การพัฒนาเครื่องมือในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
กมลวรรณ สังขมะนะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏบัติการ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
1. บทนํา สภาพปจจุบัน และสภาพปญหา
สํ า นั ก งานปลั ดสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี เปนสวนราชการในสั ง กัด สํา นั กนายกรั ฐมนตรี มี ภ ารกิ จเกี่ ยวกั บ
ราชการประจําทั่วไปของนายกรัฐมนตรี และสํานักนายกรัฐมนตรี การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การปฏิบัติภ ารกิจพิเศษ และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได*กําหนดให*เปนหน*าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีให*เปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว*นราชการ
ของสวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
ป2จจุบัน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อยูในชวงการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร5สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2559 – 2562)
วิสัยทัศน& “เปนองค5กรนําในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลอยางบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล”
พันธกิจ
1) การเทิดทูนสถาบันหลักและสงเสริมเอกลักษณ5ของชาติ
2) การขับเคลื่อนนโยบายรัฐและติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผนดิน
2.1) กําหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรีให*สอดคล*องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี
2.2) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของสวนราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี
2.3) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
2.4) ตรวจสอบ ติ ดตาม ประเมิ นผลสั ม ฤทธิ์ สงเสริ ม พั ฒ นาการตรวจราชการ ประสานกรตรวจ
ราชการและการจัดระบบข*อมูลการตรวจราชการ รวมทั้งเรงรัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงานกรณีเงิน
ขาดบัญชีหรือเจ*าหน*าที่ทุจริตในทางการเงิน
2.5) ดําเนินการตามระเบียบเกี่ยวกับการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
2.6) การกระจายอํานาจให*แกองค5กรปกครองสวนท*องถิ่น
2.7) บริหารจัดการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักนายกรัฐมนตรี
3) การบริการประชาชน
3.1) ดําเนินการตามกฎหมายวาด*วยข*อมูลขาวสารของราชการ

3.2) เปนศูนย5บริการประชาชน โดยรับเรื่องราวร*องทุกข5 ประมวลข*อเท็จจริง ติดตามผลและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับป2ญหาที่ประชาชนร*องทุกข5หรือร*องเรียน ตลอดจนป2ญหาความเดือดร*อนอื่นของประชาชนเพื่อ
ประกอบการพิจารณาสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ประเด็นยุทธศาสตร&
ยุทธศาสตร5ที่ 1 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย5และเสริมสร*างเอกลักษณ5ของชาติ
ยุทธศาสตร5ที่ 2 สงเสริมการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ และกํากับการบริหารราชการแผนดินตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร5ที่ 3 การยกระดับการบริการที่เปนเลิศ
ยุทธศาสตร5ที่ 4 การพัฒนาองค5กรให*มีความพร*อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจ
สภาพปญหา
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนองค5กรไปสูการบรรลุเปKาหมายยุทธศาสตร5 ยังคง
เปนความท*า ทายในการบริหารทรัพ ยากรบุ คคลของสํา นักงานปลั ดสํ านัก นายกรัฐมนตรี จากรายงานโครงการ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร5สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2558) รอบที่ 1 ใน 3 ปN
แรก พ.ศ. 2555 - 2557 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร5 (ที่ปรึกษาโครงการ) และรายงานสรุปผลการ
สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ สรุ ป และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร5 สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2558) โดยผู*ปฏิบัติงานสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี แสดงให*เห็นวา
ป2จจัยด*านบุคลากร ยังควรได*รับการพัฒนาทั้งในด*านการเสริมสร*างความรู* ทักษะในการทํางาน และการพัฒนา
ในสวนของคุณลักษณะภายใน เชน ทัศนคติในการทํางาน แรงจูงใจตอความสําเร็จ เปนต*น
ทัศนคติ รวมถึงสวนที่เปน Soft Skill ซึ่งสงผลอยางสําคัญตอพฤติกรรมในการทํางาน
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร*างความรู*และทักษะในการทํางานนั้น เปนสิ่งที่สร*างได*ไมยากโดยวิธีการ
ฝYกอบรม การสอนงาน (Coaching) การฝYกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) เปนต*น แตในด*าน
ของการพัฒนา Soft Skill นั้นทําได*ยาก หรือหากจะทําได*ก็ต*องใช*ระยะเวลาและทรัพยากรมาก ดังนั้น จะเปนสิ่งที่
ดีกวาหรือไม ถ*าองค5กรจะคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติด*านที่เปน Soft Skill ที่ดีอยูแล*ว
ระบบการสรรหาของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในป2จจุบัน สําหรับประเภทตําแหนงแรกบรรจุ
(Entry Level) ระดับปฏิบัติงาน และระดับปฏิ บัติก าร (ปริ ญญาตรี) ใช* วิธีการขออนุมัติคัดเลือกจากบัญชี
ผู*สอบแขงขั นได* เนื่ องจากใช*ร ะยะเวลาดํ า เนินการสั้ น ใช*ทรั พยากรน* อ ย ประหยัดงบประมาณ สํ าหรั บวิธีก าร
สอบแขงขัน จะใช*ในการสรรหาในตําแหนงนักวิเคราะห5นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ซึ่งเปนตําแหนง
สายงานหลัก ของสํ านักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทั้ งนี้ เพื่ อประโยชน5 ในการสรรหาและเลือกสรรบุ คคลที่ มี
ความรู*ความสามารถเหมาะสมกับภารกิจของสวนราชการได*มากที่สุด
ถึง แม* วาในการสรรหาดั งกลาวจะได*บุค คลที่ ผานการคั ดเลื อกเข*าปฏิ บั ติงานตามจํ านวนที่ ต*องการ แต
ภายหลังจากได*รับการบรรจุแล*วกลับพบป2ญหาที่ตามมา เชน การขอโอนไปสวนราชการอื่น การลาออก การมี

ป2ญ หาในการทํ างานกั บผู* บัง คั บ บั ญชา เพื่ อ นรวมงาน หรือ แม* แ ตประสิ ท ธิภ าพในการทํ า งานไมเปนไปอยางที่
คาดหวังไว* จึงเปนข*อที่ควรพิจารณาวา เครื่องมือที่ใช*ในกระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข*าทํางานป2จจุบัน
นั้นยังมีความเหมาะสมและเพียงพออยูหรื อไม ทามกลางสภาวะแวดล* อม โครงสร* างทางสังคมและประชากรที่
เปลี่ยนแปลงไป
2. ประเด็นความรู,และประสบการณ&ที่ได,จากการฝ1กอบรมที่นํามาใช,เพื่อแก,ไขปญหา
จากการฝYกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะสําหรับข*าราชการที่ปฏิบัติงานด*านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ภาครัฐ และการศึกษาดูงานในองค5กรชั้นนํา ณ สาธารณรัฐสิงคโปร5 5 แหง (F&N Food Pe.Ltd., Nanyang
Technology University, Singapore Public Service Division: Hosted by CSC, Health Promotion
Board และ Pasona Group Singapore) ตางก็มีความโดดเดนที่แตกตางกันไปตามลักษณะขององค5กร ตัวอยาง
เชน การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection) การดําเนินงานของ บริษัท Pasona Group
(Singapore) มีความโดดเดนเปนอยางมาก เนื่องจากเปนบริษัทที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศญี่ปุ{นที่ทําธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับการสรรหาบุค ลากรให*กับองค5 กรหลายแหงในสิงคโปร5 มีสาขาในหลายประเทศทั่ วโลก (รวมถึ ง
ประเทศไทย) โดยได*เรียนรู*ป2จจัยแหงความสําเร็จของบริษัท Pasona Group (Singapore) ซึ่งได*แก
ความรวดเร็ว : เนื่องจากตลาดแรงงานในสิงคโปร5มีการแขงขันสูง ทุกองค5กรล*วนต*องการผู*มีศักยภาพ
ในการทํางาน ดังนั้น กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจึงต*องเปนไปอยางรวดเร็ว เพื่อไมให*เสียโอกาสจาก
กลุมเปKาหมายที่ต*องการ
ความชัดเจน : สิ่งที่บริษัทให*ความสําคัญเปนอยางมาก คือ Job Description ที่ระบุรายละเอียดลักษณะ
งานที่ชัดเจน รวมถึงข*อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทํางาน สายการบังคับบัญชา เงินเดือน ผลตอบแทน และสวัสดิการ
ความเป4นธรรม : การจ*างงานที่เปนธรรม เนื่องจากสิงคโปร5มีกฎหมายการจ*างงานที่ชัดเจน เข*าใจงาย และ
โปรงใส ประกอบกั บมี ห นวยงานตรวจสอบอยู เสมอ ซึ่ ง การจ* างงานที่ เปนธรรมเปนแนวทางหนึ่ งในการรั กษา
บุคลากรให*อยูกับองค5กรได* และในกรณีที่มีบุคลากรลาออก บริษัทจะมีการทํา Exit Interview เพื่อตรวจสอบหา
สาเหตุ หรือหาข*อเสีย/จุดออน ที่เปนสาเหตุให*ไมอยากทํางานในองค5กร
ฐานข,อมูลที่ดี : การมีระบบฐานข*อมูลที่สืบค*นได*งาย ข*อมูลมีความถูกต*อง ครบถ*วน เปนป2จจุบัน จะเปน
เครื่องมือในการเสริมสร*างประสิทธิภาพในการทํางานได*เปนอยางดี
การใช,สื่อที่เข,าถึงกลุ8มเป9าหมาย : ด*วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป การใช*สื่อที่เข*าถึงกลุมเปKาหมายยอมไมใช
สื่อสิ่งพิมพ5อีกตอไป หากแตเปนสื่อสังคมออนไลน5 หรือการเผยแพรข*อมูลขาวสารทาง website ที่สามารถเข*าถึง
กลุมเปKาหมายได*อยางรวดเร็ว
การสร,าง Brand : องค5กรต*องสร*าง Brand เพื่อสร*างภาพลักษณ5และดึงดูดคนให*อยากเข*ามาทํางานให*
มากขึ้น โดยเลือกใช*สื่อและรูปแบบที่นาสนใจ
การสร,างองค&ความรู, : เพื่อไมให*เกิด Black Box หรือองค5ความรู*ที่สูญหายไปเมื่อมีคนลาออกหรือเกษียณ
โดยการทํา Knowledge Management ควบคูไปกับ Exit Interview

3. การวิเคราะห&เพื่อประยุกต&ใช,ประเด็นความรู, ประสบการณ&จากการฝ1กอบรมเพื่อแก,ไขปญหา และข,อเสนอ
แนวทางการจัดการกับปญหาหรือการปรับเปลี่ยน
การสรรหาเพื่อให,ได, “คนดีและคนเก8ง”
จากวิสัยทัศน5ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่มุงสูการเปนองค5กรนําในการขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลอยางบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล จึงมีความจําเปนที่จะต*องพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน
เพื่อให*เปนกลไกอยางสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจให*บรรลุเปKาหมายได*อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค5กรจึงควร
ให*ความสําคัญและมีค วามพิถี พิถันในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่ อให*ได* กําลังคนคุณภาพเข*ามา
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
แนวคิดที่ได*จากการศึกษาดูงานที่ บริษัท Pasona Group (Singapore) ซึ่งเปนบริษัทชั้นนําในด*านการ
สรรหาบุคลากรให*กับองค5กรตาง ๆ สิ่งที่บริษัท Pasona Group ให*ความสําคัญเปนอยางมากคือ ความชัดเจนของ
Job Description ซึ่งมีผลอยางยิ่งตอสรรหาบุคลากร เนื่องจากผู*สมัครมีความคาดหวังตองานตามข*อมูลที่อยูใน
Job Description เชนเดี ยวกับ การบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คลของสํ า นั กงานปลั ดสํ า นั ก นายกรั ฐมนตรี ที่ Job
Description เปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการสื่อสารถึงบทบาทหน*าที่ ความคาดหวังของผู*บังคับบัญชาและองค5กร
ตอตําแหนงงาน การประเมินคางาน การทบทวนบทบาทหน*าที่และการทบทวนผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ Job
Description ยังเปนเครื่องมือสําคัญในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลอีกด*วย
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ดําเนินการสรรหาโดยวิธีการขออนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู*สอบแขงขัน
ได*และการสอบแขงขันเปนหลัก ซึ่งที่ผานมานั้นได*ใช*เครื่องมือในการเลือกสรร ได*แก การทําแบบทดสอบ การ
สัมภาษณ5 และการทดสอบปฏิบัติงาน ซึ่งเครื่องมือเหลานี้สามารถวัดความรู*ความสามารถ และทักษะได*ในระดับ
หนึ่ง แตไมสามารถหยั่งรู*ถึงพฤติกรรมและคุณลักษณะภายใน ซึ่งเปนสวนสําคัญในการทํางานตอไปได* ดังนั้น การ
เลือกใช*เครื่องมืออื่น ๆ อาจชวยให*กระบวนการเลือกสรรได*บุคคลที่มีความเหมาะสมกับตําแหนงและองค5กรได*
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การพัฒนาทักษะการสัมภาษณ&แบบ CBI (Competency-Based Interview)
แนวคิดที่ได*จากการศึกษาเรียนรู*ในภาควิชาการ เห็นวา เครื่องมือในการเลือกสรรบุคคลที่สามารถนํามาใช*
ในการพัฒนาระบบการสรรหาของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได* คือการพัฒนาทักษะการสัมภาษณ5แบบอิง
สมรรถนะ (Competency-Based Interview : CBI) ซึ่งเปนเทคนิคของการสัมภาษณ5ที่เปนระบบมากกวาการ
สัมภาษณ5แบบทั่วไป โดยมีแนวคิดพื้นฐานวา “พฤติกรรมการทํางานในอดีต เปนสิ่งที่ทํานายพฤติกรรมการทํางาน
ในอนาคตได*ดีที่สุด” การสัมภาษณ5แบบนี้ ผู*สัมภาษณ5จะต*องรู*ถึงบทบาทหน*าที่และลักษณะของานตาม Job
Description และ competency ของตําแหนงนั้น ๆ แล*วเลือกใช* competency เพื่อประเมินความเหมาะสมทั้ง
ทางด*านทักษะ ความรู*ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรมที่สอดคล*องและเหมาะสมกับองค5กร (Organization Fit)
และงานในหน*าที่ความรับผิดชอบตามตําแหนงงาน (Job Fit) และคุณสมบัติอยางอื่นตามตําแหนงงาน ซึ่งจะทําให*
เกิดความชัดเจนในการประเมินผู*สมัครอยางมีหลักการมากกวาการตัดสินใจโดยใช*ความคิดเห็นสวนตัว

ดังนั้น เพื่อให*การสัมภาษณ5แบบ CBI มีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะต*องพัฒนาทักษะ
ผู*สัมภาษณ5 รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือก ให*มีความเข*าใจถึงวัตถุประสงค5และวิธีการ
สัมภาษณ5 แบบ CBI เรียนรู*เทคนิคการตั้งคําถาม เชน การตั้งคําถามแบบ STAR (Situation, Task, Action และ
Result) เปนต*น ทั้งนี้ เพื่อให*กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถคัดเลือกคนคุณภาพให*
เข*ามาสูองค5กรได*มากยิ่งขึ้น
4. บทสรุป
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเปนกระบวนการที่สําคัญดานแรกที่จะทําให*ได*มาซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพ
มีความรู* ทักษะ และพฤติกรรมที่สอดคล*องและเหมาะสมกับองค5กรและงานในหน*าที่ความรับผิดชอบตามตําแหนง
งาน ดังนั้น หากองค5กรให*ความสําคัญ มีความพิถีพิถันในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล องค5กรยอมได*
กําลังคนที่มีความรู*ความสามารถ ก็จะสงผลให*องค5กรสามารถบรรลุเปKาหมายตามภารกิจได*

แนวทางการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ (Talent Management)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
กันยารัตน เศวตนันทิกุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
บทนํา/สภาพปจจุบัน/สภาพปญหาของส8วนราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ5 มีหนวยงานในสังกัดสวนกลาง 15 สํานัก/กอง และ
สวนภูมิภาค 76 จังหวัด มีกรอบอัตรากําลั งทั้งหมด 1,985 อั ตรา แบงเปน ข*าราชการ 1,161 อัตรา พนักงาน
ราชการ 655 อัตรา และลูกจ*างประจํา 169 อัตรา และในปNงบประมาณ 2559 – 2561 จะมีบุคลากรเกษียณอายุ
ราชการจํานวน 73 คน ซึ่งสวนใหญเปนตําแหนงประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ

(ตามตารางที่ 1)

ทั้งนี้จากข*อมูลด*านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ5 คาดวาในอีก 3 ปN
ข*างหน*า สวนราชการจะต*องขาดบุคลากรที่มีความรู* ความสามารถและ

ความเชี่ยวชาญไปเปนจํานวนมาก

ประกอบกับระบบข*าราชการผู*มีผลสัมฤทธิ์สูงของสวนราชการ ซึ่งถือวาเปนกําลังคนคุณภาพที่มีสวนสําคัญของ
หนวยงานในการทดแทนอั ต รากํ า ลั ง ที่ เ กษี ย ณอายุ ร าชการมี จํา นวน

ไมเพี ยงพอสํ า หรั บ การทดแทน

อัตรากําลังที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งในป2จจุบันมีข*าราชการที่อยูในระบบข*าราชการผู*มีผลสัมฤทธิ์สูงของหนวยงาน
เพี ยง 1 คน เทานั้ น โดยในชวง 3 ปN ที่ ผานมา ไมมี ผู*สนใจสมั ค รเข*า รั บ การคั ดเลื อ กเข* า สู ระบบข* าราชการผู* มี
ผลสัมฤทธิ์สูง ดังกลาว ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความรู* ความสามารถด*านภาษาตางประเทศ และป2จจัยอื่นๆ จึงทํา
ให*สัดสวนข*าราชการผู*มีผลสัมฤทธิ์สูงตออัตรากําลังคนในป2จจุบันมีสัดสวนน*อยมาก ทําให*ขาดความตอเนื่องในการ
ปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร*อมรองรับ

การเกษียณอายุราชการของสวนราชการ และเพื่อให*

การปฏิบัติราชการเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนที่จะต*องสร*างกลุมคนรุนใหมที่มีศักยภาพเข*า
มาทดแทนอัตรากําลังที่เกษียณอายุราชการ

ตารางที่ 1 ตารางแสดงอัตราการเกษียณอายุราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ5ประจํา ปN
งบประมาณ 2559 - 2561
ประเภท
บริหาร
อํานวยการ
วิชาการ
ทั่วไป

ระดับ
สูง
ต*น
สูง
ต*น
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
อาวุโส
ชํานาญงาน
รวม

ปYงบประมาณ
2559
6
9
3
2
4
1
25

อัตราการเกษียณอายุราชการ
ปYงบประมาณ
ปYงบประมาณ
2560
2561
3
4
8
4
1
2
4
7
1
11
1
2
18
30

รวม
13
21
6
13
16
1
3
73

แนวทางในการพัฒนางานของส8วนราชการ โดยประยุกต&ใช,ประเด็นความรู,และประสบการณ&จากการฝ1กอบรม
จากการสถานการณ5ดังกลาวข*างต*น สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ5 จึงจําเปน

ที่

จะต*องสร*างคนรุนใหมที่มีศักยภาพเข*ามาทดแทนอัตรากําลังที่เกษียณอายุราชการ โดยการค*นหาและคัดเลือก คนดี
คนเกง และคนที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับองค5กร (Key Person) เพื่อเตรียมความพร*อมในการบริหารจัดการและ
พัฒนาเข*าสูตําแหนงผู*บริหารในอนาคต ซึ่งมีวิธีการดําเนินการดังนี้
การสรรหากลุ8มผู,มีศักยภาพของส8วนราชการ
1. แจ* งให* ห นวยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ5 คั ด เลื อ กบุ ค คลผู* มี
ศักยภาพของหนวยงาน (Key Person) โดยใช*หลักการพิจารณา 2 องค5ประกอบ ที่ได*จากการไปศึกษาดูงานที่
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Board : HPB) ณ สาธารณรัฐสิงค5โปร5 ซึ่งมีแนวทาง
ในการค*นหาและคัดเลือก คนดี คนเกง และคนที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับองค5กร (Key Person)

เพื่อเตรียม

ความพร* อ มในการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาเข* า สู ตํ า แหนงผู* บ ริ ห ารในอนาคต โดยใช* ห ลั ก การพิ จ ารณา 2
องค5ประกอบ คือ

1.1 ผู*ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการ
และผลการเลื่อนเงินเดือนย*อนหลัง 3 ปN
1.2 ผู*ที่มีศักยภาพสูง (High Potential) โดยพิจารณาคุณลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ ได*แก
• ความสามารถในการคิ ด (Ability to think) ต* อ งมี ค วามสามารถในการคิ ด เชิ งระบบ
การคิดเชิงยุทธศาสตร5 ความสามารถในการคิดวิเคราะห5 ความสามารถในการใช*เหตุผลและการแก*ไขป2ญหา
• ความสามารถในการทํางานเปนทีม (Ability to work with team) ต*องสามารถทํางาน
รวมกับผู*อื่นได*
• ความสามารถในการเปนผู* นํ า (Ability to lead people) ต* อ งมี ค วามสามารถใน
การบริหารจัดการและมีภาวะผู*นําในการขับเคลื่อนบุคลากรและงานให*ประสบความสําเร็จได*
และสงรายชื่อผู*มีคุณสมบัติดังกลาว อยางน*อยหนวยงาน 1 คน พร*อมทั้งทําแบบประเมิน 360
องศา สงมายังกองการเจ*าหน*าที่
2. กองการเจ*าหน*าที่รวบรวมรายชื่อ เพื่อนํามาคัดเลือกผู*มีคุณสมบัติเปนไปตาม

เกณฑ5

การพิจารณาเพื่อเข*ามาอยูใน Talent Pool โดยใช*เครื่องมือ GIA และตรวจสอบข*อมูลการประเมิน 360 องศา ซึ่ง
บริษัท Fraser & Neave Group : F&N ณ สาธารณรัฐสิงค5โปร5 ได*ใช*เปนเครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากร โดยการ
ประเมินความรู*และทักษะทั่วไป (General Intelligence Assessment : GIA) การประเมิน 360 องศา จากผู*รวม
ปฏิบัติงานด*วยกัน และการสอบสัมภาษณ5จากคณะกรรมการฯ
3. สอบสัมภาษณ5โดยคณะกรรมการฯ
4. แจ*งผลการคัดเลือกไปยังหนวยงานต*นสังกัด และบุคลากรที่ได*รับการคัดเลือก
การพัฒนากลุ8มผู,มีศักยภาพของส8วนราชการ
1. หารือรวมมือกันในการพัฒนา โดยใช*ผลการประเมิน (General Intelligence Assessment :
GIA) และผลการประเมิน 360 องศา มาประกอบการพิจารณา
2. ออกแบบกิจกรรมที่ใช*ในการพัฒนาให*เหมาะสมกับบุคลากรที่ต*องการพัฒนา ซึ่งจาก

การที่

ได*ไปศึกษาดูงานที่บริษัท Fraser & Neave Group : F&N ณ สาธารณรัฐสิงค5โปร5 บริษัทได*กําหนด หลักในการ
พัฒนาบุคลากร คือ 70/20/10 ได*แก

- ร*อยละ 70 เปนการเรียนรู*จากประสบการณ5ตรงในการทํางาน โดยการเรียนรู*จาก

การ

ปฏิบัติง าน (On the Job Training) การมอบหมายงานที่ ท*าทาย และการหมุนเวียนงาน ซึ่ง สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Board : HPB) ได*ให*ความสําคัญและสร*างวัฒนธรรมในการ
หมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวและการเรียนรู*สิ่งใหม โดยกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมไว* 2
ปN เนื่ อ งจากในปN แ รกจะเปนปN แหงการเรียนรู* และปNที่ 2 เปนปN แ หงการสร* า งผลการปฏิ บัติงาน ซึ่ ง สํ า นั กงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ5นั้น มีหนวยงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ดังนั้นการพัฒนากลุมผู*มีศักยภาพ
เพื่อให*สามารถดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นได* จึงควรมีการหมุนเวียนงานใน 4 หนวยงาน ได*แก สํานักแผนงานและ
โครงการพิเศษ กองคลั ง กองการเจ*าหน*าที่ และสํ านักเกษตรและสหกรณ5 จังหวั ด เพื่อให*มีกลุมผู* มีศักยภาพได*
ประสบการณ5 ที่ ห ลากหลายทั้ ง ด* า นแผนงาน/โครงการ งบประมาณ การเงิ น การคลั ง อั ต รากํ า ลั ง คน และ
ประสบการณ5ในเชิงพื้นที่ รวมทั้งการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ5
สํานักแผนงาน

กองคลัง

และโครงการ

กองการเจ,าหน,าที่

สํานักงานเกษตร
และสหกรณ&จังหวัด

- ร*อยละ 20 เปนการเรียนรู*จากบุคคล โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู* การสอนงานและ

การ

- ร*อยละ 10 เปนการเรียนรู*จากหลักสูตร การฝYกอบรม โดยใช*วิธี Modulize คือ

เมื่อ

ให*คําปรึกษา

บุคลากรได*รับการอบรมแล*วก็ให*เขากลับไปปฏิบัติงาน และเมื่อครบกําหนดก็กลับไปอบรมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให*
บุคลากรนําสิ่งที่ได*รับจากการฝYกอบรมมาประยุกต5ใช*ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งยังทําให*ทราบถึงป2ญหาและอุปสรรค
ในการนําความรู*ที่ได*รับจากการอบรมมาใช*ในการปฏิบัติงานอีกด*วย ซึ่งวิธีการนี้เปนวิธีที่วิทยาลัยข*าราชการพล
เรือน (Civil Service College Singapore : CSC) นํามาใช*เปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
การติดตามและการประเมินผล
การติ ด ตามและการประเมิ น ผล เปนการติ ด ตามความก* า วหน* า ของภารกิ จ เพื่ อ ประเมิ น
ความสําเร็จและความล*มเหลว ซึ่งจากการบรรยายของอาจารย5ทายาท ศรีปลั่ง ได*กําหนดแนวทางใน

การ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยการให*กลุมผู*มีศักยภาพได*เขียนสรุปถึงสิ่งที่ได*เรียนรู* ประสบการณ5ที่
ได*รับจากการอบรม การหมุนเวียนงานและอื่นๆ วาสามารถนํามาประยุกต5ใช*ในการปฏิบัติงานได*อยางไร รวมทั้งใช*

เกณฑ5การพิจารณาการเวียนงานหรือเลื่อนตําแหนง เพื่อให*ทราบวาควรปรับปรุงแนวทาง

การ

พัฒนาตอไปอยางไรและในทิศทางใด โดยดูจากผลงานและการพัฒนาความรู*และศักยภาพ ดังตารางตอไปนี้
ผลงาน (Output)

การพัฒนาความรู,และศักยภาพ (Competency)

สูงกว8ามาตรฐาน

ได,มาตรฐาน

ต่ํากว8ามาตรฐาน

มี ศั ก ย ภ า พ ใ น 1 เ ลื่ อ น ตํ า แ ห นง ง า น 3 พั ฒ น า เ พื่ อ ใ ห* 6 - พั ฒ น า เ พื่ อ ใ ห*
ตํ า แห นงงา นที่ ไปยังระดับที่สูงขึ้น
ปฏิบัติงานได*ผลงานสูงกวา ปฏิบัติงานได*ตามมาตรฐาน
สูงขึ้น
มาตรฐาน
ในงานที่ ใ ช* ศั ก ยภาพอยาง
สูง
- พั ฒ นาเพื่ อ ให* ทํ า งานใน
ง า น ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
ความสามารถของตน
พั ฒ น า ค ว า ม 2 หมุ น เวี ย นงานไปยั ง 5 - ฝYกอบรม/พัฒนาเพื่อ 7 - พั ฒ น า เ พื่ อ ใ ห*
เชี่ ย วช าญ ด* า น ตํ า แหนงงานข* า งเคี ย งใน เพิ่มศักยภาพ
ปฏิ บั ติ ง านได* ผ ลงานตาม
ใหมๆ ได*อีก
ระดับเดียวกัน
- พั ฒ นาเพื่ อให* ปฏิบั ติง าน มาตรฐาน
ได*ผลงานสูงกวามาตรฐาน
เ ชี่ ย ว ช า ญ 4 ฝY ก ฝ น ใ ห* มี ค ว า ม 8 - พั ฒ น า เ พื่ อ เ พิ่ ม 9 - ฝY ก อ บ ร ม / พั ฒ น า
เฉพาะทาง
เชี่ ยวชาญในระดั บสู ง เพื่ อ ศักยภาพในงานใหมๆ
เพื่อให*ปฏิบัติงานได*ผลงาน
ประโยชน5ตอองค5กร
- พั ฒ นาเพื่ อให* ปฏิบั ติง าน ตามมาตรฐาน
ได*ดีขึ้นอีก
- ถ*าผลงานไมดีขึ้น
จากตารางข*างต*นจะเห็นถึงทิศทางและแนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยการฝYกอบรม/พัฒนา การ

หมุนเวียนงานหรือการเลื่อนตําแหนง ซึ่งถ*ากลุมผู*มีศักยภาพมีผลงานที่ต่ํากวามาตรฐาน รวมทั้งยังมี

การพัฒนา

ความรู*และศักยภาพที่ต่ํากวามาตรฐานอีก ก็สามารถให*ออกจากระบบได*
การให,รางวัลตอบแทน (Rewards)
ควรให* ร างวั ล ตอบแทนตามผลการปฏิ บั ติ ง านจริ ง และการแบง Job Grade โดยการใช*
การประเมินจากคะแนน (Assessment Scoring) ซึ่งบริษัท Fraser & Neave Group : F&N ณ สาธารณรัฐสิงค5
โปร5 ได*นํามาใช*ในการให*รางวัลตอบแทนกับบุคลากร โดยดูจาก 3 สวนประกอบ คือ

1. เรื่องของความรู* (Know How) วาต*องใช*ความรู*ความสามารถมากน*อยเพียงใด
2. ทักษะในการแก*ป2ญหา (Problem Solving Skill) มีความสามารถในการแก*ไขป2ญหาได*มาก
น*อยแคไหน
3. ความรับผิดชอบตามสายงาน (Accountability) ดูวาเปนสายงานหลัก หรือสายงานสนับสนุน
ถ*าเปนสายงานตามภารกิจหลัก (Core Function) ก็จะได*รับคาตอบแทนสูงกวา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. จํานวนกลุมกําลังคนคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
2. ความพึงพอใจของผู*รวมปฏิบัติงานที่มีตอกลุมกําลังคุณภาพ
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่กลุมกําลังคนคุณภาพนําเสนอและสามารถนํามาปฏิบัติงาน ได*
จริง

บทสรุป
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ5 เปนหนวยงานกลางในการกํ า กั บ ดู แ ล
สนับสนุนและประสานงานสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ5 ซึ่งมีตําแหนงสําคัญในการบริหารเปน
จํานวนมาก และในอีก 3 ปNข*างหน*า บุคลากรในตําแหนงประเภทบริหารและประเภทอํานวยการจะเกษียณอายุ
ราชการเปนจํานวนมาก ทําให*สวนราชการต*องขาดบุคลากรที่มีความรู* ความสามารถและความเชี่ยวชาญไป สวน
ราชการจึงต*อ งมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับ สถานการณ5และการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งกลุมกํ าลังคนคุณภาพเปนกลุ ม
กําลังคนที่มีสวนสําคัญในการทดแทนอัตรากําลังที่เกษียณอายุราชการ จึงจําเปนต*องสร*างระบบการบริหารกําลังคน
คุณภาพที่มีประสิทธิภาพ มีการเตรียมและพัฒนากลุมกําลังคนคุณภาพอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อให*คนรุน
ใหมที่มีศักยภาพเข*ามาทดแทนอัตรากําลังที่เกษียณอายุราชการ สามารถปฏิบัติงานได*อยางมีประสิทธิภาพ และ
เปนไปอยางตอเนื่อง รวมทั้งเกิดประโยชน5สูงสุดตอทางราชการ

การรักษาไว,ซึ่งกําลังคนคุณภาพโดยการพัฒนาศักยภาพ
ควบคูก8 ับการกําหนดแผนความก,าวหน,า (Succession Plan)
ให,กับกลุ8มกําลังคนคุณภาพ (Talent)

ดุสิต ศิริวราศัย
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
กรมการปกครอง

การรักษาไว*ซึ่งกําลังคนคุณภาพ (ผู*ได*รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู*มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาใน
ประเทศ UIS) เปนการให*ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพ ควบคูไปกับการกําหนดแผนความก*าวหน*า
(Succession Plan) ในสายงานให*กับนักเรียนทุน สืบเนื่องจากสํานักงาน ก.พ. ได*ดําเนินการพัฒนาระบบการสรร
หาเชิงรุกรูปแบบใหม โดยการเลือกกลุมเปKาหมายไปที่ผู*ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในชั้นปNสุดท*ายใน
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร*อมด*านกําลังคนภาครัฐอยางทันการณ5ผานกระบวนการสรรหา
เชิงรุก เพิ่มอุปทานกําลังคนคุณภาพของราชการ อีกทั้งนโยบายสําคัญของรัฐบาลในการจัดทํายุทธศาสตร5/
แผนงาน/โครงการ สําหรับการปฏิบัติราชการให*สอดคล*องกับยุทธศาสตร5ชาติ 20 ปN
1. ข,อมูลทั่วไปของกลุ8มนักเรียนทุน UIS
สํานักงาน ก.พ. จะสอบถามความต*องการจากสวนราชการตางๆ โดยให*ลําดับความสําคัญกับ
สวนราชการที่มีความพร*อมในการบริหารกําลังคนคุณภาพ มีการวางแผนความก*าวหน*าในอาชีพ โดยให*
สวนราชการเปนผู*กําหนดตําแหนงที่จะบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล และสาขาวิชาที่สรรหา และให*สวนราชการ
มีสวนรวมในการคัดเลือกนักเรียนทุนดังกลาว
รูปแบบของทุน
กําหนดชวงเวลาในการให*ทุนเปน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ให*ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปNที่ 4 หรือชั้นปNสุดท*ายจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงสร*าง
หลักสูตร ทั้งนี้ ต*องใช*ระยะเวลาศึกษาไมเกิน 1 ปN โดยภายหลังสําเร็จการศึกษาจะต*องปฏิบัติราชการชดใช*ทุนใน
สวนราชการที่บรรจุเปนระยะเวลา 2 เทา

