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บทบรรณาธิการ

ทีมงานบรรณาธิการ

เลือกสรร” โดยสรุปการดำเนินการดานการสรรหาและเลือกสรรในภาพรวม

พรอมระบุระเบียบ หลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของในการดำเนินการ เพื่อ

เปนแนวทางในการเร่ิมตนการทำงานท่ีถูกตอง 

 HR Consultant เปนสวนท่ีนำเสนอในรูปแบบของการถามตอบ
การเลากรณีศึกษา (Case study) และบทเรียนจากการปฏิบัติงาน

(Lesson learned) ซ่ึงเปนการแลกเปล่ียน แบงปนประสบการณทำงาน HR

ในสวนราชการตางๆ ยกตัวอยางในฉบับน้ี ท่ีมีหลายสวนราชการสอบถาม

สำนักงาน ก.พ. เก่ียวกับวิธีการสรรหาคนเขารับราชการโดย “การนำรายช่ือ”

ดังนั้น จึงนำเสนอคำถาม และกรณีศึกษาที่เคยเกิดขึ้นกับสวนราชการ

ที่ใชวิธีดังกลาว 

 HR Updated Version เปนการนำเสนอโครงการ แนวคิด

หรือ แนวปฏิบัติใหมท่ีเก่ียวกับ HR ซ่ึงสวนราชการอาจจำเปนตองใช สำหรับ

ในฉบับน้ี เปนการนำเสนอการปรับปรุงรูปแบบทุน UIS ซ่ึงมีกระบวนการ

ใหสวนราชการที่จะไดรับการจัดสรรนักเรียนทุนมีสวนรวมมากขึ้นใน

กระบวนการคัดเลือก

 HR Hit Issues เปนการนำเสนอเกร็ดความรูสั้นๆ ที่ทันสมัย

up to date เกี ่ยวกับงานในวงการ HR ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคการศึกษา เพื่อกระตุนใหผูอานตองติดตามหาความรูเพิ่มเติมเพื่อ

เกาะติดสถานการณในวงการ HR โดยในฉบับน้ี เปนการเลาประสบการณ

ในการเขารวมงาน  Thailand HR Day 2017 หรือ วันนักบริหารงานบุคคล

แหงประเทศไทย ใหกับผูอานท่ีอาจจะพลาดงานน้ี  นอกจากน้ี ยังนำเสนอ

รูปแบบการพัฒนาตนเองสำหรับขาราชการในยุค Digital อีกดวย

 ทีมงานวารสารขาราชการมีความพยายามท่ีจะปรับปรุงวารสาร

ขาราชการใหตอบโจทยผูอาน ซ่ึงเปนผูท่ีรับผิดชอบงาน HR ภาครัฐ ดังน้ัน

เพ่ือใหเน้ือหามีการพัฒนา ปรับปรุง เน้ือหาและรูปแบบของวารสารขาราชการ

“ใหตอบโจทย และ ตรงใจผูอาน” ทีมงานจึงขอรับ Feedback เพื่อ

การปรับปรุงและพัฒนาวารสารอยางตอเนื่องไดทาง 

e-mail : csjournal@ocsc.go.th

 วารสารขาราชการ ในรูปแบบ e-book ฉบับแรก เปนผลมาจาก

ความเปล่ียนแปลงของบริบทโลก ท่ีในขณะน้ีมองไปทางไหน ทุกคนก็กมหนา

อานขอมูลจากมือถือ หากดูในท่ีทำงานท้ังภาครัฐและเอกชน บนโตะทำงาน

ที่เดิมเต็มไปดวยแฟมเอกสาร หรือแมแต CD ซึ่งเปนที่นิยม ใน 4 - 5 ป

ท่ีผานมาก็ไมมีวางอยูแลว แตก็กลายเปนเคร่ืองคอมพิวเตอร และ Portable

hard drive หรือ handy drive ซึ่งเขามาแทนท่ี  

 วารสารขาราชการจึงตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ เมื่อถึงยุคที่

คนไมบริโภคขาวสารผานกระดาษ ดังน้ัน วารสารขาราชการ จึงตองปรับตัว
จากวารสารเปนเลม เปน E-Journal เพ่ือใหตรงกับชองทางในการส่ือสาร

และปรับเนื้อหาของวารสารจากที่นำเสนอความรูเรื่อง HR ทั่วๆ ไป ซึ่ง

สามารถหาอานไดจาก Website ตางๆ  เปน HR พรอมใชสำหรับผูที่

ทำงานดาน HR ภาครัฐ  สำนักงาน ก.พ. ตั้งเปาหมายในการทำงาน

วารสารขาราชการ Version e-journal นี้วา  ในอีก ๓ ปขางหนา “เมื่อ

HR ของสวนราชการมีปญหาในการทำงานจะเปดหาขอมูลจากวารสาร

ขาราชการเปนแหลงแรกๆเพราะวารสารขาราชการจะเปนเสมือน GPS
ในการเดินทางเขาสู แหลงขอมูลดาน HR ภาครัฐที่ชวยแกปญหา
การทำงาน”
 สำหรับ ฉบับแรกของวารสารขาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ไดรับเกียรติจากผูท่ีกอต้ังวารสารขาราชการฉบับแรก คือ อดีตเลขาธิการ ก.พ.

(ทานประวีณ ณ นคร) ไดกรุณาเลาความเปนมาของ “วารสารขาราชการ”

ในบทความพิเศษ “จากแฟมถาม - ตอบ สูวารสารขาราชการ

 วารสารขาราชการมีการปรับปรุงใหมีคอลัมนประจำ 5 คอลัมน 
 HR Decoding เปนบทความท่ีจะสรุปสาระสำคัญท่ีเก่ียวของกับ

ทิศทาง นโยบาย หรือมาตรการตางของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับงาน HR 

โดยในฉบับนี้จะเปนการสรุป มติ ครม. ที่เกี่ยวกับการบริหารกำลังคน

ภาครัฐ ซึ่งจำเปนสำหรับการบริหารจัดการและวางแผนกำลังคนของ

สวนราชการ

 HR Grab & Go เปนสวนท่ีนำเสนอขอมูลพรอมใช ซ่ึงเปนสาระ

ท่ีผูอานอานแลวสามารถนำไปประยุกตใชไดทันที หรือเปนคูมือการทำงาน

ฉบับพกพา ซ่ึงเน้ือหาในฉบับน้ี เปนการนำเสนอ “แผนผัง การสรรหาและ
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บทความพิเศษ

 เม่ือทีมบรรณาธิการไดรับมอบหมายใหปรับ “วารสารขาราชการ”

ซึ่งเลมสุดทายคือ วารสารขาราชการ ปที่ 59 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558

ฉบับเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2558 ส่ิงแรกท่ีทีมบรรณาธิการทำ คือ 

คนหาท่ีมาท่ีไป เอาวารสารขาราชการเลมเกาๆ (ทานท่ีสนใจอานวารสาร

ขาราชการเลมท่ีผานมา สามารถดูไดใน Website: www.ocsc.go.th)

มาอาน ก็พบวามีวิว ัฒนาการมากมาย แตแหลงขอมูลสำคัญที ่

ทีมบรรณาธิการไดทราบที่มาที่แทจริงของวารสารขาราชการ คือ

ทานผูกอตั้งวารสารขาราชการ “ฉบับแรก” คือ อดีตเลขาธิการ ก.พ.

(ทานประวีณ ณ นคร) หรือ “อาจารยปู” ของพวกเรา อาจารยปู หรือ

ทานประวีณฯ เลาใหทีมบรรณาธิการฟงวา เดิมวารสารขาราชการ

เปนเพียง “แฟมเจาะ” ซึ่งทำจากกระดาษโรเนียว โดยทานประวีณฯ

เลาใหฟงวาหลังจากที่มีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2497  ปรากฏวามี

ขาราชการจากสวนราชการตางๆ ทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัด

ถามคำถามมายังสำนักงาน ก.พ. เปนจำนวนมาก ทานประวีณฯ

ในฐานะผูจัดการ บริการสวัสดิการ สำนักงาน ก.พ. จึงไดรวบรวมขอมูล

ที่เปนคำถาม-คำตอบ หรือ ขอหารือดังกลาว  และทำสำเนาโดยการ

“โรเนียว” ซ่ึงเปนเทคโนโลยีการพิมพท่ีทันสมัยท่ีสุดในสำนักงาน ก.พ.

