
  

ารบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ

สุชาดา  รังสินันท 

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ.  

1. การบริหารจัดการองคกรยุคใหม  

 ในชวง  4 - 5  ป ที่ผานมาพวกเราคงจะคุนเคยกับคํา  2 - 3 คํา 

ที่ไดยินไดฟงอยูบอย ๆ  จากทานนายกรัฐมนตรี  หรือสื่อตาง ๆ       คาํ

แรกคือ  คําวา ความเปนผูนําหรือภาวะผูนํา  (leadership)  ซึ่งทาน

นายกฯ  มักพูดเสมอวา  อยากเห็นผูบริหารของภาคราชการมีภาวะ

ผูนํา  ทานเห็นวาผูบริหารในภาคราชการยังจําเปนตองพัฒนาภาวะผูนํา  

คือ  ความสามารถในการคิดหรือการมองในเชิงยุทธศาสตรการ

แกปญหา  การตัดสินใจที่รวดเร็วถูกตอง  และการบริหารจัดการที่

นําไปสูผลลัพธ  ผลสัมฤทธิ์  อีกคําหนึ่งคือ  คําวายุทธศาสตร  

(Strategy)  การดูแลใหหนวยงานเดินหนาไปอยางมีประสิทธิภาพ

จําเปนตองมีทิศทางแผนการในการปฏิบัติหนาที่ชัดเจนคือ   

                                                     

   รัตนา  วิสัยกุล  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว   สถาบันดํารง-

ราชานุภาพ  เรียบเรียงและสรุปจากคําบรรยายวิชาการบริหารและพัฒนากําลังคน

ภาครัฐ  ในการฝกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรดานการบริหารงานบุคคล    

ณ  วิทยาลัยมหาดไทย  อ.บางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ระหวางวันที่  14 - 18  

กุมภาพันธ    และ 28  - 1  เมษายน   2548   

 

 

ยุทธศาสตร  กลยุทธในการทํางาน  ปจจุบันสวนราชการทั้งหลาย

ทั้งสวนกลาง   และสวนภูมิภาค   จึงมีการกําหนดเปาหมาย

ยุทธศาสตรและตัว ชี้วัดการทํางานที่ ชัดเจน   อีกคําหนึ่ งคือ

สมรรถนะ  (Competency) ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่มี

อยูในบุคคลที่สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประสบ

ความสําเร็จ ขาราชการไทยในปจจุบันตองมีสมรรถนะที่สําคัญ ๆ 

หลายตัว  เชน  การทํางานรวมกันแบบบูรณาการ  การทํางานเปน

ทีม  การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์  การทํางานแบบโปรงใส  การ

ทํางานแบบมีสวนรวม 

ภาพทีี่  1 :  การบรหิารจัดการองคการยุคใหม 
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ปจจัยหลัก 

สําหรับองคการ 

ยุคใหม 





  

  
 

 