ระยะที่ 2 ให*ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาตอระดับปริญญาโทในหรือตางประเทศ ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยภายหลัง
สําเร็จการศึกษาจะต*องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช*ทุนในสวนราชการที่บรรจุเปนระยะเวลา 2 เทา
2. สภาพปญหา
จากแนวทางการบริหารและพัฒนานักเรียนทุน UIS ข*างต*น ประกอบกับการที่ได*รับมอบหมาย
ให*รับผิดชอบในการดูแลกลุมนักเรียนทุน(UIS) พบวา ข*าราชการกลุมดังกลาวมีศักยภาพสูงในหลายๆด*าน เนื่องจาก
ระบบการคัดเลือกของ ก.พ. ได*คัดกรองมาอยางดี แตจากสถิติของกรมการปกครองในการบริหารและพัฒนา
ข*าราชการระบบผู*มีผลสัมฤทธิ์สูง (Hipps) ซึ่งเปนกลุมกําลังคนคุณภาพที่มีลักษณะใกล*เคียงกับกลุมนักเรียนทุน
UIS เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกและการพัฒนากลุมกําลังคนที่มีศักยภาพคล*ายๆกัน แตเปนการคัดเลือกจาก
ข*าราชการภายในของกรมเอง และในป2จจุบันได*ลาออกจากระบบไปหมดแล*ว เนื่องจากไมได*รับความสําคัญในด*าน
การมอบหมายให*ปฏิบัติงาน การพัฒนา หรือความก*าวหน*าในสายงาน
ประกอบกับสถานการณ5ของกําลังคนคุณภาพในกลุมนักเรียนทุน UIS ที่ได*รับทุนไปศึกษาตอตางประเทศแล*ว เมื่อ
กลับมาปฏิบัติราชการครบตามเงื่อนไขของการรับทุนที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ก็มีความเปนไปได*วาหากสวน
ราชการยังคงไมให*ความสําคัญไมวาจะเปนในเรื่องด*านการมอบหมายให*ปฏิบัติงาน การพัฒนา หรือความก*าวหน*า
ในสายงาน ซึ่งล*วนสําคัญกับตัวนักเรียนทุนกลุมนี้แล*ว ก็มีโอกาสสูงที่ตัวนักเรียนทุนจะไมอยูกับองค5กรตอไปซึ่ง
ป2ญหาการสูญเสียกําลังคนคุณภาพดังกลาวมีผลกระทบตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในฐานะทุนมนุษย5ของระบบ
ราชการอยางยิ่ง นําไปสูข*อเสนอในการวิเคราะห5แนวทางในการดําเนินการ ภายหลังจากนักเรียนทุน UIS ได*รับทุน
ทั้ง 2 ระยะ และกลับมาปฏิบัติราชการเพื่อชดใช*ทุนในสวนราชการครบตามระยะเวลาที่กําหนดแล*ว
ข,อเสนอแนวคิด
เพื่อพัฒนาและแก*ไขป2ญหาดังกลาว ประกอบกับประสบการณ5ที่ได*ศึกษาดูงาน โครงการ HR UNIT ณ ประเทศ
สิงคโปร5 พบวาการให*ความสําคัญในการรักษาและพัฒนากําลังคนคุณภาพ เปนป2จจัยสําคัญประการหนึ่งในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพขององค5กรอยางยั่งยืน โดยมีรายละเอียดข*อเสนอที่ได*จากการนําความรู*จากการศึกษาดู
งานมาประยุกต5ใช* ดังนี้
1. การบริหารจัดการแผนความก*าวหน*าของกําลังคนคุณภาพ (Succession Plan for Talents)
ในการวางแผนกําลังคนคุณภาพระยะยาวนั้น จึงต*องพิจารณาถึงป2จจัยสําคัญ 3 ประการ ได*แก ประการการ การ
พิจารณาแนวทางการดําเนินการให*สอดคล*องกับแผนยุทธศาสตร5ชาติ 20 ปNนั้น ซึ่งได*พิจารณาถึงแนวทางการ
บริหารคนตามวิสัยทัศน5ของประเทศ ในตัวอยางกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัย NTU (Nanyang Technological
University) ได*นําเสนอการเชื่อมโยงวิสัยทัศน5ของประเทศ หรือ PS21 กับการให*ความสําคัญของการพัฒนาคน
อยางตอเนื่อง ประการที่สอง การสร*างแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนากําลังคนคุณภาพอยางตอเนื่อง ในตัวอยาง
กรณีการพัฒนาของวิทยาลัยพัฒนาข*าราชการสิงคโปร5 (Civil Service College: CSC) ซึ่งมีการวางแผนการพัฒนา

กําลังคนคุณภาพโดยให*ความสําคัญกับศักยภาพและการพัฒนาอยางตอเนื่อง และประการสุดท*ายคือแนวทางการ
ให*ความสําคัญของคนในองค5กรเปนหลัก ตามกรณีศึกษาของกลุมบริษัทพาโซนา ในการคัดเลือกคนเข*าสูองค5กร ที่
จัดลําดับความสําคัญของคนสิงคโปร5เพื่อรักษาสิทธิและสนับสนุนให*คนสิงคโปร5มีงานทํากอนเปนอันดับแรก
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค5ในการนําประสบการณ5ทั้ง 3 ประการมาใช*ในการรักษาไว*ซึ่งกําลังคนคุณภาพโดยการพัฒนา
ศักยภาพควบคูกับการกําหนดแผนความก*าวหน*า (Succession Plan) ให*กับกลุมกําลังคนคุณภาพ (Talent) จึงได*
เสนอแนวทางในการพัฒนากําลังคนกลุมนักเรียนทุน UIS โดยกําหนดแผนการบริหารและพัฒนากําลังคนคุณภาพ
ตามตารางที่ 1
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อายุงาน

อายุ

เงื่อนไขในการปรับ
ระดับ

สํานักงาน ก.พ. เปนผู*ดูแลและ นักศึกษาปNสุดท*าย
พัฒนาจบกวาจะจบการศึกษา

0

20

ประเมินผลตามตัวชี้วัด
ตามที่สํานักงาน ก.พ.
กําหนด

ระดับปฏิบัติการ
- หลักสูตรปลัดอําเภอ
- หลักสูตรสืบสวนสอบสวน
พนักงานฝ{ายปกครอง
ระดับปฏิบัติการ
- หลั ก สู ต รผู* บั ง คั บ หมวด
อส.
- หลักสูตรอํานวยความเปน ระดับปฏิบัติการ
ธรรมให*กับประชาชน

1 (ใช*ทุน)

22

ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามปกติ

2 (ใช*ทุน)

23

ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามปกติ

3 (ตอโท
ตปท.)

24

ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามปกติ

ระดับปฏิบัติการ

4 (ใช*ทุน)

25

ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามปกติ

- หลั ก สู ต รบริ ห ารเชิ ง กล ระดับชํานาญการ
ยุทธ5
- Balance Score Card
ระดับชํานาญการ
- หลั กสู ตรก าร วา งแ ผน

5 (ใช*ทุน)

26

ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามปกติ

6

27

ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามปกติ
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ยุ ท ธศาสตร5 และแปลงสู ระดับชํานาญการ
7
การปฏิบัติ
Risk Management
ระดับชํานาญการ
8
Change Management
การบริ ห ารงานปกครอง
ท*องที่
ด*านความมั่นคงภายใน
ป ฏิ บั ติ ห น* า ที่ ปK อง กั น ระดับชํานาญการพิเศษ 9
จังหวัด
หลักสูตรนายอําเภอ
การเตรี ย มความพร* อ ม
ระดับชํานาญการพิเศษ
ก า ร บ ริ ห า ร ต* น ทุ น
งบประมาณ

อายุงาน

อายุ

เงื่อนไขในการปรับ
ระดับ

28

สอบประเมินผลครั้งที่ 1

29

สอบประเมินผลครั้งที่ 2

30

เงื่อนไขการแต8งตั้งให,
ดํารงตําแหน8งระดับ
ชํานาญการพิเศษ
จะต,องสอบประเมินผล
ให,มีผลการประเมินอยู8
ในระดับไม8ต่ํากว8าร,อย
ละ 60 จํานวน 2 ครั้ง

ระดับชํานาญการพิเศษ 10

31

(รอคิวแตงตั้งให*เปน
นายอําเภอตามรุน
ตามลําดับที่)

- ปฏิบัติหน*าที่ จาจังหวัด
- การบริหารงานบุคคล

ระดับชํานาญการพิเศษ 11

32

ระดับชํานาญการพิเศษ 12

33

- ปฏิบัติหน*าที่ หัวหน*ากลุม
งานใน สํ านั กบริ ห ารการ
ปกครองท*องที่
- ปฏิบัติหน*าที่ หัวหน*ากลุม
งานใน กองวิ ช าการและ
แผนงาน
- ห ลั ก สู ต ร น า ย อํ า เ ภ อ

ระดับชํานาญการพิเศษ 13

34

ระดับชํานาญการพิเศษ 14

35

(รอคิวการแตงตั้งเพื่อ
เปนนายอําเภอตามรุน
ตามลําดับที่ ซึ่งจากการ
ประมาณการ นาจะใช*
เวลาประมาณ 8 ปN)

ระดับชํานาญการพิเศษ 15

36

ระดับชํานาญการพิเศษ 16

37

-
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อายุงาน

อายุ

เงื่อนไขในการปรับ
ระดับ

ทบทวน
ระดับอํานวยการต*น
- แตงตั้งนายอําเภอ
- หลักสู ตรนัก บริหารระดั บ
ต*น
- Leadership
- 7 Habits
ระดับอํานวยการสูง
- แตงตั้งนายอําเภอ
- ห ลั ก สู ต ร นั ก ป ก ค ร อ ง
ระดับอํานวยการสูง
ระดับสูง
- ห ลั ก สู ต ร ก า ร บ ริ ห า ร
กิ จ การบ* า นเมื อ งที่ ดี เ พื่ อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน

17

38

18

39

19

40

- ป ลั ดจั ง ห วั ด ห รื อผ อ . ระดับอํานวยการสูง
สํ า นั ก กอง หรื อ ผู* ต รวจ
ราชการกรม
- พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ เ พื่ อ
เตรียมความพร*อมสําหรับ
ผู*บริหาร

20

41

เงื่อนไขที่จะแต8งตั้งให,
เป4นปลัดจังหวัดหรือผอ.
สํานักกอง หรือผู,ตรวจ
ราชการกรม ภายใน 3
ปY จะต*องมีผลการ
ประเมินการปฏิบัติ
ราชการ 6 รอบการ
ประเมินอยูในระดับ
ดีเดน และได*รับรางวัล
นายอําเภอแหวนเพชร

จากตารางที่ 1 กระบวนการในการพัฒนากําลังคนกลุมนักเรียนทุน UIS เริ่มต*นจากแรกบรรจุ จนถึงขั้นตอนสุดท*าย
กลุมนักเรียนทุน UIS จะได*รับการพัฒนาควบคูไปกับการสร*างความก*าวหน*าและทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน ซึ่งเปน
การวางแผนความสําเร็จเพื่อสร*างแรงจูงใจและเปนทางเลือกให*กับข*าราชการกลุมดังกลาว
2. การสื่อสารเพื่อการประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน (Communication for Sustainable Achievement)
ป2จจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะนําไปสูการบริหารกําลังคนคุณภาพให*ประสบความสําเร็จ คือ การสื่อสารการ
วางแผนและการบวนการดําเนินการในข*อ 1 เพื่อสร*างการยอมรับและตระหนักถึงความสําคัญในการกําหนด

แผนการพัฒนาในระยะยาวดังกลาว เพื่อประโยชน5สวนรวมขององค5กรทุกคนและยังสามารถบริหารจัดการความ
แตกตางและลดความขัดแย*งระหวางกลุมกําลังคนคุณภาพและบุคลากรที่อยูในองค5กร โดยคํานึงถึงเปKาหมายหลัก
ของสวนราชการในการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต*องการของภาครัฐโดยรวม ผู*บริหารและบุคลากรในองค5กร เมื่อ
ทุกคนในองค5กรได*ตระหนักในความสําคัญที่จะต*องพัฒนาตนเองให*สามารถเปนสวนหนึ่งของระบบ Hipps หรือการ
นําเสนอภาพลักษณ5ของการบริหารและการพัฒนากลุม UIS ให*ชัดเจนเพิ่มขึ้น

แนวทางการบริหารจัดการกลุ8มผู,มีศกั ยภาพสูง
ของสํานักงานปลัดประทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม
ถิรายุ ไกรว)อง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม
บทนํา / สภาพปจจุบัน / สภาพปญหา
การบริหารจัดการผู*มีศักยภาพสูง (Talent Management) เปนแนวทางการจัดการด*านบุคลากรที่กําลัง
เปนที่สนใจอยางกว*างขวางในป2จจุบัน การบริหารจัดการผู*มีศักยภาพสูง เกิดจากการวิเคราะห5วาขีดความสามารถ
ขององค5การเกิดจากความสามารถของบุคลากรเปนสําคัญและจะทําอยางไรจึงจะได*บุคลากรคุณภาพมาอยูกั บ
องค5การ เนื่องจาก “ผู*มีศั กยภาพสูง” เปนบุคลากรที่ มีผลการปฏิบัติงานและมีศั กยภาพในการทํางานสูง (High
Performance and High Potential) ซึ่ งถือ เปนทรั พ ยากรบุค คลที่ สํา คั ญที่ มาชวยขั บเคลื่ อ นกลยุ ทธ5 หรื อ สร* า ง
ความได* เ ปรี ย บขององค5 ก าร (Competitive Advantage) หรื อ ชวยเพิ่ ม ขี ด ความสามารถให* กั บ องค5 ก าร
(Organization Capability)
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม (สป.ทส.) มีอัตรากําลังข*าราชการในป2จจุบัน
ประมาณ 1,894 คน (ข*อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558) โดยมีกลุมผู*มีศักยภาพสูง จํานวน 8 คน (นักเรียนทุน
ก. พ . (ทุ นศึ กษ า) จํ า นวน 3 คน ผู เข ารวม โครง การร ะบบข าร าชการ ผู มี ผ ลสั ม ฤท ธิ์ สู ง จํ า นวน
3 คน และผู* เ ข* า รวมโครงการพั ฒ นาผู* นํ า คลื่ น ลู ก ใหมในราชการไทย จํ า นวน 2 คน) คิ ด เปนร* อ ยละ 0.42
ของจํานวนข*าราชการทั้งหมดในสังกัดสํานักงานปลัดฯ นอกจากนี้ข*าราชการอาวุโสสวนใหญภายในองค5การมีอายุ
ใกล*จะเกษียณ ซึ่งทําให*การวางแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) ประสบกับป2ญหา เนื่องจากจํานวน
กลุมผู*มีศักยภาพสูงสูงมีไมเพียงพอกับความต*องการในอนาคต
เมื่อ “ผู*มีศักยภาพสูง” นั้นนับวาเปนบุคคลที่จะต*องเข*าไปมีสวนรวมหรือมีบทบาทตางๆ ที่เกี่ยวข*องกับ
การดําเนินงานขององค5การเปนจํานวนมาก เนื่องจากความสามารถพิเศษที่เขามีอยู แตในขณะเดียวกันปริมาณของ
ผู*มีศักยภาพสูงในองค5การมีจํานวนน*อย ดังนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ เมื่อเกิดป2ญหาในการดําเนินงานตางๆ
ผู*บริหารก็มักจะมอบหมายงานให*พวกเขาเปนคนที่คอยแก*ไขป2ญหาเหลานั้น ซึ่งการที่ผู*มีศักยภาพสูงมีงานที่ต*อง
รับผิดชอบเปนจํานวนมากเกินความจําเปนนั้น อาจจะทําให*ผู*มีศักยภาพสูงนั้นไมมีเวลาที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพได*อยางเพียงพอ
การวิเคราะห&เพื่อประยุกต&ใช,ความรู,ประสบการณ&จากการฝ1กอบรมที่นํามาใช,เพื่อแก,ไขปญหาและข,อเสนอแนว
ทางการจัดการกับปญหาหรือการปรับเปลี่ยน

ในภาวะขาดแคลนผู* มี ศั ก ยภาพสู ง ดั ง กลาว ผู* เ ขี ย นเห็ นวานาจะมี แ นวทางการจั ดการกั บ ป2 ญ หา ดั ง นี้
รูปแบบการบริหารจัดการผู*มีศักยภาพสูงมีได*ด*วยกันหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับโครงสร*างองค5การและวัฒนธรรมของ
แตละองค5การเปนหลัก โดย สป.ทส. จะใช*การดึงดูด (Attracting) กลุมผู*มีศักยภาพสูงแบบผสมผสาน กลาวคือ ใช*
วิธีการดึงดูดตัวบุคลากรภายนอกเข*ารวมงาน (แนวทาง BUY) บริษัท PASONA Singapore ระบุวา การสรรหา
บุคลากรนั้น สิ่งที่ต*องให*ความสําคัญเปนอันดับแรก คือ Job Description จะต*องระบุรายละเอียดให*ชัดเจนวางาน
ที่ ทํ า เ กี่ ย ว กั บ อ ะ ไ ร ลั ก ษ ณ ะ ง า น เ ป น อ ย า ง ไ ร แ ล ะ อ ง ค5 ก า ร ต* อ ง รู* จั ก ใ ช* Social Media
เพื่อประชาสั มพันธ5 ขาวสารตางๆขององค5การ ดัง นั้น สป.ทส. จะดึ งดูดใจผู*มีศักยภาพสูงโดยอาศัยชองทางการ
สื่ อ สารที่ มี ค วามหลากหลาย ไมวาจะเปนการประกาศรั บ สมั ค รผานทางหนวยงานอื่ น ๆ ในเครื อ ขายรั ฐ บาล
หนวยงานเอกชน รวมถึงการประกาศรับสมัครภายในองค5การของ สป.ทส. เอง นอกจากนั้น องค5การจะรวมมือกับ
หนวยงานแนะแนวและจัดหางานตามสถาบันการศึกษาตางๆ เปนพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยเพื่อสร*างความมั่นใจ
ให* กั บ องค5 ก ารวาจะสามารถสรรหาผู* มี ศั ก ยภาพสู ง ให* เ ข* า มารวมงานกั บ องค5 ก าร ซึ่ ง Civil Service College
Singapore (วิ ทยาลัยข* าราชการพลเรือ นสาธารณรัฐสิงคโปร5 ) ก็ ใช*เปนหนึ่งในชองทางของการสรรหาบุคลากร
ภาครั ฐเชนเดี ยวกั น ในขณะเดี ยวกั น สป.ทส. จะใช* วิธีก ารสร*างผู* มีศั กยภาพสูง จากภายในองค5 การของตนเอง
(แนวทาง BUILD) โดยจะกําหนดนโยบาย “กลุ8มผู,มีศักยภาพสูง (TALENT POOL)” ขึ้นภายในองค5การ โดยมี
วัตถุประสงค5เพื่อสร*างความมั่นใจวาเราจะมีกระบวนการบริหารจัดการผู*มีศักยภาพสูง เริ่มตั้งแตกระบวนการสรร
หาและคัดเลือก การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการวางแผนความก*าวหน*าในการปฏิบัติงาน
ให*กับข*าราชการที่อยูในกลุมดังกลาวอยางเหมาะสม เนื่องจากปริมาณของกลุมผู*มีศักยภาพสูงในป2จจุบันมีจํานวน
น* อ ย ม า ก อ ง ค5 ก า ร จํ า เ ป น ต* อ ง มี ก า ร เ พิ่ ม จํ า น ว น ข อ ง ก ลุ ม ผู* มี ศั ก ย ภ า พ สู ง ใ น อ ง ค5 ก า ร
โดยการลงทุ นกับ ข*า ราชการผู*มีศั กยภาพสู งในการทํ างานสูง มาก และพัฒ นาข*าราชการที่มีศักยภาพปานกลาง
ซึ่ ง องค5 ก ารจะต* อ งไมให* ค วามสํ า คั ญ ในการสรรหาข* า ราชการกลุ มผู* ศั ก ยภาพที่ มี อ ายุ น* อ ยเพี ย งอยางเดี ย ว
แตไมควรมองข* า มข* า ราชการผู* มี ป ระสบการณ5 ใ นองค5 ก ารเชนเดี ย วกั น ซึ่ ง นํ า หลั ก การบริ ห ารและพั ฒ นา
ผู* มี ศั กยภ าพ สู ง ข อง Health Promotion Board (HPB) ม า ประยุ กต5 ใช* ใ นกา รดํ า เนิ นก าร ในทาง ลั บ
(Secret Program) โดยข* า ราชการที่ มี ศั ก ยภาพปานกลางจะไมทราบวาตนเองอยู ใน TALENT POOL
ขององค5 การ จะมี เฉพาะผู* บริ หารและฝ{ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลเทานั้นที่ ท ราบ โดยจะสามารถสัง เกตได* จากการที่
ข*าราชการกลุมนี้จะได*รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพมากกวาข*าราชการทั่วไปในองค5การ
ขั้นตอนตอมา คือ กระบวนการพั ฒ นา (Developing) ถื อวาเปนองค5ประกอบสํ าคั ญของกระบวนการ
บริหารจัดการและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุมผู*มีศักยภาพสูง โดยจะนําหลักการฝYกอบรม (Training) ของ
บริษัท F&N มาประยุกต5ใช*กับองค5การ ซึ่งแบงเปนอัตราสวน 70 : 20 : 10 ดังนี้ ร*อยละ 70 เปนการเรียนรู*จาก
ประสบการณ5 ต รงในการทํ า งาน (Learning from Experiences) เชน การเรี ย นรู* จ ากการปฏิ บั ติ ง าน
(On the Job Training: OJT) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การรวมงานกับผู*บริหารในระดับสูง
เพื่ อสร*า งเสริมประสบการณ5 ในการปฏิ บัติง าน (Job Shadowing), ร* อยละ 20 เปนการเรี ยนรู* จากบุ คลากรใน
องค5 ก าร เชนการแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู* (Knowledge Sharing) การสอนงานและการให* คํ าปรึ กษา (Coaching &

Mentoring) และร*อยละ 10 เปนการเรียนรู*ตามหลัก สูตร เชน การฝYกอบรม (Training) โดยเน*นการพัฒ นาขี ด
ความสามารถของข*าราชการในแตละด*านที่มีความจําเปนตอการปฏิบัติงาน (Competency – based Training)
เปนต*น โดยจะนําคําแนะนําเรื่องการสรรหาบุคลากรของบริษัท PASONA Singapore (องค5การจะต*องทําความ
เข*าใจตลาดแรงงานของท*องถิ่นและพนักงาน) มาประยุกต5ใช*ในการพัฒนากลุมผู*มีศักยภาพสูง กลาวคือ การบริหาร
จัดการกลุมคนเหลานี้ จํา เปนที่ จะต*อ งเอาใจใสดูแลและทํา ความเข* าใจถึ งความต* องการของแตละคนวามีความ
แตกตางกัน ผู*มีศักยภาพสูงแตละคนจะต*องได*รับการโอกาสในการพัฒนาความรู*และความสามารถอยางเหมาะสม
และต*องดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาการกลุมผู*มีศักยภาพสูงนั้นจะมุงเน*นไปที่การ
ค*นหาความต*องการในการพัฒนา (Training Needs) ที่เริ่มต*นจากผู*บังคับบัญชา/หัวหน*างาน เพราะผู*เขียนเชื่อวา
ผู*บังคับบัญชา/หัวหน*างานเปนผู*ที่ต*องดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการผู*มีศักยภาพสูงในสังกัดของตนเอง
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่กลุมผู*มีศักยภาพสูงให*ความสําคัญ ก็คือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัยข*าราชการพลเรือนสาธารณรัฐสิงคโปร5 (CSC) เน*นวาระบบการประเมินผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ต* อ ง มี ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม แ ล ะ โ ป ร ง ใ ส แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ก า ร ใ ห* ร า ง วั ล / ผ ล ต อ บ แ ท น
แตหนวยงานราชการในประเทศไทยสวนใหญมั ก จะมี เกณฑ5 ก ารประเมิ นผลการปฏิ บัติง านของข* า ราชการใน
แตละตํ า แหนงงานที่ ค ล* า ยคลึ ง กั น หรื อ เหมื อ นกั น ซึ่ ง เกณฑ5 ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านบางอยางไมได* มี
ความสัมพันธ5กับผลการปฏิบัติงานของกลุมผู*มีศักยภาพสูง ดังนั้น องค5การจําเปนที่จะต*องตั้งวัตถุประสงค5ของการ
ปฏิบัติรวมกันกับกลุมผู*มีศักยภาพสูง มีการติดตามและประเมินผลและมีการให*ข*อมูลปKอนกลับที่เกี่ยวข*องกับการ
ปฏิบัติงาน (Feedback) อยางสม่ําเสมอ พร*อมทั้งเปˆดโอกาสให*กลุ มผู* มีศัก ยภาพสู งได* มีการแสดงความคิดเห็ น
เกี่ ย วกั บ ผลของการประเมิ น เชนเดี ย วกั น (Two–way Communication) และผลของการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานนั้นมีความสัมพันธ5กับการให*รางวัล (Rewards) การสร*างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับกลุมผู*มีศักยภาพ
สูงด*วยการให*รางวัลไมจําเปนต*องอยูในรูปของตัวเงินเพียงอยางเดียว เนื่องจากข*อจํากัดเรื่องคาตอบแทนของระบบ
ราชการนั้น รางวัลที่อยูในรูปของตัวเงินนั้นอาจจะไมใชคําตอบสุดท*าย กลุมผู*มีศักยภาพสูงต*องการที่จะได*รับการยก
ย อ ง แ ล ะ ชื่ น ช ม ใ น ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง พ ว ก เ ข า เ ช น ก า ร ก ล า ว คํ า ข อ บ คุ ณ
การมอบหมายภารกิจที่มีความสําคัญ การทําให*กลุมผู*มีศักยภาพสูงมีความรู*สึกวาพวกเขาเปนสวนหนึ่งที่สําคัญตอ
องค5การ และการทําให*กลุมผู*มีศักยภาพสูงรู*สึกวาพวกเขามีคุณคาตอองค5การ เปนต*น
การธํ ารงรัก ษา (Retaining) กลุมผู*มี ศักยภาพสูงให* ร วมงานกับ องค5การได*เ ปนระยะเวลายาวนานนั้ นมี
ความสํ า คัญเปนอยางมากสําหรับ การบริ หารงานในยุค ป2 จจุ บั น เนื่ องจาก “ผู*มี ศัก ยภาพสู ง” เปนบุ คลากรที่ มี
ความสําคัญตอการดําเนินการขององค5การ อีกทั้งกลุมบุคลากรที่มีความสามารถตรงกับความต*องการนั้นก็เปนกลุม
ที่หาได*ยาก เนื่องจากองค5การตางๆ ก็มีความต*องการผู*มีศักยภาพสูงเชนเดียวกัน โดยวิทยาลัยข*าราชการพลเรือน
สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร5 (CSC) มี ห ลั ก ในการธํ า รงรั ก ษากลุ มผู* มี ศั ก ยภาพสู ง หลากหลายวิ ธี ไมเพี ย งแตการจาย
คาตอบแทนในรูปที่เปนตัวเงินเทานั้น ซึ่งสามารถนํามาประยุกต5ใช*กับองค5การในการบริหารจัดการกลุมผู*มีศักยภาพ
สูงของสวนราชการได* ไมวาจะเปนการได*รับโอกาสให*ปฏิบัติงานในตําแหนงที่มีความสําคัญตางๆ ภายในองค5การ

เพื่อเปนการเพิ่มพูนประสบการณ5ในการปฏิบัติงาน โอกาสในการเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม รวม
ไปถึงการได*รับมอบหมายภาระงานที่มีความสําคัญและมอบหมายงานที่นอกเหนือไปจากความสามารถที่พวกเขามี
อ ยู เ พื่ อ เ ป น ก า ร ท ด ส อ บ ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ค ว า ม คิ ด ส ร* า ง ส ร ร ค5 ค ว า ม อ ด ท น
และความมุงมั่นของพวกเขา นอกจากนี้ องค5การจะต*องสนับสนุนให*กลุมผู*มีศักยภาพสูงได*มีการติดตอประสานงาน
รวมถึงการรวมตัวเพื่อสร*างเครือขาย (Network) ในการปฏิบัติงานภายในองค5การและภายนอกองค5การ เพื่อเปˆด
โอกาสให*กลุมผู*มีศักยภาพสูงได*มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ข,อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการผู,มีศักยภาพสูง
1. สวนราชการควรจะมี “ระบบพี่เลี้ยง” (ผู*อํานวยการหรือหัวหน*างานหนวยงาน) ให*คําปรึกษาและดูแล
ในด*านตางๆ ที่เกี่ยวข*องกับการปฏิบัติงาน โดยพี่เลี้ยงมีหน*าที่คอยกํากับและดูแลให*การพัฒนาศักยภาพของกลุมผู*มี
ศักยภาพสูงนั้นเปนไปตามแผนการที่ได*กําหนดไว* และแสดงความสนใจอยางจริงจังทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข*องและไม
เกี่ยวข*องกับการปฏิบัติงาน เนื่องจากผู*อํานวยการหรือหัวหน*างานเปนผู*ที่ต*องรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ใ น ห น ว ย ง า น ข อ ง ต น เ อ ง ซึ่ ง มี ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น
การแขงขันขององค5การ
2. ผู*อํานวยการหรือหัวหน*างานและฝ{ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ฝ{ายฝYกอบรมและพัฒนา) ต*องมีการ
สื่อสารให*พวกเขาเข*าใจอยางถองแท*และเตรียมรับมือกับความผิดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นวา การที่ข*าราชการถูกจัดใน
กลุมผู*มีศักยภาพสูงนั้น ก็ไมได*รับประกันวา พวกเขาทุกคนจะได*มีความก*าวหน*าอยางรวดเร็วเทากันทุกคนเสมอไป
เชน การเลื่อนตําแหนงของข*าราชการแตละคนนั้นขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของระดับผู*บริหาร
สวนราชการ หรือความก*าวหน*าของกลุมผู*มีศักยภาพสูงนั้นก็ถูกปˆดกั้นโดยโครงสร*างการบริหารงานภายในสวน
ราชการที่มีลักษณะซับซ*อนและขาดความยืดหยุน) โดยผู*อํานวยการหรือหัวหน*างานจะต*องสร*างแรงจูงใจให*กับกลุม
ผู*มีศักยภาพสูงเพื่อให*เกิดความมั่นใจและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับสูงตอไป และฝ{ายบริหารทรัพยากร
บุคคล (ฝ{ายฝYกอบรมและพัฒนา) ก็จําเปนต*องให*การสนับสนุนกับกลุมผู*มีศักยภาพสูงด*วยการให*คําปรึกษา สงเสริม
และพัฒนาขีดความสามารถของพวกเขาให*สูงยิ่งขึ้นเพื่อเปˆดโอกาสให*พวกเขามีความก*าวหน*าในการปฏิบัติงาน
3. “ผู*นํา” (ปลัดกระทรวงหรืออธิบดีของสวนราชการ) ถือได*วาเปนบุคคลที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งใน
การสนับสนุนนโยบายการสร*างกลุมผู*มีศักยภาพสูง (TALENT POOL) และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและสร*าง
เสริมขีดความสามารถของกลุมผู*มีศักยภาพสูงในองค5การให*สูงเพิ่มมากขึ้น การสร*างวัฒนธรรมองค5การที่ทําให*
ข*าราชการมีความพร*อมตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นเปนหน*าที่สําคัญของผู*นํา กลุม
ผู* มีศั ก ยภาพสู ง จะสามารถเติ บ โตก* า วหน* า ได*อ ยางยั่ ง ยื น นั้ น คื อ ความสั ม พันธ5 ร ะหวางกลุ มผู* มีศั ก ยภาพสู ง กั บ
ผู*บังคับบัญชา/หัวหน*างานโดยตรง ผู*บังคับบัญชา/หัวหน*างานที่มีความสามารถจะมองภาพตนเองวาเปนผู*ฝYกสอน
งานที่ดี และต*องการที่จะมองเห็นผู*ใต*บังคับบัญชา (กลุมผู*มีศักยภาพสูง) มีโอกาสที่จะเติบโตก*าวหน*าได*อยางยั่งยืน
ในองค5การ และฝ{ายบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนกฝYกอบรมและพัฒนา) ก็เปนอีกฝ{ายหนึ่งที่มีบทบาทด*านการให*

การสนับสนุนกับกลุมผู*มีศักยภาพด*วยการมีหน*าที่ในการให*คําปรึกษา สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของกลุม
ผู*มีศักยภาพสูงให*สูงยิ่งขึ้นเพื่อเปˆดโอกาสให*พวกเขาได*มีความก*าวหน*าในการปฏิบัติงานเชนกัน
บทสรุป
การบริ ห ารจั ด การผู* มี ศั ก ยภาพสู ง (Talent Management) ถื อ เปนเรื่ อ งที่ สํ า คั ญ ในการก* า วเดิ น ของ
องค5การสมัยใหมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันและขับเคลื่อนองค5การเพื่อให*
บรรลุเปKาหมายได*ตามวิสัยทัศน5 พันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สิ่งที่องค5การได*รับจากการดําเนินการ
บริหารจัดการผู*มีศักยภาพสูงดังกลาว ก็คือ ในอนาคตสวนราชการจะมีข*าราชการผู*มีศักยภาพสูงจํานวนหนึ่งที่
เพียงพอกับความต*องการขององค5การ ซึ่งจะทําให*การวางแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) ของ
สวนราชการกระทําได*งายขึ้น และข*อดีสําหรับตัวข*าราชการผู*มีศักยภาพสูง ก็คือ ทําให*พวกเขาเข*าใจถึงความสําคัญ
ของการฝYกอบรมและพัฒนาที่สงผลกระทบตอตัวของพวกเขาเอง และข*อดีของฝ{ายบริหารทรัพยากรบุคคล ก็คือ
ทราบวาข*าราชการคนใดมีความสามารถสู งพอที่ จะได*รั บการเลื่อนตําแหนง (Promotion) ข* าราชการคนใดที่ มี
ความพร*อมตอการปฏิบัติงาน และการพัฒนาศักยภาพของกลุมผู*มีศักยภาพสูงอยางตอเนื่องทําให*องค5การสามารถ
ที่ จ ะ ใ ช* ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง พ ว ก เ ข า ไ ด* อ ย า ง เ ต็ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ อี ก ด* ว ย
แตอยางไรก็ตาม องค5การจํา เปนจะต* องมี การดําเนินการอยางตอเนื่อง รวมถึง มีการปรั บปรุ งกระบวนการและ
ขั้นตอนในการดํ าเนิ นการบริหารจั ดการผู*มีศักยภาพสูง อยางสม่ํา เสมอเพื่อให*ข*า ราชการของสวนราชการมีขี ด
ความสามารถที่สอดคล*องกับความต*องการของรัฐบาล

หูมีฤทธิ์และรอยยิม้ สยาม (SIAM 2 SMILE)
การสร,างค8านิยมของข,าราชการผู,มีศักยภาพสูงและนักทรัพยากรบุคคล
เพื่อตอบสนองแนวทางประชารัฐ
ทศพล ศรีบัวเอี่ยม
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กรมการปกครอง
บทความนี้จะเสนอทางเลือกในการสร*างทัศนคติที่เหมาะสมในการรับฟ2งป2ญหาและความต*องการในการ
พัฒนากําลังคนผู*มีศักยภาพสูง พร*อมกับการสร*างกําลังแรงใจในการพัฒนาศักยภาพของการบริหารราชการแผนดิน
โดยเริ่ ม ต* นจากการพั ฒ นานั กทรั พ ยากรบุค คลผู* ดูแ ลข* า ราชการผู* มี ศัก ยภาพสูง (Talent) และตั วข* าราชการผู* มี
ศักยภาพสูงในการสร*างความเข*าใจรวมกันในการพัฒนาและการปฏิบัติราชการเพื่อกอให*เกิดผลลัพธ5 (Outcome)
และผลกระทบ (Impact) ตอการพัฒนาผู*มีศักยภาพสูงในการบริหารราชการแผนดินเพื่อสร*างความสุขให*กับภาค
ประชาสังคมอยางแท*จริง โดยพิจารณาถึงพัฒนาการและความท*าทายที่เกิดขึ้นกับการบริหารทรัพยากรมนุษย5 เพื่อ
จะได*สร*างความเข*าใจถึงความสําคัญในการค*นหานโยบายในการกําหนดหรือสร*างคุณคา/คานิยม(Values) ของ
ข*าราชการเพื่อ เข*าถึง ตอความต*องการของภาคสวนตางๆ ในการพัฒนาระบบราชการในการตอบสนองตอการ
พัฒนาประเทศในทิศทางที่สอดคล*องกับวิสัยทัศน5และยุทธศาสตร5ของประเทศไทย ที่ให*ความสําคัญกับประชาชน
และภาคเอกชนในฐานะกลไกประชาสังคม (Civil Society) ที่จะรวมกันขับเคลื่อนประเทศชาติไปได*
ความท,าทายในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย&ของภาครัฐไทย
โจทย5ใหญที่ รัฐบาลตลอดจนหนวยงานราชการให*ความสํ าคัญในห*วงของการปฏิรูปคือ การต*องการให*
ประเทศชาติสามารถพัฒนาก*าวหน*าตอไปตามวิสัยทัศน5 “มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยน*อมนําพระราชดําริในเรื่องของ
แนวทางการพั ฒ นาที่ ต*อ งเริ่ มต* นจากการ “เข* าใจ เข* า ถึ ง และพั ฒ นา” จากแนวทางการพั ฒ นาระบบราชการ
ดังกลาว อาจอธิบายจากแนวคิดของ Heywood (2557) ถึงการทําความเข*าใจนโยบายที่ให*ความสําคัญถึงการ
เชื่ อมโยงเจตจํ า นง (Intention) การกระทํ า (Actions)