ในสมัยนั้น   แลวเผยแพร เปนรายเดือน จัดทำเปนแฟมเจาะรู สงให

สมาชิก โดยมีการเก็บคาสมาชิกเปนรายป จนกระทั้งแฟมเจาะรูหนา

เพราะมีจำนวนหนามากขึ้นจึงจัดทำเปนรูปเลมวารสารขาราชการ

ครั้งแรกในป 2499 โดยมีสมาชิกมากถึง 5,000 คน  ทานประวีณฯ

เลาเพิ่มเติมวาวัตถุประสงคหลักของการจัดทำ “วารสารขาราชการ”

คือ 3P  ไดแก PR คือ Public Relation ถือเปนเครื่องมือในการ

สรางความสัมพันธอันดีระหวาง สำนักงาน ก.พ. ในฐานะหนวยงาน

นโยบายกับขาราชการในสวนราชการตางๆ ซึ่งเปนพื้นฐานสำคัญของการ

สรางความรวมมือ รวมใจในการทำงานดานการบริหารงานบุคคล  

 PE คือ Public Education เพื่อใหความรูแกขาราชการใน

ทุกสวนราชการเกี่ยวกับหลักวิชาการดานการบริหารงานบุคคลและ

วิชาอ่ืนซึ่งเปนพื้นฐานการพัฒนาตนเองของขาราชการในอนาคต

 PI คือ Public Information เพ่ือใหขอมูลขาวสารแกขาราชการ

ในทุกสวนราชการ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในวงราชการที่จะมีผลถึง

ตัวขาราชการ

 จากวัตถุประสงคขางตน ทีมบรรณาธิการพบวาแมรูปแบบของ

วารสารขาราชการจะมีการปรับปรุงมาอยางตอเน่ือง ปรับรูปแบบ ปรับปรุง

คอลัมน  หลายตอหลายครั้ง แตทีมบรรณาธิการพบวา ไมวาเวลาจะ

เปล่ียนแปลงไปนานเทาใด มีส่ิงเดียวท่ียังคงเดิมคือ วัตถุประสงค 3P ของ

ทานประวีณฯ ดังน้ัน ทีมบรรณธิการจึงยังคงยึดม่ันกับวัตถุประสงคเร่ิมแรก

ของวารสารขาราชการตลอดไป

“จากแฟมถาม-ตอบ สูวารสารขาราชการ”

ทีมงานบรรณาธิการ
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HR DecodingHR DecodingHR Decoding
การทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการดวยการจางงานรูปแบบอ่ืน
 ว 510/2560 ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  แจงวา

คณะรัฐมนตรีไดปรึกษากันแลวเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบ

กับแนวทางการทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ

ดวยการจางงานรูปแบบอื่นที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ และใหนำความเห็น

ของสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ (สศช.) และการสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการ

ตอไปโดยมีสาระสำคัญสรุปได ดังนี้

ขอเสนอสำนักงาน ก.พ.
 1. การทดแทนตำแหนงประเภททั่วไปในสายงานสนับสนุน

ของสวนราชการ ใหทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่นทั้งหมด ยกเวน

ตำแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส

 2. การทดแทนตำแหนงประเภทวิชาการในสายงานสนับสนุน

ของสวนราชการ ใหทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่นอยางนอย 10% 

 3. การทดแทนตำแหนงประเภททั่วไปในสายงานหลักของ

สวนราชการ ใหทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่น โดยคำนึงถึงความ

จำเปนตามภารกิจของสวนราชการ ความมีประสิทธิภาพและความคุมคา

และเงื่อนไขในการจางงานภาครัฐ

 4. การทดแทนตำแหนงประเภทวิชาการในสายงานหลักของ

สวนราชการ ใหทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอ่ืนอยางนอย 10% ยกเวน

สวนราชการที่มีอัตรากำลังไมเกิน 1,000 อัตรา ใหพิจารณาใชรูปแบบ

การจางงานอื่นทดแทนการบรรจุขาราชการตามความเหมาะสมและ

ตามความจำเปนของภารกิจ

ความเห็นของสำนักงาน ก.พ.ร.
 • ควรกำหนดใหสวนราชการทบทวนบทบาทภารกิจใหเหมาะสม

โดยกำหนดวาภารกิจใดควรดำเนินการ ภารกิจใดควรยุบเลิก ภารกิจใด

ควรปรับรูปแบบการทำงาน เชน การจางเหมาบริการ การใชบริการรวม

การโอนถายภารกิจท่ีภาครัฐไมควรดำเนินการเองไปใหภาคสวนอ่ืน รวมท้ัง

การนำระบบดิจิทัลสมัยใหมมาใชในการจัดบริการสาธารณะ ตลอดจน

จัดทำแผนกำลังคนและการทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของ

ขาราชการในระยะ 3 ป ที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจในอนาคต

โดยคาใชจายภาครัฐจะตองไมเพิ่มข้ึน

 • ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางการทดแทนอัตราวางจาก

ผลการเกษียณของตำแหนงประเภททั่วไปในสายงานสนับสนุนดวยการ

จางงานรูปแบบอื่นเปนการทดแทนตำแหนงเกษียณอายุของขาราชการ

ท้ังหมดเน่ืองจากภารกิจสนับสนุนดานการบริหารจัดการของสวนราชการ

เชนงานสารบรรณ งานการเงิน งานพัสดุ เปนตน เปนภารกิจที่สามารถ

จางเหมาบริการหรือใชบริการรวมได

ความเห็นของ สศช.
 เห็นควรทดแทนตำแหนงในสายงานสนับสนุน หรืองานที่มิใช

ภารกิจหลักของสวนราชการ เชน การจางพนักงานราชการเพื่อเปนการ

ควบคุมคาใชจายบุคคลภาครัฐมิใหสูงข้ึน ท้ังน้ี ตองพิจารณาถึงลักษณะงาน

และภารกิจท่ีจำเปนของแตละสวนราชการดวย

ความเห็นของสำนักงบประมาณ
 สำนักงาน ก.พ. ควรกำหนดใหมีมาตรการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยางเขมงวดในการจางงานตามระยะเวลาของสัญญาจาง เพื่อ

ใหไดเจาหนาท่ีท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อันจะกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอราชการและประโยชนที ่ประชาชนจะไดรับเปนสำคัญดวย

แลวสวนราชการจะเตรียมความพรอมสูปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยางไร 

 1. ทบทวนบทบาทภารกิจ ตามแนวทางการจัดทำแผนปฏิรูป

องคการ (Organizational Transformation Plan) ตามตัวชี้วัดที่ 5.2

การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองคการของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดใหแตละสวนราชการจะตองวิเคราะห

ภารกิจหลัก (Core Function) ภารกิจรอง (Non-Core Function) จัดทำ

ขอเสนอการปรับเปล่ียนโครงสรางและกำลังคน และจัดทำขอเสนอในการ

ปรับเปล่ียนระยะ 3 ป (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) ซ่ึงในการทบทวนบทบาท

