขับเคลื่อนแผน
แม่บทด้านการ
ต่างประเทศของไทย

อัตลักษณ์ไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จุด
แข็งของไทยในเวที
สากล
การดาเนินการโดย
ใช้ Soft Power
และให้มีทักษะใน
การนาเสนอ
การตลาด การพูด
ในที่สาธารณะ และ
มีทัศนคติทเี่ น้น
ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง
5. พัฒนาข้าราชการ
ให้มีองค์ความรู้ใน
การดาเนินงานแบบ

3. พัฒนาองค์ความรู้
ด้าน IT โดยเน้นด้าน
Cyber Security
และต่อยอดองค์
ความรู้ด้าน IT สู่การ
ใช้ข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่

4. พัฒนาบุคลากรให้
มีศักยภาพเพิ่มสูงขึน้
เพื่อส่งเสริมบทบาท
นาในการขับเคลื่อน
นโยบายการ
ต่างประเทศของทีม
ประเทศไทย

5. เน้นการฝึกอบรม
ซึ่งเป็นองค์ความรู้
และทักษะเฉพาะใน
งานด้านการทูตเพื่อ
รักษาจุดแข็งและ
บทบาทบุคลากรของ
กระทรวง

6. พัฒนาหลักสูตร
เพื่อเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการ
บริหารการ
เปลี่ยนแปลง
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ส่วนราชการ

ของไทยมีการ
ขับเคลื่อนอย่าง
บูรณาการมากขึ้น
จากทุกภาคส่วน
รวมทั้งมี การนำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
มาปรับใช้อย่าง
กว้างขวาง เพื่อให้
สอดคล้องกับการ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล

1. พัฒนาข้าราชการ 2. พัฒนาทักษะภาวะ
ให้มีบทบาทนาในการ ผู้นาและทักษะด้าน
ปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ การบริหาร
เพื่อขับเคลื่อนแผน
แม่บทด้านการ
ต่างประเทศของไทย

การทูตประชารัฐ
การพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน
โดยการใช้
เทคโนโลยีและ
ขับเคลื่อน
องคาพยพด้าน
การต่างประเทศ
แบบบูรณาการ โดย
เน้นพัฒนาทักษะ
ด้านการ
ประสานงาน การ
สร้างเครือข่ายทาง
ยุทธศาสตร์ และให้
มีทัศนคติการคิด
แบบองค์รวม

3. พัฒนาองค์ความรู้
ด้าน IT โดยเน้นด้าน
Cyber Security
และต่อยอดองค์
ความรู้ด้าน IT สู่การ
ใช้ข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่

4. พัฒนาบุคลากรให้
มีศักยภาพเพิ่มสูงขึน้
เพื่อส่งเสริมบทบาท
นาในการขับเคลื่อน
นโยบายการ
ต่างประเทศของทีม
ประเทศไทย

5. เน้นการฝึกอบรม
ซึ่งเป็นองค์ความรู้
และทักษะเฉพาะใน
งานด้านการทูตเพื่อ
รักษาจุดแข็งและ
บทบาทบุคลากรของ
กระทรวง

6. พัฒนาหลักสูตร
เพื่อเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการ
บริหารการ
เปลี่ยนแปลง
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4. การออกแบบแผนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์หลักสูตรพัฒนาบุคลากร

20

4.1 หลักสูตรฝึกอบรมตามวาระการดารงตาแหน่ง
1. หลักสูตรข้าราชการแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ จัดการฝึกอบรมให้กับข้าราชการที่บรรจุเข้ารับ
ราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วยการฝึกอบรม 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การปฐมนิเทศ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมพบกับหัวหน้าส่วนราชการและรับทราบถึงนโยบาย
ในการทางานปัจจุบันของส่วนราชการ รวมถึงเป็นการฝึกอบรมเพื่อให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา โครงสร้าง
องค์กร อานาจหน้าที่และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ ของส่วนราชการ
ส่วนที่ 2 เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงาน เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะและให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติเป็นประจาในกระทรวงการต่างประเทศ
ส่วนที่ 3 การอบรมสัมมนาร่วมกัน เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะ และ
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทางานเป็นทีม และพัฒนา
เครือข่ายในการทางาน รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นการ
เรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง
ส่วนที่ 4 การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ โดยสานักงาน ก.พ. ได้จัดทาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง “หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการ
บรรจุใหม่” จานวน 4 หมวดวิชารวม 13 ชุดวิชา ซึ่งข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกคนต้อง
ศึกษาจากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองดังกล่าวและต้องผ่านการประเมินการเรียนรู้ให้ครบทุกหมวดวิชา

2. หลักสูตรข้าราชการออกประจาการระดับเลขานุการเอก-ที่ปรึกษา จัดการฝึกอบรมให้กับข้าราชการ
ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่สานักงานในต่างประเทศ โดยเป็นข้าราชการที่มีประสบการณ์ทางานใน
กระทรวงฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หลักสูตรการฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ
ส่วนที่ 1 การอบรมเสริมองค์ความรู้/ทักษะเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนทางการทูต: ฝึกอบรมเพื่อทบทวน
และเสริมองค์ความรู้ในบทบาทนักการทูต เช่น ด้านพิธีการทูต งานการกงสุล การรักษาความปลอดภัย การ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่ด้านการต่างประเทศควรจับตามอง รวมถึงการฝึก
ปฏิบัติงานในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนที่ 2 การอบรมภาษาประเทศประจาการ: ฝึกอบรมภาษาท้องถิ่นของประเทศที่จะไปประจาการใน
ระดับพื้นฐานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
ส่วนที่ 3 การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน (Diplomatic Skills): ฝึกปฏิบัติเพื่อ
เสริมสร้างทักษะด้านการเจรจาทางการทูต การวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ การสรุปประเด็นการประชุมระหว่าง
ประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนานักการทูตของต่างประเทศ

3. หลักสูตรเสริมทักษะบริหารสาหรับข้าราชการระดับชานาญการ (ที่ปรึกษา) จัดการฝึกอบรมให้กับ
ข้าราชการระดับชานาญการที่ดารงตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเป็น
หัวหน้าฝ่าย โดยเน้นเสริมทักษะด้านการบริหารจัดการและพัฒนากระบวนการคิด หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือ
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ส่วนที่ 1 งานบริหาร/การปฏิบัติงานภายในกระทรวงฯ: มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการทางาน
กระบวนการคิดในฐานะหัวหน้างาน และการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ
ส่วนที่ 2 ทักษะด้านการบริหาร: จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริหาร โดยเน้น soft skills ในการ
ทางานกับบุคคลที่หลากหลายและการทางานเป็นทีม รวมถึงการสอนงานและสร้างบุคลากรรุ่นใหม่