และผลลัพ ธ5 (Results) ประกอบกับ การพิ จารณาถึ ง

เสถียรภาพของอํานาจจากระบบการเลือกตั้งตามที่ ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ (2558) ได*เสนอถึงการพิจารณาถึงความ
เสี่ ยงทางการเมือ งในระบอบการเลื อกตั้ง ประชาธิปไตยถึ งปรากฏการณ5ผิดฝาผิดตัวการบริหารเนื่องจากความ

หลากหลายของสังคมและกลุมผลประโยชน5ตางๆ โดยในระยะยาวจึงต*องหาทางเปˆดกว*างกระบวนการไปให*หลาย
กลุมหลากแนวคิดได*เข*ามามีสวนรวมมากขึ้น
จากแนวคิดดังกลาว ประกอบกับความรู*และประสบการณ5ที่ได*จากการที่สํานักงาน ก.พ. จัดโครงการใน
การคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติหน*าที่ด*านการบริหารงานบุคคลของภาครัฐเพื่อสร*างเสริมความเปนนักทรัพ ยากร
บุคคลมืออาชีพ ได*ศึกษาดูงานการบริหารผู*มีศักยภาพสูงในภาครัฐและเอกชนของประเทศสิงคโปร5 ซึ่งสอดคล*องกับ
ตัวแบบในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร5ด*านการบริหารทรัพยากรมนุษย5 ของ Analoui (2007) ที่ให*ความสําคัญกับ
การเตรียมความพร*อมและการสร*างคานิยมในด*านทรัพยากรมนุษย5 ซึ่งคานิยมดังกลาวต*องสะท*อนมาจากความเชื่อ
ขององค5กรที่ยึดถือและนําไปสูการปฏิบัติตามปกติทั่วไป

จากแผนภาพดังกลาว จึงได*พิจารณาในสวนของความท*าทายที่การบริหารผู*มีศักยภาพสูงในองค5กร ซึ่งมี
ความท*าทายที่สําคัญในการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน*าที่ด*านทรัพยากรมนุษย5และกลุมผู*มีศักยภาพสูง 3 ประการ
ได*แก ประการแรก ภาครัฐและภาคราชการของไทยได*ใช*เครื่องมือและแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรที่มีฐานที่มา
จากแนวคิดหรือจุดกําเนิดจากตางประเทศ สวนมากได*แก สหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศมหาอํานาจในภูมิภาค
เอเชียอยางจีน ญี่ปุ{น และสิงคโปร5 และองค5ความรู*สวนมากในการบริหารทรัพยากรมนุษย5จะนํามาจากเทคนิคหรือ
เครื่องมือของภาคเอกชน ซึ่งมิได*หมายความวาเครื่องมือดังกลาวไมมีประสิทธิภาพ แตหากพิจารณาให*ถี่ถ*วนแล*ว
การเข*าใจความเปนระบบราชไทยจากพื้นฐานความแตกตางทางประชากร วัฒนธรรม ขนาดของประเทศ ตลอดจน
มุมมองในฐานะความเปนลูกค*า (Customer) ของประชาชน ก็ยังมีความแตกตางที่ควรนํามาพิจารณากับความเปน
พลเมือง (Civilian)

ประการที่สอง นโยบายด*านการบริหารงานบุคคลของไทยได*ผานพลวัตรตางๆ ตั้งแต การปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผนดินในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล*าเจ*าอยูหัว เมื่อปN พ.ศ. 2435 การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย5เปนระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย5เปนประมุขใน พ.ศ. 2475
ผานชวงเวลาของสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็นซึ่งการดําเนินนโยบายของภาครัฐที่ต*องตอสู*ทางความคิด
ทามกลางความขัดแย*งระหวางขั้วอํานาจในระดับโลก การเผชิญกับความขัดแย*งก*าวลวงมาจนยุคที่ประเทศไทยได*
จัดให*มีการเลือกตั้ง ครั้งตางๆ ที่ต*องเผชิญกับป2ญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่ได*ฝ2งรากลึกไปถึงคานิยมของสังคม
ประการที่สาม ความท*าทายในสังคมโลกเทคโนโลยีทันสมัยไร*พรมแดนอยางแท*จริง ซึ่งพบได*จากระบบ
เศรษฐกิจโลกจากตัวอยางวิกฤติต*มยํากุ*งของไทยที่เริ่มต*นไปทั่วโลก ภัยกอการร*าย และภัยธรรมชาติ ซึ่งประเทศ
ไทยเองต*องเผชิญไปพร*อมกับการก*าวเข*าสูประชาคมอาเซียนในด*านตางๆ นําไปสูการเปนสังคมพหุวัฒนธรรมและ
สังคมผู*สูงอายุ เปนต*น
นอกจากความท*าทายที่ได*กลาวมาแล*ว การศึกษาสภาพป2ญหาและใช*ทฤษฎีทางการบริหารยังมีข*อจํากัดที่
สําคัญประการหนึ่งคือ การทําความเข*าใจระบบราชการจากมุมมองหรือแนวคิดของนักวิชาการทางด*านการบริหาร
ภาครัฐยังไมสามารถสอดคล*องและเชื่อมโยงกับการแก*ไขป2ญหาหรือการพัฒนาระบบราชการได*เทาที่ควร บทความ
นี้จึงได*หยิบยกประเด็นเรื่องของการเปˆดใจให*ข*าราชการผู*มีศักยภาพสูง ได*มีเวทีในการนําเสนอแนวทางในการ
พัฒนา เพื่อสร*างทัศนคติรวมกันในการบริหารทรัพยากรมนุษย5 โดยการสร*างกระบวนการรับฟ2งเพื่อเข*าใจสภาพ
ป2ญหาที่ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อเปˆดพื้นที่ในการสร*างรอยยิ้มให*กับทั้งข*าราชการ ประชาชน เพื่อสร*างสังคมไทยให*มี
การพัฒนาได*สืบไป
บทเรียนด,านการพัฒนาผู,มีศักยภาพสูงของประเทศสิงคโปร&กับการเดินหน,าประเทศไทย
ทานผู* อ านอาจตั้ ง คํ า ถามวา ทํ า ไมถึ ง ต* อ งเลาเรื่ อ งความท* า ทายอยางยื ด ยาว เหตุ ผ ลคื อ การพยายาม
พิจารณาป2ญหาอยางรอบด*านเพื่อที่จะเข*าถึงแนวทางในการพัฒนากําลังคนคุณภาพ เพื่อให*บรรลุวัตถุประสงค5
ดังกลาว จึงต*องอธิบายความซับซ*อนของป2ญหาและความท*าทายในการพัฒนาคนในฐานะทรัพยากรที่สําคัญที่สุด
ของทุกองค5กร ซึ่งถ*าโจทย5ที่กําหนดไว*คือการขยับหนึ่งองศาเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยตามกลไกประชารัฐ การใช*
กําลังความสามารถของผู*มีศักยภาพสูงในระบบราชการรวมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจึงต*องทําความเข*าใจ
ถึงป2ญหาและความท*าทายอยางลึกซึ้งและเชื่อมโยงสิ่งเหลานี้ไปสูการเสนอแนวทางในการแก*ไขป2ญหา (เนื่องจาก
การพัฒนาอยางยั่งยืนนั้น จะเปนไปไมได*ถ*าหากขาดความรวมมือรวมใจของทุกภาคสวนตามพระราชดํารัสที่ยกขึ้น
มาในตอนต*น)

ภาพ Lion King ณ Garden by the Bay ประเทศสิงคโปร์

จากการศึ ก ษาดู ง านสิ ง คโปร5 พบวาอาชี พ ที่ ป ระชาชน
สิงคโปร5 ต*องการทําอันดับ ต*นๆคือการเปนเจ*าหน*าที่ ของรัฐ ทั้งนี้อาจมี
สาเหตุ มาจากแรงจูงใจในการทํางานและคาตอบแทนที่ได* รับ การเปˆ ด
พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐและการ
ให* ค วามสํ า คั ญ กั บ บุ ค ลากร “ทุ ก คน” ในฐานะผู* ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง และ
สามารถพัฒ นาได*อยางตอเนื่ อง รวมถึ งการให*ค วามสําคัญกับเด็กและ
เยาวชน จากภาพไม*สักทองแกะสลักเปนรูปสิงโตขนาดใหญซึ่งก*อนไม*เล็ก
ในด*านบนคือลูกสิงโตเกาะอยูบนหัวของพอ สะท*อนถึงความสําคัญในการให*ความสําคัญกับการดูแลและเอาใจใส
เด็กและเยาวชนในฐานะอนาคตของประเทศในการเติบโตเปนทรัพยากรมนุษย5ที่มีคุณภาพ มีการสร*างหรือกําหนด
แผนการพัฒนาที่ชัดเจน รวมถึงความเชื่อมั่นในบุคลากรที่มีศักยภาพสูงผานการประเมินและการให*โอกาสในการ
ทํางานและความก*าวหน*า การสร*างความไว*วางใจของประชาชนที่มีตอการทํางานของหนวยงานภาครัฐ เปนต*น
เพื่อนําความรู*และประสบการณ5จากประเทศสิงคโปร5มาสูการปฏิบัติ บทความนี้ได*เสนอตัวแบบ SIAM 2 SMILE ใน
การสร*างคานิยมของนักทรัพยากรบุคคลและกําลังคนผู*มีศักยภาพสูงให*สามารถสร*างความเข*าใจรวมกันในการ
พัฒนาระบบราชการได*
SIAM – การสร,างค8านิยมของข,าราชการผู,มีศักยภาพสูงและนักทรัพยากรบุคคล
Simple
Abilities
Mastery
การกําหนดแนวทาง
การสร,างความหน,า ให,ความสําคัญกับ
การสร,างความเป4นมือ
ปฏิบัติที่ง8ายในการเข,าถึง เชื่อถือและภาพลักษณ& ความรู, ความสามารถ อาชีพในการทํางานและ
(Brand) ที่ดีในการ และคุณธรรมในการ
การปรับตัวอย8าง
ทํางาน
ทํางาน
ต8อเนื่อง
กรณีศึกษา บริษัท
กรณีศึกษา PSD หรือ
กรณีศึกษา Civil
กรณีศึกษา บริษัท F&N
PASONA SINGAPORE องค&กรกลางทางการ
Service College หรือ ซึ่งเป4นบริษัทใหญ8ใน
ซึ่งเป4นบริษัทที่ประสบ บริหารงานบุคลากร
วิทยาลัยการพัฒนา
ธุรกิจเครื่องดื่มในเอเชีย
ความสําเร็จในการสรร ภาครัฐของสิงคโปร&ให, ข,าราชการสิงคโปร&ใน
ได,ให,ความสําคัญต8อการ

หาคนให,ตรงกับความ
ต,องการของแต8ละ
องค&กรได, โดยใช,แบบ
บรรยายลักษณะงาน
(Job Description) ที่มี
ความชัดแจน ตอบความ
ต,องการขององค&กรและ
ผู,ปฏิบัติงานตามตัวอย8าง
การดําเนินการสรรหา
(Recruitment)

ความสําคัญกับการสร,าง
ความเชื่อมั่นในการ
ทํางานของระบบ
ราชการ (Singapore
Trust) เพื่อให,บุคลากร
ภาครัฐ เป4นภาพลักษณ&
ในการปฏิบัติงานที่ดี
สามารถตอบสนองต8อ
ความต,องการของ
ประชาชนและส8วน
ราชการได,

การให,ความสําคัญกับ
การพัฒนาบุคลากรอย8าง
ต8อเนื่อง โดยมีการใช,
รูปแบบ Modulize
หรือการพัฒนาควบคู8กับ
การปฏิบัติงาน โดยมีการ
วางแผนการพัฒนา
ล8วงหน,าและให,
ความสําคัญกับการ
พัฒนา “ความรู, ความ
เป4นผู,นํา และการทํางาน
ร8วมกันเป4นทีม”

พัฒนาบุคลากรในกลุ8ม
ต8างๆให,มีความเป4นมือ
อาชีพ มีการวาง
แผนการพัฒนากําลังคน
ที่มีศักยภาพสูงในระดับ
ต8างๆ ได,แก8 ระดับต,น
(Stream) ระดับกลาง
(River) และระดับสูง
(Ocean) โดยการ
วางแผนความสําเร็จ
ล8วงหน,า

เพื่อดําเนินการให*เปนไปในแนวทาง SIAM จึงได*เสนอกระบวนการในการดําเนินการ โดย Amartya Sen
ผู* ไ ด* รั บ ร า ง วั ล โ น เ บ ล ใ น ส า ข า
เศรษฐศาสตร5 ปN ค.ศ. 1998 โดย
UNDP ได*นําแนวคิดดังกลาวเปนหลัก
ในการพั ฒ นาคน จากผลงานที่เ ปˆ ด
มุมมองในการพิจารณาถึงการพัฒนา
คนวา ป2ญหาของคนจนหรือแนวทาง
ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย5ไ มได*
อยู ที่ ก า ร สนั บ ส นุ นป2 จจั ยที่ เ ป น
องค5ประกอบพื้นฐาน แตต*องสร*างความสามารถ (Capabilities) ในการบริหารจัดการทรัพยากรเหลานั้น ในหนังสือ
เรื่อง Development as Freedom เพื่อให*การสร*างคุณคาในการพัฒนาข*าราชการที่มีศักยภาพสูงเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถสื่อสารและสร*างความเข*าใจกันได*ระหวางข*าราชการกลุมดังกลาวและนักทรัพยากร
บุคคลผู*รับผิดชอบ จึงได*เสนอทางเลือกในการดําเนินการพัฒนาคุณคาดังกลาวตามรูปแบบ
แผนการสร,างค8านิยม SIAM 2 SMILE

2-SMILE

1. การเตรียมคณะทํางานเพื่อการขับเคลื่อนหลักการ SIAM 2 SMILE โดยในตัวอยางขั้นตอนการตั้ง
คณะทํางาน ได*พิจารณาจากการสงตอนโยบายจากระดับกระทรวงไปจนถึงข*าราชการในพื้นที่

2. การสร*างแผนความสําเร็จ Succession Plan และการพัฒนาระบบฐานข*อมูลกําลังคนผู*มีศักยภาพสูง
พร*อมพัฒนาโปรแกรมหรือระบบติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง เชน การสร*างและพัฒนาระบบ E-HRM เปนต*น
ในการออกแบบระบบดั ง กลาว จะสามารถ
ติดตามวา ข*าราชการผู*มีศักยภาพสูงปฏิบัติงานอยูที่ใดใน
องค5 ก ร เพื่ อ จะได* ก ระจายไปในสวนตางๆได* ใน
ขณะเดียวกัน โปรแกรมดังกลาวจะสามารถแจ*งเตือนหรือ
ประเมินผลเมื่อผู*มีศักยภาพสูงขาดการติดตอหรือพัฒนา
จากนักทรัพยากรบุคคลเปนเวลานาน โดยการดําเนินการ
ในขั้ นตอนดั ง กลาวต* อ งบู ร ณาการรวมกั นระหวางผู* ที่ มี
ทั ก ษะด* า นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร5 หรื อ การทํ า Info
graphic โดยต*องมีการรายงานผลให*ผู*บริหารระดับสูงทราบความก*าวหน*าของกําลังคนคุณภาพด*วย
บทสรุปแห8งความเป4นไปได,และก,าวต8อไป
บทความนี้เริ่มต*นจากการพิจารณาแนวทางในการสร*างคุณคาให*กับกลุมกําลังคนที่มีศักยภาพสูงพร*อมกับ
นักทรัพยากรบุคคลผู*ปฏิบัติหน*าที่ในการดูแลกําลังคนดังกลาว โดยได*นําเสนอบทเรียนและประสบการณ5ที่ได*จาก
กรณีศึกษาหนวยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศสิงคโปร5ในการบริหารและรักษากําลังคนที่มีศักยภาพสูง และได*
เสนอหลักการ SIAM 2 SMILE ซึ่งให*ความสําคัญการการวางกลยุทธ5หรือยุทธศาสตร5ที่ชัดเจนควบคูกับการพยายาม
สร*างการสื่อสารระหวางกัน การสื่อสารระหวางผู*มีศักยภาพสูงและผู*บริหารโดยมีนักทรัพยากรมนุษย5มืออาชีพอาจ

ต*องใช*เวลา ดังนั้นการเริ่มต*นโดยการเตรียมคณะทํางาน (Team) พร*อมกับการนําเอาเทคโนโลยีมาใช* จึงอาจจะ
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นิยาวดี สุกใส
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กรมทางหลวงชนบท

1. บทนํา/สภาพปจจุบัน/สภาพปญหา
กรมทางหลวงชนบท เปนสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงคมนาคม กอตั้งขึ้นเมื่อปN พ.ศ. 2545 มี
ภารกิจหลักในการพัฒนาโครงสร*างพื้นฐานด*านทางหลวง โดยครอบคลุมถึงการกอสร*าง การบํารุงรักษาและการ
อํานวยความปลอดภัยทางหลวงชนบท การสงเสริมและสนับสนุนด*านวิชาการงานทางแกองค5กรปกครองสวน
ท*องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ เพื่อให*เกิดการพัฒนาและบูรณาการของระบบโครงขาย
ทางหลวงที่สมบูรณ5ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยมีวัตถุประสงค5หลักเพื่อให*ประชาชนและผู*ใช*บริการได*รับความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนสนองตอบตอการพัฒนาตามยุทธศาสตร5ของประเทศในด*าน
ตางๆ ที่เกี่ยวข*อง
จากการวิเคราะห5ป2จจัยภายในด*านทรัพยากรบุคคล พบวากรมทางหลวงชนบทกําลังประสบป2ญหา ซึ่ง
อาจจะกอให*เกิดอุปสรรคตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร5และการดําเนินงานรองรับภารกิจของกระทรวงคมนาคมใน
การพัฒนาและบูรณาการระบบการขนสงด*านทางหลวงได*อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนี้
1.1 ป0ญหาความไม)สอดคล,องระหว)างปริมาณงานและปริมาณคน จากการวิเคราะห5ข*อมูลในระหวาง
ปN พ.ศ. 2546 – 2559 พบวาภารกิจที่กรมทางหลวงชนบทได*รับมอบหมายมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
ในขณะที่ จํา นวนข* าราชการเมื่ อเทียบกั บปริ มาณงานมี แนวโน* มที่จะลดลง อั นเนื่ องมาจากการยุบ เลิก ตําแหนง
เกษี ย ณและมาตรการบริ หารกํา ลั ง คนภาครั ฐ ซึ่ ง มี นโยบายลดขนาดภาคราชการ ดั ง ข* อ มู ลที่ แ สดงในแผนภู มิ
เปรียบเทียบสถิติงบประมาณประจําปNและจํานวนบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งแสดงให*เห็นถึงสภาพความ
ไมสมดุลระหวางปริมาณงานกับปริมาณคน และอาจสงผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพและคุณภาพของการ
ให*บริการด*านการพัฒนาโครงสร*างพื้นฐานด*านทางหลวงซึ่งเปนภารกิจหลักในความรับผิดชอบของกรม
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รูปที่ 1.1 สถิติงบประมาณประจําปNและจํานวนอัตรากําลังข*าราชการของกรมทางหลวงชนบท
ที่มา : การวิเคราะห5ภาระงานและอัตรากําลังของกรมทางหลวงชนบท, 2559

1.2 ป0ญหาเชิงโครงสร,างอัตรากําลัง จากการวิเคราะห5โครงสร*างอายุของข*าราชการ พบวาในอนาคตกรม
ทางหลวงชนบทจะเผชิญกับป2ญหาสังคมสูงวัย ดังข*อมูลที่แสดงในแผนภูมิเปรียบเทียบโครงสร*างอายุข*าราชการของ
กรมทางหลวงชนบท ในปNงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2569 โดยในป2จจุบัน (พ.ศ. 2559) ข*าราชการที่มีอายุ 50 ปN
ขึ้นไป รวม 686 คน คิดเปนร*อยละ 37.7 ของจํานวนข*าราชการทั้งหมด กําลังจะเกษียณอายุออกไปในอีก 5 - 10 ปN
ข*างหน* า นอกจากนี้ ข* าราชการวัยทํ างานที่ มีอายุ 35 - 49 ปN รวม 776 คน คิดเปนร*อยละ 42.7 ของจํ านวน
ข*าราชการทั้งหมด ซึ่งถือเปนกลุมที่มีทักษะและประสบการณ5อันเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมใน
ป2จจุบันกําลังจะก*าวเข*าสูการเปนกลุมบุคลากรสูงอายุ (Aging Generation) ซึ่งเปนวัยใกล*เกษียณ อาจทําให*
ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ในขณะที่กลุมข*าราชการรุนใหมที่มีอายุอยูในชวงระหวาง 25 - 34 ปN รวม 354
คน คิดเปนร*อยละ 19.49 ยังไมมีประสบการณ5และความชํานาญงานที่ดีพอ ซึ่งต*องใช*ระยะเวลาในการพัฒนา
เรียนรู*งาน และสั่งสมประสบการณ5เพื่อให*สามารถปฏิบัติงานได*อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หากเปนงานเฉพาะด*าน เชน งานวิศวกรรมโยธา จะต*องใช*ระยะเวลาในการเรียนรู*งานและสั่งสมประสบการณ5เปน
ระยะเวลาเฉลี่ย 10 ปN เปนต*น จากโครงสร*างอายุข*าราชการตามแนวโน*มลักษณะนี้สามารถคาดการณ5ได*วา ใน
อนาคตกรมทางหลวงชนบทจะประสบป2ญหาขาดแคลนบุคลากรวัยทํางานที่ มีทักษะ ประสบการณ5 และความ
เชี่ยวชาญในงาน เนื่องจากมีสัดสวนข*าราชการจํานวนมากที่จะเกษียณและจะถูกทดแทนด*วยข*าราชการบรรจุใหม
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(ข) โครงสร*างอายุข*าราชการ ปNงบประมาณ พ.ศ. 2569

รูปที่ 1.2 เปรียบเทียบโครงสร*างอายุข*าราชการของกรมทางหลวงชนบท ในปNงบประมาณ พพ.ศ. 2559 และ 2569
ที่มา : การวิเคราะห5ภาระงานและอัตรากําลังของกรมทางหลวงชนบท
ของกรมทางหลวงชนบท, 2559

2. แนวทางในการพัฒนางานสวนราชการโดยประยุกต-ใชประเด็นความรูและประสบการณ-จากการฝ2กอบรม
จากสภาพป5ญหาความไมสอดคลองระหวางปริมาณงานและกําลังคน รวมทั้งอัตราการเกษียณอายุราชการซึ่ง
จะทําใหกรมทางหลวงชนบทเผชิญกับป5ญหาสังคมสูงวัยและสูญเสียกําลังคนที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ-สูงในการปฏิบัติงานเป?นจํานวนมาก ซึ่งแนวทางในการแกไขป5ญหาดังกลาวนอกเหนือจากการวางแผน

ขอจัดสรรอัตรากําลังขาราชการเพิ่มใหมแลว ยังตองมีการวางแผนพัฒนาและเตรียมความพรอมดานทรัพยากร
บุคคลที่มีอยูในป5จจุบัน เพื่อใหกรมทางหลวงชนบทมีกําลังคนทั้งในดานปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมที่จะ
ขับเคลื่อนภารกิจในอนาคต
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางเป?นระบบและตอเนื่องใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
เมื่อกลาวถึงการพัฒนาบุคลากร หลายองค-กรในสวนราชการตางๆ มักจะนึกถึงเรื่องของการจัด
ฝ2กอบรมใหแกบุคลากร การสงบุคลากรไปอบรมกับหนวยงานตางๆ ตลอดจนการใหโอกาสในการศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น เป?นตน เชนเดียวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งป5จจุบันมีการดําเนินการ
ในลักษณะของการสนับสนุนใหบุคลากรไปศึกษาตอในสาขาวิชาที่จําเป?นตอการปฏิบัติงานของกรม และจัดสรรทุน
สนับสนุนการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งจัดฝ2กอบรมหลักสูตรตางๆ และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารับ
การอบรมหลักสูตรของหนวยงานภายนอกที่มีความสําคัญและจําเป?นตอการปฏิบัติงาน ซึ่งถือวาเป?นวิธีการหนึ่งที่ดี
ในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและทักษะที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค-กรได
แตการพัฒนาความสามารถของบุคลากรดวยวิธีการฝ2กอบรมเพียงอยางเดียวอาจทําไดจํากัดและยอมนําไปสูคาใชจาย
จํานวนมาก รวมทั้งการพัฒนาจะไมเกิดขึ้นอยางตอเนื่องหากงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีจํานวนจํากัด

จากการที่ได*เข*ารับการฝYกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข*าราชการที่ปฏิบัติงานด*านการบริหารทรัพยากร
บุคคลในภาครัฐ (HR Unit) และมีโอกาสได*ไปศึกษาดูงานทั้งองค5กรภาครัฐและภาคเอกชนในสาธารณรัฐสิงคโปร5
พบวาการพัฒนาความรู* ความสามารถในการปฏิบัติงานให*ดีขึ้นและการเตรียมความพร*อมด*านทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพเพื่อก*าวสูตําแหนงงานที่สําคัญขององค5กรในอนาคตนั้นไมจําเปนต*องอาศัยการฝYกอบรมหรือการศึกษาใน
ห*องเรียนเพียงวิธีการเดียว แตยังมีรูปแบบการพัฒนาด*วยวิธีการอื่นๆ ที่ทําให*บุคลากรเกิดการเรียนรู*และสามารถ
พัฒนาศักยภาพในการทํางานได*อยางดียิ่งขึ้น หนึ่งในวิธีการที่นาสนใจซึ่งองคกรภาครัฐและภาคเอกชนใน
สาธารณรัฐสิงคโปรได#นํามาใช#ควบคูไปกับการฝ)กอบรมและการให#โอกาสทางการศึกษา

แตมีต#นทุนในการ

ดําเนินการที่ตํา่ กวาและได#ผลคอนข#างดี คือ การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ตัวอยางเชน
บริษัท F&N (Fraser & Neave Group) มีแนวทางในการพัฒนากําลังคนคุณภาพและการสืบทอด

ตําแหนง (Talent Management & Succession Plan) โดยมีการระบุตําแหนงที่สําคัญขององค5กร รวมทั้งค*นหา

คนที่ใชซึ่งมีสมรรถนะที่เหมาะสมสอดคล*องกับความต*องการขององค5กร (Key Person) โดยป2จจัยที่ใช*ในการเลือก
ได*แก ผลการปฏิบัติงาน (Performance) เฉลี่ยย*อนหลัง 3 ปN การประเมินความรู*และทักษะทั่วไป (General
Intelligence Assessment : GIA) การประเมิน 360 องศา และการประเมินความรู*ความสามารถโดย
คณะกรรมการที่บริษัทแตงตั้ง (Committee) ซึ่งบริษัทจะมีการคาดการณ5ตําแหนงวางลวงหน*าในอนาคตเปน
ระยะเวลา 3 ปN เพื่อเลือกและพัฒนาคนในตําแหนงที่ต*องการ โดยกําหนดแนวทางการฝYกอบรมและพัฒนาโดยใช*
อัตราสวนอยูที่ 70:20:10 คือ ร*อยละ 70 เปนการเรียนรู*จากประสบการณ5ตรงในการทํางาน (Learning from
Experience) เชน การหมุนเวียนงาน การฝYกอบรมข*ามสายงาน การเรียนรู*จากการปฏิบัติงาน (On the Job
Training) การมอบหมายงานที่ท*าทาย ในสวนของร*อยละ 20 เปนการเรียนรู*จากบุคลากรในองค5กร ได*แก การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู* การสอนงานและการให*คําปรึกษา (Coaching & Mentoring) และร*อยละ 10 จะเปนการเข*า
รวมฝYกอบรม การศึกษาทางไกล การเรียนรู*ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส5 เปนต*น
วิทยาลัยข#าราชการพลเรือน (Civil Service College Singapore : CSC) ซึ่งเปนสถาบันหลักในการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐได*นําการหมุนเวียนงานมาใช*เปนเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการพัฒนากลุมผู*มีศักยภาพสูงและ
กระบวนการเลื่อนตําแหนง (Promotion) ซึ่งมีสโลแกนคือ “One Career, Infinite Opportunities” โดยสงเสริม
ให*คนมีโอกาสในการทํางานที่หลากหลายด*วยการหมุนเวียนโยกย*ายงานข*ามกระทรวงหรือหนวยงานภายใน
กระทรวงเดียวกันเพื่อสั่งสมประสบการณ5ความรู*ในงาน ซึ่งจะทําให*บุคลากรมีทางเลือกมากขึ้นในเส*นทางอาชีพ มี
ความคลองตัวระหวางเส*นทางอาชีพ และมีเส*นทางอาชีพสูความสําเร็จมากขึ้นในอนาคต โดยมีป2จจัยในการคัดเลือก
กลุมผู*มีศักยภาพสูงจากสมรรถนะหลักที่สําคัญ ได*แก ทักษะในการวิเคราะห5 (Analytical Skill) ทักษะในการ
ทํางานรวมกับผู*อื่น (Influencing Skill) และทักษะในการสร*างแรงจูงใจ (Motivational Skill)
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Board Singapore : HPB) ได*สร*าง
วัฒนธรรมการหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวและการเรียนรู*สิ่งใหมของคนในองค5กร ซึ่งมี
นโยบายให*คนสามารถโยกย*ายหรือหมุนเวียนงานได* โดยกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสมไว* 2 ปN
เนื่องจากมองวาปNแรกเปนปNแหงการเรียนรู*งาน และปNที่สองเปนปNแหงการสร*างผลงาน โดยต*องปฏิบัติงานให*
บรรลุเปKาหมายของตําแหนงนั้นกอนจึงจะขอสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานได* ซึ่งลักษณะของการหมุนเวียนงานจะเปน
การหมุนเวียนในกลุมงานที่มีลักษณะคล*ายคลึงกัน (Job Family) เพื่อไมให*คนเกิดความเครียด ในบางกรณีหากผู*
นั้นเปนผู*ที่มีศักยภาพสูงก็สามารถที่จะหมุนเวียนหรือโยกย*ายข*ามสายงานได* โดยการค*นหาและคัดเลือกคนเกงของ
องค5กรเพื่อนําไปพัฒนาจะพิจารณาจาก 2 ป2จจัยที่สําคัญ ได*แก ผู*มีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance) และผู*มี
ศักยภาพสูง (High Potential) ซึ่งประกอบด*วยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความสามารถในการคิด (Ability to
think) ความสามารถในการทํางานเปนทีม (Ability to work in team) และความสามารถในการเปนผู*นํา (Ability
to lead people)

จากที่กลาวมาขางตน ผูเขียนจึงไดนําความรูและประสบการณ-ที่ไดรับจากการอบรมและศึกษาดูงานใน
ตางประเทศ มาประยุกต-ใชในการเสนอแนวทางการพัฒนางานของสวนราชการ โดยนําการหมุนเวียนงานมาใชเป?น
เครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาบุคลากรอยางเป?นระบบและตอเนื่องเพื่อใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
ระดับนโยบาย
• กําหนดใหการหมุนเวีย นงานเป?นสวนหนึ่ งของการเติบ โตในสายอาชีพ โดยนํา เรื่องของการ
หมุนเวียนงานมาเป?นเครื่อ งมือ หนึ่งในการวางแผนความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรในองค-กร โดยระบุ
ตําแหนงที่สําคัญขององค-กรและกําหนดเป?นมาตรฐานวาการเติบโตไปสูตําแหนงเหลานั้น จะตองผานการโยกยาย
และหมุนเวียนงานไปในตําแหนงใดบาง อยางนอยกี่ตําแหนง และระยะเวลากี่ปC เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียม
ความพรอมดานบุคลากรสําหรับตําแหนงที่สําคัญขององค-กร เชน ตําแหนงวิศวกรเชี่ยวชาญ ผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบท เป?นตน ซึ่งหากสามารถกําหนดนโยบายการหมุนเวียนงาน โดยผูกเขากับระบบ
การพัฒนาคน และระบบการเติบโตตามสายอาชีพได จะสงผลใหบุคลากรมีความเขาใจและไมเกิดแรงตานในการ
เปลี่ยนแปลง และเป?นประโยชน-ตอองค-กรในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีทักษะและมุมมองในการบริหาร
จัดการที่สูงขึ้น
ระดับปฏิบตั ิ
• ขั้นตอนเตรียมการกอนหมุนเวียนงาน
- กําหนดสายงานในการหมุนเวียนงาน โดยพิจารณาถึงลักษณะงานที่มีความสําคัญ และควรมี
การหมุนเวียนงานเพื่อให*เกิดการเรียนรู* รวมถึงพิจารณาวาตําแหนงงานใดที่สามารถจัดให*มีการหมุนเวียนงานได*
- กําหนดเป9าหมายแลระยะเวลาในการหมุนเวียนงาน ซึ่งอาจจะมีระยะเวลาไมเทากันในแตละ
สายงาน รวมทั้งกําหนดเปKาหมายในการเรียนรู*งานในแตละครั้งที่มีการหมุนเวียนงานวาบุคลากรต*องเรียนรู*งาน
อะไรบ*าง ซึ่งการหมุนเวียนงานจะต*องพิจารณาจากความเปนไปได*ของกลุมงาน (Job Family) ที่จะย*ายไป โดย
พิจารณาจากลักษณะงานที่ใช*ความสามารถใกล*เคียงกันหรือสามารถเรียนรู*ได*ไมยากนัก
- การคัดเลือกกลุ8มเป9าหมาย เปนการกําหนดรายชื่อของบุคคลที่ต*องหมุนเวียนงาน โดยอาจ
คัดเลือกจากบุคคลที่มีผลงานดีและมีศักยภาพที่จะพัฒนาได* มาจัดทําเปน Talent Pool ขององค5กร เพื่อนําไปพัฒนา