ภารกิจดังกลาว ควรมีสาระ

 1.1 ภารกิจใดควรดำเนินการ ภารกิจใดควรยุบเลิก ภารกิจใด

ควรปรับรูปแบบการทำงาน เชน การจางเหมาบริการ การใชบริการรวม

การโอนถายภารกิจท่ีภาครัฐไมควรดำเนินการเองไปใหภาคสวนอ่ืน

 1.2 การนำระบบดิจิทัลสมัยใหมมาใชในการจัดบริการสาธารณะ

ซึ่งการทบทวนบทบาทภารกิจดังกลาวจะทำใหสวนราชการมีขอเสนอ

ในเรื่องของโครงสราง  ระบบงาน  และอัตรากำลังวาควรจะเปนอยางไร  
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 2. ทบทวนการกำหนดตำแหนงในสายงานหลัก และสายงานสนับสนุนของ
สวนราชการ ซึ่งจะชวยในการวิเคราะหวางานตามภารกิจที่มีการทบทวนในขอ 1 นั้น
จะตองใชอัตรากำลังแบบไหน อยางไร  เชน ภารกิจหลักของสำนักงาน ก.พ. คือ การ
เสนอแนะและใหคำปรึกษาแกกระทรวง กรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทาง
การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนั ้นสายงานหลักของสำนักงาน ก.พ. คือ สายงาน
ทรัพยากรบุคคล  ในขณะที่สายงานนี้เปนสายงานสนับสนุนในสวนราชการอื่น เปนตน
สวนสายงานจัดการงานทั่วไป เปนสายงานสนับสนุนของทุกสวนราชการ ซึ่งจากการ
ทบทวนบทบาทภารกิจอาจจะใชวิธีการจางเหมาบริการแทนที่การกำหนดตำแหนง
ขาราชการ เปนตน  ทั้งนี้ เปนไปตามความเห็นจากการประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงและผูปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
เมื่อวันที่ 21 และ 23 มีนาคม 2560 ที่เห็นวาภารกิจหลักที่มีผลกระทบโดยตรงตอ
ยุทธศาสตรและเปาหมายของหนวยงานควรใหขาราชการเปนผูปฏิบัติ  สวนงานที่
สนับสนุนทางการบริหารจัดการ เชน งานธุรการ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ
งานทรัพยากรบุคคล  งานเผยแพรประชาสัมพันธ  ฯลฯ สามารถทดแทนไดดวยการจางงาน
รูปแบบอ่ืน 
 3. จัดทำแผนทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุราชการดวยการจางงาน
รูปแบบอื่น  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากตำแหนงและสายงานของขาราชการที่จะเกษียณ
อายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งจะตองนำแนวทางการทดแทนอัตราวางจาก
ผลการเกษียณอายุของขาราชการดวยการจางงานรูปแบบอ่ืน มาใชสำหรับปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 แลว  ประกอบกับการศึกษาโครงสรางอายุของขาราชการท่ีจะเกษียณภายใน
3 - 5 ป จะชวยใหสามารถวางแผนทดแทนขาราชการเกษียณดวยการจางงานในรูปแบบ
อื่นๆ เปนการลวงหนาได ดังนี้
  • การทดแทนตำแหนงประเภทท่ัวไปในสายงานสนับสนุนของสวนราชการ
ซึ่งตามเงื่อนไขใหทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่นทั้งหมด ดังนั้นเมื่อมีการวิเคราะห
ภารกิจท่ีชัดเจนวา งานธุรการรับผิดชอบเก่ียวกับการลงทะเบียน รับสงเอกสาร งานจัดเก็บ
เอกสาร และงานพิมพ  อาจทดแทนตำแหนงดวยการจางเหมาบริการแทนการทดแทน
ดวยการจางพนักงานราชการ โดยปรับระบบงานธุรการกลางของสวนราชการใหมท้ังหมด
และมีบริษัทเขามาดูแลระบบทำใหขาราชการมีเวลาในการปฏิบัติภารกิจหลักของ
สวนราชการไดเต็มที่  ไมเสียเวลาในการกำกับดูแลพนักงานราชการเก่ียวกับงานธุรการ  
  • การทดแทนตำแหนงประเภทวิชาการในสายงานสนับสนุนของสวนราชการ
ซ่ึงตามเง่ือนไขใหทดแทนไมนอยกวา 10 %  ดังน้ันหากสวนราชการวิเคราะหวา ตำแหนง
นักวิชาการคอมพิวเตอร เปนตำแหนงในสายงานสนับสนุนของกรม การทดแทนดวย
การจางเหมาบุคคล/การจางผูเช่ียวชาญมาปฏิบัติการในการออกแบบระบบ และการจาง
บริษัทมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอรของกรม  ยอมทำใหไดรับผลงานที่คุมคา และ
สามารถจางบุคคลที่มีความสามารถสูงมาปฏิบัติงานไดทันที โดยมีสัญญาการจางและ
การมอบหมายผลงานที่ชัดเจน  เพื่อใหไดเจาหนาที่ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอราชการและประโยชนที่ประชาชนจะไดรับเปนสำคัญ
  • การทดแทนตำแหนงประเภทท่ัวไปในสายงานหลักของสวนราชการ ซึ่ง
ตามเงื ่อนไขใหทดแทนไมนอยกวา 10 %  ดังนั้นเมื่อสวนราชการวิเคราะหแลววา
ตำแหนงนายชางโยธา ซ่ึงรับผิดชอบงานควบคุมการกอสรางของกรมชลประทาน  เห็นวา
จำเปนตองจางพนักงานราชการ กลุมงานเทคนิคพิเศษ เพื่อควบคุมงานตามระยะเวลา
ในการกอสรางแตละโครงการซึ่งมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดโครงการชัดเจน โดย
กำหนดเง่ือนไขและสัญญาการจางท่ีสอดคลองตามมาตรฐานและเนนประโยชนของราชการ
  • การทดแทนตำแหนงประเภทวิชาการในสายงานหลักของสวนราชการ ซ่ึงจะ
พิจารณาทดแทนตามความจำเปนและภารกิจของสวนราชการ ดังน้ันในกรณีของตำแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนของ สศช. เม่ือวิเคราะหภารกิจในการจัดทำยุทธศาสตรชาติ
20 ป และการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ ท่ีเปนภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน และจำเปนตองปฏิบัติโดย
บุคคลที่มีความรูความสามารถสูง จึงขอทดแทนดวยตำแหนงพนักงานราชการพิเศษ  4



 ทั้งนี้ สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำบัญชีตำแหนงวางจากผล

การเกษียณอายุของขาราชการ เม่ือส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปเร่ิมตนปแรก) และจำนวน

ตำแหนงที่ตองนำมาพิจารณาทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่น จำนวน 5 แบบฟอรม

สำนักงาน ก.พ. ไดจัดประชุมรับฟงความจากหนวยงานการเจาหนาที่ของสวนราชการ

เมื่อวันที่ 25 และ 27 ธันวาคม 2560 

 อยางไรก็ตาม การทดแทนตำแหนงเกษียณของขาราชการดวยการจางงาน

รูปแบบอ่ืน หากสวนราชการทดแทนดวยการจางพนักงานราชการเพียงรูปแบบเดียว อาจจะ

ไมสอดคลองกับนโยบายการกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐ ซ่ึงตองลดจำนวนและคาใชจาย

ขาราชการ แตกลายเปนไปเพิ่มจำนวนพนักงานราชการเปนจำนวนมาก  การปรับปรุง

ระบบงาน  และการนำระบบดิจิทัลสมัยใหมมาใชทดแทนนาจะเปนทางเลือกท่ีดี

อรวรรณ นุยภักดี
ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.
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 HR ที่ไดรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรคนเขารับ

ราชการเปนคร้ังแรก หรือไดรับมอบหมายใหทำงานดานน้ีมาระยะหน่ึงแลว

แตยังสับสน มึนงงอยู  หรือแมกระทั้ง HR บางคนที่ทำมานานแลว มีทั้ง

“องค” (องคความรู) และประสบการณในการทำงาน แตเม่ือถึงเวลาท่ีจะตอง

สอนและถายทอดวิธีการทำงานในดานนี้ใหกับ HR รุนนองฟง ก็ยังไมมี

เวลาในการรวบรวมองคความรูดังกลาว บทความน้ี จึงขอนำเสนอแผนผังท่ี

สรุปการทำงานดานการสรรหาและเลือกสรร  อยางไรก็ดี เพื่อใหงาย

ในการทำความเขาใจขอใหอานบทความควบคูกับแผนผังในหนาถัดไป

พรอมๆ กันดังนี้ 

 เมื่อสวนราชการมีตำแหนงวางในระดับแรกบรรจุแลวจะตอง

ไดคนมาทำงานใหไดในเวลาอันรวดเร็ว แตเม่ือเปดหาระเบียบ หลักเกณฑดาน

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการที่มีอยูมากมาย  ก็อาจเกิด