 ทั้ง  3  คํานี้ไมเฉพาะในภาคราชการเทานั้น  เอกชนเอง  

ก็พูดถึง  และเปนตัว Key  success  factor  หรือ  เปนปจจัยหลัก

แหงความสําเร็จขององคกรยุคใหม  ฉะนั้น ในการจัดการองคกรยคุ

ใหมจํ า เปนตองสราง   3   ตัวนี้ขึ้นมา   จึงจะนําองคกรไปสู

ความสําเร็จได  ขาดตัวใดตัวหนึ่งไมได  นั่นคือ  ตองมีผูนําองคกร

ซึ่งมีความสามารถนําพาองคกรใหเดินหนาไปสูเปาหมายทามกลาง

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วตลอดเวลา  ไมใชเปนเพียง

ผูบริหาร  

  ผูบริหารกับผูนําไมเหมือนกัน  ผูบริหารจะสั่งการให

งานเดินหนาไปตามกฎ  ระเบียบ  อยูในกรอบ กติกาที่วางไว  แต

ผูนําคือผูที่ตองมาชี้นําทิศทาง  เปาหมายใหองคการ  และวางแผน  

กําหนดแนวทาง/กลยุทธเพื่อจะเดินไปตามทิศทางนั้น  ผูนําตอง

ตระหนักรูถึงความตองการในสภาพแวดลอมรูวาองคการจะไปทาง

ไหน  ตอนนี้อยูตรงไหน รูวาตัวเองจะไปทางไหน  ตอนนี้อยู

ตรงไหน  จุดออนอยูตรงไหน   จุดแข็งอยูตรงไหน  และคนที่เปน

ผูนําตองมี  Commitment  มีคุณลักษณะที่สามารถจูงใจใหคนอื่น

หรือผูปฏิบัติยอมเดินตามไปในแนวทางดังกลาวดวยความเต็มใจ  

 ในมุมมองของรัฐบาลอยากเห็นผูบริหารของจังหวัดหรือ

ผูวาฯ  ผูบริหาร กรม  กระทรวง  บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ  

ใหกับหนวยที่ดูแล  ฉะนั้น ผูวา  CEO  ก็คือ  ผูบริหารที่มีภาวะผูนํา   

 การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  
 

leadership  หรือเปนตัว  leader  ขององคกรนั่นเอง  ตัวยุทธศาสตร

ของจังหวัด คือ  Strategy  ที่ตองทําใหเกิดขึ้นเพื่อชี้เปาหมายทิศทาง  

แนวทางการดําเนินงาน  ขณะนี้  ยังขาด  เรื่อง  Competency  คือ  ทํา

อยางไรคนในจังหวัดจึงจะมี  Competency  อยางที่คาดหวัง  เพื่อที่จะ

ชวยผูวาฯ ทํางาน ถาคนในจังหวัดขาด  Competency  หรือคุณลักษณะ

ที่ เหมาะสมไมทํางานเปนทีม   ไมประสานสัมพันธกัน   ไมมี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค  กลยุทธดีก็ไมประสบความสําเร็จ  ปจจัย  

ทั้ง  3  ตัวนี้  ถาผสมผสานกันใหดี ๆ ความสําเร็จยอมตองเกิดขึ้น  

นี่คือหลักการแนวคิดของการบริหารจัดการยุคใหม   

2. สมรรถนะขององคการที่มีประสิทธิภาพ  

 การที่จะทําใหภาครัฐทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมายสุดทายก็คือเพื่อบริการประชาชน   จึงจํา เปนที่ทุก

หนวยงานในภาครัฐ  ไมเฉพาะแตจังหวัดเทานั้น  กรม  กระทรวง

ตาง ๆ จําเปนตองมีสิ่งเหลานี้  ปจจุบันลักษณะขององคกรที่มี

ประสิทธิภาพ  หรือองคกรที่มีสมรรถนะจะมีลักษณะ ดังนี้ 

 - มุงเนนลูกคา 

 - มุงผลการปฏิบัติงาน 

 - การใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

 - สามารถตอบสนองตอสภาพแวดลอม 



  

 

 

ภาพที่  2  :  สมรรถนะขององคการทีม่ีประสทิธภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สิ่งแรกตองเอาลูกคาเปนเปาหมายสําคัญ  ไมวารัฐหรือ

เอกชนขณะนี้อยูบนแนวคิดทฤษฎีเดียวกัน  หลักการบริหารแบบ

เดียวกัน  แมวาวัฒนธรรมหรือรายละเอียดสภาพแวดลอมอาจจะ

แตกตางกัน แตหลักการที่ใชในการบริหารจัดการจะเหมือนกัน

หมด คือ มุงเนนลูกคา  ฉะนั้น ตองคนหาลูกคาของตัวเองใหพบวา 

คือใคร  บริษัทก็ตองหาลูกคาใหพบวาลูกคาหลักของตัวเองคือใคร  

แลวสรางกระบวนการ  สรางแนวทางการทํางาน  สรางผลผลิต  

ผลลัพธมุงไปที่ตัวลูกคาเพื่อใหลูกคาไดผลลัพธที่ดีที่สุด  สําหรับ  

 การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  
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ราชการ  ลูกคาโดยตรงคือประชาชน  ฉะนั้น  เปาหมายของการ

ปฏิรูปหรือพัฒนาระบบราชการทั้งหมดก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริการประชาชนนั่นเอง   ภาคราชการลูกคาจึงคอนขางชัดเจนใน  