• ขั้นตอนระหวางหมุนเวียนงาน
- ดําเนินการหมุนเวียนงาน โดยมอบหมายงานใหมให*ผู*หมุนเวียนงานรับผิดชอบ เพื่อให*เกิดการ
เรียนรู*โดยตรงจากการทํางาน และจัดให*มีพี่เลี้ยงทําหน*าที่ในการสอนงาน เพื่อเพิ่มความรู* ทักษะ วิธีคิด วิธีการ
ทํางานในแงมุมตางๆ โดยเน*นไปที่ผลลัพธ5ที่จะทําให*บรรลุเปKาหมายในการหมุนเวียนงาน รวมทั้งกํากับดูแล และให*
คําปรึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อให*บุคลากรเกิดความผอนคลายและสามารถปรับตัวกับงานใหมได*
- การจัดเตรียมแหล8งความรู,ในการทํางาน เปนการจัดเตรียมเอกสาร หนังสือ รายงาน คูมือการ
ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน5ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู*งานใหมของผู*หมุนเวียนงาน ดังที่บริษัทพาโซนา
สิงคโปร ได#กลาววาฐานข#อมูลเปTนสิ่งสําคัญ ต#องมีฐานข#อมูลที่ครบถ#วนและพร#อมใช#งานได#ทันที ดังนั้น องคกรควรมี

การจัดการความรู# (Knowledge Management) โดยมีการทบทวนและปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานให#ทันสมัยอยู
เสมอ ซึ่งจะชวยแก#ไขป\ญหาองคความรู#ที่หายไปเมื่อมีคนลาออกหรือเกษียณ (Black Box)
• ขั้นตอนหลังการหมุนเวียนงาน
- การรายงานและประเมินผล เปนการสรุปผลที่ได*จากการหมุนเวียนงาน เชน ขอบเขตงานที่ได*
เรียนรู* ความสามารถที่เพิ่มขึ้นจากงานใหมที่เรียนรู* และการนําไปใช*ประโยชน5ในการปฏิบัติงาน เปนต*น
ทั้งนี้ ในการสร*างระบบการหมุนเวียนงานดังกลาว ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน

ประกอบด*วยผู*บริหารของแตละสายงาน เพื่อรวมกันพิจารณากําหนดแนวทางการหมุนเวียนงานในแตละสายงาน
รวมถึงคัดเลือกกลุมเปKาหมายที่ต*องหมุนเวียนงานเพื่อเรียนรู*งานภายในระยะเวลาที่กําหนดไว* ตลอดจนมีบทบาท
หน*าที่ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาของกลุมคนเหลานี้วาสามารถเรียนรู*งานที่หมุนเวียนไปได*อยางมี
ประสิทธิภาพหรือไม พร*อมทั้งทบทวนแผนและให*คําปรึกษาแนะนําสําหรับการหมุนเวียนงานในระยะตอไป
3. บทสรุป
การหมุนเวียนงานถือเปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล หลายองค5กรได*นําการหมุนเวียนงานมา
ใช*ในการพัฒนาบุคลากร การบริหารผู*มีศักยภาพ (Talent Management) และการวางแผนสืบทอดตําแหนงที่
สําคัญขององค5กร (Succession Plan) เพราะการที่องค5กรจะทราบวาใครเกงด*านใดและมีความเหมาะสมกับ
ตําแหนงหรือไม นอกจากการวิเคราะห5งาน (Job Analysis) รายตําแหนงและรายบุคคลแล*ว ยังมีความจําเปน
จะต*องนํากลุมคนเหลานี้หมุนเวียนเปลี่ยนงาน เพื่อให*เกิดทักษะความสามารถที่สูง และนําคนเกงๆ ไปพัฒนาจุดที่มี
ป2ญหาหรือสงเสริมจุดที่ออนแอให*มีความแข็งแกรงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในการกําหนดนโยบายเรื่องการเติบโตตามสาย
อาชีพ (Career path) การหมุนเวียนงาน ถือเปนเรื่องที่ขาดไมได*เลยในการพัฒนาความก*าวหน*าในสายอาชีพของ
บุคลากร โดยมีแนวคิดที่สําคัญ คือ การที่บุคลากรคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นไปดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น รับผิดชอบมากขึ้น
บุคลากรคนนั้นจะทําได*ดีก็ตอเมื่อเคยผานงานและมีประสบการณ5ในการทํางานนั้นๆ มากอน เพื่อที่จะทําให*มองเห็น
ป2ญหาในภาพรวมและสามารถบริหารจัดการในรายละเอียดของงานได*เปนอยางดี รวมถึงเขาใจวาแตละงานมี
ขอจํากัดและมีความยากในงาน ซึ่งจะชวยลดความขัดแยงในการทํางานระหวางหนวยงานตางๆ ดังนั้น การสร*างระบบ

การหมุนเวียนงาน จึงเปนการพัฒนาบุคลากรแบบคูขนานอีกทางหนึ่ง โดยเปนการพัฒนาความสามารถในงานซึ่งจะ
ทําให*คนได*รับประสบการณ5ที่กว*างขึ้นด*วยการให*โอกาสและความท*าทายในการปฏิบัติงานที่หลากหลายซึ่งจะทําให*
คนตอบสนองและแสดงศักยภาพออกมา เพื่อพัฒนาให*เปนกําลังคนคุณภาพที่สําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกรม
ทางหลวงชนบทได*ตอไปในอนาคต

การพัฒนาศักยภาพด,านการบริหารทรัพยากรบุคคล
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1. บทนํา/สภาพปจจุบัน/สภาพปญหา
กร มอุ ท ยานแหง ชา ติ สั ตว5 ป{ า แ ละพั นธุ5 พื ช สั งกั ดกร ะทร วง ทรั พ ยากรธรร มชา ติ
และสิ่งแวดล*อม สถาปนาตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2545 เปนสวนราชการที่แยกมาจากกรมป{าไม* มีภารกิจเกี่ยวกับ
การอนุรักษ5 สงเสริม และฟ’“นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว5ป{า และพันธุ5พืช ในเขตพื้นที่ป{าเพื่อการอนุรักษ5 โดยการ
ควบคุ ม ปK อ งกั นพื้ น ที่ ป{ าอนุ รั ก ษ5 เดิ ม ที่ มี อยู และพื้ น ที่ ป{ า เสื่ อมโ ทร มให* ก ลั บ สมบู ร ณ5 ด* ว ยกลยุ ทธ5
การสงเสริม กระตุ*น และปลุกจิตสํานึกให*ชุมชนมีความหวงแหนและการมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรท*องถิ่น
เพื่อเปนการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล*อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับเปนแหลง
ต*นน้ําลําธาร แหลงที่อยูอาศัยของสัตว5ป{า แหลงอาหาร แหลงนันทนาการและการทองเที่ยวทางธรรมชาติของ
ป ร ะ ช า ช น ดั ง วิ สั ย ทั ศ น5 ข อ ง ก ร ม ที่ ว า " อ ง ค5 ก ร นํ า ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร พื้ น ที่ ป{ า อ นุ รั ก ษ5
โดยการมีสวนรวม อยางยั่งยืน"
กรมอุทยานแหงชาติ สัตว5ป{า และพันธุ5พืช มีอัตรากําลังข*าราชการ 3,626 คน ลูกจ*างประจํา
3,006 คน และพนักงานราชการ 14,333 คน ในด*านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมอุทยานแหงชาติ สัตว5ป{า และ
พันธุ5พืช มีหนวยงานที่มีภารกิจหลักเกี่ยวข*องโดยตรง 2 หนวยงาน คือ สวนการเจ*าหน*าที่ ซึ่งจะดําเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) และสวนฝYกอบรม ซึ่งจะ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development : HRD) ทั้งสองหนวยงานอยู
ภายใต*การกํากับดูแลของสํานักบริหารงานกลาง ในสวนกลาง
สภาพป2ญหาในการบริหารงานบุคคลของกรมอุทยานแหงชาติ สัตว5ป{า และพันธุ5พืช ผู*เขียนขอ
สรุ ป เฉพาะประเด็ น ป2 ญ หาที่ สํ า คั ญ ๆ พบวา ในองค5 ก ร มี ข* า ราชการที่ มี ค วามรู* ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด* า น
จัดอยูในกลุม talent (talent ในที่นี้ หมายถึงผู*ที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง โดยมิได*เจาะจงเฉพาะโครงการใด
โครงการหนึ่ง) แตบางสวนยังไมเคยได*รับการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ทําให*การทํางานมีลักษณะแยกสวนการ
ปฏิ บั ติ ง าน การดํ า เนิ น ภารกิ จ ไมเปนไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และกลุ ม talent
นี้ มั ก มองแตงาน
ในสวนที่ตนรับผิดชอบ และมุงสนใจในงานด*านนั้นๆ อยางเต็มที่ แตขาดการสั่งสมประสบการณ5การปฏิบัติงานใน
ด*านอื่นๆ ประเด็นตอมา คือ ป2ญหาการสูญเสียบุคลากรในสายงานสนับสนุน เชน ตําแหนงในสายงานการเงินการ
คลัง สายงานวิศวกร สายงานนายชาง เปนต*น ซึ่งกําลังประสบภาวะขาดแคลนอัตรากําลัง ในสายงานที่สามารถสรร

หาบุคคลได*นั้น เมื่อบรรจุเข*าทํางานได*ไมนาน ก็มักจะโอนไปหนวยงานอื่นที่มีความก*าวหน*าในสายงานมากกวา
ห รื อ ล า อ อ ก ไ ป ทํ า ง า น ที่ อื่ น ที่ ไ ด* รั บ เ งิ น เ ดื อ น ห รื อ ผ ล ต อ บ แ ท น ม า ก ก ว า ห รื อ ใ น บ า ง ส า ย ง า น
ก็ไมสามารถสรรหาคนได* และประเด็นสุดท*าย คือ การวางแผนทดแทนอัตรากําลัง เนื่องจากโครงสร*างอายุเฉลี่ย
ของข* า ราชการกรมอุ ท ยานแหงชาติ ขณะนี้ คื อ 48
ปN โดยผู* ดํ า รงตํ า แหนงผู* บ ริ ห ารและผู* อํ า นวยการ
เกือบ 100% อยูในชวงอายุนี้ คือ 50 - 54 ปN ทําให*อีก 10 ปNข*างหน*า กรมจะมีอัตราการสูญเสียบุคลากร
รวมแล*วกวา 1800 คน ซึ่งต*องมีการวางแผนในการทดแทนอัตรากําลัง และเตรียมความพร*อมในการพัฒนา
บุคลากรในระดับปฏิบัติให*มีความพร*อมกอนเข*าสูตําแหนงประเภทอํานวยการและบริหาร
2. ประเด็นความรู, ประสบการณ&ที่ได,รับจากการฝ1กอบรมที่นํามาใช,เพื่อการแก,ปญหา
จากการไปศึ ก ษาดู ง าน ณ หนวยงานและบริษั ทตางๆ ในสาธารณรั ฐสิ ง คโปร5 ผู* เขี ยนขอสรุ ป
ประเด็นความรู*เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เฉพาะประเด็นสําคัญที่เปนจุดเดนของแตละหนวยงาน ดังนี้
บริษัท F&N (Fraser and Neave Group) เปนบริษัทที่ให*ความสําคัญกับทุนมนุษย5โดยมี
แนวคิ ด วาทุ ก คนสามารถพั ฒ นาศั ก ยภาพได* บริ ษั ท ได* มี ก ารวางแผนและดํ า เนิ น การอยางเปนระบบในการ
สรรหาและคั ดเลื อกบุ ค ลากร มี ก ารบริ ห ารกํ า ลั ง คนคุ ณภาพและการวางแผนสื บทอดตํ า แหนง ความนาสนใจ
อยูที่เครื่องมือที่ใช*ในการประเมินกลุม talent ที่เรียกวา การประเมินความรู*และทักษะทั่วไปแบบ 360 องศา
(General Intelligence Assessment : GIA) ซึ่งมีการประเมินผลจากผู*บังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานจํานวน 4
คน โดยจะเปนการประเมินในทางลับ บริษัทมีโครงการพัฒนาบุคลากร เรียกวา Leadership Journey โดยแบง
ออกเปน 3 ระดับ คือ The Spring & The Stream ผู*นําระดับต*น The River ผู*นําระดับกลาง และ The Ocean
ผู*บริหารระดับสูง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการวางแผนพัฒนากําลังคน นอกจากนี้ หลักการฝYกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
บริษัทจะใช*อัตราสวน 70 : 20 : 10 โดยมาจากการเรียนรู*โดยตรงจากการทํางาน และการหมุนเวียนงาน 70%
จ า ก ก า ร ส อ น ง า น 20%
แ ล ะ อี ก 10%
ม า จ า ก ก า ร ฝY ก อ บ ร ม อ ย า ง
เปนทางการ ซึ่งมีทั้งการพัฒนาสมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามสายงาน
Nanyang Technological University (NTU) เปนมหาวิทยาลัยที่กอตั้งได*ไมนาน
แตสามารถสร*างมาตรฐานการศึกษาจนเปนที่ยอมรับ ประเด็นที่ได*เรียนรู*คือ การจัดการสาธารณะของประเทศ
สิงคโปร5ในระยะยาวจนถึงศตวรรษที่ 21 ภายใต*กรอบการดําเนินงานที่เรียกวา PS21 ที่มุงเน*นการเปลี่ยนแปลงใน
3 มิติ คือ people, system และ citizens/customer ในมิติด*าน people มุงเน*นการสร*างนวัตกรรมใหมๆ และ
การมีสวนรวมของบุคลากร สําหรับมิติด*าน system นั้น ใช*กลยุทธ5การประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ เพื่อลด
ก ร ะ บ ว น ก า ร ห รื อ ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร ทํ า ง า น ซึ่ ง เ ป น แ น ว คิ ด ใ น ก า ร ทํ า ง า น
ของภาคเอกชน รวมถึงการยกระดับมาตรฐานองค5กรโดยใช*เครื่องมือประเมินตางๆ เชน Singapore Quality
Award (SQA), ISO9000, 6 Sigma เปนต*น ซึ่งมิติการเปลี่ยนแปลงทั้งด*าน people และ system นั้น
ได*ดําเนินการไปพร*อมๆกัน และใช*กลยุทธ5ดําเนินการที่สอดคล*องกับ balanced scorecard นอกจากนี้ ยังได*
เรียนรู*เกี่ยวกับเครื่องมือการประเมินที่เรียกวา Singapore Quality Award (SQA) ซึ่งประกอบด*วย 2 สวนหลักๆ

คือ 1) โครงสร*าง โดยใช*ระบบ 4/3 approach และ 2) กลยุทธ5 ในการสร*างสรรค5คุณคาให*กับประเทศ
โดยสร*างให*สิงคโปร5เปนสัญลักษณ5ของความไว*วางใจ เปนศูนย5กลางของความรู* ธุรกิจ การสื่อสาร การขนสง การ
เสริ ม สร* า งความผู ก พั น และเชื่ อ มโยงวั ฒ นธรรมกั บ ประเทศสิ ง คโปร5 และสร* า งสิ ง คโปร5 ใ ห* เ ปนประเทศ
ที่นาอยู
Civil Service Collage Singapore : CSC เปนหนวยงานราชการที่มีภารกิจด*านการพัฒนา
ทรัพ ยากรบุคคลของสิงคโปร5 ภายใต* Public Service Division : PSD สิ่งที่ ได*เ รียนรู* จาก CSC คื อ
ในการสรรหาและคัดเลือก talent จะพิจารณาจากสมรรถนะหลัก 3 ด*าน เรียกวา AIM คือ Analytical skill
ทักษะการคิดวิเคราะห5 Influencing skill ทักษะการโน*มน*าวใจผู*อื่น และ Motivational skill ทักษะการสร*าง
แรงจู งใจ และ CSC ได* กํ าหนดระบบในการหมุ นเวี ยนงานของกลุ ม talent ออกเปน 2 แนวทาง คื อ
Administrative Service : AS สําหรับกลุม talent ระดับผู*บริหาร โดย PSD กําหนดให*สามารถสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานข*ามกระทรวงได* และ Public Service Leadership Program : PSLP สําหรับกลุม talent ที่มา
จากการคัดเลือกของแตละหนวยงาน กําหนดให*สั่งสมประสบการณ5โดยสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานได*เฉพาะ
ภายในกระทรวงเทานั้น นอกจากนี้ CSC ยังใช*เทคนิคการพัฒนาบุคลากรที่เรียกวา Modulize method คือ การ
สงบุคลากรไปเข*ารั บการอบรมระยะหนึ่ ง แล* วกลั บมาปฏิบัติงาน โดยนําความรู* ที่ได*จากการอบรมมาใช*ในการ
ปฏิบัติงานด*วย เมื่อครบกําหนดระยะเวลาจึงกลับไปเข*ารับการอบรมอีกครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู*ถึงผลและสภาพ
ป2ญหาที่เกิดขึ้นจากการนําความรู*ไปใช*ในบริบทของแตละหนวยงาน
Health Promotion Board : HPB เปนหนวยงานที่มีภารกิจในด*านการเสริมสร*างสุขภาพและ
การปKองกันโรค ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น ได*เรียนรู*ในเรื่องการเตรียมความพร*อมในการ
สืบทอดตําแหนง สําหรับตําแหนงระดับบริหาร โดยการสร*างวัฒนธรรมการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนา
ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง านและเรี ย นรู* สิ่ ง ใหมๆ HPB
มี น โยบายให* บุ ค ลากรมี ก ารหมุ น เวี ย นงาน
โดยต*องสั่งสมประสบการณ5ในงานเดิมที่ทํามาแล*วอยางน*อย 2 ปN สาเหตุที่กําหนดระยะเวลา 2 ปN เนื่องจากปNแรก
เปนปN สํา หรั บการเรี ย นรู* ง าน และปN ที่ สองเปนปN สํา หรั บ การสร* า งผลงาน แตบุ ค ลากรที่ มี สิท ธิ จ ะขอสั บเปลี่ ย น
หมุนเวียนงานได*นั้น ต*องมีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุผลสําเร็จตามเปKาหมายแล*วเทานั้น หากผลการปฏิบัติงานต่ํา
เกณฑ5 ที่กํ า หนด ก็ ไมสามารถขอย* ายงานได* และในการหมุ นเวี ยนงานของตํ า แหนงบริ ห ารนั้ น หากมี การย* า ย
ตําแหนงผู*อํานวยการ ก็จะไมมีการย*ายตําแหนงรองผู*อํานวยการ ทั้งนี้ เพื่อให*เกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน
สํ า หรั บ ตํ าแหนงร ะดั บ ปฏิ บั ติ นั้ น กํ าหนดให* มี โ ปรแกรมการพั ฒนาตา งๆ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การทํางาน และเพื่อเตรียมพร*อมสําหรับเข*าสูตําแหนงบริหารตอไป HPB คัดเลือกกลุม talent โดยพิจารณาจาก 2
องค5 ป ระกอบ คื อ กลุ มผู* ที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านสู ง พิ จ ารณาจากผลงาน การเลื่ อ นเงิ น เดื อ น เปนต* น
และกลุมผู*มีศักยภาพสูง พิจารณาจากคุณลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ คือ ความสามารถในการคิด การทํางานเปน
ทีม และภาวะผู*นํา สําหรับแนวทางในการบริหารจัดการกลุม talent นั้น เปนในทางลับ โดยไมมีการประกาศ
รายชื่อวาใครคือ talent แตจะเห็นได*จาก talent ที่ได*รับการพัฒนาในด*านตางๆ เชน มีการหมุนเวียนงาน การ
มอบหมายงานที่ สําคั ญๆ การให* โ อกาสในการศึ กษาตอ เปนต* น ทั้ ง นี้ สิ่ ง ที่ นาสนใจ คื อ HPB เข* า ใจและให*

ความสํ า คั ญ ตอคุ ณ คาของความเปนมนุ ษ ย5 เนื่ อ งจากอาจมี บ างชวงเวลาที่ ก ลุ ม talent
เหลานี้
มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านไมเปนไปตามเปK า หมายที่ กํ า หนด เชน อาจประสบกั บ ชวงชี วิ ต ที่ ย ากลํ า บาก เจ็ บ ป{ ว ย
หรือคลอดบุตร แตก็ไมใชเหตุที่จะตัดคนเหลานี้ออกจากกลุมของ talent
PASONA Singapore เปนบริษัทญี่ปุ{นที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับรับจัดหาบุคลากรเข*าทํางาน ตั้งแต
ระดั บ ปฏิ บั ติ จ นถึ ง ระดั บ บริ ห าร พนั ก งานจ* า งชั่ ว คราว พนั ก งาน outsource
รวมถึ ง การให* คํ า ปรึ ก ษา
ด* านการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลแกองค5 กรตางๆ สิ่ ง ที่ ได* เรี ยนรู* จากบริ ษั ท PASONA คื อ สถานการณ5 เกี่ ยวกั บ
ตลาดแรงงานในประเทศสิง คโปร5ในป2 จจุบันมี การแขงขันสู งมาก แรงงานตางต* องการทํ า งานในบริ ษัทตางชาติ
ที่ให*ผลตอบแทนสูง ดังนั้น แรงงานที่มีสมรรถนะสูงก็มองหางานใหมๆ อยูเสมอ ป2ญหาแรงงานเริ่มเข*าสูวัยสูงอายุ
การวางแผนทดแทนกําลังคนแทนผู*เกษียณ ป2ญหาองค5ความรู*ที่หายไปพร*อมกับคนเมื่อมีคนลาออกหรือเกษียณ
การธํารงรักษาบุคลากรให*คงอยูในองค5กร รวมถึงการจัดทําเส*นทางความก*าวหน*าในอาชีพ นอกจากนี้ สิ่งที่ได*เรียนรู*
จ า ก บ ริ ษั ท PASONA โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ก า ร ส ร ร ห า บุ ค ล า ก ร คื อ Job
Description
ของตําแหนงต*องมีความชัดเจนวาลักษณะงานที่ทําเปนอยางไร รายงานข*อมูลตอใคร เงินเดือน/ผลตอบแทนเปน
อยางไร เปนต*น เพื่อลดป2ญหาการย*ายงาน และในกระบวนการสรรหาต*องมีความรวดเร็วในการตัดสินใจ เนื่องจาก
ตลาดแรงงานมี ก ารแขงขั น กั น สู ง หากองค5 ก รตั ด สิ น ใจช* า ก็ จ ะทํ า ให* เ สี ย โอกาสในการรั บ บุ ค คลนั้ น
เข*าทํางาน รวมถึงการใช*สื่อ social media เข*ามามีบทบาทให*มากขึ้น ไมเพียงแคในการประกาศรับสมัครงาน
เทานั้ น แตองค5 ก รยั ง สามารถสร* า ง Branding เปนของตั วเอง โดยผานสื่ อ social media ได* อีก ด* ว ย
และสุดท*าย คือ ฐานข*อมูลบุคลากรที่จัดทําขึ้น ต*องมีข*อมูลครบถ*วน มีความละเอียดเพียงพอ และเปนป2จจุบันอยู
เสมอ
3.
การวิ เ คราะห& เ พื่ อ ประยุ ก ต& ใ ช, ป ระเด็ น ความรู, ประสบการณ& จ ากการฝ1 ก อบรมเพื่ อ แก, ไ ขป ญหา
และข,อเสนอแนวทางการจัดการกับปญหาหรือการปรับเลี่ยน
จากสภาพป2ญหาในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมอุทยานแหงชาติ สัตว5ป{า และพันธุ5พืช ที่ได*
กลาวไปแล*วข*างต*น สามารถนําประเด็นที่ได*เรียนรู*จากการศึกษาดูงานมาประยุกต5ในการแก*ไขป2ญหาได* ดังนี้
ป2ญหาเรื่องการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เนื่องจากวัฒนธรรมองค5กรของกรมอุทยานแหงชาติ สัตว5
ป{า และพันธุ5พืช คนในองค5กรมักจะยึดติดกับบุคคลและสถานที่ทํางาน ใครเริ่มต*นทํางานที่ใดก็มักจะทํางานที่เดิม
นั้ น ไ ป จ น เ ก ษี ย ณ ห รื อ ห า ก มี ก า ร ย* า ย ง า น ก็ เ ฉ พ า ะ ผู* ที่ มี เ ห ตุ ผ ล จํ า เ ป น ซึ่ ง มี เ พี ย ง ส ว น น* อ ย
การหมุนเวียนงานจึงถือเปนสิ่งใหม ที่อาจไมได*รับการยอมรับจากคนในองค5กร แตเนื่องจากในปN 2558 ก.พ.
ได*กําหนดคุณสมบัติของผู*ที่จะได*รับแตงตั้งให*ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ (ว17/2558) ต*องมีประสบการณ5ใน
งานที่หลากหลาย ทั้งในตางสายงาน ตางหนวยงาน ตางพื้นที่ หรือ ตางลักษณะงาน ไมน*อยกวาสามอยาง โดย
จะต*องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานอยางละไมน*อยกวา 2 ปN จึงถือเปนโอกาสที่ดีในการสร*างวัฒนธรรมองค5กรขึ้นมา
ใ ห ม คื อ ก า ร สั บ เ ป ลี่ ย น ห มุ น เ วี ย น ง า น โ ด ย ไ ม เ พี ย ง แ ค เ พื่ อ ใ ห* เ ป น ไ ป ต า ม ก ฎ เ ก ณ ฑ5
ของ ก.พ. เทานั้น แตเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข*าราชการในกรมด*วย โดยผู*เขียนมีความเห็นวา สิ่ง

ที่ได*เรียนรู*จาก Health Promotion Board มีความนาสนใจในการนํามาประยุกต5ใช* เนื่องจากมีการกําหนดวา ผู*ที่
จะสามารถใช*สิทธิขอหมุนเวียนงานได*นั้น ต*องทํางานในหน*าที่เดิมมาแล*วอยางน*อย 2 ปN และมีผลการปฏิบัติงานที่
ผานมาบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จตามเปK า หมายแล* ว เทานั้ น หากผลการปฏิ บั ติง านต่ํ า กวาเกณฑ5 ก็ ไ มอาจเปนเหตุ ใ ห* ข อ
หมุนเวียนได* ทั้งนี้ เพื่อเปนการกระตุ*นให*ผู*ปฏิบัติงานมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน เพื่อนําไปสู
โอกาสในการพัฒนาด*านอื่นๆ ตอไป แตควรมีการกําหนดเกณฑ5เพิ่มเติม คือ หากผู*ใดที่ไมเคยมีการหมุนเวียนงาน
เลย เปนระยะเวลา 4 ปN ให*ดําเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานของผู*นั้นทันที เนื่องจากอาจเกิดป2ญหากลุมคนที่ไม
ชอบการเปลี่ยนแปลง หรือผู*ที่ไมกระตือรือร*นในการทํางาน
ป2 ญ หาการสู ญ เสี ย บุ ค ลากรในสายงานสนั บ สนุ น พบวา ป2 ญ หาที่ ทํ า ให* สู ญ เสี ย อั ต รากํ า ลั ง
คือ ไมมีความก*าวหน*าในสายงาน ไมได*รับโอกาสในการเลื่อนตําแหนงสูตําแหนงระดับสูง ผู*เขียนมีความเห็นวา ควร
นําประเด็นที่ได*เรียนรู*จากบริษัท PASONA มาประยุกต5ใช* คือ การจัดทําเส*นทางก*าวหน*าในอาชีพ (Career Path)
ให*ชัดเจน เพื่อให*บุคลากรมองเห็นเส*นทางอาชีพในอนาคตของตนเอง และมีแนวทางในการพัฒนาตนเองในอนาคต
โดยกรมอาจกําหนดในรูปแบบของ milestone ในแตละระดับเพิ่มเติมด*วย
ป2ญหาการวางแผนทดแทนอัตรากําลังในอีก 10 ปNข*างหน*า จากสภาพป2ญหาที่ได*กลาวไปข*างต*น
วา ใน 10 ปNข*างหน*า กรมจะมีอัตราการสูญเสียบุคลากร รวมแล*วกวา 1800 คน ซึ่งสวนใหญเปนตําแหนงระดับ
ผู*บริหารและผู*อํานวยการ ผู*เขียนมีความเห็นวาควรมีการเตรียมความพร*อมเพื่อวางแผนทดแทนกําลังคน ตาม
แนวทางของบริษัท F&N และ Health Promotion Board มาประยุกต5ใช*ในการวางแผนพัฒนา โดยการจัดทํา
แผนการพัฒนาบุคลากรทั้งใน 3 ระดับ คือ ผู*นําระดับต*น ผู*นําระดับกลาง และผู*บริหารระดับสูง โดยต*องเริ่มตั้งแต
ระดับปฏิ บัติ โดยการสับ เปลี่ยนหมุนเวียนงานให* มีก ารสั่ งสมประสบการณ5 เพื่ อเตรี ยมความพร*อมในการเข* า สู
ตําแหนงระดับสูง สําหรับตําแหนงผู*นําระดับกลาง และผู*บริหารระดับสูง จะมีการหมุนเวียนทุกๆ 2 ปN เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
สํ า หรั บ ประเด็ น อื่ น ๆ ที่ ผู* เ ขี ย นเห็ น วามี ป ระโยชน5 แ ละสมควรนํ า มาจั ด ทํ า เปนข* อ เสนอการ
เปลี่ยนแปลง ตามที่บริษัท PASONA ได*ให*ข*อเสนอแนะไว* คือ การจัดทําฐานข*อมูลบุคลากรของกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตว5ป{า และพันธุ5พืช ที่มีความครบถ*วนและสมบูรณ5 ซึ่งข*อมูลเหลานี้จะเปนประโยชน5อยางยิ่งตอการ
บริ หารทรั พ ยากรบุ คคล เชน เปนข* อมู ลประกอบการเลื่อ นตําแหนง การจัดทํ า แผนพัฒ นารายบุ คคล การย* า ย
หมุนเวียนงาน เปนต*น นอกจากนี้ กรมอุทยานแหงชาติ สัตว5ป{า และพันธุ5พืช ควรสร*าง Branding ของตนเอง โดย
มุ งเน* น ไปที่ ภ ารกิ จ ด* า นการอนุ รั ก ษ5 รวมกั บ การปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ5 ท รั พ ยากรธรรมชาติ
เพื่อดึงดูดให*บุคลากรรุนใหมอยากเข*าไปทํางาน เปนสวนหนึ่งของกรม โดยใช*สื่อ Social media ให*เปนประโยชน5
และผานทางการสื่อสารภายในองค5กร
4. บทสรุป
การพัฒ นาคน คือ การพัฒนาองค5กร เนื่องจากทรัพ ยากรมนุษ ย5เปนกลไกการดํ าเนินงานของ
องค5กรตั้งแตแรกเริ่มจนนําไปสูผลผลิต ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จแกองค5การ การบริหารทรัพยากรมนุษย5ในป2จจุบัน

ต*องใช*ทั้งแนวคิด "การจัดคนให*เหมาะสมกับงาน " ซึ่งเปนแนวคิดเรื่อง HRM รวมกับ "มนุษย5ทุกคนมีศักยภาพที่จะ
ได* รับ การพั ฒ นา" ซึ่ ง เปนแนวคิ ดเรื่ อ ง HRD เพื่ อให* สามารถบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย5 ให* เกิ ดประโยชน5สูง สุด มี
ประสิทธิภาพ และกอให*เกิดประสิทธิผลแกองค5กร

การสร,างกําลังคนคุณภาพ (Talent)
กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมใน 2 ทศวรรษ
มัญชุพร กาญจนฤกษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม
1. บทนําและสภาพปญหา
โลกยุคไร*พรมแดนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้ นมากมาย ตามบริบทการเปลี่ยนแปลงด*านเศรษฐกิจสังคม
ตลอดจนแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และการทยอยหายไปของคนทํางานรุน Baby Boomers ความแตกตางของ
คนทํางานที่เพิ่มขึ้นทั้งในเรื่องอายุ เพศ สายงาน ระดับ ตํา แหนง และเชื้อ ชาติ ทั้ง นี้ ตางมีนัยสําคัญตอแนวโน*ม
การเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะสงผลกระทบตอเงื่อนไขการพัฒนาประเทศในอนาคต ในขณะที่ประเทศไทยยังคงต*อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ทั้งที่เปนโอกาสและอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ จึงต*องมีการเตรียมความ
พร*อมในด*านกําลังคน และระบบการบริหารจัดการภายในองค5กรให*มีความสอดคล*องสามารถปรับตัวพร*อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด*านทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมโลกที่มีแนวโน*ม
ป2ญหาโลกร*อน ภาวะภัยธรรมชาติ และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมที่เพิ่มมากขึ้น อัน
จะเปนภัยคุกคามที่ต*องปรับทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม ให*สามารถสร*างความ
มั่นคงทางฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อพร*อมรับผลกระทบอาจเกิดขึ้นในอนาคต
การบริหารกําลังคนของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมในป2จจุบันพบวา
คุณลั กษณะเชิงประชากรของกํ าลั งคนกํ าลั ง ประสบกับ ป2ญหาจากการเกษียณอายุ ราชการของกําลั งคนภายใน
หนวยงานที่มีแนวโน*มสูงขึ้น (ป2จจุบันมีอายุเฉลี่ย 45 ปN) ซึ่งเปนเครื่องบงชี้วา ตอไปในระยะ 20 ปN ข*างหน*าจะสูญเสีย
กําลังคนจากการเกษียณอายุราชการ ถึงร*อยละ 20 ในจํานวนผู*เกษียณดังกลาวสวนใหญจะเปนผู*ดํารงตําแหนงที่
เปนสายงานหลักของหนวยงาน และเปนผู*ที่มีความรู* ความสามารถ และประสบการณ5 ในขณะที่การสรรหาคนมา
ดํารงตําแหนงกําลังประสบกับป2ญหาที่หนักหนวงในป2จจุบัน คือ กําลังคนรุนใหมไมเห็นวาราชการเปน Employer
of choice ในขณะที่กําลังคนที่มีอยูก็ไมสามารถดึงดูดและรักษาไว*ซึ่งกําลังคนเกง คนดี และมีจิตสาธารณะไว*ในระบบ
ราชการไว*ได* ประกอบกับมาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐมิให*เพิ่มจํานวนบุคลากรในภาครัฐ ในขณะที่แนวโน*มป2ญหา
ทางด*านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมที่นับวันมีแตจะเพิ่มขึ้น อันจะเห็นได*จากการวิเคราะห5ข*อมูลและระดมความ
คิดเห็นนักวิชาการในการยกรางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)
พบวา ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนําไปใช*ในการพัฒ นาประเทศจํานวนมากจนกอให*เกิดความเสื่อมโทรมอยาง
ตอเนื่อง และเกิดป2ญหาความขัดแย*งในการใช*ประโยชน5จากทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ดังจะเห็นได*จากพื้นที่ป{าลดลงจากปN
2504 จํานวน 171.2 ล*านไร คิดเปนร*อยละ 53.33 ของพื้นที่ป{าทั้งหมดเหลือเพียง 102 ล*านไร คิดเปนร*อยละ 31.6