4. หลักสูตรข้าราชการออกประจาการระดับอัครราชทูตที่ปรึกษา จัดการฝึกอบรมให้กับข้าราชการที่จะ
ไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศให้ตาแหน่งนักการทูตชานาญการพิเศษ โดยเน้นองค์ความรู้และทักษะด้านการ
บริหารจัดการสานักงานในต่างประเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารสานักงานในต่างประเทศ: มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการ
ทางานหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการบริหารราชการในต่างประเทศ ทั้งเรื่องการเงินงบประมาณ การ
บริหารงานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการลูกจ้างท้องถิ่น ฯลฯ
ส่วนที่ 2 การเสริมความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญทางการทูต: มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและประเด็น
ที่ควรคานึงในด้านภารกิจการดาเนินนโยบายทางการทูตและทีมประเทศไทย
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย: มีเนื้อหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ อัตลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนงานด้านการทูตและต่างประเทศ

5. หลักสูตรเสริมทักษะบริหารสาหรับข้าราชการระดับผู้อานวยการกองและเลขานุการกรม จัดการ
ฝึกอบรมให้กับข้าราชการระดับผู้อานวยการกองและเลขานุการกรมที่เข้ารับตาแหน่งใหม่เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
และทัศนคติในการเป็นผู้อานวยการกอง และสร้างความตระหนักถึงบทบาทที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 องค์ความรู้เฉพาะระดับผู้อานวยการ: เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
แนวทางในการปฏิบัติงานในระดับผู้อานวยการ
ส่วนที่ 2 เสริมทักษะการบริหารงานสาหรับระดับผู้อานวยการ: เน้นทักษะด้าน Soft skill ในการเป็น
ผู้บริหารระดับกลาง ทักษะในการนาทีมและบริหารคน ทักษะในการสอนงานและสร้างแรงจูงใจในการทางาน
เป็นต้น

6. หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) แบ่งการฝึกอบรมเป็น 8 หมวด วิชา คือ
หมวดวิชาที่ 1: ปฐมนิเทศ: การประเมินสมรรถนะและการพัฒนากระบวนการทางความคิดเพื่อเตรียม
ความพร้อมนักบริหารการสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
หมวดวิชาที่ 2: การสร้างเสริมและพัฒนาภาวะผู้นาของนักบริหารการทูตในการบริหารราชการกับบริบท
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
หมวดวิชาที่ 3: การพัฒนามุมมองของนักบริหารการทูตในระดับประเทศระดับสากล และการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพการทูตการต่างประเทศ
หมวดวิชาที่ 4: บทบาทหน้าที่ของนักบริหารทูตในการบริหารทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์และการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
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หมวดวิชาที่ 5: บทบาทหน้าที่ของนักบริหารการทูตในการบริหารผลงานและบริหารจัดการทรัพยากรและ
เทคโนโลยี
หมวดวิชาที่ 6: บทบาทหน้าที่ของนักบริหารการทูตในการบริหารจัดการตน การบริหารจัดการคน และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
หมวดวิชาที่ 7: การสร้างเสริมประสบการณ์นักบริหารการทูตเชิงประจักษ์
หมวดวิชาที่ 8: ปัจฉิมนิเทศ: บทสรุปการเรียนรู้ของนักบริหารการทูตผู้มีวิสัยทัศน์และสมรรถนะในระดับสากล

7. หลักสูตรข้าราชการออกประจาการระดับกงสุลใหญ่และอัครราชทูต จัดการฝึกอบรมให้กับ
ข้าราชการที่จะไปปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างประเทศในระดับกงสุลใหญ่และอัครราชทูตครั้งแรกเพื่อทบทวนแนว
ทางการบริหารและดาเนินนโยบายด้านการทูตการต่างประเทศ หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การเสริมกระบวนทัศน์การบริหารสานักงานในต่างประเทศ: เป็นองค์ความรู้เชิงกฎระเบียบ
ข้อบังคับและแนวทางการปฏิบัติงานในระดับหัวหน้าสานักงานในต่างประเทศ การบริหารบุคลากร งบประมาณ
การกงสุล ฯลฯ
ส่วนที่ 2 การเสริมมุมมองจากประสบการณ์ในมิติของงานการทูตต่างประเทศ: เป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์โดยอดีตเอกอัครราชทูต และผู้เชี่ยวชาญ

8. หลักสูตรข้าราชการออกประจาการระดับเอกอัครราชทูต จัดการฝึกอบรมให้กับข้าราชการที่จะไป
ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศระดับเอกอัครราชทูตครั้งแรกเพื่อทบทวนแนวทางการบริหารและดาเนินนโยบายด้าน
การทูตการต่างประเทศ หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การสัมมนา/หารือและแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์การบริหารสานักงานใน
ต่างประเทศ: เป็นการเสริมมุมมองด้านการบริหารงานสานักงานในต่างประเทศในบทบาทหัวหน้าทีมประเทศไทย
ส่วนที่ 2 การเสริมมุมมองจากประสบการณ์ในมิติของงานการทูตต่างประเทศ: เป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์โดยอดีตเอกอัครราชทูต และผู้เชี่ยวชาญ
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4.2 การกาหนดวิชาการเรียนรูต้ ามภารกิจและกลยุทธ์
กลุ่มวิชาการเรียนรู้ (Learning Module) จาแนกตามความรู้ ทักษะ และทัศนคติ (คุณสมบัติ) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการต่างประเทศ
การเรียนรู้ในหมวดนี้แต่ละกลุ่มมีจานวนวิชาการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาลักษณะเฉพาะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่
แตกต่างกันในการผลักดันการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์แต่ละด้านให้ประสบความสาเร็จ วิธีการเรียนรู้ (Learning Method) ที่ใช้แต่ละรายวิชาอาจไม่จาเป็นต้อง
ดาเนินการด้วยการฝึกอบรมเสมอไปแต่อาจใช้การมอบหมายงาน หรือเรียนรู้จากตาราหรือคู่มือแทนได้
Module:
มีความมั่นคง
(Security)

Knowledge
- ความรู้พื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศแบบทวิภาคี
- ไทยกับอาเซียน
- ภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ (อาชญากรรม
ข้ามชาติ การก่อการร้าย ภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ การค้ามนุษย์ ยาเสพติด ภัยคุกคาม
ด้านสุขภาพ และภัยพิบัติ)
- กรอบความร่วมมือระดับทวิภาคี ภูมิภาค
และพหุภาคี
- มาตรการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้โดยวิธี
Counter narratives
- สถานการณ์ผู้อพยพ/ผู้ลี้ภัยใน ปทท.
- ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ
- กฎหมายระหว่างประเทศด้านทะเล
- ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทาง
ทะเล
- การเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศ

Skill
- ความเป็นผู้นา
- ทักษะการประชุมระหว่างประเทศ
- ความละเอียดอ่อนทางการทูต
- การมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรอื่น
- การสร้างเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์
- คิดในเชิงยุทธศาสตร์
- การคิดเชิงวิเคราะห์
- ปฏิบัติการข่าวกรองและการต่อต้านข่าว
กรอง
- การประชาสัมพันธ์
- ความสามารถในการโน้มน้าว
- การวิเคราะห์ปัญหา
- การคิดในเชิงกลยุทธ์
- การบริหารโครงการ
- การบริหารจัดการทรัพยากร
- ทักษะการประชุมระหว่างประเทศ
- ทักษะในการเจรจา
- การคิดวิเคราะห์

Attitude(/Attribute)
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- รักษาผลประโยชน์ของชาติ
- ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น
- มีมุมมองที่เป็นสากล
- ความละเอียดอ่อนทางการทูต
- ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
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Module:

Knowledge
- สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้
- โลกมุสลิม
มีความมั่นคง
- นโยบายประเทศไทย 4.0
ยั่งยืน
- ภาพรวมและทิศทางเศรษฐกิจไทย
(Sustainability) - มุมมองของภาคเอกชนต่อการกาหนด
นโยบายการค้าและการลงทุนของรัฐ
- แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคม
- โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ความเชื่อมโยงในภูมิภาค
- ระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
- กฎระเบียบศุลกากร
- กรอบความร่วมมือ ASEAN ACMECS
BIMSTEC และ APEC
- จิตวิทยาในการประชาสัมพันธ์
- ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทย
- ภาพรวมด้านศักยภาพแรงงานที่สาคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
- นโยบายการสนับสนุนแรงงานที่มีทักษะ
พิเศษหรือผู้เชี่ยวชาญ
- แนวโน้มความต้องการวัตถุดิบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย

Skill
- การคิดเชิงวิเคราะห์
- การประสานงาน
- การมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรอื่น
- การคิดอย่างเป็นระบบ
- สร้างเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์
- การบริหารทรัพยากร
- การสื่อสาร โน้มน้าว ประชาสัมพันธ์
- การประชุมระหว่างประเทศ
- ทักษะในการเขียน
- การเจรจาต่อรอง
- การบูรณาการและการเชื่อมโยงข้อมูล
- การคิดในเชิงกลยุทธ์
- การบริหารจัดการทรัพยากร
- การมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรอื่น
- ทางานเป็นทีมและเป็นผู้นาในทีม

Attitude(/Attribute)
- Business Oriented
- มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
- ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
- มุมมองในระดับสากล บูรณาการ
- ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
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Module:

Knowledge
- สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศ
- ธุรกิจบริการในภูมิภาคและจุดแข็งและ
จุดอ่อนของไทย
- การตลาด / การพัฒนาธุรกิจ
- ประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนในการพัฒนา
- เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานและ
อาหารของไทย
- การบริหารจัดการทรัพยากรน้าของไทย
- อุตสาหกรรมพลังงาน
- นโยบายและแผนแม่บทด้านพลังงานของ
ไทย
- การบริหารประชากรเปราะบางของ
ต่างประเทศ
- การส่งเสริมการลงทุนของไทย
- SEP for SDGs
มีมาตรฐานสากล - พันธกรณีและมาตรฐานสากลที่สาคัญซึ่งมี
(Standard)
ผลต่อประเทศไทยและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- กระบวนการจัดทาความตกลงระหว่าง
ประเทศของไทย
- กฎหมายระหว่างประเทศที่สาคัญ:
กรณีศึกษา
- พันธกรณีระหว่างประเทศที่สาคัญที่มีผล
ต่อไทย
- การจัดอันดับด้านต่างๆ ของต่างประเทศ

Skill

- การประชุมระหว่างประเทศ
- ทักษะในการเขียน
- การประชาสัมพันธ์
- การคิดเชิงวิเคราะห์
- การประสานงาน การปฏิสัมพันธ์ภายใน
องค์กรและกับองค์กรอื่น
- ความสามารถในการโน้มน้าว

Attitude(/Attribute)

- ความคิดยืดหยุ่น
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Module:

มีสถานะและ
เกียรติภูมิ
(Status)

มีพลัง
(Synergy)

Knowledge
- การดาเนินการด้านการแก้ไขประเด็น
ปัญหาที่น่าจับตามอง (IUU, ICAO, TIP
report)
- ท่าทีไทยด้านสิทธิมนุษยชน
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อัตลักษณ์ไทย
- การตลาดและ Thailand Branding
- Soft Power Diplomacy
- การขับเคลื่อนภารกิจด้านการต่างประเทศ
ในมิติต่าง ๆ
- ศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลาง
การประชุมระหว่างประเทศ
- การสนับสนุนให้ไทยเป็น Geneva of
Asia
- Public Diplomacy การทูตสาธารณะ
- บทบาทของ Track 1.5/Track 2
Diplomacy ในบริบทของการต่างประเทศ
- การจัดการข้อมูลเชิงสถิติและตัวเลขเพื่อ
การนาเสนอ
- ท่าทีไทยต่อประเทศต่าง ๆ
- ภารกิจด้านการต่างประเทศของส่วน
ราชการไทย
- กลไกการประสานงานระหว่างส่วน
ราชการ

Skill

Attitude(/Attribute)

- ทักษะการนาเสนอ
- ทักษะการประชาสัมพันธ์
- ทักษะการโน้มน้าว
- คิดในเชิงกลยุทธ์
- การประสานงาน
- การสอนงาน
- ทักษะการเจรจา
- ทักษะในการเขียน

- การคิดเชิงบวก

- การพูดในที่ประชุม
- การโน้มน้าวเจรจา
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- การประเมินสถานการณ์

- ความอดทน
- มุ่งผลสัมฤทธิ์
- ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
- ทางานเป็นทีม
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Module:

Knowledge
- การทูตสาธารณะและการทูตประชารัฐ
- กลไกความร่วมมือระดับต่างๆ ของการทูต
ประชารัฐ
- เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานด้านการ
ต่างประเทศ
- การให้บริการประชาชนของกระทรวงการ
ต่างประเทศ
- การจัดการและใช้ประโยชน์ข้อมูลทาง
เศรษฐกิจที่สาคัญ
- การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของ
คนไทยในต่างประเทศ
- การทูตเพื่อประชาชน
- ความรู้ด้านการบริหารองค์กรและพัฒนา
บุคลากร
- กลไกในการประชุมระหว่างหน่วยราชการ
ของไทย

Skill
- การสร้างความสัมพันธ์
- การพูดในที่สาธารณะ
- การเป็นผู้นา
- สร้างเครือข่ายทางยุทธศาสตร์
- การรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้า
- Technology Literacy
- การบริหารจัดการทรัพยากร
- ทักษะด้านการบริหาร
- การคิดวิเคราะห์