ความสับสนในบางคร้ัง ในวันน้ีเราจึงขอเสนอตัวชวยของผูปฏิบัติงานท่ีจะได

เลือกใชระเบียบ หลักเกณฑจากหนังสือเวียนฉบับตาง ๆ เก่ียวกับการสรรหา

และเลือกสรรไดงายข้ึน โดยการตอบคำถามไปทีละขอ ดังนี้ 

  1. เราอยากไดคนมีประสบการณหรือตองการรับคนใหม – ถา

คำตอบ คือ อยากไดคนมีประสบการณ   ก็ใชวิธีการรับโอนขาราชการจาก

สวนราชการอ่ืน โดยดำเนินการตาม ว 4/2552 แตหากคำตอบคืออยากได

คนใหม ก็มาตอบคำถามขอตอไป

 2. เรามีตำแหนงวางก่ีตำแหนง – คำถามน้ีจะทำใหสวนราชการ

เลือกไดวา จะใชวิธีการสรรหาและเลือกสรรแบบใด ถามีจำนวนตำแหนง

วางนอย ประมาณ 1 – 5 ตำแหนง ก็อาจใชวิธี “การนำรายชื่อ” ตาม

ว 18/2556 แตถามีจำนวนตำแหนงวางมาก ก็อาจตองเปดสอบแขงขัน ตาม

ว 17/2556 อยางไรก็ตาม นอกจากเรื่องจำนวนตำแหนงวางแลว ก็ตองดู

ปจจัยอ่ืนประกอบการตัดสินใจดวย เชน เราพรอมจะเปดสอบแขงขันหรือไม

มีจำนวนเจาหนาที่เพียงพอหรือไม ตองการคนเร็วหรือไม ตำแหนงที่เรา

ตองการนั้นมีบัญชีผูสอบแขงขันไดของกรมอื่นๆ อยูบางหรือไม เปนตน

ซึ่งจะนำไปสูคำตอบวา เราควรเปดดู ว 17/2556 หรือ ว 18/2556

 3. ตำแหนงวางของเรานั้นเปนตำแหนงที่ตองการ “กลุมคน

ลักษณะพิเศษ” หรือไม – ถาเราตองการกลุมเปาหมายท่ีเปนลักษณะพิเศษ

จะใชวิธีการคัดเลือกแบบตาง ๆ ที่ไมใชการสอบแขงขันตาม ว 17/2556

หรือการนำรายชื่อตาม ว 18/2556 เราจึงตองมาดูจากชื่อตำแหนงวุฒิ

ท่ีตองการ หรือลักษณะของกลุมคนพิเศษน้ัน แลวจึงเลือกเปดหนังสือเวียน

ดังนี้

HR Grab & GoHR Grab & GoHR Grab & Go
แผนผังการเลือกใชระเบียบการสรรหาและเลือกสรร

 • กลุมนักเรียนทุนรัฐบาล ใช ว 16/2551

 • กลุมคนท่ีจบวุฒิขาดแคลนหรือหายาก ใช ว 16/2551 ประกอบ

กับหนังสือเวียนที่ ก.พ. แจงรายชื่อวุฒิที่กำหนดใหคัดเลือก ซึ่งจะมีการ

ออกใหมทุก 2 ป โดยขณะนี้เปน ว 12/2560 

 • กลุมนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ใช ว 10/2553

 • กลุมขาราชการที่ตองทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

คือ นราธิวาส ปตตานี ยะลา ใช   ว 5/2556

 • กลุมคนพิการ ใช ว 21/2558 หรือหากตองการขอใชบัญชี

คนพิการของกรมอ่ืน ใช ว 17/2559

 • กลุมทายาทของขาราชการหรือเจาหนาที ่ที ่เสียชีวิตหรือ

ทุพพลภาพเนื ่องจากเหตุความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ใช

ว 18/2558 คูกับ ว 2/2559 (เปนการปรับหลักเกณฑจาก ว 18/2558)

 • กลุมทายาทของขาราชการพลเรือนที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ

ดวยเหตุที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือเหตุทำหนาที่พลเมืองดี ใช 

ว 14/2559

 เพียงตอบคำถามเหลานี้ ก็จะชวยเราในเบื้องตนในการคนหา

หนังสือเวียนและนำมาใชดำเนินการไดอยางถูกตองได แตสุดทายเม่ือสรรหา

คนไดแลว อยาลืมเปดกฎ ก.พ. ดูเร่ืองการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการสักนิด

เพราะทุกตำแหนงที่เขามาในระดับแรกบรรจุตองผานการทดลองปฏิบัติ

หนาที่ราชการที่ถือเปนการเลือกสรรขั้นตอนสุดทาย จะมีขอยกเวนเพียง

คนกลุมพิเศษมากถึงมากท่ีสุด คือ ผูมีความรู ความสามารถ ความชำนาญ

งานสูงที่จะเขาสูระบบราชการดวย ว 24/2553 ที่ไมตองทดลองปฏิบัติ

หนาที่ราชการ

สุภาพร แสงดาว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
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กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ

สวนราชการมีตำแหนงวาง + ไมมีบัญชี รับโอน

ว 4/52 สรรหาคนใหม

ตำแหนงวางนอย

คัดเลือก
(นำรายชื่อ)
ว 18/56

ไมมีบัญชี

นทร.
ว 16/51

ว 10/53

วุฒิคัดเลือก

ODOS

จชต.

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

คนพิการ

ทายาท จชต.

Lateral Entry
(ชก/ทักษะพิเศษ)

ทายาท ขรก.

ว 5/56

ว 21/58
ว 17/59
ว 2/59

ว 24/53

ว 14/59

สอบแขงขัน
ว 17/56

บรรจุ
(ยกเวน Lateral Entry)

กฎ ก.พ. วาดวยการทดลองฯ พ.ศ. 2553

ตำแหนงวางมาก ตำแหนง
ลักษณะพิเศษ

พิจารณา
ตำแหนง

หาขอมูลบัญชี
ผูสอบแขงขันไดของ

สวนราชการอื่น

มีบัญชี
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HR Consultant HR Consultant HR Consultant 
การนำรายช่ือ
 กรณีท่ีสวนราชการตองการ “ขาราชการระดับแรกบรรจุ” หรือ

ระดับ ปฎิบัติการ หรือ ปฎิบัติงาน (ประเภทวิชาการ / ประเภทท่ัวไป ) มา

เติมเต็มตำแหนงวางซ่ึงมีไมมาก (ประมาณ 3-5 คน) ภายในระยะเวลาท่ีส้ันท่ีสุด

และสวนราชการมีงบประมาณไมเพียงพอ สวนราชการมักจะเลือกใช

“การนำรายช่ือ” หรือ ในภาษาราชการ คือ “การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชี

ผูสอบแขงขันได (ว18/2556)” ซึ่งเปนการสรรหาที่สวนราชการไมตอง

จัดสอบแขงขันเอง   แตเราไปขอใช “บัญชีผูสอบแขงขันได” หรือ ขอรายช่ือ

ผูสอบผาน ท่ีสวนราชการอ่ืนจัดสอบแขงขันไวแลว  แตยังมีผูสอบผานท่ียัง

ไมไดบรรจุเหลืออยู เน่ืองจากการจัดสอบเองส้ินเปลืองเวลาและงบประมาณ 

 สวนราชการไมควรใชวิธี “การนำรายชื่อ” ในการสรรหาเพื่อ

บรรจุตำแหนงท่ีเปน “สายงานหลัก” เพราะสายงานหลักเปนสายงานท่ีสำคัญ

ในการผลักดันภารกิจ สวนราชการจึงควรดำเนินการเลือกคนเอง โดย

“การสอบแขงขัน” เพราะจะมีโอกาสเลือกจากผูสมัครจำนวนมากท่ีมีความรู

ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะตางๆ ที่เหมาะสมกับ

การทำงานในตำแหนงในสวนราชการนั้นโดยเฉพาะ

 อยางไรก็ดี มีคำถามในการดำเนินการ รวมท้ังกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการใชวิธี “การนำรายชื่อ” ที่นาสนใจ ดังนี้ 
Q:  เริ่มตนหาขอมูลจากที่ไหน จึงจะมีใหเลือกจำนวน
  มาก และมีขอมูลที่ Update
HR Consultant: แหลงขอมูลที่ดีที ่สุดในการจะหา “บัญชีแม” ซึ่ง