ในปN 2556 สภาพป{าชายเลนและนิเวศชายฝ2–งถูกทําลาย ทรัพยากรน้ําใน 25 ลุมน้ําหลัก ยังไมสามารถจัดสรรได*ตาม
ต*องการ แม*วาปริมาณน้ําทาธรรมชาติสวนใหญ
จะยังมีศักยภาพในการพัฒนาแหลงน้ําได*ถึงจํานวน 102,140
ล*านลูกบาศก5เมตร และแหลงน้ําบาดาลยังมีปริมาตรเก็บกักในชั้นใต*ดิน รวมประมาณ 1.13 ล*านลูกบาศก5เมตร ซึ่ง
สามารถนํามาพัฒนาใช*ประโยชน5ก็ตาม รวมทั้งป2ญหามลพิษทางอากาศ ภัยธรรมชาติจากอุทกภัยมีความถี่รุนแรงมาก
ขึ้นอันเปนผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทําให*อุณหภูมิโลกแปรปรวนร*อนขึ้น แห*ง
แล*งยาวนาน ฝนขาดชวง ฤดูกาลเปลี่ยน ป{าไม*เสื่อมโทรม แหลงน้ําขาดแคลน ผลผลิตการเกษตรลดลง สูญเสียระบบ
นิเวศ
จากปรากฏการณ5ดังกลาว เปนเหตุให*สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมใน
ฐานะที่ เปนศูนย5ก ลางในการบริ หารจั ดการทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล* อมของประเทศ จํา เปนต* องปรั บ
ยุทธศาสตร5บทบาทภารกิจให*สอดคล* องกับกรอบแนวทางการพัฒ นาประเทศไทยในอนาคตรอบ 20 ปN เพื่อให*
เปนไปตามแนวทางที่กําหนดไว*ในยุทธศาสตร5ชาติ จึงได*แปลงแผนไปสูการปฏิบัติให*เปนรูปธรรม โดยเฉพาะการ
แก* ป2 ญหาในด* านการบริ หารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล* อม ซึ่ งกํ าหนดไว* ในยุ ทธศาสตร5 ที่ 5 วาด* วย
ยุทธศาสตร5การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล*อม (Green Growth) โดยมีเปKาหมายเพื่อลดภาวะ
เรือนกระจกในภาคเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่ป{าไม*ให*ได*ร*อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด (128 ล*านไร) ด*วยแนวทางการ
พัฒนา การใช*พลังงานเปนมิตรสิ่งแวดล*อม การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล*อม ให*
สอดคล*องกับนโยบายรัฐบาล ที่มุงเน*นการสร*างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม โดยทําคูขนานไป
กับยุทธศาสตร5ที่ 6 วาด*วย ยุทธศาสตร5ด*านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเน*นการ
บริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ การปรับปรุง บทบาท ภารกิจ
โครงสร*างหนวยงานภาครัฐ การสร*างความโปรงใส และพัฒนาบุคลากรให*มีความเปนมืออาชีพ
จึงนับได*วา เปนความท*าทายที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม ซึ่งมีพันธกิจเกี่ยวกับ
การบริ ห ารจั ดการทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล* อม มี ค วามจํ า เปนต* องปรั บยุ ทธศาสตร5 ในด* า นการบริ หาร
กําลังคนที่มีอยูในป2จจุบันให*เปนผู*ที่มีศักยภาพสูงสุด (Talent) เพื่อให*สามารถขับเคลื่อนภารกิจได*อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ*มคา โดยการ “บริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ” ให*เปนผู*ที่มีศักยภาพและสามารถทํางานได*อยางมี
ประสิทธิภาพสูง
2. แนวคิดจากการอบรมและศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร&
จากการอบรมและศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร5 เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ในองค5กรภาครัฐและ
เอกชน ได* สะท* อนให* เห็ นถึงความเหมื อนและสอดคล*องกั นกั บ แนวทางปฏิ บั ติในการพั ฒ นากํ าลัง คนภาครั ฐใน
ประเทศไทยดั งจะเห็ นได*จาก การพั ฒนาทรั พยากรบุ คคลของวิทยาลัยข* าราชการพลเรื อนประเทศสิ งคโปร5มี กรอบ
กระบวนการบริหารบุคคลเริ่มจาก การสรรหา การบริหารผลการปฏิบัติงานที่เริ่มจากการวางแผน การควบคุม การ
ประเมิน การฝYกอบรมและพัฒนา การให*รางวัลและการยอมรับ การเลื่อนตําแหนง การพัฒนาบุคลากร ที่มี
ศักยภาพสูง (Talent management) ซึ่งเปนที่นาสังเกตวาในระบบราชการสิงคโปร5 กลุมศักยภาพสูง ที่ผาน
การประเมินผลงานที่จะได*เลื่อนตําแหนงสูงขึ้น จะได*รับการสงเสริมเติบโตทางการบริหารข*ามหนวยงาน ตาง

กระทรวงได* และมีบทบาทในการพัฒนากําลังคนที่คุณภาพสูง โดยการเปนศูนย5กลางในการผลิตคนในด*านตางๆ เพื่อ
เตรียมความพร*อมบุคลากรเข*าสูระบบราชการ (Talent Hub) ในอนาคต
สําหรับภาคเอกชนในสิงคโปร5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล หนวยงานประเภท บริษัท และมหาวิทยาลัย ให*
ความสํ า คัญกั บมากกั บการบริห ารกํ า ลัง คนคุ ณภาพและการสืบ ทอดตํ าแหนง (Talent management &
succession plan) ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจของบริษัท Fraser & Neave Group (F&N) คือ หลังการสรรหา
บุคลากรที่มีคุณภาพได*แล*ว จะมีการระบุตําแหนงที่สําคัญ การวางแผนอัตรากําลังจะมีการคาดการณ5ตําแหนงวาง
ลวงหน* าในอนาคตไว* เปนระยะเวลา 3 ปN ทั้งนี้ เพื่ อเตรี ยมการวางแผนการคั ดเลือกและพั ฒนาคนในตํ าแหนงที่
ต*องการสูเส*นทางความก*าวหน*า (Career Path) และสืบทอดตําแหนง (succession plan) ตอไป
สวนหนวยงาน Health Promotion Board (HPB) จะให*น้ําหนักกับการเตรียมความพร*อมในการสืบ
ทอดตําแหนง เพื่อสร*างกลุมคนเกงทดแทนผู*เกษียณอายุในอนาคต โดยแบงเปน ระดับบริหาร (Higher Level) โดย
การสร*างวัฒนธรรมการหมุนเวียนงานให*คนโยกย*ายได*ในเวลา 2 ปN โดยในปNแรกเปนการเรียนรู*งาน สวนในปNที่
สองจะเปนการสร*างผลงาน สวนในระดับปฏิบัติการ ( Lower Level) จะสร*างโปรแกรมการพัฒนา ที่หลากหลาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจากการฝYกอบรมอยางเปนทางการและการเรียนรู*จากการปฏิบัติจริง (On The
Job Training) รวมทั้ง การค*นหาและคัดเลือกคนเกงในองค5กรโดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผู*มีผลการปฏิบัติงานสูง
(High Performance) จะพิจารณาจากผลงานเปนเกณฑ5ในการเลื่อ นเงินเดือ น โบนัส สวนผู*มีศัก ยภาพสูง
(High Potential) จะพิจารณาจากคุณลักษณะ ความสามารถในการคิดเชิงระบบ ยุทธศาสตร5 การแก*ป2ญหา การ
ทํา งานเปนที มและการเปนผู*นํา ซึ่ งจุ ดเดนของหนวยงานนี้ อ ยู ที่ แนวทางการบริห ารคนเกง (Talent) จะมีก าร
ดําเนินการในทางลับที่เรียกวา Secret Program โดยผู*บริหารและทีม HR ตอการให*โอกาสในการพัฒนาแกกลุมคน
ที่มีศักยภาพสูงมากกวาคนทั่วไปในองค5กร เชน การฝYกอบรม การให*ทุนศึกษาตอตางประเทศ ความก*าวหน*าอาชีพ
โดยไมเปˆดเผย สําหรับทางด*านมหาวิทยาลัยของสิงคโปร5 Nanyang Technological University มีจุดเดนที่การ
พัฒ นาคนเพื ่อ ให*เ กิด นวัต กรรมใหม (รวมทั ้ง ความคิด และวัฒ นธรรมองค5ก รใหม) ขึ ้น ด*ว ยวิธ ี Work
Improvement Team (WITs) ซึ่งจะเน*นการรวมตัวของข*าราชการจากหลากหลายสาขามารวมกันกําหนดแนว
ทางการแก*ป2ญหาหรือพัฒนางานสรรสร*างสิ่งใหมให*แกระบบราชการ ตลอดจนมีสวนสนับสนุนการสร*างนักศึกษา
กลุมผู*มีศักยภาพสูงให*แกหนวยงานภาคราชการ ซึ่งการสรรหา Talent จะใช*วิธีการให*ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
เพื่อเตรียมความพร*อมในการเข*ามาทํางานในระบบราชการเปนระยะเวลา 4 - 6 ปN
3. การวิเคราะห&และประยุกต&ขับเคลื่อนงาน
จากการวิเคราะห5ป2ญหาที่เกิดขึ้น พบวา การที่สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล*อมและหนวยงานในสังกัด อาทิเชน กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมป{าไม* กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตว5ป{าและพันธุ5พืช กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรชายฝ2–ง ฯลฯ ในป2จจุบันยัง ขาดแคลนบุคลากร
เพื่อรองรับภารกิจตามนโยบายรัฐบาลที่กําหนดเปนยุทธศาสตร5ชาติ 20 ปN ที่เรงรัดให*หนวยงานที่เกี่ยวข*องแปลง
นโยบายไปสูการปฏิบัติให*เปนรูปธรรม ในการนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม จึง
จัดทําแผนยุทธศาสตร5กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม พ.ศ. 2559 – 2564 ขึ้น เพื่อใช*เปนแนวทางใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมให*เปนไปในทิศทางเดียวกันเกิดการบูรณาการทั้งกิจกรรม
งบประมาณและการพัฒนากําลังคนไปพร*อมๆ กัน

แนวทางในการแก*ป2ญหาดังกลาวข*างต*น ควรมีการดําเนินการเตรียมความพร*อมในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรที่เปนคนเกง และดี (Talent) จากหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม
มารวมกันจัดทําแผนอัตรากําลังในภาพรวมของหนวยงาน โดยจัดตั้งเปน “ศูนย&กลางการบริหารกําลังคนคุณภาพ
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม” (Talent Hub) โดยมีการประสานการบูรณาการกําลังคน
คุณภาพจากทุกหนวยงานในสังกัดมาทําหน*าที่เปนกลุมคลังสมอง (Talent Pool) เพื่อสรรหา พัฒนาบุคลากร รวมถึง
การบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากการวางแผน การควบคุม การประเมิน การฝYกอบรมและพัฒนา การให*รางวัล
และการยอมรับ การเลื่อนตําแหนง การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent management) ทั้งกลุมระดับ
บริหาร/เชี่ยวชาญ และระดับปฏิบัติการให*มีเส*นทางความก*าวหน*า (Career Path) และสามารถสืบทอดตําแหนง
วางในอนาคต
สําหรับวิธีการบริหารกําลังคนคุณภาพสูงเพื่อรองรับภารกิจของกระทรวงฯ ที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ดําเนินการได*
โดยเน*นการพัฒนาบุคลากรสองระดับ คือ ระดับบริหาร/เชี่ยวชาญ และระดับปฏิบัติการ ในระดับบริหาร/เชี่ยวชาญ
จะทําการพัฒนากลุมผู*มีศักยภาพสูง (High Potential) ซึ่งเปนผู*บริหารระดับต*น/ผู*เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจาก
คุณลักษณะ ความรู* ความสามารถในการคิดเชิงระบบ ยุทธศาสตร5 การแก*ป2ญหา การทํางานเปนทีมและการเปนผู*นํา
ขององค5กร มาเข*ารับการพัฒนาจากสถาบันพัฒนาข*าราชการ สํานักงาน ก.พ. รวมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศและ
ตางประเทศ ในการให*ทุนสนับสนุนพัฒนาบุคลากรภาพสูงด*านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมในสาขาที่
ขาดแคลน
สวนในระดับปฏิบัติการ ( Lower Level) ดําเนินการได*โดยการสร*างโปรแกรมการพัฒนาที่หลากหลายเพื่อ
เพิ่มประสิท ธิภ าพการปฏิบัติง านจากการฝYก อบรมอยางเปนทางการ และการเรีย นรู*จากการปฏิบัติจริง (On
The Job Training) โดยกลุมคลังสมอง (Talent Pool) ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล*อม จะทําหน*าที่ในการคัดสรรบุคลากรภายในสํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมและ
หนวยงานในสั ง กั ดมาเข* า รั บ การอบรมตามหลั ก สู ตรตางๆ จากสถาบั นพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ คคลของสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ หรือที่หนวยงานในสังกัดจัดทําขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุมศักยภาพทั่วไป
ตามความต*องการ อีกกลุมหนึ่งซึ่งเปนบุคลากรปฏิบัติการที่มีศักยภาพสูงมากของหนวยงาน จะได*รับการอบรม
พัฒนาและทุนจากสํานักงาน ก.พ. นอกจากนี้ยังมีกลุมเตรียมพร*อมบุคลากรศักยภาพสูงมาก ซึ่งหนวยงานมีเปKาหมาย
หลักที่จะทําบันทึกข*อตกลงกับสถาบันการศึกษาชั้นนําในประเทศและตางประเทศ เพื่อจะคัดสรรนักศึกษา และสนับสนุน
ในการให* ทุ นในการผลิ ตบุ คลากรคุ ณภาพสู งในสาขาทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล* อมปK อนให* แ กสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม เพื่อเปนการเตรียมความพร*อมให*หนวยงานได*บุคลากรมืออาชีพ
รุนใหมทดแทนคนรุนเกาที่พ*นจากราชการ สอดรับกับนโยบายรัฐที่ให*คงกําลังคนภาครัฐ แตองค5กรราชการไทย
ต*องเล็กแตคนมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง
4. บทสรุป
การดําเนินการสร*างคนเกง และดี เพื่อปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร5ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล*อม พ.ศ. 2559 – 2564 ให*ประสบความสําเร็จได*นั้นต*องอาศัยการบูรณาการรวมกันของบุคลากร ที่มี
ศักยภาพสูงระหวางหนวยงานภายในสังกัด โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมตัวของกลุมคนกําลังคุณภาพจากหลายสาขามา

รวมกั น กํ า หนดแนวทางในการแก* ป 2 ญ หาหรื อ พั ฒ นางาน สรรสร* า งสิ ่ ง ใหมให* ก ั บ หนวยงานสํ า นัก งาน
ปลัดกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม จําเปนต*องอาศัยหลักการที่สําคัญ 3 R คือ 1) Rethink การ
ทบทวนความคิด เพื่อให*เกิดการริเริ่มและสร*างสรรค5แนวคิดใหมๆ 2) Re Practice การทบทวนการปฏิบัติงาน
เพื่อให*เกิดการสร*างกระบวนการใหม และ 3) Re Innovate การทบทวนนวัตกรรมใหม เพื่อให*เกิดการสร*างคานิยม
และวัฒนธรรมองค5กรใหม เพื่อให*การขับเคลื่อนงานในฐานะที่เปนศูนย5กลางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล*อมให*ประสบความสําเร็จ และเปนไปตามแนวทางตามยุทธศาสตร5ชาติใน 2 ทศวรรษให*เกิดความ “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน”

การบริหารจัดการกลุ8มผู,มศี ักยภาพสูง (Talent Management)
ให,มีความเป4นมืออาชีพในการพัฒนาระบบราชการ

เยาวลักษณ อนันตรักษ
นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
สํานักงาน ก.พ.ร.

1. บทนํา/สภาพปจจุบัน/สภาพปญหา

บทนํา
สํานักงาน ก.พ.ร. เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาระบบราชการ ทําหน*าที่สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการเสนอแนะและให*คําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐ
อยางอื่น ซึ่งรวมถึงโครงสร*างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม คาตอบแทน
และวิธีปฏิบัติราชการอื่น ให*เปนไปตามเจตนารมณ5ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2545 และ พระราช
กฤษฎีกาวาด*วยหลักเกณฑ5และวิธีการบริหารกิจการบ*านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งเปนภารกิจที่มีขอบขายกว*างขวาง ครอบคลุมการ
พัฒนาระบบราชการในทุกด*าน รวมทั้ง ต*องดําเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ตามพระราชกฤษฎีกาวาด*วยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และ
งานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาด*วยการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548
สภาพข*อเท็จจริง
ป2จจุบันระบบราชการได*มีการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม และมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของประชาชนในระดับ
หนึ่ง เปนผลให*สวนราชการเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงให*ความสําคัญกับการพัฒนา
บุคลากรรุนใหม สร*างทัศนคติ คานิยมการทํางานที่ถูกต*อง รวมทั้ง จัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ให*เหมาะสม เชน การ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนงาน การพัฒนาองค5ความรู* การสื่อสารเพื่อสร*างความรู*ความเข*าใจ การทํางานเปนทีม การพัฒนา
ตนเองให*เปนผู*ปฏิบัติงานที่มีความรู*ความสามารถ (Knowledge Workers) มีขีดสมรรถนะ (competencies) ตรงตามเงื่อนไขที่จําเปน
ทํางาน และมุงเน*นให*บุคลากรในองค5กรเปนหลักในการขับเคลื่อนยุทศาสตร5ของหนวยงาน เพื่อให*องค5กรก*าวไปสูองค5กรที่มุงสูความ
เปนเลิศ (Intelligence Organization) และสอดคล*องตอการเปลี่ยนแปลงในยุคลาภิวัฒน5ได*อยางรวดเร็ว และคลองตัว

สภาพป2ญหา
ในการที่จะขับเคลื่อนภารกิจหลักของสํานักงาน ก.พ.ร. ให*เกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรมได*นั้น ต*องอาศัย

คน ซึ่งเปนตัวหลักที่สําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ เมื่อมีการนําระบบบริหารงานสมัยใหมมาใช* โดยยึดหลักธรรมภิบาลหรือการ
บริหารกิจการบ*านเมืองที่ดี จึงจําเปนต*องมีการปรับคน ให*เข*ากับแนวทางใหม โดยทําได*สองทาง คือ การปรับข*าราชการที่มีอยูให*
เปลี่ยนวัฒนธรรม เปลี่ยนแนวทางในการทํางาน ซึ่งสามารถทําได*แตต*องใช*เวลา และอีกแนวทางหนึ่ง คือ การนําคนรุนใหมเข*าสู
ระบบราชการมีความคิดใหม ทัศนคติใหม วัฒนธรรมใหม ให*เปนผู*นําการเปลี่ยนแปลง ชวยขับเคลื่อนองค5กรและคนเดิมที่มีอยูให*
เข*ากับแนวทางใหมในการปฏิรูประบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได*จัดให*มีโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม ขึ้น
เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู*ความสามารถ และสมรรถนะสูงเข*ารับราชการ โดยมีเปKาหมายในการพัฒนา นปร. ให*เปน
ผู*นําการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานภาครัฐที่มีความสามารถในการเปนนักคิดที่วิสัยทัศน5 นักพัฒนาและวางแผน นักปฏิบัติ ได*อยาง
สมดุล มีความสามารถในการเปนผู*นําการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด*านความคิด ด*านวิชาการ และด*านการบริหารจัดการ
องค5การ
จากการที่ สํ า นั ก ง าน ก.พ.ร. เปนผู* ดํ า เนิ น โครง การดั ง กลาว ทํ า ใ ห* ร ะบบราชการได* เ กิ ด
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมเข*าสูระบบราชการเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปN ซึ่งในป2จจุบัน มี นปร.ทั้งหมด 10 รุน และได*จัดสรร เข*าสู
ระบบราชการแล*วจํานวน 8 รุน ทั้งนี้ยังอยูในโครงการอีก จํานวน 2 รุน (รุน 9-10)สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหนวยงานหลักในการ
พัฒนาระบบราชการ เมื่อมีการสรรหาและคัดเลือกข*าราชที่มีศักยภาพสูงเข*ามา ก็ควรที่จะสงเสริม พัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อให*
นปร. เปน Change Agent ที่แข็งแกรง และมีความเปนมืออาชีพในการพัฒนาระบบราชการ มีศัพยภาพพร*อมในการที่จะพัฒนาตนเอง
ภายหลังสิ้นสุดโครงการเพื่อนําความรู*ที่ได*รับกลับมาเผยแพรและพัฒ นางานของสํานักงาน ก.พ.ร. ให*เกิดนวัตกรรมใหมๆในการ
พัฒนาระบบราชการ เกิดประโยชน5สูงสุดตอระบบราชการและประเทศชาติ
๒. ประเด็นความรู,ประสบการณ&ที่ได,รับจากการฝ1กอบรมที่นํามาใช,เพื่อการแก,ไขปญหา
การเรียนรู*จากการที่ได*เข*าอบรมภายในประเทศและเดินทางไปศึกษาดูงานในหนวยงานที่เปนตัวอยางที่เปน
เลิศ (Best Practices) ของหนวยงานภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน ณ ประเทศสิงคโปร5 ได*ความรู*และประสบการณ5เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย5 การสงเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนการศึกษา และมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย5อยางเปนระบบ ให*
ความสําคัญตั้งแตการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลากร การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการบริหารผู*มีศักยภาพสูง ของประเทศ
สิงคโปร5
PASONA ได*กลาวถึงสิ่งที่ต*องให*ความสําคัญเปนอันดับแรกของกระบวนการสรรหา คือ Job Description

ที่
จะต*องระบุรายละเอียดให*ชัดเจนวาลักษณะของงานที่ทําเปนอยางไร มีสายการบังคับบัญชาแบบใด เงินเดือนและผลตอบแทนเปน
อยางไร เพื่อมีเปKาหมายให*พนักงานมีความเข*าใจในภารกิจขององค5กร และตัดสินใจเข*าสูองค5กร และเมือมีการดําเนินการสรรหา
ควรมีความรวดเร็วในการตัดสินใจ/สั่งการ เพื่อไมให*เสียโอกาสจากกลุมเปKาหมายที่ต*องการ ในยุคป2จจุบันตลาดแรงงานมีการแขงขัน

ที่สูงขึ้น ภาคธุรกิจและภาครัฐบาลมีการแขงขันกันในการพยามที่จะจ*างแรงงานผู*ที่มีศักยภาพสูง (Competitive Market to Hire Good
Talent) ทําให*ผู*ที่มีศักยภาพสูง Talent มีตัวเลือกเยอะในการเข*าทํางาน
Health Promotion Board

มีแนวคิดในการพัฒนาคนเกงขององค5กร (Talent

Management) เพื่อเตรียมความ

พร*อมการบริหารจัดการและพัฒนาสูตําแหนงผู*บริหารในอนาคต โดยมองวาคนกลุมนี้ควรที่จะได*รับโอกาสในการพัฒนามากกวาคน
ทั่วไป เชน การฝYกอบรม การพัฒนาภาวะผู*นํา การพัฒนาความก*าวหน*าในอาชีพ การหมุนเวียนงาน การมอบหมายงานโครงการที่
สําคัญ และการให*ทุนการศึกษาตอตางประเทศอยางเต็มจํานวน และเน*นการรักษาคนเกงให*อยูกับองค5กร โดยมีการพิจารณาให*
คาตอบแทนและรางวัลที่จูงใจกวาคนทั่วไป และดูแลใสใจคนเกงให*มีความสุขในการทํางานให*กับองค5กร
Civil Service College Singapore : CSC ซึ่งเปนสถาบันหลักในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มีความเชื่อวา ในเรื่อง

ของการฝYกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) ทุกคนมีความสามารถที่จะได*รับการพัฒนาจนถึงที่สุด การอบรมจะ
สร*างวัฒนธรรมการเรียนรู*อยางตอเนื่อง เพื่อสร*างการให*บริการภาครัฐที่มีความสามารถ มีนวัตกรรมและก*าวไปข*างหน*า หลักในการ
อบรมต*องเปนความรวมมือระหวางผู*บังคับบัญชาและผู*ใต*บังคับบัญชา และเปนการตอบสนองความต*องการของตัวบุคคลและ
องค5กร และเปนการรวบรวมงานโครงการที่สําคัญ ความผูกพัน การศึกษาเรียนรู*และการเรียนรู*จากการปฏิบัติงานจริง
และ CSC ได*นําการหมุนเวียนงานมาใช*เปนเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการพัฒนากลุมผู*มีศักยภาพสูงและกระบวนการเลื่อนตําแหนง
(Promotion) ซึ่งมีสโลแกนคือ “One

Career, Infinite Opportunities”

โดยสงเสริมให*คนมีโอกาสในการทางานที่หลากหลายด*วยการ

หมุนเวียนโยกย*ายงานข*ามกระทรวงหรือหนวยงานภายในกระทรวงเดียวกันเพื่อสั่งสมประสบการณ5ความรู*ในงาน ซึ่งจะทําให*
บุคลากรมีทางเลือกมากขึ้นในเส*นทางอาชีพ มีความคลองตัวระหวางเส*นทางอาชีพ และมีเส*นทางอาชีพสูความสําเร็จมากขึ้นใน
อนาคต โดยมีป2จจัยในการคัดเลือกกลุมผู*มีศักยภาพสูงจากสมรรถนะหลักที่สําคัญ ได*แก ทักษะในการวิเคราะห5 (Analytical

Skill)

ทักษะในการทํางานรวมกับผู*อื่น (Influencing Skill) และทักษะในการสร*างแรงจูงใจ (Motivational Skill)
Health Promotion Board Singapore : HPB สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพ

ได*สร*างวัฒนธรรมการ

หมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวและการเรียนรู*สิ่งใหมของคนในองค5กร ซึ่งมีนโยบายให*คนสามารถโยกย*ายหรือ
หมุนเวียนงานได* โดยกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสมไว* 2 ปN เนื่องจากมองวาปNแรกเปนปNแหงการเรียนรู*งาน และปNที่
สองเปนปNแหงการสร*างผลงาน โดยต*องปฏิบัติงานให*บรรลุเปKาหมายของตําแหนงนั้นกอนจึงจะขอสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานได* ซึ่ง
ลักษณะของการหมุนเวียนงานจะเปนการหมุนเวียนในกลุมงานที่มีลักษณะคล*ายคลึงกัน (Job Family) เพื่อไมให*คนเกิดความเครียด
ในบางกรณีหากผู*นั้นเปนผู*ที่มีศักยภาพสูงก็สามารถที่จะหมุนเวียนหรือโยกย*ายข*ามสายงานได* โดยการค*นหาและคัดเลือกคนเกง
ขององค5กรเพื่อนําไปพัฒนาจะพิจารณาจาก 2 ป2จจัยที่สาคัญ ได*แก ผู*มีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance) และผู*มีศักยภาพสูง
(High Potential) ซึ่งประกอบด*วยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความสามารถในการคิด (Ability to think) ความสามารถในการทางานเปน
ทีม (Ability to work in team) และความสามารถในการเปนผู*นา (Ability to lead people)
บริษัท F&N

(Fraser & Neave Group)

มีแนวทางในการพัฒนากําลังคนคุณภาพและการสืบทอดตําแหนง

(Talent Management & Succession Plan) โดยมีการระบุตําแหนงที่สําคัญขององค5กร รวมทั้งค*นหาคนที่ใชซึ่งมีสมรรถนะที่เหมาะสม

สอดคล*องกับความต*องการขององค5กร (Key Person) โดยป2จจัยที่ใช*ในการเลือก ได*แก ผลการปฏิบัติงาน (Performance) เฉลี่ยย*อนหลัง
3

ปN การประเมินความรู*และทักษะทั่วไป (General

Intelligence Assessment : GIA)

การประเมิน 360 องศา และการประเมินความรู*

ความสามารถโดยคณะกรรมการที่บริษัทแตงตั้ง (Committee) ซึ่งบริษัทจะมีการคาดการณ5ตําแหนงวางลวงหน*าในอนาคตเปน
ระยะเวลา 3 ปN เพื่อเลือกและพัฒนาคนในตาแหนงที่ต*องการ โดยกําหนดแนวทางการฝYกอบรมและพัฒนาโดยใช*อัตราสวนอยูที่
70:20:10 คือ

ร*อยละ 70 เปนการเรียนรู*จากประสบการณ5ตรงในการทํางาน (Learning from Experience) เชน การหมุนเวียนงาน การ

ฝYกอบรมข*ามสายงาน การเรียนรู*จากการปฏิบัติงาน (On the Job Training) การมอบหมายงานที่ท*าทาย ในสวนของร*อยละ 20 เปนการ
เรียนรู*จากบุคลากรในองค5กร ได*แก การแลกเปลี่ยนเรียนรู* การสอนงานและการให*คําปรึกษา (Coaching & Mentoring) และร*อยละ 10
จะเปนการเข*ารวมฝYกอบรม การศึกษาทางไกล การเรียนรู*ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส5 เปนต*น
Nanyang Technological University
World University Rankings NTU

เปนมหาวิทยาลัยในสิงคโปร5ที่เปนอันดับ 2 ของเอเชีย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS

ได*มีระบบการจัดการผู*มีศักยภาพสูง

Talent Management

โดยวิธีการสรรหา Talent โดยการให*

ทุนการศึกษาตั้งแตในระดับปริญญาตรี และเมื่อสําเร็จการศึกษาให*กลับมาทํางานในระบบราชการ 4 – 6 ปN หลังจากนั้น มี 2 ทางเลือก
คือ การทํางานตอในภาคราชการ หรือ การทํางานในภาคเอกชน ซึ่งชองทางการให*ทุนการศึกษาเปนหนึ่งในสามชองทางในการสรร
หา talent เข*าสูระบบราชการในสิงคโปร5 ซึ่งอีก 2 ชองทาง คือ การพัฒนาข*าราชการและการสรรหาบุคคลจากภายนอกเข*ามาสู
ระบบ ในเรื่องของการ Training and Development NTU เปˆดสอนหลักสูตรการพัฒนาบุคคลากรให*มีความรู* ทันสมัย แล*วนําความรู*
ความสามารถมาขับเคลื่อนองค5กร

Key training focus มุงเน*นการฝYกอบรมที่สําคัญเน*นในเรื่องการกํากับดูแลประชาชน การจัดวางผัง

เมืองและการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตให*กับประชากรของสิงคโปร5
๓. การวิเคราะห&เพื่อประยุกต&ใช,ประเด็นความรู, ประสบการณ&จากการฝ1กอบรมเพื่อแก,ไขปญหา และข,อเสนอแนวทางการ
จัดการกับปญหาหรือการปรับเปลี่ยน
จากการที่สํานักงาน ก.พ.ร. เปนผู*ดําเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม นําคนรุนใหมเข*า
สูระบบราชการ การบริหารจั ด การกลุมผู*มีศั กยภาพสูง (Talent Management) พั ฒ นาและรักษาคนเกงให*คงอยูกับองค5กร ก็ มี
ความสําคัญ เพราะ นปร. เปนกลุมหนึ่งที่จัดเปนกลุมผู*มีศักยภาพสูง และเปนป2จจัยที่สําคัญในการขับเคลื่อนองค5กร ให*เข*ากับ
แนวทางใหมในการปฏิรูประบบราชการ เกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม ตามยุทธศาสตร5ของการพัฒนาระบบราชการ และการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม เปนโครงการหนึ่งที่สรรหา คัดเลือก บุคลากรที่มีความรู*
ความสามารถ และมีสมรรถนะสูง เพื่อเข*ารับราชการและพัฒนาอยางเปนระบบ ซึ่งโครงการฯ จะเปˆดรับสมัครผู*เข*ารวมโครงการทั้ง
จากบุคคลผู*สําเร็จการศึกษา บุคคลจากภาคเอกชน หนวยงาน หรือองค5การระหวางประเทศ และข*าราชการ หรือเจ*าหน*าที่ของรัฐ
ประเภทตางๆ เข*ารวมโครงการ โดยผู*สมัครต*องสําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาโทขึ้นไป และผู*ที่จบปริญญาโท ต*องอายุไมเกิน
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ปNบริบูรรณ5 และหากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต*องอายุไมเกิน 35 ปNบริบูรณ5ในวันที่ปˆดรับสมัคร โดยผู*ที่สมัครเข*ารวม

โครงการฯ จะต*องผานการทดสอบความรู*ใน 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู*พื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบข*อเขียนและการทดสอบสภาวะจิตใจและอารมณ5
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมทางบุคคลิกภาพพฤติกรรม เชาวน5อารมณ5 ประกอบด*วย การประเมิน
พฤติกรรมด*วยวิธี Assessment Center และการประเมินบุคคลิกภาพด*วยการสอบสัมภาษณ5
ผู*ที่ได*รับการคัด เลือกเข*ารวมโตรงการฯ จะได*รับการบรรจุให*เข*ารับราชการในตําแหนงนักพัฒนาระบบ
ราชการ สังกัดสํานักงาน ก.พ.ร.
แนวทางการฝYกอบรมและพัฒ นาผู*เข*ารวมโครงการฯ ผู*เ ข*ารับการฝYกอบรมจะได*รับการพัฒ นาทั้งด*าน
วิชาการและฝYกปฏิบัติราชการจริง ทางด*านวิชาการ จะเปนการปรับฐานความรู*ในด*านตางๆ ที่มีความจําเปนและสําคัญสําหรับนัก
บริหารยุคใหม เพื่อให*สอดคล*องกับมิติตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง โดยจะมีการเรียนรู*รวมกันในห*องเรียน
ฟ2งบรรยายจากวิทยากรผู*ทรงคุณวุฒิ อาจเปนข*าราชการระดับสูงหรือผู*บริหารจากภาคเอกชนที่เปนผู*เชี่ยวชาญด*านตางๆ รวมถึงมี
การศึกษาดูงานหนวยงานหรือสถานที่ตางๆ ที่มีความเปนเลิศ และเปนต*นแบบด*านตางๆ
ทางด*านการฝYกปฏิบัติราชการในหนวยงานตางๆ เพื่อให*ผู*เข*ารวมโครงการมีประสบการณ5ในการปฏิบัติงาน
จริงในทุกๆ ด*าน ผู*เข*ารวมโครงการจะได*ปฏิบัติราชการกับผู*บริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐทั้งในและตางประเทศ และ
ผู*บริหารระดับสูงของภาคเอกชน และเอกอัครราชฑูตไทยในตางประเทศ และมีการเรียนรู*ด*วยตนเองเชน การจัดทําผลงานสวนบุล
คล ผลงานกลุม เปนต*น และเมื่อผานการพัฒ นาตามโครงการแล*ว ผู*เข*ารวมโครงการจะได*รับจัดสรรให*ไปปฏิบัติราชการใน
หนวยงานภาครัฐที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร5 ตอไป
จากกระบวนการได*มาซึ่งนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมนั้น ทุกขั้นตอนมีกระบวนการสรรหา คัดเลือก
และการพัฒนาอยางเปนระบบ สงเสริมให*สํานักงาน ก.พ.ร. และสวนราชการได*บุคคลากรที่มีความรู*ความสามารถสูงเข*าสูระบบ
ราชการ
จากที่กลาวมาข*างต*น ผู*เขียนจึงได*นําความรู*และประสบการณ5ที่ได*รับจากการอบรมและศึกษาดูงานใน
ตางประเทศ เพื่อ ขอเสนอแนะแนวคิ ดในการบริหารจั ดการกลุมผู* มีศัก ยภาพสู ง (Talent

Management)

สงเสริมพั ฒ นาความรู*

ความสามารถของ นปร.อยางตอเนื่อง เพื่อให*เปนมืออาชีพในการพัฒนาระบบราชการ และให*เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับระบบ
ราชการ จากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม ดังนี้
1. จัดสรรทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับระบบราชการ

ทั้งในและตางประเทศ

โดยกําหนดหลักเกณฑ5และคุณสมบัติเบื้องต*น ดังนี้ ผู*ที่เข*ารับการสมัครเพื่อคัดเลือก จะต*องเปน นปร. ที่ผานการฝYกอบรมจาก
โครงการ และมีระดับผลการประเมินดีเดน ตลอดการเข*ารวมโครงการ ภายหลังจากจบการศึกษา ต*องชดใช*ทุน ปฏิบัติงานให*กับ
สวนราชการผู*ให*ทุนเปนระยะเวลา 1 เทาของจํานวนปNที่ศึกษาตอ สวนราชการจัดตําแหนงที่สําคัญให*กับ นปร. ที่ได*รับการคัดเลือก
ภายหลังจากสําเร็จการศึกษา ในตําแหนงที่สําคัญทางยุทธศาสตร5ของหนวยงาน หรือ มอบหมายงานโครงการที่สําคัญให*รับผิดชอบ

หรือเปนคณะทํางานนั้นๆ เพื่อให*การให*ทุนดังกลาวเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรมในรูปแบของผลงานทํางาน ผลงานที่แสดง
ออกมาอยางประจักษ5
2.