Attitude(/Attribute)
- มุ่งสู่ผลสาเร็จตามเวลา
- สนับสนุนการพัฒนาตนเองและสอนงาน
เพื่อสร้างบุคลากรุ่นใหม่
- การคิดแบบองค์รวม
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4.3 ทุนฝึกอบรมในต่างประเทศ
จัดสรรทุน ฝึ กอบรมให้ กับ บุ คลากรของกระทรวงฯ ตามความเหมาะสมของทุนที่ได้รับจากหน่วยงาน
องค์กร และความร่วมมือจากต่างประเทศ โดยเป็นทุนฝึกอบรมระยะสั้น (ตั้งแต่ระยะเวลา 5 วัน แต่ไม่เกิน 1 เดือน)
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงฯ พัฒนาเครือข่ายผู้ประสานงานระหว่างประเทศ
และนาความรู้จากต่างประเทศมาพัฒนาต่อยอดในการปฏิบัติงานที่กระทรวงฯ โดยมีทุนฝึกอบรมที่จะส่งข้าราชการ
ไปพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ประเทศ
Chile

หลักสูตร
The International Course on Diplomacy
Training Session of China - AALCO
China
Exchange and Research Program on
International Law (CAERP)
The Executive Training Seminar for
Germany Career Diplomats from the Asia-Pacific
Region
India
The Special Course for ASEAN Diplomats
Kosovo
Spring School for Junior Diplomats
ทุนรัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP หลักสูตร
Malaysia
Diplomatic Training Course for
International Participants
Mexico Foreign Policy Course for Foreign
Mexico
Diplomats
Montenegro Summer School for Young Diplomats
Morocco

การอบรมหลักสูตรสาหรับนักการทูตอาเซียน

Netherland

Law of the Sea Course for ASEAN
Countries and Secretariat

Pakistan
Sri Lanka
Turkey

Diplomatic Course for ASEAN Member
Countries
Diplomatic Training for Junior Foreign
Service Officers
International Junior Diplomats Training Program

ระดับผู้เข้าอบรม
ระดับชานาญการขึ้นไป

ระยะเวลา
2 เดือน

ข้าราชการที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย
และการต่างประเทศ

18 วัน

ระดับชานาญการ(ทปษ.)/ อทป./ ผอ.

ประมาณ
1 เดือน

ระดับปฏิบัติการ/ประสบการณ์ 2 ปี
ระดับปฏิบัติการ

1 เดือน
7 วัน

ระดับชานาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป

10 วัน

ระดับปฏิบัติการ

15 วัน

ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการลงมา/
ประสบการณ์การทางาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ระดับชานาญการ/มีประสบการณการ
ทางานดานกฎหมายทะเล การจัดการ
เกี่ยวกับมหาสมุทร และประเด็นที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
ระดับปฏิบัติการ
เลขานุการโท/เลขานุการตรี

5 วัน

1 เดือน
10 วัน

ระดับปฏิบัติการ

12 วัน

ระดับปฏิบัติการ

3 สัปดาห์

10 วัน
10 วัน
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การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรม
4.4 การหมุนเวียนตาแหน่งงาน (Job Rotation)
กาหนดให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่ได้ปฏิบัติงานในกรม/กอง ต่าง ๆ รวมถึงสานักงานปลัดกระทรวงเพื่อ
สร้างความเข้าใจภารกิจของกระทรวงฯ และความเชื่อมโยงระหว่างภารกิจต่าง ๆ โดยให้มีการหมุนเวียนตาแหน่ง
ปฏิบัติงานให้ครบทุกด้าน ทั้งภารกิจการทูตทวิภาคี ภารกิจการทูตพหุภาคี ภารกิจงานบริหารอานวยการ และ
ภารกิจเฉพาะด้าน คือ งานการกงสุล งานพิธีการทูต และงานสนธิสัญญาและกฎหมาย

4.5 การปฏิบัติงานในสถาบันและองค์กรระหว่างประเทศ
มีการจัดส่งข้าราชการไปปฏิบัติงานในสถาบันและองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ไทยมีความร่วมมือ
หรือทีเ่ ปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐเข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อสร้างเครือข่าย ฝึกฝนทักษะการทางานในสภาพแวดล้อม
หลากวัฒนธรรม และนาแนวปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้ในการทางานต่อไป
1. การปฏิบัติงานที่ United Nations Office for South-South Cooperation
2. การปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศโปรตุเกส
3. การปฏิบัติงานทีส่ านักงานเลขาธิการความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก APEC Secretariat
4. การปฏิบัติงานที่มูลนิธิ ASEAN-Europe ประเทศสิงคโปร์
5. การปฏิบัติงานที่ศูนย์อาเซียน-จีน กรุงปักกิง่ (ASEAN-China Center)
6. โครงการฝึกปฏิบัติงานทีร่ ัฐสภาของสหรัฐอเมริกา (Congressional Fellowship)
7. การฝึกปฏิบัติงานในองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (OSCE)

4.6 การจัดสรรด้วยทุนการศึกษา (ทุนพัฒนาข้าราชการ)
จัดสรรทุนพัฒนาข้าราชการเพื่อพัฒนาข้าราชการสายงานนักการทูตและสายงานอื่น ตามความต้องการ
องค์ความรู้ที่จะนามาขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงฯ กรอบการจัดสรรทุนมี ดังนี้
ปี พ.ศ.
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

สายงานนักการทูต
จานวน 5 ทุน
จานวน 5 ทุน
จานวน 5 ทุน
จานวน 5 ทุน
จานวน 5 ทุน

สายงานวิชาการอื่น
ขอรับจัดการจัดสรรจาก
สานักงาน ก.พ.
อย่างน้อย
ปีละ 1 ทุน
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5. แผนปฏิบตั ิงานและตัวชี้วัด
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แผนปฏิบัติงานประจาปี 2561-2565
ระยะเวลาดาเนินการ
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

1. พัฒนาข้าราชการโดยเน้นองค์
ความรู้ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิ
ภาคีและภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่
ทักษะในการเจรจาและทัศคติที่มุ่ง
ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ
2. พัฒนาข้าราชการโดยเน้นองค์
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ
การคมนาคม โลจิสติกส์ และเน้น
ทักษะในการเจรจา ทักษะการ
นาเสนอ การพูดในที่ประชุม และ
ทัศนคติแบบนักธุรกิจที่มุ่งให้
ประเทศได้ผลประโยชน์เป็นหลัก
3. พัฒนาข้าราชการโดยเน้นองค์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศและพันธกรณีที่ไทยเป็น
ภาคี พัฒนาทักษะด้านการ
ประสานงาน การพูดในที่ประชุม
และทัศนคติความเป็นผู้นา การ
ประนีประนอม

การฝึกอบรมตามกลุ่มวิชาการเรียนรู้ “มี
ความมั่นคง” (Security Module)

√

√

√

√

จัดให้มีช่องทางการพัฒนาบุคลากร
ตามรายวิชาในกลุ่มวิชาการเรียนรู้
ได้ ร้อยละ 80

การฝึกอบรมตามกลุ่มวิชาการเรียนรู้ “มี
ความมั่นคง ยั่งยืน” (Sustainability
Module)