สิ่งตาง ๆ จะตองถูกผลักดันหรือถูกดําเนินการอยูบนเปาหมายนี้  

ทุกสิ่งทุกอยางที่ผลิตออกมาเปาหมายคือ เพื่อประชาชน  

 

องคการ 

ที่มปีระสิทธิภาพ 
 

 การมุงผลการปฏิบัติงานหมายถึงกระบวนการบริหาร

จัดการในองคกรจะตองชัดเจนตั้งแตระดับบุคคลไปจนถึงระดับ

องคกร  เปาหมายในการทํางานคืออะไร ผลผลิต  ผลลัพธ  แตละป

คืออะไร  ตองสอดคลองตรงกัน  เขาใจตรงกันและมุงเนนผลผลิต 

หรือผลสัมฤทธิ์ที่สอดคลอง   ตอเนื่องเ ชื่อมโยงตรงกันหมด         

ทั้งองคกร  มีการติดตามตรวจสอบแกปญหาตลอดเวลาเพื่อผลักดัน

ใหมีผลงานตามเปาหมาย  และตัวชี้วัด  ซึ่งเปนระบบการจัดการที่

มุงเนนผลงาน 

 มีความทันสมัยใชเทคโนโลยี  คือ ตองมีการนําวิทยาการ

ใหม ๆ  มาปรับใชกับงานเพื่อใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

กระบวนการทํางาน  วิธีการทํางานใหทันสมัย  มีการปรับตัวไปใน

ทิศทางที่กาวหนาทันสมัยตลอดเวลา  

 

 



  

  
 

 

 มีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม

ตลอดเวลาไมหยุดนิ่ง  เพราะองคกรที่ประสบความสําเร็จใน

ปจจุบันตองเปนองคกรที่  Change  เพื่อปรับตัวใหสนองตอบตอ

สภาพแวดลอมอยางตอเนื่อง  องคกรที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงแสดงวา  

เปนองคกรที่กําลังจะตาย  ตองมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง  โดยที่เปาหมายคือ ลูกคา  ถาเอาหลักการนี้ไปจับกับ

องคกรทั้งหลายทั้งภาคธุรกิจ  ภาคราชการที่ไหนก็แลวแต  จะเห็น

ชัดเจนวาองคกรที่ไดรับการยอมรับและชื่นชมจากลูกคา จะมี

ลักษณะดังนี้  คือ   ลูกคาไดรับผลผลิตโดยตรง ระบบจัดการขางใน

มีประสิทธิภาพ  มีการปรับตัว  เปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยางตอเนื่อง

ทันสมัย  ใชเทคโนโลยีใหม ๆ  นั่นคือ ภาพในฝนขององคกรใน

ภาคราชการที่ตองการใหเกิดขึ้น 

 ดังนั้น  ตอไปนี้ในการพัฒนาการปฏิรูประบบราชการสิ่ง

ที่นาจะเกิดขึ้นก็คือ  มองประชาชนเปนศูนยกลางและกระบวนการ

ทํางาน   เปาหมายการทํางานผลลัพธของงานมุงสูประชาชน    

ระบบจัดการขางในเปนระบบที่มุงเนนผลลัพธ ผลสัมฤทธิ์  มี

ตัวชี้วัดความสําเร็จชัดเจน  มีความทันสมัย  มีการปรับตัวสอดคลอง

ตอการเปลี่ยนแปลงตอสภาพแวดลอม นี่คือ หลักการทั่ว ๆ ไป  

เหมือนกันหมดทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในที่สุดทั้งหมดจะตอง 
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อยูภายใตหลักการ  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีที่เรียกวา Good  