สงเสริมให*มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางาน เพื่อให*มีประสบการณ5ในการทํางานที่หลากหลาย โดย

การระบุเพิ่มเติมในหลักสูตรของโครงการฯ เพื่อให* นปร. เกิดการเรียนรู*ภารกิจหลักของสํานักงาน ก.พ.ร. และการเปนนักพัฒนา
ระบบราชการเรียนรู*จากผู*เชี่ยวชาญ หัวหน*ากลุมงาน/โครงการ และผู*ปฏิบัติงานตามภารกิจของแตละกอง/สํานัก ที่มีความชํานาญ
และมีประสบการณ5ตรง ในฐานะที่ สํานักงาน ก.พ.ร. เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาระบบราชการโดยการสอนงานและการให*
คําปรึกษา (Coaching & Mentoring) เพื่อที่เรียนรู*วิธีการประสานการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการกับสํานักงาน ก.พ.ร. ให*ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งอาจกําหนดระยะเวลารวมประมาณ 2-3 เดือน กอนการจัดสรรไปสวนราชการ และมีการติดตามประเมินผลการ
เรียนรู* โดยใช*เครื่องมือการประเมิน 360 องศา และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานจากการเรียนรู*เสนอตอสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อ
นําไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร หรือวิธีการทํางานจากมุมมองใหมๆ ของกลุมผู*มีศักยภาพสูงที่เปนคลื่นลูกใหมและเปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาระบบราชการ และการสร*างผู*นําการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานภาครัฐที่เข*มแข็ง
ความคาดหวังสําหรับแนวคิดนี้ เพื่อเปนการสร*างแบรนด5ของความเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม
(นปร) ให*เปนที่รู*จักโดยมีการโปรโมทจากรุนสูรุน และจากคนในสวนราชการสูสังคมของคนรุนใหมที่มองเห็นความสําคัญ ความมี
คุณคาของการเปนข*าราชการ ดึงดูดคนเกงให*รวมงานกับองค5กร และการเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมในโครงการฯ ที่มี
ความสําคัญ มีความภูมิในและมุงมั่นในการที่จะเปน Change

Agent

ให*กับหนวยงานภาครัฐ และเปนความท*าทายที่จะให* นปร. มี

แรงผลักดันที่จะพัฒ นาตนเองตลอดระยะเวลาการอยูในโครงการ เพื่อให*มีผลงานดีเดนและเปนที่ประจักษ5สวนราชการให*การ
ยอมรับและเชื่อมั่นในประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการที่ สํานักงาน ก.พ.ร. มุงมั่นที่จะสร*างกําลังคนที่มีคุณภาพเข*าสูระบบ
ราชการ
4. บทสรุป

เพื่อให*สํานักงาน ก.พ.ร. บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน5ที่กําหนดไว*วา “สงเสริมให*การพัฒนาระบบราชการ
ดําเนินไป อยางตอเนื่อง และบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม” ในภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห5 เสนอแนะนโยบาย ให*คําปรึกษา
แกคณะรัฐมนตรี สวนราชการ และหนวยงานอื่นของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ เพื่อให*ระบบราชการมีความเข*มแข็ง
ทันสมัย สอดรับกับการบริหารภาครัฐแนวใหมที่เน*นเรื่องผลสัมฤทธิ์ของงาน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงควรมีการสรรหาบุคคลากรที่มี
ความรู* ค วามสามารถสู ง เข* า สู องค5 ก รและพั ฒ นากลุ มผู* ที่ มี ศัก ยภาพสู ง ที่ มีอ ยู เดิ ม ให* เ กิ ด ประโยชน5 สู ง สุ ด สงเสริ ม และสร* า ง
ความก*าวหน*าในอาชีพ รักษาคนดี คนเกงให*คงอยูกับองค5กร และเปนการสร*างภาพลักษณ5ที่ดีให*กับองค5กรเพิ่มขึ้น ระบบราชการมี
ความนาเชื่อถือ ประเทศชาติ และประชาชนผู*รับบริการ ให*ความให*ความเชื่อมั่นในระบบราชการที่มีความเข*มแข็ง เพราะระบบ
ราชการมีผู*ที่มีศักยภาพสูงเข*าทํางาน

การเตรียมการด,านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับสภาวะสังคมผู,สูงอายุ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เลิศฤทธิ์ วนะภูติ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ป2จจุบันการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในสังคมโลกมีมากมาย เชน ด*านเทคโนโลยีและการสื่อสารแบบไร*
พรมแดน สภาวะการลาอาณานิคมทางด*านการเงิน โดยเฉพาะคนที่อัตราการเกิดน*อยลงแตแนวโน*มจะมีอายุยืน
มากขึ้นเพราะพัฒนาการทางด*าน แพทย5มีศักยภาพในการรักษามากกวาในอดีต หนวยงานราชการของประเทศไทย
ก็กําลั งประสบป2 ญหาเดียวกั น สํา นักงานปลัดกระทรวงแรงงานเปนอีก หนวยงานหนึ่ ง ที่กํ าลัง จะประสบป2ญหา
สภาวะสังคมผู*สูงอายุ ซึ่งผู*ศึกษาได*ทําการสํารวจข*อมูลข*าราชการที่สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดย
ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้
1. ปN งบประมาณ พ.ศ. 2559 มี จะข* า ราชการประเภทบริ หาร ระดั บสู ง เกษี ยณอายุร าชการ
จํานวน 2 ราย ปNงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข*าราชการประเภทบริ หาร ระดับสู ง เกษียณอายุ ราชการ จํานวน 4 ราย
ปNงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข*าราชการประเภทบริหาร ระดับต*น และตําแหนงประเภทวิชาการ สายงานนิติการ
ตําแหนงนิติกร ระดับทรงคุณวุฒิ เกษียณอายุราชการ จํานวน 3 ราย
2. ระหวางปNงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 ตําแหนงประเภทอํานวยการเกษียณอายุราชการ รวม
59 อัตรา จาก 87 อัตรา คิดเปนร*อ ยละรวม 67.81 โดยจําแนกเปนประเภทอํา นวยการ ระดับสูง จํานวน 43
อัตรา (คิดเปนร*อยละ 60.91) และประเภทอํานวยการ ระดับต*น จํานวน 16 อัตรา (คิดเปนร*อยละ 18.39) ซึ่งถือ
เปนกลุมตําแหนงที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร5ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และกระทรวงแรงงาน และถือ
วาเปนกลุมตําแหนงที่มีการเกษียณอายุราชการสูงที่สุดของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

ประเภทตําแหน8ง
บริหารระดับสูง
บริหารระดับต*น
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
อํานวยการระดับสูง
อํานวยการระดับต*น

2559
2

8
2

ปYงบประมาณ (คน)
2560
2561
2562
4
1
2
8
9
6
3
1
5

2563

6
3

หมายเหตุ ข*อมูลจากศูนย5ข*อมูลทะเบียนประวัติ กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ณ
วันที่ 21 มิถุนายน 2559
10
8

บริหารระดับสูง

6

บริหารระดับต้น

4

วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ

2

อํานวยการระดับสูง

0

อํานวยการระดับต้น
2559

2560

2561

2662

2563

ดังนั้ นหนวยงานการเจ*าหน*า ที่ข องสํา นัก งานปลัดกระทรวงแรงงานจึงต* องให* ความสํา คัญและ
จําเปนในลําดับต* นของการกํ าหนดแผนยุทธศาสตร5เพื่ อการเตรียมการด*านการบริหารทรั พยากรบุคคลเพื่ อรองรั บ
สภาวะสังคมผู*สูงอายุของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเปนกรณีเรงดวน ทั้งในเรื่องของการขาดชวงองค5ความรู*ของผู*
ที่กําลังจะเกษียณอายุราชการ การวางแผนเพื่อสรรหาและบรรจุแตงตั้งข*าราชการขึ้นทดแทน การพัฒนาข*าราชการ
เพื่อให*มีความพร*อมตอการปฏิบัติงานให*สัมฤทธิ์ผลตามภารกิจหน*าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู*ศึกษาได*รับโอกาสในการเข*ารับการฝYกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข*าราชการที่ปฏิบัติงานด*าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (HR Unit) ในประเทศและศึกษาดูงานในตางประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร5 จึง ขอนํา
ผลการศึกษาดังกลาวมาวิเคราะห5เปรียบเทียบและเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข*องเพื่อประโยชน5ตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดังนี้
1. บริษัท FRASER & NEAVE Group : F&N ที่มีการกําหนดเปKาหมายกรอบวิสัยทัศน5ในอีก 4 ปN
ข*างหน*าวา “จะเปนผู*นําการตลาดโดยหลอมรวมจุดแข็ง คูขนานไปกับธุรกิจตางๆ เพื่อเปนผู*นําในอาเซียนอยาง
มั่นคงและยั่งยืน” ภายใต*กลยุทธ5 ๕ ประการ หรือ Health Promotion Board หรือ กระทรวง สาธารณสุขแหง
ประเทศสิงคโปร5 มีการกําหนดวิสัยทัศน5ที่ชัดเจน ต*องตามภารกิจและสามารถเห็นเปKาหมายขององค5กรที่ชัดเจน
คือ “ประเทศแหงประชาชนที่มีสุขภาพดี” ดังนั้นการบริหารงานบุคคลที่ดีต*องมีการวางแผนกลยุทธ5ด*านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อกําหนดเปKาหมาย ทิศทางขององค5กรที่ชัดเจน มุงผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจขององค5กร สร*างการ
รับรู*และมีสวนรวมของบุคลากรในองค5กรไปสูอนาคต รวมทั้งการสร*างเอกลักษณ5 (Brands) ขององค5กร ซึ่งเมื่อมี
การกลาวถึงสามารถนึกรู*ได*ทันทีวาดําเนินภารกิจธุรกิจอะไร
การประเมินผลของบริษัท F&N มีรูปแบบการประเมินที่แตกตางกัน ได*แก ผู*บริหารองค5กร
เน* นผลสํ า เร็จของงานหรื อ คาตัวชี้ วัด ความสํ า เร็ จ ร* อ ยละ 90 และเน* นทั ก ษะสมรรถนะ ร*อ ยละ 10 พนั กงาน
ระดับกลาง เน*นผลสําเร็จของงานหรือคาตัวชี้วัดความสํ าเร็จ ร*อยละ 70 และเน*นทักษะสมรรถนะ ร*อยละ 30

พนั กงานผู* ปฏิ บัติง าน เน* นผลสํ าเร็ จของงาน ร* อยละ 80 และเน* นทั กษะสมรรถนะ ร*อ ยละ 20 ความแตกตาง
ดังกลาวสงผลตอการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
2. การสรรหาและคัดเลือ กที่เน*นคนที่มี คุณภาพและตรงกับงาน ที่มีวิธีการสรรหาหลากหลาย
วิธีการ เชน
- การพิจารณาจากคุณลักษณะ บุคลิกภาพรายบุคคล ให*เหมาะตามงานที่มอบหมาย (การดู
โหวงเฮ*ง : การสรรหาและคัดเลือกของบริษัท ซีพี จํากัด, สมบูรณ5 กุลวิเศษชนะ :หน*า 12) หรือ
- การวางระบบการสรรหาบุคลากรที่ดึงดูดใจของบริษัท Pasona Singapore Pte.Ltd เชน
การสร*างระบบอัตราคาจ*างที่ดึงดูดใจตามสาขาวิชา การจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ที่มีความ
ชัดเจน มีกระบวนการสรรหาที่รวดเร็วเพื่อลดโอกาสการสูญเสียกลุมเปKาหมายที่ต*องการ การมีกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การจ*างงานที่ชัดเจน โปรงใส และเข*าใจงาย เปนต*น หรือ
3. ป2จจัยที่ผลักดันให*เกิดการบริหารจัดการกลุมคนศักยภาพ โดยมุงหวังสะสมคนเกง – คนดีไว*ใน
องค5กร (ทายาท ศรีปลั่ง :หน*า 10) เพื่อปˆดชองวางตางๆ เชน
- ความต*องการลดต*นทุนแรงงานขององค5กรที่ไมเน*นการจ*างพนักงานเปนจํานวนมาก
- ปริมาณของบุคลากรในวัยทํางานน*อยกวาปริมาณผู*สูงอายุ
- ยุคโลกาภิวัฒน5หรือการสื่อสารไร*พรมแดน สงผลให*ผู*บริหารหรือผู*ปฏิบัติงานต*องมีความรอบรู*ใน
ทุกด*านมากขึ้น ต*องทันตอเหตุการณ5 และสามารถตอบสนองความต*องการขององค5กรได*อยางทันทวงที
- พนักงานในวัยทํางานป2จจุบันให*ความสนใจคุณภาพชีวิตและการทํางาน (Balance worklife) ที่มีความสมดุลระหวางกัน ภายใต*การให*ความชวยเหลือสังคม
● Health Promotion Board หรือ กระทรวงสาธารณสุขแหงประเทศสิงคโปร5 มีรูปแบบการ
บริหารคนเกงในขององค5กร (Talent Management) ดังนี้
1) การค*นหาและคัดเลือกคนเกงในองค5กร เปนการค*นหาเพื่อการเตรียมความพร*อมในการ
บริหารจัดการและพัฒนาเข*าสูตําแหนงผู*บริหารในอนาคต โดยพิจารณาใน 2 องค5ประกอบ ได*แก
● ผู*มีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance) พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ผล
การเลื่อนคาตอบแทน เงินเดือน และเงินโบนัส
● ผู*มีศักยภาพสูง (High Potential) พิจารณาจากคุณลักษณะ 3 ประการ ได*แก
- ความสามารถในการคิด (Ability to Think) ต*องมีการคิดเปนเชิงระบบ การคิดเชิง
ยุทธศาสตร5 ความสามารถในการคิดวิเคราะห5 สามารถระบุประเด็นป2ญหา และเสนอแนะแนวทางแก*ไขป2ญหาได*
เปนต*น
- ความสามารถในการทํางานเปนทีม (Ability to Work in Team) ต*องสามารถทํางาน
รวมกับผู*อื่นได*

- ความสามารถในการเปนผู*นํา (Ability to Lead People) โดยจะต*องมีความสามารถ
ในการบริ ห ารจั ด การและมี ภ าวะการเปนผู* นํา ในการขั บ เคลื่ อ นคนและทํ า งานที่ ไ ด* รั บ มอบหมายให* ป ระสบ
ความสําเร็จได*
2) การบริหารและพัฒนาคนเกงในองค5กร จะไมมีการประกาศในบุคลากรในองค5กรทราบวา
บุคคลใดในองค5กรคือกลุมคนมีศักยภาพสูง (Talent Pool) จะมีเพียงผู*บริหารและหนวยงานการเจ*าหน*าที่เทานั้นที่
จะทราบ และอยางไรก็ตามก็สามารถทราบได*วาใครบ*างเปนคนกลุมดังกลาวโดยการสังเกตวาบุคคลใดได*รับโอกาส
ในการพัฒ นามากกวาบุค คลทั่ว ไปในองค5ก ร เชน การฝYก อบรม การพัฒ นาภาวการณ5เ ปนผู*นํา การพั ฒนา
ความก*าวหน*าในอาชีพ การหมุนเวียนงาน การมอบหมายงาน/โครงการสําคัญ การให*ทุนไปศึกษาตอในตางประเทศ
นอกจากนั้นยังมีระบบการรักษากลุมคนเกงให*อยูในองค5กร ด*วยการพิจารณาคาตอบแทนและรางวัลที่จูงใจมากกวา
คนปกติ นอกจากนั้นยังได*รับโอกาสการสนทนาพูดคุยกับผู*บริหารบอยครั้ง การได*รับการดูแลจากหนวยงานการ
เจ*าหน*าที่ขององค5กรเพื่อให*กลุมคนดังกลาวรู*สึกมีความสุขในการทํางาน เปนต*น
ประเด็นดังกลาวนี้อาจนํามาปรับใช*กับองค5กรได*ภายใต*ข*อจํากัดด*านบุคลากรที่ไมให*เพิ่มกรอบ
อัตรากําลังข*าราชการ แตมีการสนับสนุนให*นําเทคโนโลยีตางๆ เข*ามาใช*ในการปฏิบัติงานเพื่อให*ประสบผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงาน ทั้งนี้ต*องมีการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานให*มีศักยภาพสอดคล*องกับเทคโนโลยีดังกลาว ป2จจุบันการ
สร*างสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวกับการทํางานและการรักษาสุขภาพรางกายที่แข็งแรงให*เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานโดยมีแผนบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2556 – 2561 โดยกําหนดเรื่องความสุข
ในการทํางานเปนหนึ่งในตัวชี้วัดในการทํางานให*มีความสุข
4. การบริหารจัดการกลุ มคนศัก ยภาพสูง (Talent) ตามแนวทางของวิท ยาลัยข*า ราชการพล
เรือนประเทศสิงคโปร5 (Civil Service College : CSC) กระบวนการ ดังนี้
4.1 การสรรหาและคัดเลือก มีวิธีการหลากหลายชองทาง เชน การให*ทุนรัฐบาลและกลับมา
ทํางานใช*ทุน การคัดเลือกจากตลาดแรงงาน หรือ การคัดเลือกจากบุคลากรในองค5กรของหนวยงานตนเอง โดยใช*
สมรรถนะหลักในการสรรหาและคัดเลือก ๓ ตัว ได*แก AIM
A: Analytical Skill ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห5 ซึ่งเปนสมรรถนะที่ข*าราชการต*องมีเปน
ลําดับแรก
I: Influencing Skill ทักษะโน*มน*าวชักจูง
M: Motivation Skill ทักษะการจูงใจ
4.2 มีรูปแบบการพัฒนากลุมคนคุณภาพตางๆ เชน กําหนดหลักสูตรเฉพาะกลุม การมอบหมายให*ทํา
กิจกรรมโครงการ สอนงาน การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนต*น
4.3 การรักษากลุมคนคุณภาพ เชน การให*โอกาสทํางานที่หลากหลาย การให*เงินรางวัลตาม
ผลการปฏิบัติงานที่เปนธรรม เปนต*น
4.4 กรอบการบริหารจัดการกลุมผู*มีศักยภาพสูง จําแนกได* 2 กลุม ดังนี้

• การบริหารดูแลระบบ (Administrative Service : AS) เปนโปรแกรมสําหรับพัฒนา
ผู*บริหารระดับสูงของประเทศ ซึ่งมีจํานวนไมมากนัก เพื่อให*ข*าราชการกลุมนี้มีการเรียนรู*งานที่มีความหลากหลาย
ดังนั้นจึงสามารโอนไปรับราชการในกระทรวงอื่นได*
• หลักสูตรผู*นําการให*การบริการ (Public Service Leadership Programme : PSLP)
เปนโปรแกรมสําหรับพัฒนาพนักงานผู*ให*บริการซึ่งกลุมข*าราชการได*มาโดยการสรรหาคัดเลือกโดยกระทรวงนั้นๆ
การสั่งสมประสบการณ5ความรู*ในงานกระทําโดยการย*ายภายในกระทรวงเทานั้น
4.5 การพัฒนาบุคลากรเพื่อให*ตอบสนองภารกิจหน*าที่ขององค5กร Health Promotion Board
หรือ กระทรวงสาธารณสุขแหงประเทศสิงคโปร5 มีรูปแบบการพัฒนาใน 3 ระดับดังนี้
1) ลักษณะงานทั่วไป (General Skills) เชน การพัฒนาหลักสูตรการบริหารทรัพยากร
มนุษย5 การตลาด การบริหารโครงการ การสื่อสาร การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะการเปน
ผู*นํา เปนต*น จะสงตัวบุคลากรไปอบรมรวมกับมหาวิทยาลัยสิงคโปร5 หรือ วิทยาลัยข*าราชการพลเรือนของประเทศ
สิงคโปร5 จะเปนหนวยงานกลางรับผิดชอบให*บริการด*านการพัฒนาและฝYกอบรมให*แกบุคลากรของรัฐทุกหนวยงาน
2) ลักษณะงานเฉพาะด*าน (Healthcare Skills) จะกําหนดหลักสูตรที่เปนการอบรม
รวมกับ วิทยาลัยผู*นําด*านสุขภาพประเทศสิงคโปร5 (Healthcare Leadership College) ซึ่งเปนหนวยงานที่อยู
ภายใต*กระทรวงสาธารณสุขของประเทศสิงคโปร5 ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด*านเปนผู*ทําหน*าที่ให*บริการฝYกอบรม
เพื่อเตรียมบุคลากรให*มีความพร*อมในการเปนผู*บริหารตอไปในอนาคต
3) ลักษณะเทคนิคเฉพาะด*าน (Special list) โดยหนวยงานฝYกอบรมในองค5กรเปนผู*
ให*บริการ ซึ่งหนวยงานจะมีความรู* ความเข*าใจและความถนัดในเรื่องภารกิจหน*าที่ความรับผิดชอบของหนวยงานเปน
การเฉพาะอยูแล*ว
ผลจากการศึกษาภายในประเทศและตางประเทศสามารถนํามาปรับใช*การเตรียมการด*านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับสภาวะสังคมผู*สูงอายุของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดังนี้
1. การวางแผนการคั ดเลื อกและสรรหาบุ ค ลากร สํ า นั ก งานปลั ดกระทรวงแรงงานต* องมีก าร
วิเคราะห5ประเด็นป2ญหาด*านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่แท*จริงของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและนํามา
กําหนดแผนกลยุทธ5 โครงการ กิจกรรม ที่แก*ไขป2ญหาดังกลาว มิใชกําหนดเพียงเพื่อตอบตัวชี้วัดของหนวยเหนือ
ตางๆ ซึ่งแผนกลยุทธ5ด*านการบริหารทรัพยากรบุคคลต*องมีลักษณะสําคัญ คือ
1.1 ต*องมีประเด็นยุทธศาสตร5ที่มองไปสูอนาคตขององค5กรที่ชัดเจน
1.2 เน*นการมีสวนรวมของคนในองค5กร ในเรื่องของการรับรู*ประเด็นยุทธศาสตร5ขององค5กรที่
จะมุงสูอนาคต และการมีสวนรวมในการดําเนินการตางๆ ตามกิจกรรม โครงการ เพื่อให*ผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ5
2. การสรรหาและรักษาไว*ของกลุมคนศักยภาพสูง
2.1 องค5กรต*องสงเสริมให*บุคลากรมุงทํางานให*เกิดประสิทธิผลตอองค5กรอยางชัดเจน ด*วย
ความทุมเท อุทิศแรงกายและแรงใจเพื่อให*ผลงานเปนไปตามเปKาหมายขององค5กร โดยมีมุงเน*นให*เกิดความรู*สึกวา

ตนเปนสวนหนึ่งของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งจะผลให*เกิดความรัก ผูกพัน และจงรักภักดีตอองค5กรอยาง
แท* และปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมและจริยธรรมในหัวใจ
2.2 สร* า งระบบการหมุ นเวี ยนงานตางๆ ให* ห ลากหลายมากขึ้ น โดยเฉพาะงานโครงการ
กิจกรรมซึ่งเปนภารกิจหลักของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หรืออาจจะมีการเวียนงานกับระหวางกระทรวง ใน
ระดับบริหาร และหมุนเวียนงานกันในระดับกรมในระดับอํานวยการ ซึ่งจะเปนการเพิ่มเติมประสบการณ5ทํางานให*
มากขึ้น
2.3 อบรมความรู*ใหมให*กับกลุมคนดังกลาวนี้อยางสม่ําเสมอเพื่อเปนการเพิ่มเติมความรู*ให*มาก
ขึ้น เชน ความรู*ด*านกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการทํางาน ระบบคอมพิวเตอร5 ฯลฯ โดยจะต*องมีหนวยงานเจ*าภาพ
ที่ชัดเจน ซึ่งจะสงผลให*สามารถคิดผลผลิตงานใหมที่สอดคล*องกับการปรับเปลี่ยนของโลกอนาคตได* เชน
1) กรณีหลักสูตรทั่วไปควรมีหนวยงาน เชน สํานักงาน ก.พ. ควรเปนหนวยงานกลาง
รับผิดชอบในการฝYกอบรม เชน หลักสูตรการพัฒนาข*าราชการบรรจุใหม หลักสูตรนักบริหารระดับต*น ระดับกลาง
2) หลัก สูตรเฉพาะด*า นหนวยงานระดั บกระทรวงต* องหนวยงานฝY กอบรมกลางระดั บ
กระทรวงเปนเจ*าภาพรับผิดชอบ เชน หลักสูตรพัฒนาเจ*าพนักงานตรวจแรงงาน หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
นักวิชาการแรงงาน เปนต*น
3) หลั ก สู ต รที่ มี ลั ก ษณะเทคนิ ค เฉพาะต* อ งมี ห นวยงานฝY ก อบรมของกรมนั้ น เปน
ผู*รับผิดชอบ เชน หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเจ*าพนักงานตรวจความปลอดภัยในการทํางาน เปนต*น
2.4 สงเสริมให*เกิดการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่เปนธรรม มี
สัมพันธ5กับผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคลอยางแท*จริง โดยใช*ระบบการประเมินผลแบบความสัมพันธ5ระหวาง
ผลสัมฤทธิ์ของงานกับสมรรถนะ และนําผลสําเร็จของงานในปNป2จจุบันมากําหนดเปนคาฐานและสร*างคาเปKาหมาย
แบบสะสมของปNถัดไปเรื่อยๆ
2.5 มีแผนเส*นทางความก*าวหน*าในสายอาชีพ (Career Path) สําหรับกลุมคนมีศักยภาพที่
ชัดเจนเมื่อปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามที่กําหนดจะได*รับการสงเสริมให*ก*าวหน*าในตําแหนงอยางไร และคํา
บรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของกลุมคนที่มีศักยภาพสูงอยางชัดเจน โดยจะต*องระบุรายละเอียดวาเมื่อ
ดํารงตําแหนงนั้นจะต*องปฏิบัติงานอะไร ลักษณะงานที่ปฏิบัติเปนอยางไร สัง กัดหนวยงานไหน และมีสายการ
บังคับบัญชาอยางไร ทั้งนี้อาจรวมไปถึงจะได*รับเงินเดือนหรือเงินคาตอบแทนอยางไร
2.6 สงเสริมให*เกิดการเลื่อนให*ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น โดยเน*นที่ความรู*และความสามารถที่
ชัดเจน ซึ่งจะต*องมีผลการปฏิบัติงานในรอบ 3 ปNที่ผานมาอยูในระดับดีเดนมาประกอบการเลื่อนขั้นให*สูงขึ้น

“การเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการท8องเที่ยวและกีฬา”
ศิริธร นาคทั่ง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการท)องเที่ยวและกีฬา
1. บทนํา สภาพปจจุบันและปญหา
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนหนวยงานระดับกรม สังกัดกระทรวง การ
ทองเที่ยวและกีฬา กอตั้งขึ้นใหมเมื่อปN พ.ศ. 2545 ตั้งแตกอตั้งหนวยงานมา 12 ปN สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬาไมเคยได*รับการจัดสรรอัตรากําลังเพิ่มขึ้นเลย ตอมาในปNงบประมาณ 2557 ได*รับการจัดสรร
อัตรากําลังข*าราชการเพิ่มขึ้น จํานวน 40 อัตรา จึงเริ่มมีการเปˆดสอบบรรจุข*าราชการเพื่อสรรหาและเลือกสรรคน
รุนใหมๆ เข*ามารับราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา
ป2 จ จุ บั น สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการทองเที่ ยวและกี ฬ าก็ เ ปนอี ก หนวยงานหนึ่ ง จากหลาย
หนวยงานที่ประสบป2ญหาในเรื่องโครงสร*างอายุ ข*า ราชการและการเกษี ยณอายุข องข* าราชการพลเรือนสามัญ
ที่จะเพิ่ มสู ง ขึ้นในอี ก ไมกี่ ปNข* า งหน* านี้ อันเนื่อ งมาจากหนวยงานไมมีก ารสรรหาบุคลากรรุนใหมเข*า มาในระบบ
ราชการในชวงเวลาหลายปN ที่ผานมา โดยจะสงกระทบในเรื่ องชองวางระหวางอายุ ข องข* า ราชการรุ นแรกกั บ
ข* าราชการรุ นใหมในเรื่ องการเรี ยนรู* แ ละการสั่ ง สมประสบการณ5 ในงาน และยั งไมสามารถเจริ ญเติ บ โตและมี
ความก*า วหน* าในหน* าที่การงานได*หรือมี คุณสมบั ติในเรื่องการระยะเวลาการดํ ารงตําแหนงในการเลื่อ นขึ้นเพื่ อ
แตงตั้งให*ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นได*ทันตามสถานการณ5ป2จจุบัน โดยจําแนกข*าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในแต
ละปNงบประมาณดังนี้
จํานวนข*าราชการที่เกษียณอายุราชการในแตละปNงบประมาณ 2559-2561
ปYงบประมาณ
2559

ประเภทตําแหน8ง
ระดับ
บริหาร
สูง
ต*น
อํานวยการ
สูง
ต*น
วิชาการ
ชํานาญการพิเศษ
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2. ประเด็นความรู, ประสบการณ&ที่ได,รับจากการฝ1กอบรมที่นํามาใช,เพื่อแก,ไขปญหา
จากการที่ได*รับเข*ารับการอบรมหลักสูตรนี้ภายในประเทศระยะเวลา 3 วัน กับทีมวิทยากรของ
วิ ท ยาลั ยนานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ดล ทํ า ให* ได* รั บ ความรู* ได* รั บทราบถึ ง เครื่ อ งมื อหรื อ เทคนิ ค ใหมๆในการ
บริหารงานบุคคลที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการได*แลกเปลี่ยนความรู*และมุมมองใหมๆจากเพื่อนรวมรุนและวิทยากร
รวมทั้งการศึกษาดูงานในตางประเทศในหลักสูตรนี้ มีองค5ความรู*และประสบการณ5ที่สามารถนํามาประยุกต5ใช*การ
แก*ไขป2ญหาดังนี้
2.1 บริษัท F&N (Fraser & Neave Group) โดยทางบริษัทได*ให*ความสําคัญกับทุนมนุษย5ใน
องค5กรเปนอันดับแรก โดเริ่มตั้งแต
กระบวนการที่หนึ่ง การสรรหาและการคัดเลือก (Recruitment & Selection) โดยการสรรหา
บุคคลจากภายในและภายนอกองค5กรเพื่อให*ได*คนเกงและมีความเหมาะสมกับความต*องการขององค5กรมากที่สุด
กระบวนการที่ ส อง ก็ คื อ การบริ ห ารกํ า ลั ง คนคุ ณ ภาพและการสื บ ทอดตํ า แหนง (Talent
Management & Succession Plan) ได*มีการวางแผนการสืบทอดตําแหนง 3 กระบวนการ ประกอบด*วย การ
ระบุตําแหนงที่มีความสําคัญ การระบุกําลังคนคุณภาพ การพัฒนาและการติดตามกําลังคนคุณภาพ มีการออกแบบ
เครื่องมือ/กระบวนการเปนไปตามความต*องการและมีสมรรถนะที่เหมาะสมในองค5กร
กระบวนการที่สาม การฝYกอบรม การพัฒนา และการให*รางวัล (Training Development and
Reward System) โดยใช*หลักการฝYกอบรม 70/20/10 (From Job/From People/From Courses) และมีการ
สร*างตัวชี้วัดในการพัฒนา (KPI for Development) แบบมีหลักเกณฑ5โดยคํานึงถึงผลลัพธ5ที่แท*จริง เพื่อให*บรรลุ
วัตถุประสงค5และเปKาหมายขององค5กร

2.2 Health Promotion Board : HPB เปนหนวยงานที่มีภารกิจในการเสริมสร*างสุขภาพและ
การปKองกันโรคของประเทศสิงคโปร5 โดยมีแนวทางด*านการบริหารทรัพยากรมนุษย5 ดังนี้
- การฝYกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่นสําหรับตําแหนงที่มี
ลักษณะงานทั่วไป (General Skill) โดยจะสงไปฝYกอบรมกับหนวยงานที่ให*บริการด*านการพัฒนาและฝYกอบรม คือ
มหาวิทยาลัยสิงคโปร5 และ Civil Service College สําหรับตําแหนงที่มีลักษณะงานเฉพาะด*าน (Healthcare Skill)
โดยจัดสงบุคลากรไปฝYกอบรมกับ Healthcare Leadership College และดําเนินการเอง โดยการสร*างโปรแกรม
และการพัฒนาที่เหมาะสมกับบุคลากรภายในองค5กร เชน การจัดอบรม Conference การสงไปอบรมและศึกษาดู
งานที่ตางประเทศ
- การเตรียมความพร*อมในเรื่องการสืบทอดตําแหนง โดยให*ความสําคัญกับการสร*างและพัฒนา
คนเพื่อให*มีความพร*อมในการสืบทอดตําแหนงที่สําคัญขององค5กรแทนผู*ที่จะเกษียณอายุในอนาคต คือ ระดับ
บริหาร สร*างวัฒนธรรมในการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เปนการหมุนเวียนงานในกลุมงานที่ลักษณะ
คล*ายคลึงกัน (Job Family) เพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวและการเรียนรู*สิ่งใหม คือ การโยกย*ายระดับ
ผู* อํ า นวยการจะไมมี ก ารย* า ยผู* บ ริ ห ารของแตละหนวยงานพร* อ มกั น ทั้ ง หมด ซึ่ ง หากมี ก ารโยกย* า ยในระดั บ
ผู* อํา นวยการ ก็ จะไมมี การโยกย* า ยในระดั บรองผู* อํ านวยการ ในสวนระดั บ ปฏิบั ติก ารจะเน* นการพั ฒ นาที่
หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน เชน Formal Training ,On The Job
Training การจัดระบบพี่เลี้ยงและสอนงาน เปนต*น
- การบริหารคนเกงในองค5กร การค*นหาคนเกงจะพิจารณาใน 2 องค5ประกอบ ได*แก ผู*มีผล
การปฏิบัติงานสูง และผู*มีศักยภาพสูง เพื่อเตรียมความพร*อมในการบริหารจัดการ และพัฒนาสูตําแหนงผู*บริหาร
ในอนาคต รวมถึ ง การบริ ห ารและพั ฒ นาคนเกงในองค5 ก รในลั ก ษณะของการดํ า เนิ น การในทางลั บ (Secret
Program)
2.3 วิ ทยาลั ยข, าราชการพลเรื อนประเทศสาธารณรั ฐสิ งคโปร& (Civil Service College
Singapore : CSC) ซึ่ ง เปนหนวยงานที่ทํ า หน*า ที่ ด*านการบริ หารทรั พ ยากรบุคคลของประเทศสิง คโปร5 เปน
หนวยงานภายใต* Public Service Division (PSD) ทําหน*าที่เปนสถาบันหลักของภาครัฐสําหรับการฝYกอบรม การ
เรียนรู* การวิจัยและการพั ฒนา โดยการบริหารทรัพยากรบุค คลของ CSC เริ่ มตั้งแตกระบวนการสรรหา
(Recruitment) เปนอันดับแรกโดยการสร*างแรงดึงดูดใจ โดยใช*หลักการสรรหาคนที่ดีที่สุดสําหรับตําแหนงงาน
เน*นความเปนธรรม กระบวนการถัดมา คือ การบริหารผลการปฏิบัติการ (Performance Management) โดยเริ่ม
จากการวางแผน การควบคุม การประเมิน การพัฒนา และทุกขั้นตอนของกระบวนการมีการให*ข*อมูลย*อนกลับ
เสมอ กระบวนการฝNกอบรมและพัฒนา (Training and Development) มีความเชื่อวาทุกคนมีสิทธิที่จะได*รับการ
พัฒนา และทุกคนมีทักษะและความสามารถที่จะถูกพัฒนาอยางเต็มที่ และการฝYกอบรมจะสร*างวัฒนธรรมแหงการ
เรียนรู*อยางตอเนื่อง เชน Project work , Attachments, Study trips และ on the-job training และ
กระบวนการการให*รางวัลและการยอมรับ (Rewards and Recognition) คือ กําหนดคาจ*างให*เทากับอัตราจ*างใน
ตลาดแรงงาน และคาจ*างต*องเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน

CSC มีแนวทางในการบริหารจัดการกลุมมีผู*มีศักยภาพสูง (Talent) ภายใต*คานิยมรวมกัน คือ
ความซื่ อ สั ตย5 การบริ ก าร และความเปนเลิ ศ โดยมี รู ป แบบการพั ฒ นาผู* มี ศั ก ยภาพสู ง เชน Milestone
Programmes, Postgraduate Sponsorship, Coaching, Mentoring, Community Attachments และมี
วิธีการรักษา เชน Meaningful Career Opportunities, Leadership renewal
3. การวิเคราะห&เพื่อประยุกต&ใช,ประเด็นความรู,ประสบการณ&จากการฝ1กอบรมเพื่อแก,ไขปญหาและข,อเสนอ
แนวทางการจัดการกับปญหาหรือการปรับเปลี่ยน
จากสภาพการณ5ดังกลาว จะเปนป2ญหาสําคัญอยางยิ่งของในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจะทําอยางไร ในการที่จะเตรียมบุคลากรของหนวยงานให*มีความ
พร*อมในการเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคตอันใกล*นี้ คือ การดําเนินการตออายุการเปนผู*นํา (Leadership
renewal) หรือการขอขยายเวลาการเกษียณอายุราชการสําหรับตําแหนงประเภทผู*บริหารหรือตําแหนงที่มีลักษณะ
งานเชี่ ย วชาญเฉพาะด* า น รวมถึ ง การโดยให* ข* า ราชการผู* ที่ มี ค วามรู* ความสามารถ ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณ5สูงมาทําหน*าที่เปนผู*สอนงาน (Coaching) และการเป็ นพี เลียง (Mentoring) ให้ กับข้ าราชการรุ่ น
ใหม่ได้ เรี ยนรู้ถงึ กระบวนการ วิธีการ แนวทางปฏิบตั ิทีถูกต้ องในการปฏิบัติงานในตําแหน่งนันๆ และการเพิ่มพูน
ประสบการณ5และเรียนรู*จากการปฏิบัติงานจริง (On-the-job training) และหนวยงานจะต*องให*ความสําคัญกับ
การสร*างและพัฒนาบุคลากรให*มีความพร*อมในการสืบทอดตําแหนงที่ สําคัญของหนวยงานเพื่อให*ได* คนเกงมา
ทดแทนผู*ที่จะเกษียณอายุในอนาคตอันใกล*
จากสภาพการณ5ดังกลาวข*างต*นที่สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬากําลังประสบอยู
ในป2จจุบันนั้น ข*าพเจ*าได*นําความรู*และประสบการณ5ที่ได*รับจากการศึกษาดูงาน มาจัดทําเปนข*อเสนอแนวทางการ
จัดการกับป2ญหา ดังนี้
1. การต8ออายุการเป4นผู,นํา (Leadership renewal)
จากสภาพป2ญหาดั งกลาว ตําแหนงที่จะเกษี ยณอายุ ราชการของหนวยงานในอีก 3 ปN ข*างหน* า
สวนใหญจะเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ จนถึงตําแหนงประเภทบริหาร เนื่องจากเปนตําแหนงที่มีความสําคัญ
ในการบริหารจัดการภายในสํานักงานและยังเปนหัวหน*าหนวยงานในระดับจังหวัด ระดับกรมอีกด*วย ซึ่งบุคคล
เหลานี้เปนผู*มีความรู* ความสามารถ สั่งสมความเชี่ยวชาญและประการณ5ในการทํางานมานานเปนเวลาหลายสิบปN
ทั้งนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาอาจจะนําวิธีการตออายุผู*นํา (Leadership renewal) สําหรับ
ตําแหนงบริหารหรือตําแหนงที่มีลักษณะงานเชี่ยวชาญเฉพาะด*าน และมีความสําคัญเปนพิเศษ โดยการเสนอขอ
อนุมัติขยายอายุเกษี ยณให*ข*า ราชการจากเดิม 60 ปN เพิ่ มเปน 62 ปN หรือ 64 ปN เปนต* น ซึ่ งในกรณีนี้ ประเทศ
มาเลเซีย มีการขยายอายุเกษียณของข*าราชการเปน 63 ปN ประเทศสิงคโปร5 และประเทศญี่ปุ{น มีการขยายอายุ
เกษียณของข*าราชการเปน 65 ปN ตามลําดับ

2. การสอนงาน (Coaching) และการเป็ นพีเลียง (Mentoring) และการพัฒนาทักษะด,วย
การฝ1กอบรมในงาน (On-the-job training)
จากสภาพป2ญหาในเรื่องอายุของข*าราชการรุนแรกกับข*าราชการรุนใหม จะมีชองวางระหวางวัย
คอนข* า งสู ง ซึ่ งพบวาบุค ลากรรุ นแรกเปนกลุ ม Baby Boomers ได*มี การสั่ง สมความรู* ความเชี่ ยวชาญ และ
ประสบการณ5ในการทํางานที่ปฏิบัติมาเปนระยะเวลานานมาก หากบุคคลเหลานี้จะต*องเกษียณอายุราชการไป
ในระยะเวลาอันใกล*นี้ ก็จะทําให*การปฏิบัติงานของหนวยงานไมมีความตอเนื่อง ทั้งนี้ ก็เห็นควรให*ข*าราชการรุน
แรกนําระบบการสอนงาน (Coaching) และการเปนพี่เลี้ยง (Mentoring) มาเปนเครื่องมือหรือเทคนิคที่จะชวย
สงเสริ มการเรี ย นรู* ให*กั บข* า ราชการรุนใหมได* มี ค วามรู* ความสามารถ ทั ก ษะ และสามารถปฏิ บัติง านที่ ไ ด*รั บ
มอบหมายได* เ ปนอยางดี อี ก ทั้ ง หนวยงานต* องมุงพั ฒ นาบุ ค ลากรโดยให* มีก ารฝY กอบรมในงาน (On-the-job
training) และการมอบหมายงานที่ท*าทายและให*โอกาสในการทํางานที่มีความหลากหลาย (Meaningful Career
Opportunities) มากขึ้น เพื่อมีผลการปฏิบัติงานดีขึ้น และหนวยงานก็มีความพร*อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด*วย
3. การสืบทอดตําแหน8ง (Succession plan)
จากสภาพป2ญหาจะเกิดขึ้ นในอนาคตที่ จะมี ข*า ราชการที่ เกษี ยณอายุ ร าชการในปN ง บประมาณ
2559-2561 มีจํานวนมาก และสวนใหญเปนตําแหนงผู*บริหาร ซึ่งมีความสําคัญในการบริหารจัดการและขับเคลื่อน
องค5กรไปสูเปKาหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาควรจะให*ความสําคัญกับการสร*างและพัฒนา
คนรุนใหมเพื่อให*มีความพร*อมในการสืบทอดตําแหนงที่สําคัญขององค5กร และเพื่อให*ได*คนเกงมาทดแทนผู*ที่จะ
เกษียณอายุในอนาคตอันใกล* โดยใช*หลักการของ HPB คือ การเตรียมความพร*อมในเรื่องการสืบทอดตําแหนงใน
ระดับบริหาร (Higher Level) สร*างให*มีวัฒนธรรมในการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการปรับตัวและการเรียนรู*สิ่งใหมจากสภาพแวดล*อมการทํางานใหม โดยมีนโยบายให*คนสามารถโยกย*ายหรือ
หมุนเวียนงานได* กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสมไว* 2 ปN จึงขอจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานได* และจะ
ไมมีการโยกย*ายผู*บริหารของแตละหนวยงานพร*อมกันทั้งหมด หากมีการโยกย*ายในระดับผู*อํานวยการ ก็จะไมมี
การโยกย*ายในระดับรองผู*อํานวยการ เพื่อให*หนวยงานยังคงสามารถปฏิบัติงานได*อยางตอเนื่อง
4. บทสรุป
ในอนาคตอี ก ไมกี่ ปN ข* า งหน* า นี้ สํ า นั ก งานปลั ดกระทรวงการทองเที่ ยวและกี ฬ าจะต* อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนบุคลากรจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งซึ่งจะทําให*เกิดการสูญเสียบุคลากรผู*ที่มีความรู*ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญในหนวยงานไป ก็จะทําให*การปฏิบัติงานขององค5กรขาดความตอเนื่อง หากจะได*นําแนวทางที่ผู*เขียนได*
นําเสนอมาดําเนินการพัฒนาบุคลากรในองค5กร ก็จะเปนประโยชน5อยางยิ่งในการบริหารงานบุคคลก็จะเปนระบบ
มากขึ้น การพัฒนาสมรรถนะของตัวบุคลากรเองในทุกระดับไมวาจะเปนระดับปฏิบัติการ จนถึงระดับบริหารให*เปน
คนเกงตามที่หนวยงานต*องการ และยังสงผลตอความสําเร็จขององค5กรอีกด*วย

แนวทางการเสริมสร,างประสิทธิภาพในการสรรหาและเลือกสรร
กําลังคนคุณภาพเข,าสู8ระบบราชการ
สุภร ปุริสังคหะ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
สํานักงาน ก.พ.
1. บทนําและสภาพปญหา
ตามยุทธศาสตร5ชาติ ระยะ 20 ปN มีเปKาประสงค5หลัก คือ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งถือ
วาเปนคติพจน5ประจําชาติ โดยที่สํานักงาน ก.พ. เปนองค5กรกลางด*านการบริหารทรัพ ยากรบุคคลในราชการพล
เรือน จึงได*กรอบยุทธศาสตร5การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ สํานักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2560 – 2579) มุงเน*น
ยุทธศาสตร5ที่ 6 ของกรอบยุทธศาสตร5ชาติ 20 ปN ด*านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่ง
มีจุดประสงค5เพื่อตอบสนองความต*องการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
มีความคุ*มคา
โปรงใส และเกิดความเปนธรรมในการให* บ ริ ก ารสาธารณะและเพื่ อให* สอดคล* องกับ ทิ ศ ทางและบริ บทการ
เปลี่ยนแปลงของโลก (ยุทธศาสตร5สํานักงานคณะกรรมการข*าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปN (พ.ศ. 2560 –
2579)) และกําหนดวิสัยทัศน5ในการดําเนินการตามยุทธศาสตร5ข*างต*นวา “ให*การรับราชการเปนทางเลือกแรกและ
ทางเลือกสุดท*ายของการประกอบอาชีพ สําหรับคนเกงที่มีจิตสาธารณะและให*โลกหันมาศึกษาดูงานการปฏิรู ป
ระบบบริหาร”
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนกระบวนการที่สําคัญอยางยิ่ง ซึ่งอาจเปรียบเสมือน “ประตู
ดานแรก” ในการสรรหาบุคคลที่เปน “คนเกง คนดี ” และมีความเหมาะสมเข*าสูระบบราชการ ดั งนั้น การให*
ความสํ า คั ญ ตอกระบวนการ
“สรรหา” ซึ่ งถื อวาเปนเครื่ อ งมื อในการเฟK นหา “กํ า ลั งคนคุ ณภาพ” ที่ เปน
“คนเกงและคนดี” จึ งถื อวาเปนสิ่ ง ท* าทายอยางยิ่ ง ทั้ ง นี้ เพื่ อให*ภ าคราชการสามารถดึ ง ดู ดคนคุ ณ ภาพใน
ตลาดแรงงานได*กอนหรือทันคูแขงในตลาดแรงงาน ซึ่งในป2จจุบันก็คือภาคเอกชน
ในบริ บ ทของการสรรหาและเลื อ กสรรบุ ค คลเข* า รั บ ราชการในป2 จ จุ บั น ประกอบด* ว ย
3 ชองทางหลัก คือ การสอบแขงขัน การคัดเลือกและการบรรจุบุคคลที่มีความรู* ความสามารถและความชํานาญ
งานสูง ภายใต*ระเบียบ หลักเกณฑ5 ตางๆ ที่ ก.พ. กําหนด เพื่อให*สวนราชการใช*เปนแนวทางในการดําเนินการ ซึ่ง
เปนระเบียบ หลักเกณฑ5ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในภาพรวมแล*วพบวาข*าราชการสวน
ใหญเข*าสูระบบราชการด*วยวิธีการสอบแขงขัน และการคัดเลือก แตกลไกการสรรหาในป2จจุบันยังไมสามารถคัด
กรองกําลังคนคุณภาพให*เข*าสูภาคราชการได*อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบและกระบวนการ
ที่ลาช*า อีกทั้งไมสอดรับกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับกระบวนการสรรหาในป2จจุบันยังคงเปนการ

สรรหาในรูปแบบของการตั้งรับ และยังขาดกระบวนการคัดกรองและ “ดึงดูด” “คนดี” ให*เข*าสูภาคราชการ ดังนั้น
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่สํานักงาน ก.พ. ในฐานะองค5กรกลางด*านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน
จะต*องศึกษาวิเคราะห5และปรับเปลี่ยนกระบวนการสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งระเบียบหลักเกณฑ5ตางๆ ให*สอดคล*อง
กับบริ บทที่ เปลี่ ยนไป เพื่ อดึ งดู ดกลุ มเปK าหมายและสามารถชวงชิ งกํ าลั งคนคุ ณภาพจากคู แขงในตลาดแรงงานได*
นอกจากนี้ ภาคราชการจะต*องปรับกระบวนทัศน5ในการสรรหาใหม โดยปรับเปลี่ยนการสรรหาใหเป?น “การสรรหาเชิง
รุก” รวมถึงสรางเครื่องมือที่จะนํามาใชในการ
คัดกรองและ “ดึงดูด คนเกง คนดี” ที่เป?น “คนคุณภาพ” ให
เขาสูภาคราชการเพื่อขับเคลื่อนประเทศตอไป
ในที่นี้ จะขอกลาวเฉพาะกระบวนการสรรหาและเลือกสรรด*วยวิธีการสอบแขงขัน เทานั้น โดย
ป2จจุบันมีกระบวนการดําเนินการ ดังนี้
แบบปกติ (ก
สอบเพื่อวัดความรู*
ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.)
สอบเพื่อวัดความรู*
ความสามารถที่ใช*เฉพาะ
ตําแหนง (ภาค ข)

ข

ค)
สอบเพื่อวัดความรู*
ความสามารถที่ใช*เฉพาะ
ตําแหนง (ภาค ข)
สอบเพื่อวัดความรู*ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.)
รับสมัครปNละ 2 ครั้ง (ต.ค./มี.ค.)

การสรรหาเชิงรุก (ข

ก

ความเหมาะสมกับตําแหนง
(ภาค ค)
ความเหมาะสมกับ
ตําแหนง (ภาค ค)

มีค. – พ.ย.:

ค)

จากที่กลาวมาข*างต*นพบวาสภาพป2ญหาในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข*ารับราชการ สรุปได*
ดังนี้
1. กลุมเปKาหมายยังไมรู*จัก “ภาคราชการ”
2. งานราชการยังไมมีสิ่งที่ดึงดูด “กลุมเปKาหมาย”มากนัก
1½ - 2 เดือน
2½ เดือน
1 - 1½ เดือน
3. กระบวนการสรรหามี ห ลายขั้ น ตอน และใช* เ วลาในการดํ า เนิ น การในภาพรวมนาน
(10½ เดือนขึ้นไป) รวมทั้งมีระเบียบหลักเกณฑ5ที่เปนข*อจํากัดในการสรรหา เชน การกําหนดคุณสมบัติผู*สมัคร
กลาวคือ ภาค ก รับผู*ที่สําเร็จหรือกําลังจะสําเร็จการศึกษาในปNการศึกษานั้นๆ ในขณะที่ภาค ข รับเฉพาะผู*ที่สําเร็จ
การศึกษาแล*วเทานั้น ทําให*ภาคราชการไมสามารถชวงชิงกลุมคนคุณภาพได*ตั้งแตสําเร็จการศึกษา
4. ภาคราชการยังสรรหาคนที่เหมาะสมกับตําแหนงงานได*ไมมากนัก

จากสภาพป2ญหาดังกลาวข*างต*น จึงเปนโจทย5ที่ท*าทายในการแก*ป2ญหาดังกลาว เพื่อหาคําตอบวา
“ทําอยางไรให*เขารู*จักเรา” “ทําอยางไรให*เขาสนใจเรา” “ทําอยางไรที่จะชวงชิงเขาได*กอนคูแขงในตลาดแรงงาน”
และ “ทําอยางไรที่จะได*กําลังคนคุณภาพที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน”
2. การเรียนรู,และประสบการณ&จากการฝ1กอบรมที่นํามาใช,เพื่อแก,ไขปญหา
จากการฝYกอบรมในประเทศไทยและการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร5 ได*เรียนรู*เกี่ยวกับการ
สรรหาและเลือกสรร โดยสรุป ดังนี้
2.1 การสรรหาและเลือกสรร (Recruitment & Selection) เปนกระบวนการที่มีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง องค5กรชั้นนํามีความพิถีพิถันในการสรรหาและคัดเลือกเปนอยางมาก โดยใช*วิธีการ “เลือกเพชรออกจาก
กรวด” (สมบูรณ5 กุลวิเศษชนะ,เอกสารประกอบการสอน “การสรรหาและการคัดเลือก”, 2559)
2.2 การทําให*คนรู*จักองค5กร โดยการสร*างแบรนด5 (Employer Branding) ซึ่งอาจเปนการเลา
เรื่องหรือเลาประสบการณ5 แตสิ่งที่สําคัญคือ เนื้อหาต*องเปนความจริง เชื่อถือได* ตรงประเด็น โดดเดนและสร*างแรง
บันดาลใจ (True, Credible, Relevant, Distinctive and Aspirational) นอกจากการสร*างแบรนด5แล*ว ยังต*องมี
การประชาสัมพันธ5ที่มีประสิทธิภาพอีกด*วย (สมบูรณ5 กุลวิเศษชนะ,เอกสารประกอบการสอน “การสรรหาและการ
คัดเลือก”, 2559 และ Pasona Singapore Pte Ltd.,2559)
2.3 ป2จจัยที่มีผลตอการประกอบอาชีพของคนรุนใหม คือ เงินเดือน รองลงมาคือ ความก*าวหน*า
ในอาชีพและลักษณะงานที่ตรงตามความถนัด สําหรับสิ่งที่นึกถึงระบบราชการในสายตาของคนรุนใหม คือ ความ
ลาช*า รองลงมา คือ ความยุงยากซับซ*อน ในขณะที่แหลงข*อมูลที่ใช*สมัครงาน คือ Website ตางๆ รองลงมา คือ
งาน Job Fair (สมบูรณ5 กุลวิเศษชนะ,เอกสารประกอบการสอน “การสรรหาและการคัดเลือก”, 2559) ซึ่ง
สอดคล*องกับ Pasona Singapore Pte Ltd. ที่พบวาเหตุผลการหางานใหมของคนสิงคโปร5 พบวาร*อยละ 43 เรื่อง
อัตราเงินเดือนหรือสวัสดิการ รองลงมาร*อยละ 36 คือ เรื่องขาดความก*าวหน*าในอาชีพและต*องการความท*าทาย
ใหมๆ
2.4 กระบวนการสรรหา มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการที่เพิ่มเติมจากที่ประเทศไทยใช*ในการสรร
หาและเลือกสรรบุคคลเข*ารับราชการ ดังนี้
1) สาธารณรัฐสิงคโปร5มีการทดสอบทางจิตวิทยา การสํารวจพฤติกรรมเบื้องต*น และการ
ตรวจสอบและการประเมินโดยผู*เชี่ยวชาญ (บริษัท F&N ( Fraser & Neave Group))
2) การสัมภาษณ5ด*วยวิธีการสัมภาษณ5เชิงพฤติกรรม (Competency – based interview)
เปนวิธีการที่เหมาะสม เนื่องจาก “พฤติกรรมในอดีตจะเปนตัวทํานายที่ดีสําหรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในอนาคต”
อยางไรก็ตาม ลักษณะการปฏิบัติงานในตําแหนงที่แตกตางกันยอมต*องการคนที่มีคุณลักษณะที่แตกตางกันด*วย
ดังนั้น ควรมีการทําแบบทดสอบบุคคลิกภาพด*วย เชน แบบตรวจวัดคุณลักษณะบุคคลิกภาพของมายเออร5 – บริกส5

(The Myers – Briggs Type Indicator: MBTI) (สมบูรณ5 กุลวิเศษชนะ,เอกสารประกอบการสอน “การสรรหา
และการคัดเลือก”, 2559)
2.5 เทคนิคการสรรหา
1) Job Description เปนสิ่งที่องค5กรต*องกําหนดให*ชัดเจนและสอดคล*องกับยุทธศาสตร5และ
ตําแหนงงาน เพื่อให*ได*คนที่เหมาะสมกับตําแหนงนั้นๆ (Pasona Singapore Pte Ltd.,2559)
2) องค5กรต*องมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว ซึ่งเปนกุญแจหลักในการสรรหาพนักงาน (Pasona
Singapore Pte Ltd.,2559)
3) การสรรหาเน*นการสร,างแรงดึงดูดใจ โดยมีหลักเกณฑ5 คือ สรรหาคนที่ดีที่สุดสําหรับ
ตําแหนงงาน เน*นความเปนธรรม และผลการคัดเลือกมาจากคณะกรรมการสัมภาษณ5 (Civil Service College
Singapore: CSC,2559)
4) ฐานข*อมูลเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งต*องครบถ*วนและทันสมัย สามารถนําไปใช*ได*ทันที (Pasona
Singapore Pte Ltd.,2559)
5) การประชาสัมพันธ5ขาวสารตางๆ ต*องใช* Social Media ให*มากขึ้น หรือ Linked in
(Pasona Singapore Pte Ltd.,2559)
นอกจากการสรรหาและเลือกสรรแล*ว ยังมีองค5ความรู*ที่เปนประโยชน5ในการนํามาใช*ในการ
ปรั บ โฉมการสรรหาและเลื อ กสรรของสํ านั กงาน ก.พ. โดยเปนการศึ ก ษาดู ง านที่ Nanyang Technological
University: NTU ซึ่งกลาวถึง The Public Service in 21st Century (PS21) วาสาธารณรัฐสิงคโปร5จะฝYกให*
บุคคลากรรองรับตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเปนแรงขับเคลื่อนภาครัฐของสิงคโปร5ใน
3
มิติ คือ People, System และ Customer โดยในสวนของการพัฒนาคน เน*นที่การสงเสริมให*เกิด Innovation
โดยใช*หลักการ Work Improvement Team (WITs) และ Suggestions (ทุกข*อเสนอแนะล*วนมีคุณคา) สุดท*าย
คือการให*รางวัลสําหรับผลงานที่มีความโดดเดน นอกจากนี้ ยังสงเสริมให* Staff เกิดความผูกพันในองค5กรด*วย ใน
สวนของ Systems ใช*หลัก Smart Regulation โดยใช*ยุทธศาสตร5ในการแก*ป2ญหา (Strategies to cut red
tape) และหลั ก การยกระดั บ มาตรฐานองค5ก ร โดยใช*เ ครื่ อ งมื อในการประเมิ นมาตรฐาน และผลั กดั นให* ก าร
ปฏิบัติงานบรรลุตามที่มาตรฐานนั้นๆ กําหนดไว*
3. การวิเคราะห&และการนําความรู,และประสบการณ&มาประยุกต&ใช,ในการแก,ไขปญหาต8างๆ รวมทั้ง ข,อเสนอ
จากวิสัยทัศน5ของสํานักงาน ก.พ. ที่กําหนดวา “ให*การรับราชการเปนทางเลือกแรกและทางเลือก
สุดท*ายของการประกอบอาชีพสําหรับคนเกงที่มีจิตสาธารณะและให*โลกหันมาศึกษาดูงานการปฏิรูประบบบริหาร”
แตสถานการณ5ป2จจุบันกลับพบวาภาคราชการกําลังประสบป2ญหาการขาดแคลนกําลังคนคุณภาพ เนื่องจากภาค
ราชการสูญเสียโอกาสในการชวงชิงกําลังคนคุณภาพในตลาดแรงงานภายในประเทศ จึงมีความจําเป?นอยางยิ่ง ที่ภาค
ราชการตองตระหนักและใหความสําคัญในการ “สรรหาและคัดเลือก” เพื่อเฟGนหา
“คนเกงและคนดี” เขาสูระบบ

ราชการเพื่อขับเคลื่อนประเทศตอไป หรือ “เลือกเพชรออกจากกรวด” (สมบูรณ5 กุลวิเศษชนะ,เอกสารประกอบการ
สอน “การสรรหาและการคัดเลือก”, 2559) ดังนั้น เพื่อให*เกิดการเปลี่ยนโฉมใหมของการสรรหาและเลือกสรร ทั้ง
ในเรื่องการดึงดูดคนคุณภาพ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเลือกคน
ที่เหมาะสม ซึ่งต*องใช*กลยุทธ5ในการแยง
ชิงคนคุณภาพจากคูแขงในตลาดแรงงาน (ภาคเอกชน) จึงขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงเรื่องตางๆ ดังนี้
3.1 การดึงดูดคนคุณภาพเข,าสู8ระบบราชการ ด*วยวิธีการ ดังนี้
1) ทําให,เขารู,จักเรา โดยการสร*าง Employer Branding (สมบูรณ5 กุลวิเศษชนะ,เอกสาร
ประกอบการสอน “การสรรหาและการคัดเลือก”, 2559 และ Pasona Singapore Pte Ltd) ให*คนรู*จักโดย
วิธีการตางๆ เชน Open House เดือนละ 1 ครั้ง ให*นักศึกษาที่สนใจเข*ามาเรียนรู*ภาพรวมการทํางานของสวน
ราชการ การรับนักศึกษาฝYกงาน การจัดประกวดคลิปที่สื่อความหมายถึงองค5กรในมุมมองของคนรุนใหม เปนต*น
ทั้งนี้ ต*องมีการประชาสัมพันธ5การดําเนินงานผานสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะชองทาง Social Media เพื่อให*
กลุมเปKาหมายซึ่งเปนคนรุนใหมสามารถเข* าถึงข*อมูลได*ไมยากนั ก นอกจากการสร*าง
แบรนด5ของสวน
ราชการตางๆ แล*ว สํานักงาน ก.พ.ในฐานะองค5กรกลาง จะต*องสร*างแบรนด5ข*าราชการให*
ติดตลาดด*วย
เชนกัน
2) ทําให,เขาสนใจเรา โดยการเพิ่มชองทางการเข*าถึงกลุมเปKาหมาย โดยใช*หลัก Employee
Referral (สมบู รณ5 กุลวิเศษชนะ,เอกสารประกอบการสอน “การสรรหาและการคั ดเลือก”, 2559) และการ
ประชาสัมพันธ5ผาน Social Media
3.2 การเพิ่มโอกาสในการเลือกคนที่เหมาะสม โดยการปรับระเบียบหลักเกณฑ5เกี่ยวกับการสรร
หาและเลือกสรรให*ทันสมัย (อ*างอิง: NTU: แนวคิด PS21 (The Time of Change) ทุกอยางเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา และการปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐ) โดยวิธีการระดมสมองจากข*าราชการด*านสรรหาจากทุกองค5กร
และ HR ด*านสรรหาจากภาคเอกชน (NTU: แนวคิดของ PS21 ในเรื่อง Innovate ในสวนของ WITs และ เรื่อง
System: Smart Regulation Strategies to cut red tape โดยใช*แนวทาง ZIP (Zero in Process) และ
Rule Review Process) สําหรับในเบื้องต*นขอเสนอในประเด็นเกี่ยวกับ
ประเด็น

ปจจุบัน

ข,อเสนอ

1) คุณสมบัติผู,สมัครสอบ
• ความรู* ค วามสามารถ กําลังศึกษาชั้นปNสุดท*ายหรือ กํา ลั งศึ กษาชั้ นปNที่ 3 หรื อชั้นปN 4 หรื อ สํา เร็ จการศึ ก ษา
สําเร็จการศึกษา
แล*ว
ทั่วไป
o สอบ เ พื่ อ วั ด ค วา ม รู* สําเร็จการศึกษา

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่ ใ ช*
เฉพาะตําแหนง

กําลังศึกษาชั้นปNสุดท*ายหรือสําเร็จการศึกษา

ประเด็น

ปจจุบัน

2) การนํ า ผลการสอบ ผล ก า ร สอบ จะมี ผลเ มื่ อ
เ พื่ อ วั ด ค ว า ม รู, ผู* สมั ค รสํ า เร็ จ การศึ ก ษาใน
ความสามารถทั่ ว ไป ระดับทีส่ มัครสอบเทานั้น
ไปใช,

ข,อเสนอ
เปˆ ด โอกาสให* ผู* ส มั ค รเลื อ กสมั ค รในระดั บ การศึ ก ษาที่
ต*องการ โดยไมจําเปนต*องสําเร็จการศึกษาในระดับที่สอบ
ผาน และผลการสอบสามารถนํ า ไปใช* ส มั ค รสอบใน
ขั้ น ตอนตอไปได* (ภาค ข)เชน ผู* ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี อาจสอบ “ผาน”ภาค ก.ในระดับปริญญาโท
เปนต*น

3) กระบวนการสรรหา
• ก า ร ป ร ะก าศ รั บ เมื่อมีตําแหนงวาง
สมัครสอบแขงขัน
• การสอบแข8งขัน
o ส อ บ เ พื่ อ วั ด สอบข*อเขียน
ความรู*ความสามารถทั่วไป
o สอบวั ด ความรู* สอ บ ข* อเ ขี ยน ก า ร สอ บ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ ฉ พ า ะ ปฏิบัติหรือสอบโดยวิธีอื่น
ตําแหนง
o สอบวั ด ควา ม สัมภาษณ5หรือวิธีอื่น

เหมาะสมกับตําแหนง

4) การบรรจุและแต8งตั้ง

สวนราชการจั ด ทํ า แผนอั ตรากํ า ลั ง อยางเปนระบบและ
ดําเนินการสรรหาได*กอนโดยไมต*องรอจนถึงเดือนตุลาคม
ทั้งนี้ เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลในตําแหนงที่วางได*ในทันที
สอบข*อเขียนผานระบบ Electronic
เหมือนเดิม และเพิ่มการทําแบบทดสอบบุคคลิกภาพ เชน
แบบตรวจวั ดคุ ณ ลั ก ษณะบุ ค คลิ ก ภาพของมายเออร5 –
บริกส5 (The Myers – Briggs Type Indicator: MBTI)
เนื่องจากลักษณะการปฏิบัติงานในตําแหนงที่แตกตางกัน
ยอมต*องการคนที่มีคุณลักษณะที่แตกตางกันด*วย
วิธีการสัมภาษณ5เชิงพฤติกรรม (Competency – based
interview) เปนวิธีการที่เหมาะสม เนื่องจาก “พฤติกรรม
ในอดีตจะเปนตัวทํานายที่ดีสําหรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใน
อนาคต” (สมบูรณ5 กุ ลวิ เศษชนะ,เอกสารประกอบการ
สอน “การสรรหาและการคัดเลือก”, 2559)

บรรจุได*ทันทีตามลําดับการ กรณีสําเร็จการศึกษา: บรรจุได*ตามลําดับที่สอบแขงขันได*
สอบแขงขั น ได* เนื่ อ งจาก กรณีกําลังศึกษา : เสนอ 2 ทางเลือก คือ
ผู*สมัครสําเร็จการศึกษาแล*ว • บรรจุหลังเรียนจบ ถึงแม*จะบรรจุคนที่ได*ลําดับถัดไป
แล*วก็ตาม ก็สามารถย*อนกลับมาบรรจุได*ถ*าบัญชียัง
ไมหมดอายุ หรือ
• บรรจุตามลําดับ แตวันที่มีผลในการบรรจุแตงตั้งคือ
วันที่สําเร็จการศึกษา

ประเด็น

ปจจุบัน

5) การจู ง ใจโดยการให, ไมมีการให*รางวัล
รางวัล

ข,อเสนอ
ให*ทุนดูงานตางประเทศ 1 ครั้ง สําหรับผู*ที่สอบแขงขันได*
เปนลําดับที่ 1 (เฉพาะบัญชีที่เปˆดสอบแขงขันเทานั้น) โดย
ใช* ง บประมาณของสวนราชการ ในสวนของงบพั ฒ นา
บุ ค ลากร ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให* ก ลุ มเปK า หมาย (คนรุ นใหม) ที่ มี
ความรู* ค วามสามารถได* รั บ คาตอบแทนที่ ภ าคราชการ
สนับสนุนและเปนแรงจูงใจให*คนที่มีความรู*ความสามารถ
เข*ารับราชการ (Pasona Singapore Pte Ltd)

นอกจากวิธีการดังกลาวที่เสนอข*างต*น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับป2จจัยที่มีผลตอการเข*ารับ
ราชการ โดยศึกษาจากข*าราชการที่สวนราชการตางๆ บรรจุและแตงตั้งเข*ารับราชการ (ทํางานไมเกิน 1 ปN) นอกจากนี้
ควรมีการประกวด “วิธีการสรรหาในมุมมองของข*าราชการรุนใหม” และในมุมมองของนักศึกษา (อ*างอิง: แนวคิด
ของ PS21 ในเรื่อง Innovate ในสวนของข*อเสนอของทุกคนล*วนมีคุณคาในการพัฒนางาน หรือสรรสร*างสิ่งใหมๆ)
3.3 การสร,า งฐานข, อมู ลการจ, า งงานในภาคราชการ เพื่ อ ชวยให* ค นรุ นใหม (กลุ มเปK า หมาย)
สามารถสืบค*นได*วาสาขาที่ตนศึกษา สามารถสมัครงานได*ในตําแหนงใด สวนราชการใด และมีลักษณะการทํางาน
อยางไร อาจจัดทําในลักษณะของ Application ที่สามารถสืบค*นข*อมูลผานระบบโทรศัพท5มือถือ
4. บทสรุป
ถึงแม*การสร*างแบรนด5 การประชาสัมพันธ5และการปรับเปลี่ยนกระบวนการสรรหาและเลือกสรร
จะเปนเรื่องยุงยากในทางปฏิบัติ แตหากทุกฝ{ายที่เกี่ยวข*อง ไมวาจะเปนสํานักงาน ก.พ. หรือผู*บริหารและเจ*าหน*าที่
ผู*ปฏิบั ติงานของแตละสวนราชการตระหนักถึ งความสํ าคั ญและสนั บสนุ นเรื่องดัง กลาว จะชวยให*ภ าคราชการ
สามารถสรรหาและเลื อกสรรคนคุ ณภาพเข* า สูระบบราชการได* อ ยางเปนรู ปธรรมยิ่ ง ขึ้ น และ
ประโยชน5สูงสุดกับภาคราชการในอนาคตอันใกล* รวมทั้งบรรลุตามยุทธศาสตร5ชาติ 20 ปNที่กําหนดไว*อีกด*วย