  หมายถึงบัญชีผูสอบแขงขันไดจากสวนราชการอื่น

  คือ Website Job.ocsc.go.th ซึ่งจะรวบรวมขอมูล

  บัญชีผูสอบแขงขันไดในตำแหนงตางๆ ของสวนราชการ

  ตางๆ โดยการเขา Website นี้ สำนักงาน ก.พ. จะ

  กำหนด Username และ Password ให HR ของ

  ทุกสวนราชการในการเขาดูอยูแลว จะมีขอมูลรายละเอียด

  ที่สำคัญตอการเลือกบัญชีแมจากนั้น ควรตองไปดู

  รายละเอียดใน Website ของแตละสวนราชการ หรือ

  อาจโทรศัพทสอบถามสวนราชการอีกครั้งหนึ่ง

Q:  จะเลือกใช “บัญชีแม” หรือ “บัญชีผูสอบแขงขันได”
  จากสวนราชการใดถึงจะเหมาะ และตองพิจารณา
  จากอะไรบาง
HR Consultant: รายละเอียดของ บัญชีแม ที ่ตองนำมาพิจารณา

  1.  ตำแหนงที่จะบรรจุแตงตั้ง และ ลักษณะงาน
  ที่ปฏิบัต ิ  โดยดูวาเปนตำแหนงที่เราตองการหรือไม

  หากชื่อตำแหนงไมตรงอาจพิจารณา “ลักษณะงาน

  ที่ปฏิบัติ” วางานที่กำหนดในประกาศรับสมัครวา

  ใกลเคียง หรือ ตองอาศัยความรูความสามารถทักษะ

  ชุดเดียวกันกับตำแหนงที่เราตองการหรือไม

  2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง (คุณวุฒิ)  ซึ่ง
  ตองเปรียบเทียบคุณวุฒิของตำแหนงตามประกาศฯ

  ในบัญชีแม กับตำแหนงท่ีเราตองการคัดเลือก โดยตอง

  ดูรายละเอียดท้ังสาขาวิชาและทาง (field) อาทิ สาขาวิชา

  บริหารธุรกิจ ทางใดบาง เชน ทางการบัญชีทางการเงิน

  หรือการตลาด เปนตน

  3. หลักสูตรและวิธีการสอบ  ซึ่งถือเปนสิ่งสำคัญ

  ที่ตองพิจารณา เพราะเปนเกณฑในการเลือกคน ซึ่ง

  สะทอนท้ังความรูความสามารถในการทำงานในตำแหนง

  และความเหมาะสมของตำแหนงดวย  การศึกษา

  รายละเอียดดังกลาวจะทำใหทราบวาผูสอบแขงขันได

  ในบัญชีน้ีไดรับการทดสอบเร่ืองใดบาง ดวยเคร่ืองมือใด

  และเราควรทดสอบดานใดเพิ่มเติม เพื่อใหไดคนที่

  เหมาะสมกับสวนราชการมากท่ีสุด

Q:  ขั ้นตอนในการดำเนินการยุ งยากหรือไม จะดู
  รายละเอียดจากไหน
HR Consultant: สำนักงาน ก.พ. โดย ศูนยสรรหาและเลือกสรร ได

  จัดทำคูมือ การสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคล

  เขารับราชการ : การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผูสอบ

  แขงขันได โดยไดอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการ

  ดำเนินการของ ว18/2556 ไวอยางละเอียดถึง 18

  ข้ันตอนพรอมกับตัวอยางฟอรมเอกสาร ในการดำเนินการ

  ทั้งหมด เรียกวาสวนราชการสามารถนำมาเติมคำ

  ในชองวาง หรือ Fill-in-Blank ไดทันที 
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Q:  มีข ั ้นตอนการดำเน ินการข ั ้นตอนใดบ าง ที ่
  สวนราชการควรระวังเพื่อไมใหเกิดปญหาตามมา
HR Consultant: กรณีแรก “บัญชีติดดาว” เนื่องจาก สวนราชการ

  เจาของบัญชีจะตรวจสอบคุณสมบัติอยางครบถวน

  เฉพาะคนท่ีสวนราชการจะเรียกบรรจุกอน แลวอาจมี

  ความจำเปนตองรีบประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันได

  โดยเร็ว สำหรับผู มีรายชื่อในลำดับถัดไปในบัญชี

  แตยังตรวจสอบไมครบถวนสวนราชการประกาศ

  โดยมีหมายเหตุกำกับ หรือ ใสเคร่ืองหมาย “*” ไววา

  อยูในระหวางการตรวจสอบคุณสมบัติ ณ วันท่ีประกาศ 

   ดังน้ัน สวนราชการท่ีตองการใชบัญชี จึงตอง

  ประสานสวนราชการท่ีเปนเจาของบัญชี วาผลการตรวจ

  คุณสมบัติของผูมีรายช่ือในบัญชีผูสอบแขงขันท่ีมีการ

  ติด *  เปนอยางไร  เน่ืองจากเคยมีกรณีท่ีสวนราชการ

  ที่ขอนำรายช่ือดำเนินการถึงขั้นท่ีผูไดรับการคัดเลือก

  มารายงานตัว และเตรียมที่จะมาบรรจุแลว ตอมา

  ภายหลังไดตรวจสอบสวนราชการท่ีเปนเจาของบัญชี 

  พบวา บุคคลดังกลาวมีวุฒิการศึกษาไมตรงกับคุณสมบัติ

  ท่ีกำหนดในประกาศรับสมัครสอบแขงขันของบัญชีแม

  ดังน้ัน จึงถือเปนผูขาดคุณสมบัติต้ังแตบัญชีแม ดังน้ัน
  สวนราชการที่นำรายชื่อจึงไมสามารถบรรจุบุคคล

  ดังกลาวได แมวามีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ

  ตำแหนงก็ตาม เพราะเปนผู ขาดคุณสมบัติตั ้งแต

  บัญชีแมแลว  

   กรณีที่สอง การแจงขอมูลใหกับผูไดรับ
  การคัดเลือกมารายงานตัวทาง EMS เปนขั้นตอน

  สำคัญ และจำเปนท่ีตองดำเนินการซ่ึงทำใหสวนราชการ

  ไมโดนรองเรียน  เชน  เคยมีสวนราชการแหงหนึ่ง

  ไดจัดทำประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผูไดรับ

  การคัดเลือกของสวนราชการแลว โดยมีรายชื ่อ

  จำนวน 5 คน ตามลำดับ เม่ือถึงวันรายงานตัวปรากฏวา

  ผูมีรายชื่อลำดับที่ 1 ไมมารายงานตัว มาแตลำดับที่

  2 - 3 ซึ่งสวนราชการตองการ 3 ตำแหนง ผูที่ไดรับ

  การคัดเลือกลำดับท่ี 2, 3 และ 4 จึงไดบรรจุเขาทำงาน

  อีกหนึ่งเดือนตอมา ผูที่ไดรับการคัดเลือกลำดับที่ 1

  ติดตอมาท่ีสวนราชการวา “ผมไมไดรับหนังสือใหมา

  รายงานตัวนะครับแลวผมก็เลยไมไดรายงานตัว แลว

  พี่ไปบรรจุคนที่ไดลำดับหลังกวาผมไดยังไง ผมจะ

  รองนะครับ ผมไมยอมนะครับ” เมื่อสวนราชการ

  ทราบก็รีบดำเนินการตรวจสอบและพบวามีหลักฐาน

  ท่ีสวนราชการไดสง EMS ไปยังบุคคลดังกลาวตามท่ีอยู

  ที่ระบุในใบสมัครแลวและเมื่อตรวจสอบที่ไปรษณีย

  ปลายทางก็มีหลักฐานวามีผูรับจดหมายแจงดังกลาว

  ไปแลว (ตอมาทราบวาเปนญาติที่อาศัยอยูในบาน

  หลังเดียวกัน) ทำใหสวนราชการไมโดนรองเรียน

  เพราะดำเนินการตามข้ันตอนท่ีกำหนด         

Q:  มีขอแนะนำอะไรอีกหรือไม สำหรับการสรรหาแบบ
  “การนำรายช่ือ”         
HR Consultant: “การนำรายช่ือ” หากเลือกใช “บัญชีผูสอบแขงขันได”