√

√

√

√

จัดให้มีช่องทางการพัฒนาบุคลากร
ตามรายวิชาในกลุ่มวิชาการเรียนรู้
ได้ ร้อยละ 80

การฝึกอบรมตามกลุ่มวิชาการเรียนรู้ “มี
มาตรฐานสากล” (Standard Module)

√

√

√

√

จัดให้มีช่องทางการพัฒนาบุคลากร
ตามรายวิชาในกลุ่มวิชาการเรียนรู้
ได้ ร้อยละ 80
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ระยะเวลาดาเนินการ
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

กลยุทธ์

โครงการ

4. พัฒนาข้าราชการให้มีองค์ความ
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จุดแข็งของไทยในเวทีสากล
การดาเนินการโดยใช้ Soft Power
และให้มีทักษะในการนาเสนอ
การตลาด การพูดในที่สาธารณะ
และมีทัศนคติที่เน้นประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง
5. พัฒนาข้าราชการให้มีองค์ความรู้
ในการดาเนินงานแบบการทูต
ประชารัฐ การพัฒนาการให้บริการ
ประชาชนโดยการใช้เทคโนโลยีและ
ขับเคลื่อนองคาพยบด้านการ
ต่างประเทศแบบบูรณาการ โดย
เน้นพัฒนาทักษะด้านการ
ประสานงาน การสร้างเครือข่ายทาง
ยุทธศาสตร์ และให้มีทัศคติการคิด
แบบองค์รวม
6. จัดการฝึกอบรมโดยใช้
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นาและด้าน
การบริหาร

การฝึกอบรมตามกลุ่มวิชาการเรียนรู้ “มี
สถานะและเกียรติภูมิ” (Status
Module)

√

√

√

√

จัดให้มีช่องทางการพัฒนาบุคลากร
ตามรายวิชาในกลุ่มวิชาการเรียนรู้
ได้ ร้อยละ 80

การฝึกอบรมตามกลุ่มวิชาการเรียนรู้ “มี
พลัง” (Synergy Module)

√

√

√

√

จัดให้มีช่องทางการพัฒนาบุคลากร
ตามรายวิชาในกลุ่มวิชาการเรียนรู้
ได้ ร้อยละ 80

√

√

√

√

จัดการฝึกอบรมด้านภาวะผู้นาได้ไม่
น้อยกว่าปีละ 3 หลักสูตร

ÝĆéÖćøòċÖĂïøöĀøČĂÿęÜ×ĚćøćßÖćøđ×Ěćøęüö
ÖćøòċÖĂïøöéĚćîïøĉĀćøĒúąõćüąñĎĚîĈǰ

√

ตัวชี้วัด
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กลยุทธ์
7. เน้นการฝึกอบรมที่เป็นทักษะ
soft skill และการบริหาร

โครงการ
ÝĆéÖćøòċÖĂïøöĔîĀĆü×ĚĂìĊęđðĘîÖćø
óĆçîćǰTPGUǰTLJMMǰ

8. จัดให้มีระบบพี่เลี้ยงเพื่อเป็นที่
ระบบพี่เลี้ยงสำหรับข้าราชการแรกเข้า
ปรึกษาและเป็น role model ของ และข้าราชการสายงาน Home-based
ข้าราชการกระทรวงฯ

ระยะเวลาดาเนินการ
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

9. เชื่อมโยงทักษะดิจิทัลของ
ข้าราชการที่กาหนดโดยสานักงาน
ก.พ. เข้ากับแผนพัฒนาข้าราชการ
ประจาปี

การพัฒนาทักษะดิจิทัลของกระทรวง
การต่างประเทศ

√

√

√

√

10. เน้นสร้างจิตสานึกในการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลและตระ
ถึงการทางานในยุค disruptive
technology
11. สนับสนุนให้มีทุนการศึกษาและ
การพัฒนาด้วยการฝึกอบรมโดยใช้
ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและ
ภายนอกกระทรวงฯ

การพัฒนาทักษะดิจิทัลของกระทรวง
การต่างประเทศ

√

√

√

√

การพัฒนาข้าราชการด้วยทุนการศึกษา
และทุนฝึกอบรม

√

√

√

√

ตัวชี้วัด
บรรจุรายวิชาที่เป็นการพัฒนา
ทักษะแบบ Soft skills ที่อยู่ใน
หมวดภาวะผู้นาและการบริหารลง
ในหลักสูตรประจาได้ร้อยละ 80
มีการกาหนดพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนา
ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
ในส่วนราชการภายใต้กระทรวงการ
ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
บรรจุรายวิชาที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการตามแผนงานของ
สานักงาน ก.พ. ลงในหลักสูตร
ประจาร้อยละ 80
มีการจัดสัมมนาเพื่อปลูกฝัง
จิตสานึกปีงบประมาณละไม่น้อย
กว่า 2 ครั้ง
จัดให้มีทุนฝึกอบรมหรือทุนพัฒนา
ข้าราชการในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่น้อยกว่าปีละ 1 ทุน
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ระยะเวลาดาเนินการ
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

12. จัดการศึกษาดูงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในทีมประเทศไทย
ให้กับบุคลากรของกระทรวง
13. จัดให้มเี วทีแลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่มีความ
คาบเกี่ยวระหว่างหน่วยงาน
14. เน้นพัฒนาการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติและมีการฝึกทักษะ soft
skill รวมถึงทักษะที่จาเป็นใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
15. เสริมทักษะด้านการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในหลักสูตรสาหรับ
ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป
16. จัดให้มีการอบรมด้านการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงให้กับ
ข้าราชการทุกระดับ
17. สร้างทัศนคติที่เอื้ออานวยให้กับ
บุคลากรของกระทรวงฯ และ
ส่งเสริมให้ตระหนักถึงการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ

การศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย
ภารกิจคาบเกี่ยวในหน่วยงานทีม
ประเทศไทย
1. การจัดกิจกรรม Directors’ Forum
2. การจัดกิจกรรม Junior Staff
Forum
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่บรรจุ
รายวิชาที่พัฒนาด้าน soft skill

√

√

√

√

จัดการศึกษาและรับฟังบรรยาย
ภารกิจได้ปีละ 3 หน่วยงาน

√

√

√

√

√

√

√

√

1. Directors’ Forum ปีละ 6 ครั้ง
2. Junior Staff Forum ปีละ 6
ครั้ง
มีรายวิชาที่พัฒนา soft skill ในทุก
หลักสูตร ไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของ
รายวิชาทั้งหมด