Governance ภายใตวัฒนธรรมใหมที่ทุกอยางตองโปรงใส  ตอง

เปนธรรม ตองมีความรับผิดชอบตอประชาชน  ตองมีสวนรวม  แต

สิ่งเหลานี้จะเกิดไมไดถาขาด  Leadership  Strategy  และ  Competency   

ซึ่ง  3  ตัวนี้ตองตอเนื่องและไปดวยกัน  เพื่อจะใหเกิดสิ่งเหลานี้ใน

ภาคราชการ  จึงทําใหตองออกมาเปนกฎ  ระเบียบ  ออกเปนพระ

ราชกฤษฎีการะเบียบบริหารจัดการบานเมืองที่ดี   

3. การพัฒนาศักยภาพองคการ  

 การพัฒนาศักยภาพองคกร  ในภาพใหญ ๆ  เราไดมีการ

ประเมินสภาพแวดลอมแลววาเรามีจุดออนจุดแข็งอยางไร  ใครคือ

ลูกคาของเรา  เราตองการเห็นอะไร  จะไปทางไหนชัดเจนและ

ทั้งหมดตองถูกยกขึ้นมาพิจารณาในลักษณะระบบ  จะปรับปรุง

เปนจุด  ๆ  เหมือนเมื่อกอนไมได   สมัยกอนถาตองการเพิ่ม

ประสิทธิภาพใหหนวยงาน  มักจะดําเนินการโดยการอบรม  ปรับ

กระบวนการใหบริการ  ลดขั้นตอนงาน  ทําเปนจุด ๆ ทานนายกฯ

เคยพูดวาวิธีการแกปญหาเดิมเปรียบเหมือนการปะชุนกางเกง   ถามี

ปญหาเราก็แกปญหาเปนจุด ๆแตในปจจุบันการแกปญหาใน

ลักษณะนั้น  ไมสามารถทําใหเกิดประสิทธิภาพได ตองเปลี่ยนทรง 



  

  
 

 

กางเกง  ตองออกแบบทรงกางเกงใหม  นั่นคือ  สิ่งที่ทานนายกฯ  

เคยพูดไววาการแกปญหาในการทํางานของราชการในปจจุบันใหมี

ประสิทธิภาพจะทําเหมือนการปะชุนกางเกงไมได  ตองทําใน

ลักษณะ Design  มองทั้งระบบ  เปลี่ยนวิธีคิด เหมือนการออกแบบ

ทรงกางเกงใหม  แลวตัดใหมเลย  เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพ 

 สมัยกอนการทํางานจะทําตามกฎหมายกําหนด  ตาม

หนาที่  ปจจุบันดวยความจํากัดของเวลาและทรัพยากรที่มีอยู จะทํา

ทุกเรื่องใหสําเร็จและดีเปนไปไมได  คนฉลาดตองเลือกเรื่องที่จะทํา

ไมใชทําทั้งหมด  ตองตัดสิ่งที่ไมจําเปนออกไปบาง  เลือกอะไรที่

คุมคามีผลกระทบสูงทํากอน  มีเรื่องที่จะตองทํามากมายหลายเรื่อง  

มีสิ่งที่นาจะทําใหเกิดขึ้นมากมายแตเราจําเปนตองตีกรอบเปนบาง

เรื่องเพื่อใหเกิดผลลัพธที่มีประสิทธิภาพที่สุด   

 คําวากลยุทธหรือยุทธศาสตรมาจากทหารกอน  เปนหลัก

ของการรบ  การวางยุทธศาสตรยุทธวิธี  ระบบบริหารจัดการของ

พลเรือนเพิ่งเอาแนวคิดนี้มาใช เพราะเราจําเปนตองชนะ  ตองสูกับ

คูแขงเมื่อกอนการบริหารงานในองคกรไมอยูในสภาพที่ตอง

แขงขัน  การทํางานจึงเดินไปตามระเบียบแนวทางปฏิบัติปกติ  

ปจจุบันมีปจจัยหลายอยางใหเราตองสู  เพื่อจะอยูรอด  สูกับความ

ตองการที่เขามามากมายของลูกคา  สูกับการจํากัดของงบประมาณ   

 การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  

 

ตองวางยุทธศาสตรเพื่อเอาชนะ  เลือกที่จะทุมเทกําลังคน  และ

ทรัพยากรลงไปในจุดที่คิดวาจะชนะคิดวาจะประสบผลสําเร็จโดย  

ตองเริ่มตรงบทบาทภารกิจที่ตองมีความชัดเจนกอนวาจะทําอะไร  

จากนั้นจึงมาจัดการโครงสรางภายในวาทําอยางไร  จึงจะคลองตัว  

ระบบงานทําอยางไรจึงจะเร็ว  ทันสมัย  นําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใช  