  ท่ีสอดคลองใกลเคียงกับความตองการของสวนราชการ

  มีการดำเนินการคัดเลือกเพิ่มเติมที่เหมาะสม ก็จะ

  สามารถไดขาราชการแรกบรรจุที่มีคุณภาพในระยะ

  เวลาที่รวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ อยางไรก็ดี

  หากไมได “คนที่ใช” ก็ไมควรจะบรรจุเขามาเปน

  ขาราชการ เพราะการให “ขาราชการท่ีไมใช” ออกจาก

  ระบบราชการจะยุงยาก ซับซอนกวาการคัดเลือกหรือ

  การจัดสอบแขงขันใหมเพื่อใหได “คนที่ใช”  ดังนั้น

  ที่ผานมาจึงมีบางสวนราชการที่ใชการนำรายชื่อ

  แตในท่ีสุดแลวประกาศวามีผูไมผานการคัดเลือก ท้ังๆ

  ที่มีผูมารับการประเมินความเหมาะสมตามจำนวน

  ท่ีกำหนดก็ตาม

นิชนันท อินทรศิลป
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
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 บทบาทหน ึ ่ งของสำน ักงาน  ก .พ .  ในฐานะ  HR กลาง

(HR cooperate) คือ การสรางกลยุทธในการนำกำลังคนคุณภาพ (Talent)

เขามาสูระบบราชการ ผานการจัดสรรทุนรัฐบาล เพื่อใหนักเรียนทุน

รัฐบาล (นทร.) หรือ “คนคุณภาพ” กลับมาทำงานในระบบราชการ

ผานการชดใชทุน 

 ท่ีผานมา สำนักงาน ก.พ. ทำหนาท่ีหลักในการสรรหา (Recruit)

และเลือกสรร (Selection)  นทร. ใหกับสวนราชการ  โดยสวนราชการ

มีสวนรวมในการวิเคราะหความตองการกำลังคนคุณภาพวาตองการ

ผูสำเร็จการศึกษาระดับใด สาขาใด  จากน้ันรวมเปนหน่ึงในคณะกรรมการ

สัมภาษณเพ่ือประเมินคุณลักษณะท่ีเหมาะสมในการทำงาน ในบริบทของ

สวนราชการเลือกผูสมัคร ซ่ึงถือวาเปนเพียงชวงเดียว (ประมาณ 30 นาที

ตอคน) ท่ีไดมีโอกาสพูดคุยกับ นทร.   หลังจากน้ัน อีกประมาณ  2 – 5 ป

ก็จะไดเจอกับ นทร. อีกคร้ัง เม่ือ นทร. สำเร็จการศึกษาและกลับมาทำงาน

ในสวนราชการ 

 ปญหาที่สวนราชการมักจะประสบ คือ  งานที่สวนราชการ

เตรียมไวรองรับไมสอดคลองกับความถนัดหรือความชอบของ นทร.

บางกรณีงานวิจัยท่ีศึกษา หรือวิชาท่ีเรียนมาไมคอยมีประโยชน สอดคลอง

กับการทำงานในสวนราชการ  และมีหลายกรณีที่ นทร. ยอมรับและ

ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมการทำงานของสวนราชการไมได 

UIS ทุนรูปแบบใหม ที่ใหโอกาสในการดูฝมือ
 ในป 2553 สำนักงาน ก.พ. พยายามแกปญหาการประเมิน

ความเหมาะสม หรือโอกาสใหสวนราชการไดพัฒนาทุนรูปแบบใหม คือ

“ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษา

ในประเทศ หรือ UIS (Undergraduate Intelligence Scholarship

Program)” ซ่ึงถือเปนทุนประเภทแรกท่ี สำนักงาน ก.พ. เปดโอกาสใหท้ัง

สวนราชการ และ นทร. ไดมีโอกาสศึกษาซ่ึงกันและกัน กอนท่ีจะตัดสินใจ

รับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ ซึ่งจะมีขอผูกพันในการทำงานตอเนื่อง

อีกอยางนอย 2 - 4 ป  น่ันคือ เม่ือผานการสัมภาษณและเปนผูรับทุนแลว

นทร. จะไดรับทุนระยะท่ี 1 สำหรับการเรียนช้ันปสุดทาย ในมหาวิทยาลัย

และเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว สำนักงาน ก.พ. ก็สง นทร.

ไปบรรจุและทำงานในสวนราชการเปนระยะเวลา 2 เทาของการรับทุน

ระยะท่ี 1 (หรือ 2 ป)  โดยใน 2 ปน้ี จะเปนชวงเวลาท่ีสวนราชการมีโอกาส

ในการประเมินความเหมาะสม และในชวงเวลานี้ หากสวนราชการ หรือ

นทร. เห็นวาเราไมเหมาะจะเปนนายจางลูกจางกัน ก็สามารถยุติการรับทุน

ไดทันที ซ่ึงระยะเวลา 2 ป จะทำให นทร. และสวนราชการไดเรียนรูซ่ึงกัน

และกันในบริบทการทำงานจริง

 หากคิดวางานราชการในสวนราชการน้ันๆ เปน “งานท่ีใช” และ

สบายใจกับ “วัฒนธรรมการทำงาน” ของสวนราชการ นทร. ก็สามารถ

เลือกที่จะรับทุนในระยะที่ 2 ตอ โดยเดินทางไปศึกษาระดับปริญญาโท

ที่ตางประเทศหรือในประเทศ  ทั้งนี้ กอนเดินทาง นทร. จะตองพัฒนา

ขอเสนอในการปรับปรุงและพัฒนางาน ซึ่งจะเปนกรอบในการเลือก

หลักสูตรการเรียน หรืองานที่จะศึกษาวิจัยในระดับปริญญาโทของ นทร.

โดยที่สวนราชการจะเปนผูใหคำแนะนำโครงการที่ นทร. จะสามารถ

นำมาประยุกตใชในการทำงานในอีก 1- 2 ปขางหนา เม่ือสำเร็จการศึกษา

ซึ ่งถือเปนการพัฒนาที่มีเปาหมาย หรือ Begins with the end in

the mind วาเราจะตองกลับมาทำอะไร ดังนั้นก็จะทราบวาจะตองหา

ความรู ทักษะ หรือ ประสบการณอะไรเพื่อจะกลับมาทำงานดังกลาว

ซ่ึงเม่ือ นทร.สำเร็จการศึกษาแลวจะกลับมาชดใชทุนระยะท่ี 2 เปน 2 เทา

ของเวลาท่ีใชในการศึกษา 

HR Updated VersionHR Updated VersionHR Updated Version
ทุน UIS (Updated version) : บทบาท กจ. ในการเลือกสรร (Selection)

สวนราชการ
กำหนดความตองการ

สำนักงาน ก.พ.
สรรหา และ เลือกสรร

(สวนราชการรวมสัมภาษณ)

นักเรียนทุนทำงานกับ
สวนราชการ
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สรก.กำหนด
ความตองการ

สกพ. สรรหา และ
เลือกสรร

สรก. รวมสรรหา
โดยการ PR หนวยงาน
เลือกสรร และรวมเปน
กรรมการสัมภาษณ

สรก. รับ นรท.
สำเร็จการศึกษา

ปริญญาตรี
ทำงานเพ่ือใช
ทุนระยะที่ 1

สรก. กำหนด
หัวขอ/หลักสูตร
เรียนปริญญาโท

นรท. กลับมา
ทำงานเพ่ือใช
ทุนระยะที่ 2

Updated ทุน UIS : เพิ่ม “โอกาส” ในการเลือกสรร
 เม่ือพัฒนาทุน UIS มาไดประมาณ 8 ป  ในป 2561 สำนักงาน ก.พ.