หลักสูตรด้านการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง

√

√

√

√

ผู้บริหารระดับกลาง (อานวยการ
ต้น) ผ่านการฝึกอบรมร้อยละ 70

การเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงไปในหลักสูตรการฝึกอบรม

√

√

√

√

กิจกรรม KM เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

√

√

√

√

ร้อยละ 80 ของหลักสูตรที่จัดให้
บุคลากร ตามวาระตาแหน่งมีวิชา
บริหารการเปลี่ยนแปลง
จัดกิจกรรม KM ปีละ 1 ครั้งใน
ระดับกระทรวง
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6. ภาคผนวก
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6.1 แผนแม่บทด้านการต่างประเทศ 20 ปี และความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
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6.2 บทวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม (จาแนก KSA) จากแผนแม่บทด้านการต่างประเทศ 20 ปี: ระยะ 2561-2565
มีความมั่นคง: ไทยมีการพัฒนาศักยภาพ ในการรับมือกับภัย ความมั่นคงรูปแบบเดิม และรูปแบบใหม่ โดยเพิ่มพูนความร่วมมือ กับต่างประเทศรวมทั้ง มี
บทบาทสร้างสรรค์ ในการเสริมสร้าง ความมั่นคงระดับภูมิภาค และระดับโลก
กลยุทธ์
1.ดาเนินความร่วมมือกับต่างประเทศอย่าง
สมดุล
2.ร่วมเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของ
ประชาคมอาเซียน

Knowledge
- ความรู้พื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศแบบทวิภาคี
- ไทยกับอาเซียน

3.สร้างศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือใน
กรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี เพื่อส่งเสริม
ความมั่นคงของมนุษย์และป้องกันและรับมือกับ
ภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่

- ภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่
(อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการ
ร้าย ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การค้า
มนุษย์ ยาเสพติด ภัยคุกคามด้าน
สุขภาพ และภัยพิบัติ)
- กรอบความร่วมมือระดับทวิภาคี
ภูมิภาค และพหุภาคี
- มาตรการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้
โดยวิธี Counter narratives

4.ป้องกันการแพร่ขยายของแนวคิดสุดโต่งที่
นิยมใช้ความรุนแรงทั้งภายในประเทศและใน
ภูมิภาคอาเซียนในเชิงรุก

Skill

Attitude
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- รักษาผลประโยชน์ของชาติ
- ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น

- ความเป็นผู้นา
- การเจรจา
- ทักษะการประชุมระหว่างประเทศ
- การคิดในเชิงกลยุทธ์
- ความละเอียดอ่อนทางการทูต
- การมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรอื่น
- มีมุมมองที่เป็นสากล
- การสร้างเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์

- คิดในเชิงยุทธศาสตร์
- การคิดเชิงวิเคราะห์
- การหาข่าวและวิเคราะห์ข่าว
- ปฏิบัติการข่าวกรองและการ
ต่อต้านข่าวกรอง

- ความละเอียดอ่อนทางการทูต
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Knowledge

5.ผลักดันความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการ
- สถานการณ์ผู้อพยพ/ผู้ลี้ภัยใน
โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ รวมถึงส่งเสริมการ ปทท.
พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศต้นทาง
- ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ
6.สร้างเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยทาง - กฎหมายระหว่างประเทศด้าน
ทะเลในภูมิภาค
ทะเล
- ผลประโยชน์แห่งชาติและความ
มั่นคงทางทะเล
- การเมืองและความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ
7.ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้าง
ศักยภาพของระบบเตือนภัยล่วงหน้าของ
หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย
8.ดาเนินความร่วมมือกับต่างประเทศในการ
- สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้
พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ในบริบทที่เหมาะสม - โลกมุสลิม

Skill
Attitude
- การประชาสัมพันธ์
- ความสามารถในการโน้มน้าว
- การวิเคราะห์ปัญหา
- มุ่งผลสัมฤทธิ์
- การคิดในเชิงกลยุทธ์
- ความละเอียดอ่อนทางการทูต
- การบริหารโครงการ
- การบริหารจัดการทรัพยากร
- ทักษะการประชุมระหว่างประเทศ - รักษาผลประโยชน์ของชาติ
- ทักษะในการเจรจา
- ความละเอียดอ่อนทางการทูต

- Network Building
- การหาข่าว

- ช่างสังเกต

- การคิดวิเคราะห์
- การเจรจาต่อรอง
- สร้างเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์

- ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
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มีความมั่นคง ยั่งยืน: เศรษฐกิจไทยขยายตัว อย่างมีเสถียรภาพ มีความเชื่อมโยงกับภูมิภาค และใช้นวัตกรรมมากขึ้น
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9.เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการ
ขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อพัฒนา
ภาคการผลิตและบริการให้ไทยเป็นหนึ่งใน
ศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาค
เอเชีย
10.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของไทยเพื่อมุ่งให้ไทย
เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการกระจายความเชื่อมโยง
ที่สาคัญในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชียที่สาคัญ
รวมทั้งพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม
สินค้าและอุตสาหกรรมของไทยเข้าไปในห่วงโซ่
มูลค่าโลก
11.มีบทบาทที่แข็งขันในการส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือ
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์
ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ
12.แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม รวมถึงเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
จากประเทศที่มีศักยภาพในสาขาที่เป็น

K
- นโยบายประเทศไทย 4.0
- ภาพรวมและทิศทางเศรษฐกิจไทย
- มุมมองของภาคเอกชนต่อการ
กาหนดนโยบายการค้าและการ
ลงทุนของรัฐ
- แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคม
- โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
- ความเชื่อมโยงในภูมิภาค
- ระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
- กฎระเบียบศุลกากร
- กรอบความร่วมมือ ASEAN
ACMECS BIMSTEC และ APEC
- จิตวิทยาในการประชาสัมพันธ์
- ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทย

S
- การคิดวิเคราะห์
- การประสานงาน
- การมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรอื่น

A
- Business Oriented

- การคิดวิเคราะห์
- การคิดอย่างเป็นระบบ
- สร้างเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์
- การบริหารทรัพยากร

- Business Oriented

- การสื่อสาร โน้มน้าว
ประชาสัมพันธ์
- การประชุมระหว่างประเทศ
- การคิดวิเคราะห์
- การเขียนข่าว
- การติดต่อประสานงาน
- การเจรจาต่อรอง
- การบูรณาการและการเชื่อมโยง

- มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
- ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

- มุมมองในระดับสากล บูรณาการ
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ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย
13.เสริมสร้างความร่วมมือในด้านการยกระดับ
การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
แรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย
และดึงดูดคนไทยที่มีความสามารถใน
ต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการ
การนาเข้าและใช้ประโยชน์จากแรงงานและผู้ที่
มีความสามารถหรือทักษะพิเศษจาก
ต่างประเทศ
14.เสริมสร้างความร่วมมือและเจรจากับมิตร
ประเทศ องค์กรและภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่ม
โอกาสและลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจของไทย
รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและสนับสนุน
การแสวงหาตลาดแหล่งลงทุนและแหล่งวัตถุดิบ
ใหม่ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ
15.พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจภาคบริการของไทย
โดยเน้นการต่อยอดพื้นฐานที่เข้มแข็งของไทย
และเอกลักษณ์ไทยในด้านการบริการ โดยใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้ต่างประเทศ เพื่อมุ่งให้
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบริการใน
ภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านที่ไทยมีจุดแข็ง
16.ขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