แลวคนตองมี Competency  และมีคานิยมการทํางานที่เหมาะสม   

 ในปจจุบันถาพูดถึงหนาที่ผูบริหารที่สอดคลองกับยุค  

result  based  management  ก็คือ สรางผลผลิต  สรางความสําเร็จ  

สราง  productivity  ใหองคกรนั่นเอง  แตถาบอกวาผูบริหารมีหนาที่

ตัดสินใจมอบหมายงาน ลงนามอนุญาตตาง ๆ  ซึ่งก็คือ  activities  ที่

ทํา เปนการทํางานตามหนาที่  แตถาบอกวาหนาที่ของผูบริหาร 

หรือ CEO  คือ  หนาที่ของผูนําคือ  การสรางผลผลิต  ผลกําไร  

และผลลัพธใหกับองคกร  ทําอยางไรสิ่งเหลานี้จึงจะเกิด  งานของ

จังหวัดมีมาก  ปญหาก็มาก ตองรูจักเลือกที่จะทํา  เลือกที่จะ  focus  ที่

จะทําบางเรื่อง  และวางแผนหาวิธีทําใหบรรลุผล  นั่นคือการจัดทํา

ยุทธศาสตรนั่นเอง  ดูจุดออนจุดแข็งของจังหวัด  ตรงไหนควรทํา

ใหเดน  ตรงไหนควรยกเลิก  ปรับกระบวนการขางใน จัดทีม วาง

ระบบใหม จัดการกําลังคน  เอา IT  เทคโนโลยีมาใชสราง  Competency  

ใหคน  สรางภาวะผูนําใหคน ตรงนี้คือหนาที่ของผูที่จะเขามาทํางาน

ดานบริหารบุคลากรที่จะเขามาชวยผูวา  CEO   



  

  
 

 

 การบริหารจัดการสมัยนี้ตองการผูบริหารแบบมืออาชีพ

ไมใชแบบ “ลูกหมอ”  ผูวา  CEO  ตองมีบุคลากรที่มีสมรรถนะหรือ  

Competency    ซึ่งนอกจากรูจักการทํางานเปนทีม  ทํางาน

ใหบริการประชาชนมากขึ้นแลว  ยังตองเปนคนที่คิดเปน แกปญหา

เปน  ใชสมองในการทํางาน  ทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์   จึงตองมีกล

ยุทธในการทํางาน  มีทีมงาน  มีแนวรวม  สิ่งเหลานี้เปนวัฒนธรรม

ใหมในการทํางาน 

ภาพที่  3  :  กรอบการพัฒนาศักยภาพองคการ 
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 การปฏิรูประบบราชการ  ในชวงที่ผานมาเปนการปรับ

ระบบบริหารจัดการจาก input based หรือการบริหารที่ยึด

ทรัพยากรนําเขาเปนตัวตั้งมาเปน  result  based  คือ  แทนที่จะเริ่ม

จากหัวขบวน  เปลี่ยนมาเริ่มตนจากทายขบวนโดยหาใหพบกอนวา

ผลสัมฤทธิ์ที่ตองการคืออะไร  แลวจึงถอยกลับมาคิดวาแลวทํา

อยางไรจึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์นั้น  ฉะนั้น  ในภาพใหญจะทําเชนนีไ้ด  

กฎระเบียบตาง ๆ ตองถูกรื้อ  ตองเปลี่ยนใหมหมด  ในภาพใหญ

ของระบบการปฏิรูป   ระบบงบประมาณตองเปลี่ยน   ระบบ

บริหารงานบุคคลเรื่องของการใชคน  ทางกาวหนาของคนตอง

ปรับใหมหมดเพื่อให เกิดการทํางานเปนทีม   เกิดการสั่งสม

ความสามารถแบบมืออาชีพ  มากกวาจะสรางลูกหมอที่เลื่อนขึ้นไป

ในแถวตรงอยางเดียว  ตองมีการปฏิรูปวัฒนธรรม  คานิยมใหม  

นั่นคือการทําในภาพรวม  จึงมีการออกพระราชกฤษฎีกาการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน  