จึงเพ่ิมโอกาสใหสวนราชการมีสวนรวมมากข้ึนต้ังแตกระบวนการเลือกสรร

(Selection) โดยใหผู สมัครรับทุน UIS และสวนราชการไดมีโอกาส

เรียนรูซ่ึงกันและกันผาน “การฝกงาน” เปนระยะเวลาหน่ึง โดยใหผูสมัคร

รับทุนไดเห็นบรรยากาศ วัฒนธรรม และลักษณะงานภาครัฐ ผาน

ประสบการณการทำงาน 

 ในชวงที่ผู สมัครรับทุนมา “ฝกงาน” กับหนวยงานถือเปน

สวนหนึ่งของกระบวนการ Selection และ PR เนื่องจากสวนราชการจะ

ทำหนาท่ีใน “การประเมินความเหมาะสม” ของผูสมัคร ซ่ึงถือวาเปนการ

ใหสวนราชการ “ดูตัว” หรือ “ลองฝมือ” แลวมีบทบาทในการประเมิน

ความเหมาะสมเพ่ือใหไดคนที่เหมาะสมกับสวนราชการจริงๆ ซึ่งโดยปกติ

การประเมินความเหมาะสมจะทำเพียงแค 30 นาทีในชวงการสัมภาษณ

หรือ 180 นาที ในการทำกิจกรรมกลุมเทานั้น นอกจากนี้ สวนราชการ

ยังได PR หนวยงานผานนองๆ นักศึกษาที่มาฝกงาน ซึ่งจะเปนเสียงที่

ชวยบอกตอในแวดวงเด็กมหาวิทยาลัยหรือผูมีศักยภาพสูงที่เปนกลุม

เปาหมายสำหรับตลาดแรงงานในอนาคต วาการท่ีมาทำงานในสวนราชการ

ของเรานั้น เด็กๆ “ยี้” หรือ “เย”

  อยางไรก็ดี แม ชาว กจ. อาจจะมองเห็นวาการจัดกิจกรรมเพ่ือ

ใหผูสมัครรับทุนไดมาฝกงานเปน “ภาระ” เพราะตองมีการเตรียมจัดการ

ฝกงานของสวนราชการ ชาว กจ. ก็จะตองออกแบบการฝกงาน ตอง

ประสานผูเก่ียวของ ตองจัดเตรียมงบประมาณ ฯลฯ  แลวสุดทายก็อาจจะ

ไมได “คนที่ใช” ก็ได ในขณะที่บางคนอาจมองวา ชวงเวลาดังกลาวเปน

“โอกาส” ในการ Selection คนเบื้องตน และได PR หนวยงานไป

ในคราวเดียวกัน

 “การฝกงาน” หากเรา มอบหมายงาน/โครงการขนาดเล็กที่

ผูสมัครสามารถแสดงศักยภาพไดอยางเต็มที่ ซึ่งมีเวลามากกวาการสอบ

ปฏิบัติก็จะทำใหเราสามารถมองเห็นผูสมัครไดในสถานการณท่ีหลากหลาย

มากข้ึน อันจะนำมาซ่ึงการเปดโอกาสใหผูสมัครแสดง ทักษะ และพฤติกรรม

ในการทำงาน  โดยผูท่ีมีบทบาทสำคัญอีกคนหน่ึงคือผูท่ีทำหนาท่ี “พ่ีเล้ียง”

ใหกับผูสมัครในชวงเวลาดังกลาว ซ่ึงนอกจากจะตองทำหนาท่ี ดูแล แนะนำ

และอำนวยการเรียนรูอยางใกลชิดแลว ยังตองทำหนาท่ีผูประเมินอีกดวย

โดยรวบรวมขอมูลในชวงเวลาดังกลาวเพื่อนำมาใชเปนสวนหนึ่งในการ

ตัดสินใจเลือกที่จะใหทุน หรือ ไมใหทุนกับผูสมัครเพื่อเขามาทำงานใน

สวนราชการของเราในอนาคต ซึ่งแมจะมีชองวาง (gap) ของทักษะและ

ความสามารถอยูบางแตหากผูสมัครไดรับการคัดเลือกก็ยังมีเวลาในการ

พัฒนาตนเองผานการทำงานในหนวยงานอีกอยางนอย 2 ป กอนเดินทาง

ไปศึกษาตอในระดับปริญญาโท ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ก็จะจัดประชุมเพ่ือ

ซักซอมความเขาใจ และเตรียมความพรอมใหกับสวนราชการตอไป

 สำหรับมุมของการได PR หนวยงานน้ัน จะสังเกตไดวาเด็กรุนใหม

มักแสดงความคิดเห็น ความประทับใจในสังคมออนไลน ไมวาจะผาน FB

หรือ IG  ดังน้ัน หากผูสมัครไดประสบการณท่ีนาประทับใจ (แมวาในท่ีสุด

จะไมไดรับทุน) แลวลง Social เก่ียวกับภาพลักษณท่ีดีขององคกรเรา ก็จะ

ถือวาเปนการโฆษณาที่รวดเร็ว ตรงกลุม (เหลาเพื่อนๆ ของผูสมัครก็ถือ

เปนกลุมกำลังคนคุณภาพเชนกัน) ไดในคราวเดียวกัน 

 ดังนั้น สำหรับสวนราชการ 22 สวนราชการ ที่ไดรับการจัดสรร

ทุน UIS ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถือวามีโจทยสำคัญในการวางแผน

“การฝกงาน” เพื่อนำขอมูลมาเปนสวนหนึ่งในการเลือกสรรผูสมัครที่

เหมาะสมรับทุนเพื่อเขามาเปนขาราชการในหนวยงาน ทั้งนี้ สำหรับ

สวนราชการท่ียังไมไดรับจัดสรรทุน UIS ในปงบประมาณน้ี อาจจะเรียนรู

ผานประสบการณของ 22 สวนราชการกอนเพื่อเตรียมพรอมในโอกาส

ตอไปได 

เสาวลักษณ พฤกษางกูร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
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HR Hit IssuesHR Hit IssuesHR Hit Issues
HR innovation มุมมองใหม ที่ไดจากการเขารวมสัมมนา PMAT
 เชื่อวาหลาย ๆ คนที่ปฏิบัติงานดานบริหารทรัพยากรบุคคล

นาจะรูจักหรือเคยไดยินชื่อของ PMAT หรือสมาคมการจัดการงานบุคคล

แหงประเทศไทย (Personnel Management Association of Thailand)

ซึ่งเปนหนวยงานที่กอตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมหลักการ การปฏิบัติ และการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

มาแลวบาง ซึ่งในแตละป สมาคม PMAT จะจัดใหมีงานสัมมนาใหญขึ้น

โดยมีการกำหนดหัวขอตามทิศทางหรือประเด็นดานการบริหารทรัพยากร

บุคคลท่ีกำลังไดรับ ความสนใจในปจจุบัน และในป 2560 สมาคม PMAT

ได กำหนดห ัวข อการส ัมมนาค ือ Driving Innovation and 
Competitiveness in Organization with Human Capital 4.0 หรือ
“นวัตกรรมผลแหงปญญา   เพิ่มคุณคาสูทุนมนุษย 4.0” และหาก

กลาวถึง 4.0 ในเวลานี ้ ก็คงไมพนการเชื ่อมโยงกับการปรับเปลี ่ยน

ประเทศไทยเขาสูยุค Thailand 4.0 ซ่ึงเปนรูปแบบการพัฒนาในการสราง

ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน ใหกับเศรษฐกิจไทย โดยมีกุญแจหลักในการ

ดำเนินการ คือ การใชเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และที่สำคัญคือ

นวัตกรรมในการขับเคล่ือนประเทศไทย หัวขอการสัมมนาในคร้ังน้ี จึงเปน

การหาคำตอบวาการบริหารทรัพยากรบุคคลจะมีบทบาทอยางไร ในการ

สงเสริมการใชนวัตกรรมใหประสบความสำเร็จในองคกร

 ปจจัยทาทายประการหนึ่งในการกาวเขาสูยุค Thailand 4.0

คือการเปล่ียนแปลงอยางปุบปบฉับพลัน หรือ Disruptive change ท่ีเห็น

เดนชัดคือ การเขามาของระบบดิจิทัล ซึ่งมีผลทำใหวิถีในการใชชีวิต

การเรียนรู และการทำงานเปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอยางงาย ๆ ทุกวันนี้