K
- ภาพรวมด้านศักยภาพแรงงานที่
สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ
- นโยบายการสนับสนุนแรงงานที่มี
ทักษะพิเศษหรือผู้เชี่ยวชาญ

- แนวโน้มความต้องการวัตถุดิบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย
- สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่าง
ประเทศ
- ความต้องการสินค้าในต่างประเทศ
- ธุรกิจบริการในภูมิภาคและจุดแข็ง
และจุดอ่อนของไทย
- การตลาด / การพัฒนาธุรกิจ

- ประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนในการ
พัฒนา

S
ข้อมูล
- การคิดวิเคราะห์

A
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17.เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ ใน
การส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน ทรัพยากร
น้าและอาหารของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการ
ประชุมหารือและเจรจาในระดับต่างๆ การ
แสวงหาแหล่งทรัพยากรและการต่อยอด
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ของไทย

K
- เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน
และอาหารของไทย
- การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ของไทย
- อุตสาหกรรมพลังงาน
- นโยบายและแผนแม่บทด้าน
พลังงานของไทย

18.ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือจากต่างประเทศ เพื่อรองรับความท้า
ทายควบคู่กับการส่งเสริมโอกาสจากสังคมสูงวัย
ของไทยและของโลก
19.ร่วมมือกับภาคส่วนที่มีศักยภาพของมิตร
- การบริหารประชากรเปราะบาง
ประเทศในด้านการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพ ของต่างประเทศ
ของประชากรกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก สตรี คน
พิการ และผู้สูงอายุ เป็นต้น ในการเข้าถึงโอกาส
ทางสังคมและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมและ
แนวโน้มที่สาคัญของโลก เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
20.ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง - การส่งเสริมการลงทุนของไทย
ประเทศที่มุ่งกระจายความเจริญและโอกาสทาง
เศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
อย่างทั่วถึงมากขึ้น

S

- การคิดในเชิงกลยุทธ์
- การบริหารจัดการทรัพยากร
- การมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรอื่น

- คิดเชิงวิเคราะห์

A
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K
21.เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา - SEP for SDGs
อย่างยั่งยืนกับนานาประเทศทั้งในระดับทวิภาคี
ไตรภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี เพื่อบรรลุ SDGs
โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทาง รวมทั้งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
องค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

S
- ทางานเป็นทีมและเป็นผู้นาในทีม

A
- ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
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มีมาตรฐานสากล: หน่วยงานไทยและคน ไทยมีทัศนคติที่สอดคล้อง กับมาตรฐานสากลมากขึ้น ไทยมีการพัฒนา ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สากลมากขึ้น และ
ปัญหา เรื่องมาตรฐานที่คั่งค้าง ของไทยได้รับการแก้ไข
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22.เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อ
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศตามกฎระเบียบ พันธกรณี
ระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล
23.ผลักดันให้มีการจัดทา ปรับปรุง และบังคับ
ใช้กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศให้
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย
และมีความเป็นมาตรฐานสากล และจัดทาความ
ตกลงกับต่างประเทศให้รองรับพัฒนาการใหม่ๆ
ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งมุ่ง
อนุวัตพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิผล
24. มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลอย่างบูรณาการในประเด็นที่เป็น
ปัจจัยสาคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย
อาทิ สิทธิมนุษยชน การต่อต้านการค้ามนุษย์
มาตรฐานการบินพลเรือนและการแก้ไขปัญหา
การทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (IUU) และดาเนินนโยบาย
และมาตรการเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในการจัดอันดับสากล
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

K
- พันธกรณีและมาตรฐานสากลที่
สาคัญซึ่งมีผลต่อประเทศไทยและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานที่รับผิดชอบในพันธกรณี
ต่าง ๆ
- กระบวนการจัดทาความตกลง
ระหว่างประเทศของไทย
- กฎหมายระหว่างประเทศที่สาคัญ:
กรณีศึกษา
- พันธกรณีระหว่างประเทศที่สาคัญ
ที่มีผลต่อไทย
- การจัดอันดับด้านต่างๆ ของ
ต่างประเทศ
- การดาเนินการด้านการแก้ไข
ประเด็นปัญหาที่น่าจับตามอง (IUU,
ICAO, TIP report)
- ท่าทีไทยด้านสิทธิมนุษยชน

S

- การประชุมระหว่างประเทศ
- ทักษะในการเขียน
- ทักษะในการโน้มน้าว

- การประชาสัมพันธ์
- การเขียนรายงาน
- การประชุมระหว่างประเทศ
- ทักษะในการเขียน

A

- ความคิดยืดหยุ่น
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K
และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
25.สร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างขีด
- มาตรฐานระหว่างประเทศ
ความสามารถของส่วนราชการ กลุ่ม/องค์กร
และประชาชนไทย เพื่อให้สามารถดาเนินการให้
เป็นไปตามกฎระเบียบ พันธกรณี และมาตรฐาน
ระหว่างประเทศที่สาคัญ รวมทั้งสามารถปรับตัว
ต่อความท้าทายและโอกาสจากสภาพแวดล้อม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
26.มีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานหรือ
- องค์กรที่กาหนดมาตรฐานระหว่าง
กฎเกณฑ์สากลที่สาคัญหรือที่ส่งผลกระทบต่อ ประเทศ หรือมาตรฐานสากล
ประเทศไทย

S
- การคิดเชิงวิเคราะห์
- การประสานงาน การปฏิสัมพันธ์
ภายในองค์กรและกับองค์กรอื่น
- ความสามารถในการโน้มน้าว

- การวิเคราะห์
- การประสานงาน
- การเจรจาโน้มน้าว
- การประชุมระหว่างประเทศ

A
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27.ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมไปถึงองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์
ของไทย เพื่อมุ่งสร้างความนิยมไทยใน
ต่างประเทศ และสร้างมูลค่าให้แก่แบรนด์
ประเทศไทย (Thailand branding)
และเสริมสร้างอานาจแบบนุ่มนวล (Soft
Power) ของไทยอย่างเป็นระบบ
28.ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและทาง
วิชาการ หรือการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมนุษยธรรมแก่
มิตรประเทศ ซึ่งจะสนับสนุน Soft Power ของ
ไทย
29.ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทในความร่วมมือทุก
ระดับอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างพันธมิตรรอบ
ด้านและให้ไทยเป็นที่ยอมรับและมีสถานะที่ดีใน
เวทีระหว่างประเทศ
30.รักษาสถานะของไทยในฐานะหนึ่งใน
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของโลก
และส่งเสริมให้ไทยเป็นที่หมายของการจัด
ประชุม/กิจกรรมระหว่างประเทศ (MICE) ที่
สาคัญของภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความนิยมและ

K
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อัตลักษณ์ไทย
- การตลาดและ Thailand
Branding

S
- ทักษะการนาเสนอ
- ทักษะการประชาสัมพันธ์
- ทักษะการโน้มน้าว
- คิดในเชิงกลยุทธ์

- Soft Power Diplomacy

- การขับเคลื่อนภารกิจด้านการ
ต่างประเทศในมิติต่าง ๆ
- การตลาด
- ศักยภาพของไทยในการเป็น
ศูนย์กลางการประชุมระหว่าง
ประเทศ

A

- การคิดเชิงบวก

- การประสานงาน
- การพัฒนาบุคลากร
- การสอนงาน
- ทักษะการเจรจา
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ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในหมู่
ชาวต่างชาติ
31.ขยายบทบาทการเป็นศูนย์กลางของที่ตั้ง
สานักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค (“Geneva of Asia”)
32.ส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างขีด
ความสามารถให้แก่คนไทย ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อให้คนไทยมีเกียรติภูมิและ
ศักดิ์ศรีในสายตาชาวต่างชาติ
33.ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาค
ประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ ของ
ไทยกับประเทศต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างกัน
34.สนับสนุนให้คนไทยที่มีศักยภาพได้สร้าง
ชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ และได้รับรางวัลหรือ
ได้ดารงตาแหน่งที่สาคัญในระดับสากล รวมถึงมี
โอกาสเข้าไปทางานและมีบทบาทในองค์กร
ระหว่างประเทศ
35.สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของต่างประเทศที่
มีต่อประเทศไทย โดยชี้แจงข้อเท็จจริงและใช้
แนวทางชี้แจงให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย

K

S

- การสนับสนุนให้ไทยเป็น Geneva - ความสามารถในการโน้มน้าว
of Asia
- การตลาด
- สิทธิประโยชน์ เอกสิทธิ์และความ
คุม้ กันทางการทูต
- Public Diplomacy

- บทบาทของ Track 1.5/Track 2
Diplomacy ในบริบทของการ
ต่างประเทศ

- การจัดการข้อมูลเชิงสถิติและ
ตัวเลขเพื่อการนาเสนอ
- ท่าทีไทยต่อประเทศต่าง ๆ

- การเจรจาโน้มน้าว
- ทักษะในการเขียน

A
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ส่งเสริมการบริหารจัดการและดาเนินงานด้าน
การต่างประเทศของส่วนราชการไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพ บูรณาการ และมีธรรมาภิบาล

K
- ภารกิจด้านการต่างประเทศของ
ส่วนราชการไทย
- กลไกการประสานงานระหว่างส่วน
ราชการ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจว่าประชาชนทุกระดับ - การทูตสาธารณะและการทูต
มีความเชื่อมโยงกับการต่างประเทศในมิติต่าง ๆ ประชารัฐ
รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและส่งเสริม - กลไกความร่วมมือระดับต่างๆ ของ
ให้ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาสังคม การทูตประชารัฐ
และภาคเอกชนสามารถร่วมขับเคลื่อนการ
ต่างประเทศไทยอย่างบูรณาการภายใต้กลไก
การทูตประชารัฐและการทูตสาธารณะ
นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ในการ
- เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานด้าน
ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศในทุกมิติและทุก การต่างประเทศ
ระดับเพื่อให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ต่าง - การให้บริการประชาชนของ
ๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึงการ
กระทรวงการต่างประเทศ
ปรับปรุงการให้การบริการแก่ประชาชนอย่าง
- การจัดการและใช้ประโยชน์ข้อมูล
สะดวกและรวดเร็ว และการให้ข้อมูลแก่
ทางเศรษฐกิจที่สาคัญ
ประชาชน (Digital Diplomacy)
พัฒนาบริการด้านการต่างประเทศแก่คนไทยให้มี - การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์
ความเป็นเลิศ และคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ ของคนไทยในต่างประเทศ
ของคนไทยในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ
- การทูตเพื่อประชาชน

S
- การพูดในที่ประชุม
- การโน้มน้าวเจรจา
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- การประเมินสถานการณ์
- การสร้างความสัมพันธ์
- การพูดในที่สาธารณะ
- การเป็นผู้นา
- สร้างเครือข่ายทางยุทธศาสตร์

- การรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้า
- Technology Literacy
- การบริหารจัดการทรัพยากร

A
- ความอดทน
- มุ่งผลสัมฤทธิ์
- ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
- ทางานเป็นทีม

- มุ่งสู่ผลสาเร็จตามเวลา
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กลยุทธ์
พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร บุคลากร
รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับด้านการ
ต่างประเทศของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อดาเนิน
บทบาทเชิงรุกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อม
ใช้ประโยชน์จากกลไกการประชุมระหว่างหน่วย
ราชการไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการ
ต่างประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งในการกาหนด
มาตรการและโครงการร่วมกัน และติดตามการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา
เสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศและใน
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึง
ขยายเครือข่ายชาวต่างประเทศที่เป็นเพื่อนกับ
ประเทศไทย (“Friends of Thailand”) ใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่มีอิทธิพลทาง
ความคิด เพื่อสนับสนุนการผลักดันวาระต่าง ๆ
ของประเทศไทยในต่างประเทศ

K
- ความรู้ด้านการบริหารองค์กรและ
พัฒนาบุคลากร

S
- ทักษะด้านการบริหาร
- การคิดวิเคราะห์

- กลไกในการประชุมระหว่างหน่วย
ราชการของไทย

- การพูดในที่ประชุม ในสถานการณ์ - การคิดแบบองค์รวม
ต่างๆ

- การเจรจาโน้มน้าว
- สร้างเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์

A
- สร้างสภาวะที่เอื้อต่อการเติมโตใน
สายงานของบุคลากรและถ่ายทอด
องค์ความรู้

53

6.3 คุณลักษณะที่คาดหวังของข้าราชการ 15 ประการ

- ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์
- ความคิดยืดหยุ่น
- ความละเอียดอ่อนทางการทูต
- คิดในเชิงกลยุทธ์

- มุ่งผลสาเร็จตามเวลา
- ทางานเป็นทีมและ
เป็นผู้นาทีม
- ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
- สนับสนุนการพัฒนาตนเองและ

Health

สอนงานเพื่อสร้างบุคลากรุ่นใหม่
- ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหนึ่ง

- ทักษะในการเขียน
- บริหารจัดการทรัพยากร
- ความสามารถในการโน้มน้าว
- ทักษะการเจรจา
- สร้างเครือข่ายยุทธศาสตร์
- ปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กรและ
กับองค์กรอื่น