เกิ ด

การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความหลากหลายของสายงาน
สุรินทร เอี่ยมสอาด
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กรมเจ,าท)า
บทนํา
ตลอดระยะเวลากวา 157 ปN ที่ผานมา กรมเจ*าทาได*มีการพัฒนาระบบการคมนาคมและการขนสงทางน้ําให*
เปนมาตรฐานสากลในการเสริมสร*างความปลอดภัย พัฒนาทางน้ําก*าวไกล นําพาณิชยนาวีไทย สูสากล โดยการ
กํากับดูแล การสงเสริม การพัฒนาระบบการขนสงทางน้ําและการพาณิชยนาวีให*มี
การเชื่อมตอกับระบบ
การขนสงอื่นๆ ทั้งการขนสงผู*โดยสาร และสินค*า ทาเรือ อูเรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อให*ประชาชน
ได*รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการสงออกให*มีความเข*มแข็ง บุคลากร
ในกรมเจ*าทาเน*นการปฏิบัติงานแบบบูรณาการบริหาร
แบบมีสวนรวม สร*างเสริมคานิยมวัฒนธรรม การ
ทํางานเปนทีมตามแนวทางการบริหารจัดการยุคใหม ภายใต* วิสัยทัศน5 “มุงสูการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีที่
ยั่งยืน” ซึ่งมีจํานวนบุคลากรในการปฏิบัติราชการ ทั้งสิ้น 2,278 คน แบงเปน ข*าราชการ จํานวน 1,080 คน (54
สายงาน) ลูกจ*างประจํา จํานวน 494 คน และพนักงานราชการ จํานวน 704 คน โดยร*อยละ 47.75 ปฏิบัติงาน
ด*านความปลอดภัย ร*อยละ 37.24 ปฏิบัติงานด*านโครงสร*างพื้นฐานทางน้ํา และร*อยละ 15.01 ปฏิบัติงานด*าน
สนับสนุน
สภาพปญหา
ป2จจุบัน กรมเจ*าทากําลังประสบกับความท*าทายด*านบุคลากร ที่จะต*องมีความรู* ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับกับภารกิจที่หลากหลาย ซึ่งมีผลกับการพัฒนา

การคมนาคม และการ

ขนสงทางน้ําในระดับประเทศ ดังนี้
1. การควบคุมการจราจรทางน้ําด*วยระบบ VTMS (Vessel Tracking and Monitoring System) การนํา
รองเรือโดยนําเครื่องชวยในการนํารองเรือชนิดพกพา PPU (Pilot Portable Unit) มาชวยในการ นํารองเรือ การ
ฝYกเจ*า หน*าที่ในการใช*เครื่ องมือฝY กจํ าลอง (Simulator) เพื่ อจั ดการเรียนการสอนและ

การฝYก อบรมให*กับ

นักเรียนเดินเรือพาณิชย5
2. การพัฒนาโครงสร*างพื้นฐานทางน้ํา ได*แก การเข*าสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําให* กรมเจ*าทาต*อง
ปรับแนวทางการปรับโครงสร*างพื้นฐานทางน้ําให*มีความเหมาะสม กับสภาพการแขงขันของประเทศมากขึ้น เชน
การเพิ่มปริมาณการขนสงสินค*าทางน้ํา เนื่องจากการขนสงทางน้ํามีต*นทุนการขนสงตอตัน ต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับ
การขนสงรูปแบบอื่นๆ

3. การสงเสริมการขนสงทางน้ํา ได*แก การศึกษา วิเคราะห5ป2ญหาการสงเสริมการพัฒนากิจการพาณิชยนาวี
และกิ จ การที่ เ กี่ ย วข* อ ง การจั ดทํ า ข* อ เสนอแนะแนวทาง/มาตรการการพั ฒ นากิ จการพาณิ ชยนาวี และกิ จ การ
เกี่ยวเนื่อง การศึกษาวิเคราะห5ความเหมาะสมการให*การสงเสริมการลงทุนจัดซื้อเรือของผู*ประกอบการเรือไทย การ
ให*ความเห็นและข*อเสนอแนะเกี่ยวกับทาทีของประเทศไทยตอความรวมมือ ด*านกิจการพาณิชยนาวีแกสถาบัน
องค5การระดับประเทศและระหวางประเทศ การติดตาม ประเมินผล โครงการ มาตรการการสงเสริมการพัฒนาการ
พาณิชยนาวีตางๆ เชน สงเสริมให*มีการจดทะเบียนเรือไทยเพื่อขยายกองเรือไทยที่เดินทําการค*าระหวางประเทศ
4. การพัฒนาบุคลากรด*านพาณิชยนาวี ได*แก การมีสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนให*บริการ ในการ
เรียนการสอนและฝYกอบรมตามหลักสูตร ซึ่งกําหนดโดยองค5การทางทะเลระหวางประเทศ มีศูนย5ฝYกพาณิชย5นาวี
เปนสถาบันการศึกษาของรัฐ เปนหนวยงานในสังกัดกรมเจ*าทาทําหน*าที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด*านพาณิชยนาวี
โดยกรมเจ*าทาต*องกํากับสถาบันการศึกษาให*มีการผลิตบุคลากรให*ได* มาตรฐานสากล ตามที่องค5 การทางทะเล
ระหวางประเทศกําหนด
5. การสร* างความปลอดภั ยในการคมนาคมขนสงทางน้ํา ได* แก การตรวจตรา ควบคุ มการเดินเรือ การ
บํารุงรักษารองน้ําและเครื่องหมายการเดินเรือให*พร*อมใช*งานได*ตลอดปN การควบคุมมาตรฐานเรือ ทุกประเภท
การรณรงค5 สร*างจิตสํานึก ด*วยการประชาสัมพันธ5ให*กับเยาวชน และประชาชน ให*ตระหนักถึงความปลอดภัย เมื่อ
เดินทางทางน้ํา โดยมีเปKาหมายให*สถิติอุบัติเหตุทางน้ําลดลงทุกปNจนเปน 0 (ศูนย5)
6. การพัฒนากฎหมายด*านพาณิชยนาวี ได*แก การพัฒนากฎหมายให*สอดคล*องกับสภาวการณ5ในป2จจุบัน
และอนาคต ให*ตอบรับการพัฒนาประเทศโดยรวม คํานึงถึงความเปนสากลของกฎเกณฑ5ทางน้ํา รวมทั้ง รับฟ2ง
ความคิดเห็นของผู*ที่ได*รับผลกระทบจากกฎหมาย เชน กฎหมายการเดินเรือ กฎหมายที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและ
ความตกลงระหวางประเทศ เชน เมื่ อ อนุสัญญาระหวางประเทศมี ก ารเปลี่ ยนแปลง กรมเจ* า ทาต* องปรั บ ปรุ ง
กฎหมายภายในให*สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้น เปนต*น
จากสภาพความท*าทายในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมเจ*าทาดังกลาวข*างต*น จะเห็นได*วาบุคลากรของ
กรมเจ*าทาจะต*องเปนบุคลากรที่มีความรู* ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลง
และรวมกันปฏิบัติงานแบบบูรณาการ แตในสภาพความเปนจริงของการพัฒนาบุคลากรของกรมเจ*าทา ในชวง 10
ปNที่ผาน ได*จัดสรรงบประมาณในการฝYกอบรม ในแตละปNงบประมาณ โดยเฉลี่ย 1.6 -1.8 ล*านบาท ซึ่งใช*ในการจัด
ฝYกอบรมหลักสูตรพื้นฐานที่สําคัญ ประกอบด*วย หลักสูตร นักปฏิบัติการขนสงทางน้ํา หลักสูตรนักบริหารงาน
ขนสงทางน้ํา และหลักสูตรขั้นพื้นฐานอื่นๆ ตามที่ได*รับสั่งการจากผู*บริหาร หรือหลักสูตรที่เรงดวนในชวงเวลานั้นๆ
เพื่ อ แก* ไ ขป2 ญ หาเฉพาะหน* า และสงเสริ ม ใหบุ ค ลากรมี ก ารเรี ย นรู พั ฒ นาตนเองในระดั บ บุ ค คล (Individual
Learning) ซึ่งในแตละปCจะมีขาราชการ โดยเฉลี่ย คิดเป?นรอยละ 80 ที่ได*จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล ของตนเอง

แตการพัฒนาระดับบุคคลดังกลาว ไมสามารถยกระดับศักยภาพของบุคลากรได*อยางเปนรูปธรรม ดังนั้น จึงเห็นได*
วา การพัฒนาบุคลากรของกรมเจ*าทา ยังไมสามารถรองรับได*ครอบคลุมบุคลากรทุกกลุม ทุกระดับ ทุกสายงาน (54
สายงาน) อยางเปนระบบ กอให*เกิดป2ญหาในการพัฒนาบุคลากรในแตละสายงานเพื่อทดแทนบุคลากรที่จากการ
เกษียณอายุ ราชการ หรือสูญเสียในกรณีอื่นๆ สงผลตอการมอบหมายงาน หน* าที่ในแตละตําแหนงรวมถึง มี
ผลกระทบตอการให*บริการประชาชน
ประเด็นความรู,และประสบการณ&ที่ได,จากการฝ1กอบรมที่นํามาใช,เพื่อแก,ปญหา
จากการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยข*าราชการพลเรือนประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร5 (Civil Service College
Singapore : CSC) ในกระบวนการการฝYกอบรมและพัฒนา (Training and Development) ซึ่ง CSC มีความ
เชื่อวาพนักงานทุกคนมีสิทธิ์ที่ได*รับการพัฒนา และพนักงานทุกคนที่มีทักษะและความสามารถที่ถูกพัฒนาอยาง
เต็มที่ และการฝYกอบรมจะสร*างวัฒนธรรมแหงการเรียนรู*อยางตอเนื่อง โดยเปนความรับผิดชอบรวมกันระหวาง
ผู*บังคับบัญชาและผู*ใต*บังคับบัญชา เปนการตอบสนองความต*องการของตัวพนักงานและขององค5กร ผานวิธีการ
พัฒนาแบบตางๆ เชน Project Work , Attachments, Study Trip และ On the job training และ บริษัท
F&N (FASTER & NEAVE GROUP) ในการฝYกอบรมและ
การพัฒนา (Training Development) จะใช*
อัตราสวนอยูที่ 70/20/10 คือ ร*อยละ 70 เปนการเรียนรู*จากประสบการณ5ตรงในการทํางาน (Learning From
Experience) เชน การเรียนรู*จากการปฏิบัติงาน (On the job Training) รับผิดชอบโครงการที่ท*าทาย การ
หมุนเวียนงาน และการฝYกอบรมข*ามสายงาน ร*อยละ 20 เรียนรู*จากบุคลากรในองค5กร เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู*
การสอนงาน และการให*คําปรึกษา (Coaching & Mentoring) และการเรียนรู*ตามหลักสูตร ร*อยละ 10 จะเปน
การฝYกอบรม การศึกษาทางไกล การพัฒนาตนเอง และการเรียนรู*ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส5
70% From Job
20% From People
10% From Course
จากประเด็นความรู*ดังกลาว นํามาวางรูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความหลากหลายของสายงาน
ในกรมเจ* า ทา เพื่ อ ให* ก ารพั ฒ นามี ค วามครอบคลุ ม แกบุ ค ลากรทุ ก สายงาน ทุ ก กลุ ม ทุ ก ระดั บ (ข* า ราชการ
ลูกจ*างประจํา และพนักงานราชการ) ซึ่งกรมเจ*าทาสามารถดําเนินการ ได*ดังนี้
1. กําหนดสั ดสวนในการพัฒ นาบุค ลากร (ข* าราชการ ลูก จ*า งประจํ า และพนักงานราชการ) ออกเปน
70/20/10 ประกาศให*บุคลากรทุกคนรับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
70% From Job

20% From People

เรียนรู*จากประสบการณ5ตรงในการทํางาน (Learning From Experience)
เชน การเรียนรู*จากการปฏิบัติงาน (On the job Training) รับผิดชอบ
โครงการที่ท*าทาย การหมุนเวียนงาน และการปฏิบัติงานข*ามสายงาน
เรียนรู*จากบุคลากรในองค5กร เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู* (Community of

10% From Course

Practices : COP) การสอนงาน และการให*คําปรึกษา (Coaching &
Mentoring)
การฝYกอบรม การศึกษาทางไกล การพัฒนาตนเอง และการเรียนรู*ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส5

2. ในการฝYกอบรม (10 %) กรมเจ*าทา ควรมีการจัดทําหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดย
แบงเปนหลักสูตรการฝYกอบรม 3 ระดับ ประกอบด*วย
- หลักสูตรระดับต*น สําหรับข*าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ ประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน ลูกจ*างประจํา และ พนักงานราชการ โดย
(1) เข*ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน จํานวน 3 วัน ในหัวข*อความรู*ทั่วไป คือ ความรู*เกี่ยวกับ
กรมเจ*าทา วิสัยทัศน5 พันธกิจ ยุทธศาสตร5 การเขียนหนังสือราชการ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงาน คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ด*วยระบบ DPIS การ
ทดลองปฏิบัติราชการ และการพัฒนาในระหวางการทดลองปฏิบัติราชการ
(2) เข*ารับการอบรมหลักสูตรนักปฏิบัติการขนสงทางน้ํา จํานวน 15 วัน ในหัวข*อ ภารกิจ
ของแตละหนวยงานในสังกัดกรมเจ*าทา และศึกษาดูงานในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของกรมเจ*าทาใน ด*านตางๆ ที่
กําหนด
- หลักสูตรระดับกลาง สําหรับข*าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน และอาวุโส) โดย
(1) เข*ารับการอบรมในหลักสูตร นักบริหารงานขนสงทางน้ํา ในหัวข*อ การบริหาร วางแผน
เชิงกลยุทธ5ในการบริหารงานขนสงทางน้ํา ตามภารกิจของกรมเจ*าทา และศึกษาดูงานในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของ
กรมเจ*าทาในด*านตางๆ ที่กําหนด
(2) เข*ารับการอบรมในหลักสูตร นักบริหารคมนาคมระดับต*น ซึ่งจัดโดยกระทรวงคมนาคม
ในหัวข*อ ภารกิจของกระทรวงคมนาคม นโยบายของรัฐบาลกับการปรับปรุงกฎหมายเพื่อปGองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและผลประโยชน-ทับซอนการเสริมสรางและการปGองกันการกระทําผิดวินัย และศึกษาดูงานใน
ตางประเทศ
(3) เข* า รั บ การอบรมในหลั ก สู ต ร เฉพาะทางของแตละสายงาน ทั้ ง ในประเทศ และ
ตางประเทศ
- หลักสูตรระดับกลาง สําหรับข*าราชการ ประเภทอํานวยการ ระดับต*น ประเภทวิชาการระดับ
ชํานาญการพิเศษ โดย
(1) เข*ารับการอบรมในหลักสูตร นักบริหารคมนาคมระดับกลาง ซึ่งจัดโดยกระทรวงคมนาคม
ในหัวข*อ การบริหารบนความเปลี่ยนแปลง การบริหารด*วยหลักคุณธรรม การพัฒนากลยุทธ5การบริหาร การพัฒนา

ภาวะผู* นํา การพั ฒ นาเสริ ม บุ ค ลิ ก ภาพและมารยาททางสั ง คมของนั ก บริ ห าร การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติ การ และ
การศึกษาดูงาน
(2) เข*ารับการอบรมในหลักสูตร วิทยาลัยการทัพเรือ ในหัวข*อ ความมั่นคงแหงชาติ การริ
หารองค5กรด*านความมั่นคง ยุทธศาสตร5และนโยบายการทําสงคราม ปฏิบัติการทางทหาร
- หลักสูตรระดับสูง สําหรับข*าราชการ ประเภทบริหาร ระดับต*น-สูง ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ โดย
(1) เข* า รั บ การอบรมในหลั ก สู ต ร นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง จั ดโดยสํ า นั กงาน ก.พ. ในหั วข* อ
กระบวนการทางความคิดของผู*บริหาร ระยะเวลา 6 วัน การนํ าองค5ความรู*มุ งสูผลสัมฤทธิ์ และศึกษาดู งานใน
กรุงเทพ/ตางจังหวัด ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน
(2) เข*ารับการอบรมในหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล*า
หลักสูตรระดับสูง
(สําหรับ อธิบดี รองอธิบดี
ผู,อํานวยการระดับสูง และ
ผู,เชี่ยวชาญ)
หลักสูตรระดับกลาง
(สําหรับ ขรก.ระดับ อํานวยการต*น ชํานาญการพิเศษ
ระดับชํานาญการ ชํานาญงาน และอาวุโส)
หลักสูตรระดับต,น
(สําหรับ ขรก. ระดับปฏิบัติการ ขรก.ระดับปฏิบัติงาน ลูกจ*างประจํา
และ พนักงานราชการ)

ภาพรูปแบบในการฝYกอบรม (10 %) ของกรมเจ*าทา
(3) กรมเจ*าทาประกาศให*บุคลากร (ข*าราชการ ลูกจ*างประจํา และพนักงานราชการ) จัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ผานระบบอิเล็กทรอนิกส5 : ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ให* บุ ค ลากรทุ ก คนได* รั บ การพั ฒ นาตนเอง
ตามสั ด สวน
70/20/10 โดยผานการประเมินผลจากผู*บังคับบัญชาหนวยในแตละปNงบประมาณ
บทสรุป
การพัฒ นาบุคลากรกรมเจ*า ทา ควรตระหนักและให*ความสํา คัญในการพัฒ นาทรัพ ยากรบุคคล เพื่อให*
บุคลากรในองค5การเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ และเปนบุคลากรที่เปN–ยมด*วยความรู* ความสามารถ และทักษะตางๆ

ภายใต*กรอบแนวคิดวา “บุคลากรทุกคนมีสิทธิ์ที่ได*รับการพัฒนา” และ ควรพัฒนาบุคลากรให*อยูในรูปแบบสัดสวน
70/20/10 เพื่อมุงเน*นการพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และการพัฒนาขีดความสามารถ
(Capability) มีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ และมีทัศนคติที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติทั้งในป2จจุบันและอนาคต
สงเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อให*สามารถปฏิบัติงานได*อยางมีความสุข
มีแรงจูงใจ มีศักยภาพที่ก*าวทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของบริบทของกรมเจ*าทาได*อยางตอเนื่อง

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมสรรพากร

อรณดา ศรีลาวงศ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กรมสรรพากร
บทนํา/สภาพปจจุบัน/สภาพปญหา
กรมสรรพากรเปนองค5กรของรัฐที่มีภ ารกิจในการจัดเก็บภาษีเพื่อหารายได*เข*ารัฐเปนอันดับหนึ่ง มี
หนวยงานให*บริการแกประชาชนผู*เสียภาษีอยูทั่วประเทศไมวาจะเปนด*านการให*ความรู*เกี่ยวกับภาษีอากรการ
บริหารจัดเก็บภาษีครอบคลุมทุกจังหวัดทุกอําเภอ/เขต โดยเน*นการจัดโครงสร*างองค5กรที่ได*ออกแบบโดยวิเคราะห5
ถึงบทบาทภารกิจเหตุผลความจําเปนความคุ*มคาความต*องการของผู*รับบริการและความสําคัญที่จะต*องดําเนินการ
เพื่ อ บรรลุ เ ปK า หมายตามยุ ท ธศาสตร5 แ ละนโยบายของภาครั ฐ โดยมี ก ารติ ด ตามผลและทบทวนภารกิ จ ตาม
กําหนดเวลาที่เหมาะสมสอดคล*องกับยุทธศาสตร5และสถานการณ5ที่เปลี่ยนแปลงไป
กรมสรรพากรตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการ “คน” ที่มีความหลากหลาย
ในองค5กรทั้งในเรื่องการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ เพื่อให*การพัฒนาบุคลากรทุกระดับสามารถสร*างมูลคาเพิ่มให*
องค5กรได*อยางเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงการสงเสริมคนที่มีความรู*ความสามารถ (Talent) ให*
ได* รับ การพั ฒ นา เพื่ อให*เปนกําลั ง คนคุ ณภาพของหนวยงาน ภายใต* ร ะบบการบริ หารทรัพ ยากรบุ คคลใน
ลักษณะการบริหารเชิงกลยุทธ5 (Strategic Human Resource Management : SHRM) เพื่อสนับสนุนการ
ทํางานของหนวยงานในกรมสรรพากรให*สามารถทํางานได*บรรลุตามภารกิจมีความสอดคล*องกับวิสัยทัศน5และ
แผนยุทธศาสตร5กรมสรรพากรด*านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ที่วา“บุคลากรเปนมืออาชีพด*านบริหาร
การจั ดเก็ บภาษี ภ ายใต* หลั ก ธรรมาภิ บ าลและมี คุ ณภาพชี วิตที่ ดี”

ทั้ ง นี้ การที่ จะสามารถบรรลุ ผลตาม

ยุทธศาสตร5ดังกลาวได*นั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะต*องได*รับการสนับสนุนจากผู*บริหารและมีทีม HR ที่เข*มแข็ง

ตารางแสดงจํานวนข*าราชการกรมสรรพากรแยกตามระดับ (ข*อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2559

ระดับ
บริหารสูง
บริหารต*น
อํานวยการสูง
อํานวยการต*น
ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
อาวุโส
ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน
รวม

จํานวน
1
2
148
1
5
61
1,249
9,266
1,087
119
4,902
1,088
17,929

จากข*อ มู ลจํ า นวนข* า ราชการกรมสรรพากรทั้ ง หมด 17,929 คน ในแตละกลุ มระดั บ มี บุ ค ลากร
หลากหลายชวงวัย หลากหลายรุนซึ่งมีประสบการณ5และความรู*ความชํานาญที่แตกตางกัน เมื่อมีการเปลี่ยนผาน
จากระบบซีมาเปนระบบแทง และมีบุคลากรรุนหลังเข*ามาอยูในแทงเดียวกันระดับเดียวกันกับรุนพี่ซึ่งอยูมานาน
วัฒนธรรมการให*ความเคารพผู*อาวุโสกวาเริ่มเลือนหายไป กอให*เกิดป2ญหาในการทํางานรวมกันขาดความสามารถ
ในการทํางานเปนทีม ซึ่งจากการสอบถามพูดคุยกับกลุมคนที่มีป2ญหา เกิดจากการที่รุนพี่ไมให*การยอมรับรุนน*องที่
ด*อยประสบการณ5กวา สวนรุนน*องก็ขาดการเคารพและให*เกียรติรุนพี่เนื่องจากคิดวาอยูในตําแหนงระดับเดียวกัน
รุนพี่ จึงไมอยากสอนงาน ไมถายทอดทักษะและประสบการณ5ให*กับรุนน*อง ทําซึ่งเปนที่นาเสียดายหากกรมจะต*อง
สูญเสียศักยภาพดังกลาวไป
นอกจากนี้ป2ญหาด*านการพัฒนาผู*มีศักยภาพของกรมสรรพากร ก็ถือเปนอีกป2ญหาที่ท*าทาย เพราะ
ด* วยภารกิ จของกรมสรรพากรนั้ น จํ าเปนต* องใช* บุค ลากรผู* มีค วามรู* และความเชี่ ยวชาญในงาน การพั ฒ นาผู* มี
ศักยภาพเพื่อมารองรับภารงานของกรมจึงจําเปนอยางยิ่ง ป2ญหาด*านการพัฒนาผู*มีศักยภาพของกรมสรรพากรเกิด
จากกลุ มผู* ที่ ได* รั บการพั ฒ นาเปน Talent

ของกรมสรรพากรนั้ น เปนผู* มีค วามรู*เ ชิ ง วิ ชาการและทั ก ษะด* า น

ภาษาตางประเทศดี แตขาดทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ5ในการทํางานเฉพาะด*าน ขณะเดียวกันกลุมคน
ผู*มีทักษะและความเชี่ยวชาญในงานที่เปนภารกิจหลักของกรมสรรพากรกลับขาดทักษะด*านภาษาตางประเทศที่ดี

ทําให*ขาดโอกาสในการที่จะพัฒนาเปน Talent ของกรม ซึ่งถือเปนเรื่องที่นาเสียดายอยางยิ่ง ดังนั้น ป2ญหาดังกลาว
จึงควรได*รับการแก*ไข เพื่อความสําเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการทํางานอยางผาสุกของข*าราชการ
สรรพากรตอไป
ประเด็นความรู,ที่ได,จากการฝ1กอบรมและการศึกษาดูงาน
1. FRASER & NEAVE GROUP หรือกลุมบริษัท F&N เปนบริษัทรวมทุนระหวาง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
จํากัด (มหาชน) กับกลุมบริษัทTCC ซึ่งนอกจากจะให*ความสําคัญในการสรรหาคนดีคนเกงที่เหมาะสมกับองค5กร
แล*วยังเน*นการให*ความสําคัญกับบุคลากรในองค5กรในฐานะทุนมนุษย5 ด*วยการฝYกอบรมและสร*างแผนการพัฒนา
อยางตอเนื่องโดยใช*เครื่องมือที่สําคัญควบคูกับวิสัยทัศน5และการกําหนดเปKาหมาย รวมถึงสร*างความเปนหุ*นสวนใน
การพัฒนารวมกัน นอกจากนี้ F&N ยังให*ความสําคัญกับการสรรหาและการเลือกสรร (Recruitment &
Selection) การบริหารกําลังคนคุณภาพ (Talent Management & Succession plan) โดยการนําเครื่องมือใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลากหลายรูปแบบมาใช* เพื่อบรรลุเปKาหมายของบริษัทในอนาคต
2. Civil Service College Singapore หรือวิทยาลัยข*าราชการ พลเรือนประเทศสาธารณะรัฐสิงค5โปร5
เปนหนวยงานทําหน*าที่ด*านบริหารทรัพ ยากรบุคคลของประเทศ มีวิสัยทัศน5ที่มองวาบุคลากรทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ
ได*รับการพัฒนา หลังจากที่ได*มีการคัดเลือกเข*าองค5กรแล*ว จะมีการประเมินผลการทํางาน การพัฒนาด*วยการ
ฝYกอบรมด* วยโปรแกรมที่ห ลากหลาย นอกจากนี้ ยัง มีการมอบรางวัลเปนการจู งใจรวมไปถึ ง กระบวนการเลื่ อน
ตําแหนงตามศักยภาพในการทํางาน
3. Nanyang Technological University (NTU) มหาวิทยาลัยในสิงคโปร5อันดับที่ 13 ของโลกและ
อันดับ 2 ของเอเชียที่ยกระดับมาตรฐานการศึกษาได*ภายในเวลาที่รวดเร็ว NTU เล็งเห็นวาโลกทุกวันนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ การพั ฒนาของประเทศสิง คโปร5จึงมุงเน*นการฝY กบุ คลากรให*รองรับทุก การเปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา โดยการสร*างนวัตกรรมด*านบุคลากรและพัฒนากฎระเบียบที่สมบูรณ5แบบในการทํางาน รวมถึงการ
ยกระดับมาตรฐานองค5การที่มุงสูความเปนเลิศ สําหรับการพัฒนา Talent ของ NTU นั้นจะมีการให*ทุนการศึกษา
กับผู*ที่มีศักยภาพและให*กลับมาทํางานในองค5กร
4. Health Promotion Board หนวยงานด*านการเสริมสร*างสุขภาพและปKองกันโรค ซึ่งมีบุคลากร
ด*านบริหารจัดการและด*านสาธารณะสุขมีแผนงานด*านบริหารบุคคลที่เน*นการฝYกอบรมทั้งในและนอกองค5กรและมี
การเตรียมความพร*อมในการสืบทอดตําแหนงเพื่อให*แนใจวามีกลุมคนเกงที่สามารถทดแทนคนที่เกษียนในอนาคต
ในระดับงานบริหารนั้นมีนโยบายโยกย*ายหมุนเวียนงานในกลุมงานที่คล*ายคลึงกัน นอกจากนี้ยังมีการบริหารคนเกง
ในองค5กรโดยคนกลุมนี้จะได*รับโอกาสในการฝYกอบรม หรือเข*ารวมโครงการตางๆ มากกวาคนทั่วไปในองค5กร

5. Pasona Singapore Pte. Ltd กลุมบริษัท Pasona มีสํานักงานใหญที่ญี่ปุ{น เปนองค5กรด*านบริการ
จัดสรรบุคลากรเข*าทํางานและบริหารด*านทรัพยากรมนุษย5 มีมุมมองด*านงานบุคลากรที่วา สิ่งสําคัญอันดับแรกใน
การสรรหาคนคือ Job description หรือคําอธิบายรายละเอียดงาน และต*องมีความรวดเร็วในการสรรหาเพื่อไมให*
เสียโอกาสเมื่อเจอกลุมเปKาหมายที่ต*องการ มีการจ*างงานที่เปนธรรมไมเอาเปรียบ และการสร*างแบรนด5ให*กับ
องค5กรเพื่อดึงดูดให*มีการอยากรวมงาน รวมถึงการแก*ป2ญหาองค5ความรู*ที่ขาดหายไปเมื่อมีคนลาออกหรือเกษียน
การวิเคราะห&เ พื่อ ประยุกต&ใช, ประเด็ นความรู,ป ระสบการณ& จากการฝ1กอบรมที่นํามาใช,เ พื่อ แก,ไ ขป ญหาและ
ข,อเสนอแนะแนวทางการจัดการปญหา
1.ให*ความสําคัญกับการทํางานเปนทีม (Value Teamwork) เพื่อแก*ป2ญหาในการทํางานรวมกันของรุน
พี่รุนน*อง เชนเดียวกับที่ Civil Service College Singapore ซึ่งถือการทํางานเปนทีมเปนปรัชญาสําคัญด*านการ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล นอกจากนี้ เ พื่ อ เปนการถายทอดทั ก ษะองค5 ค วามรู* และประสบการณ5 จ ากรุ นสู รุ น
กรมสรรพากรควรมีหลักการฝYกอบรมที่ดี เชน นําระบบการสอนงานและให*คําปรึกษา (Coaching &Mentoring)
เข*ามาใช*ในการถายทอดทักษะจากรุนพี่สูรุนน*อง เพื่อเปนการรักษาองค5ความรู*และทักษะในงานไมให*สูญหายไป
ตามการเกษียนหรือลาออก เชนเดียวกับหลายหนวยงานในสิงคโปร5ที่นําระบบการสอนงานและให*คําปรึกษามาเปน
เครื่องมือในการอบรม
2.แนวทางการบริหารและพัฒนาคนเกงในองค5กร
สําหรับกลุมคนเกงในกรมสรรพากรนั้น ควรจะมีแนวทางในการบริหารและพัฒนาคนเกงแยกออกเปน
2 กลุม ดังนี้
2.1 กลุม Talent ของกรมสรรพากร เชน HiPPS ฯลฯ คนกลุมนี้ถือวาเปนกลุมที่มีศักยภาพ มีความรู*
ในเชิงวิชาการและมีทักษะด*านภาษาตางประเทศดี แตขาดทักษะและความชํานาญในงานที่ตรงกับตําแหนงและ
สายงานที่ต*องเติบโตใน Career Path ขาดประสบการณ5ในการบริหารงาน บริหารคน ดังนั้นจึงต*องมีการเสริม
ทักษะและพัฒนาความรู*และประสบการณ5โดยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ( Rotation ) ซึ่งตามแนวทางเดิมของ
กรมได*กําหนดให*มีการหมุนเวียนงานในกลุมงานที่มีลักษณะคล*ายคลึงกันกลุมงานละ 6 เดือน แตด*วยระยะเวลาอัน
สั้นทําให*ยังไมสามารถเรียนรู*และมีความชํานาญในงานที่เพียงพอ จึงเห็นวาควรกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมไว*เปน 2 ปN โดยหมุนเวียนงานในกลุมงานที่มีลักษณะคล*ายคลึงกัน ( Job Family ) เชนเดียวกับแนวทาง
ของ Health Promotion Board Singapore ซึ่งให*กําหนดระยะเวลาในการหมุนเวียนงานไว* 2 ปN โดยในปNแรกถือ
วาเปนปN แ หงการเรี ยนรู*แ ละปN ที่ 2 เปนปN ในการสร* า งผลงาน ซึ่งได* ผลดี ในการสร*า งทัก ษะความชํ า นาญในงาน

นอกจากนี้ ควรเน*นการพัฒนาเรื่องการทํางานเปนทีม ( Value Teamwork ) เพื่อสร*างความสัมพันธ5ที่ดีกับเพื่อน
รวมงาน เพื่อที่จะสามารถเติบโตไปเปนผู*นําในใจคนตอไป
2.2 กลุมผู*มีศักยภาพที่เปนผู*มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในงานซึ่งเปนภารกิจหลัก สมควรจะได*รับ
การพัฒนาเปน Talent และผู*บริหารในอนาคต แตคนกลุมนี้ขาดทักษะด*านภาษาตางประเทศที่ดี ซึ่งเปนเรื่องที่นา
เสี ยดายอยางยิ่ ง หากไมได* รั บ การพั ฒ นา จึ ง ควรมี ก ารฝY ก อบรมในห* อ งเรี ยน (Training

in

class ) ด* า น

ภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ จากนั้นอาจสงไปฝYกฝนเพิ่มเติม โดยอาจแยกวิธีการในการพัฒนาได* 2 วิธี คือ
1) จัดทําโครงการแลกเปลี่ยนด*านภาษากับหนวยงานด*านภาษีอากรของตางประเทศ และจัดหาที่พัก
โดยอาศัยอยูกับครอบครัวชาวตางชาติ ระยะเวลาอยางน*อย 1-2 เดือน เพื่อให*มีโอกาสได*ฝYกฝนการใช*ภาษาจาก
ประสบการณ5จริงในชีวิตประจําวัน
2) จัดให*มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ( Job Rotation ) โดยหมุนเวียนงานไปยังกลุมงานที่ต*องมีการ
ใช*ภาษาอังกฤษคอนข*างมาก เชน สํานักวิชาการแผนภาษี สํานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส5 กลุมบริหาร
การคื นภาษี มู ลคาเพิ่ ม ให* แกนั ก ทองเที่ ย ว สํ า นั ก กฎหมาย เปนต* น การสั บ เปลี่ ยนหมุ นเวี ยนงานในลั กษณะนี้
นอกจากจะสามารถเสริมศักยภาพในด*านทักษะความเชี่ยวชาญในงานแล*ว ยังสามารถสร*างทักษะที่ดีในการใช*
ภาษาอั ง กฤษให* กับบุ คลากรได*อี ก ด* วย เพราะในป2 จจุ บั นกรมสรรพากรได* จัดอบรมด*า นภาษาอั ง กฤษอยู อยาง
สม่ําเสมอ แตไมสามารถนํามาใช*งานได*จริง เพราะไมได*ฝYกฝนด*านการฟ2งและการพูดในการทํางาน
นอกจากนี้แล*ว การพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของกรมสรรพากร ควรมุงเน*นการใช*การทํางานเปนทีม
(Team Work) ระบบพี่เลี้ยงและการสอนงาน (Coaching) เพื่อเปนการถายทอดเทคนิคและองค5ความรู*จากรุนสูรุน
สร*างความสัมพันธ5อันดีระหวางผู*รวมงาน เกิดความผาสุกในชีวิตการทํางานและรักษาไว*ซึ่งศักยภาพในการกํากับ
ดูแลด*านภาษีและการให*บริการประชาชน ทั้งนี้ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้น ไมได*เปนไปเพียงเพื่อประโยชน5ของ
ตัวบุคคลหรือองค5กรเทานั้น หากแตเพื่อประโยชน5ของประเทศชาติและประชาชนสวนรวมโดยแท*จริง