เราสามารถทำธุรกรรมทางดานการเงินผานทางแอปพลิเคชั่นบนหนาจอ

โทรศัพทไดเกือบจะทุกอยาง และระบบดิจิทัลไดทำหนาท่ีเปนตลาดในการ

ซื้อขายสินคาและบริการ เปนทำเลในการทำธุรกิจที่มีมูลคาสูงมาก จึง

ไมแปลกที่บริษัทดัง ๆ ตองแยงชิงพื้นที่กันเพื่อใหลูกคามีความประทับใจ

และกลับมาใชบริการอยางตอเนื่อง 

 การเขารวมสัมมนาครั้งนี้ ไดเห็นถึงแนวคิดดี ๆ หลายอยาง

ในแงของการบริหารจัดการนวัตกรรมในองคกร โดยเฉพาะอยางยิ ่ง

วิทยากรที่มาจากมุมมองของภาคเอกชนที่ตองเผชิญแรงกดดันที่พรอม

จะถูกแซงหนาโดยคูแขงไดตลอดเวลา การสรางนวัตกรรมและการริเริ่ม

สรางสรรคจึงเปนตัวกำหนดทิศทางของธุรกิจ และเปนตัวชี้วัความสำเร็จ

ไปในตัว แตการที ่จะสรางนวัตกรรมอะไรใหม ๆ ขึ้นมาไดนั ้น ไมใช

ปรากฏการณในช่ัวขามคืน ผูประกอบการรวมไปถึงกิจการแบบ Start Up

หลาย ๆ คนกวาจะประสบความสำเร็จได ลวนผาน ความลมเหลว หรือ

การลองผิดลองถูกในกระบวนการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน สินคา

หรือบริการของตัวเองมาแลวทั้งนั้น ยกตัวอยางเชน รานกาแฟสตารบัค

ก็เคยพลาดในการนำเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมาขายในตอนเลิกงาน กอนจะ

พบวา มันไมใชแนวท่ีตรงกับความตองการของตลาดมากนัก ความลมเหลว

จึงไมใชเรื ่องผิดปกติ แตเปนเหมือนหนทางในการที่องคกรจะประสบ

ความสำเร็จ แนวคิดเกี่ยวกับการ Fail Fast หรือลมเหลวใหเร็ว เปน
แนวคิดใหมท่ีนำมาใชในการสรางสรรคนวัตกรรม โดยการเปล่ียนมุมมอง

วาความลมเหลวไมใชจุดส้ินสุด แตเปนส่ิงท่ีองคกรจะตองเรียนรูมาปรับใช

เพราะหากไมไดมีการทดลองเลย เราก็จะไมมีทางรูวาสิ่งนั้นมันจะเหมาะ

หรือใชงานไดจริงหรือไม ซึ ่งในการที ่เราจะ fail fast แลวประสบ

ความสำเร็จไดนั้น สิ่งสำคัญคือ ตองไมกลัวที่จะลองและพรอมที่จะรับ
ความลมเหลวเขามาเปนสวนหน่ึงของการทำงาน ตองเร่ิมจากหนวยเล็ก ๆ

เพื่อที่เวลาผิดพลาดมาจะไดไมเสียหายมาก ที่สำคัญคือ ตองมีการสื่อสาร

เกี่ยวกับความลมเหลวใหทีมงานเขาใจ เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันดวย
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 การเรียนรูในยุค 4.0 เอง ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ที่ชัดเจน

เลยคือ องคความรูไมไดจำกัดอยูที่สถาบันการศึกษาเพียงอยางเดียวแลว

แตสามารถสะสมข้ึนไดจากการทำงานหรือจากคนท่ีอยูรอบดาน ในขณะท่ี

กระบวนการเรียนรูเองก็ไมไดจำกัดอยูที่ Learn เพื่อหาความรูใหม ๆ

แตตองรวมถึง Unlearn หรือไมเสียเวลาเรียนไปกับส่ิงท่ีไมไดใชแลว และ

Re-Learn คือทบทวนส่ิงท่ีไดเคยศึกษาไปแลว วาสามารถนำมาใชประโยชน

ไดอีกหรือไม ท่ีสำคัญ ในการท่ีจะสรางนวัตกรรมใหม การเรียนรูไมควรจะ

ทำแบบเหมาโหล แตควรปรับใหเขากับความตองการของแตละคนให

มากที่สุด (Personalized studies) และเนนการนำประสบการณมาใช

ประโยชนดวย

 ในการสัมมนาครั้งนี้ มีกรณีศึกษาที่นาสนใจของบริษัท ปตท.

ที่ใชแนวคิด Dual-ship model จัดตั้งโครงการ “Espresso” เพื่อ

คัดเลือกแนวคิดธุรกิจใหม ๆ มาทำเปนโมเดลธุรกิจตนแบบ ซึ่งเมื่อ
ทดลองแลว หากประสบผลสำเร็จ ก็คอยขยายผลสูการดำเนินการเชิง
พาณิชยตอไป เปนการสะทอนถึงการทดลองนวัตกรรมใหม ๆ แบบ

Fail fast โดยเร่ิมจากการทดลองในหนวยงานเล็ก ๆ หรือจัดต้ังหนวยงาน

เฉพาะกิจข้ึนมาดำเนินการเพ่ือใหเกิดความคลองตัว และหากไมสำเร็จหรือ

เกิดความเสียหาย ก็จะไมกระทบกับองคกรในภาพรวม นอกจากนี ้

การเปลี่ยนผานไปสูสังคมแหงความรูหรือ Knowledge-based society

ทำใหการมีขอมูลในมือเปนสิ่งที่สำคัญ แตอรรถประโยชนของขอมูลจะ

เพ่ิมมากข้ึน ถาเราสามารถแชรขอมูลใชรวมกันได การประสานความรวมมือ

ระหวางกัน หรือ Collaboration รวมไปถึงการปรับมุมมอง (Attitude)

และกระบวนทัศน (Mindset) จึงเปนสิ่งจำเปนอีกประการหนึ่งสำหรับ

ยุค 4.0 

 โจทยจากการสัมมนาคือ แลวบทบาทของการบริหารทรัพยากร

บุคคลหรือ HR ตอการพัฒนานวัตกรรมองคกรควรเปนอยางไร ซึ่งสรุป

คำตอบโดยหลักคือ คนที่ทำงานดาน HR ตองชวยดึงดูดผูมีศักยภาพสูง

มาไวในองคกร พรอมไปกับการพัฒนาศักยภาพของคนที่มีอยูเดิม เพื่อให

มารวมกันสรางนวัตกรรมใหม ๆ รวมไปถึงการสรางวัฒนธรรมองคกร เชน

การทำงานเปนทีม และปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงาน สงเสริม

การคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ ท่ีสำคัญ นอกจากบทบาทผูรับนวัตกรรมใหม ๆ

มาใชในองคกรแลว  หนวยงาน HR สามารถมีบทบาทเปนผูสรางนวัตกรรม

ไดอีกดวยซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ มีบริษัทเอกชนหลายแหงที่ประสบ

ความสำเร็จในการสรางนวัตกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลนำ

ตัวอยางผลงานมานำเสนอดวย เชน โครงการ HR Family Self Service
ของ บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) ที่สื่อใหเห็นถึงความ

เขาใจเกี่ยวกับความแตกตางหลากหลายในองคกร ที่มาจากเรื่องเชื้อชาติ

และภาษาของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ที่ประสบปญหาในการยื ่น

แบบฟอรมการลา สงผลเสียทั้งเรื่องของเวลา กำลังคน และทรัพยากร

จึงไดพัฒนาโปรแกรมและคอมพิวเตอรที่ชวยอำนวยความสะดวกในการ

ยื่นแบบฟอรมการลา โดยออกแบบใหมีลักษณะคลายตู ATM และใช

สัญลักษณที่เขาใจงายพรอมขอความกำกับตามภาษาที่มีพนักงานใช

เพ่ือใหสามารถใชงานไดงาย อีกท้ังฝายทรัพยากรบุคคลยังสามารถบริหาร

จัดการและวางแผนอัตรากำลังจากขอมลูไดอีกดวย 

รอยโทสิทธิชัย ตัณฑสิทธิ์
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