การยกเลิกระบบ พี.ซี.  พ.ร.บ.งบประมาณแนวใหมที่ยึดผลสัมฤทธิ์

ของงาน นี่คือการปฏิรูปในภาพรวมแตในรายละเอียดขางในเปน

เรื่องของ Leadership  เปนเรื่องของผูบริหาร  เปนเรื่องของ  

Competency  ของคนและเปนเรื่องของการวางกลยุทธที่ถูกตอง   
 

เปาประสงค 
ขององคกร 

กระบวนทัศน 

วัฒนธรรม/คุณคาการทํางาน 



  

  
 

 

4. บทบาทการบริหารจัดการยุคใหม 

 การบริหารจัดการที่กลาวไปแลวนั้น  เปนหนาที่ของผูนํา

ในการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพใหองคกร  ผูนําจะตองทํา

อะไรบาง  ซึ่งเปนบทบาทการบริหารจัดการยุคใหมที่ผูบริหารใน

ฐานะผูนําจะตองทํา 

 1. ตองสรางนโยบายและกลยุทธในการทํางานและมี

เครื่องมือประเมินผล  ซึ่งปจจุบันใชเทคนิคที่เรียกวา  Balanced 

Scorecard เปนเทคนิคทางการบริหารที่ใชประเมินกลยุทธวา 

องคกรนั้นประสบความสําเร็จอยูในระดับไหน Balanced  Scorecard  

จะเปนตัววัดวาผลสําเร็จของการทํางานเขาไปใกลวิสัยทัศน        

แคไหนแลว  โดยมีรายละเอียดเปนตัววัดความสําเร็จ  คือ  KPI   

  บทบาทในการจัดการของผูนําหรือผูวาราชการ

จังหวัดจะประสบความสําเร็จไดตองสรางนโยบายและกลยุทธ  

ยุทธศาสตรในการทํางานวา เปาหมายอยูที่ไหน   จะมุง เนน

ทรัพยากรและกําลังคนไปเรื่องอะไร   ใหความสําคัญกับเรื่องอะไร

กอน  อะไรหลัง 

 2. เพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคล  สราง  Competency  ให

คนในจังหวัด  สรางทีม  สรางวัฒนธรรมการประสานสัมพันธของ

หนวยตาง ๆ 
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 3. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหาร 

งานบุคคล  กระบวนการวัดผลงาน  กระบวนการสรางสิ่งจูงใจ  

ตัวชี้วัดการทํางาน  การทํา  Work  Contract  ตองเขามาเกี่ยวของ 

 4. ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ  ทําอยางไรจึงจะทํา

ใหลูกคาไดรับบริการที่ดีที่สุดในทกุเรื่อง 

 5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ทําอยางไร

จะลดขั้นตอนการทํางานลงได  ปรับเปลี่ยนวิธีทํางานใหรวดเร็ว  

ทันสมัย   

 6. ปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณ  ซึ่งเปนเรื่องของ

ภาพ  Macro  คือภาพใหญ  แตในระดับ micro  คือ ระดับผูวาฯ จะ

บริหารจัดการอยางไร  จึงจะเกิดความคุมคา 

5. หลักการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 การบริหารทรัพยากรบุคคล คือการสรรหาและจัดการ  

เพื่อที่จะทําใหคนที่มีอยูไดใชศักยภาพเต็มที่สามารถคิดริเริ่ม       

สิ่งใหม ๆ  ปรับปรุงงาน  สรางผลงานเพื่อนําไปสูผลการปฏิบัติงาน

โดยรวมขององคกร การบริหารงานบุคคลยุคนี้เปนเรื่องสําคัญ  เดิม

การบริหารงานบุคคลมักจะมุงเนนกิจกรรมในเรื่องบรรจุ  แตงตั้ง  

โอนยาย  ลงโทษ  วินัย  สวัสดิการ เงินเดือน ออกคําสั่ง  แตปจจุบัน 



  

  
 

 

องคกรที่ทันสมัยไมไดมองการบริหารงานบุคคลในแบบนี้อีก

ตอไปแลว  แตมองวา  การบริหารงานบุคคลคือหนาที่ของผูบริหาร

ที่เปนผูนําตองลงมาเลนเรื่องนี้  ตองมองในเชิงยุทธศาสตร  ไมได

มองแคในเชิง activities  ออกคําสั่งเลื่อน ปลด   ยาย แตจะมองวาทํา

อยางไรจึงจะใชคนในองคกรให เกิดประสิทธิภาพมากที่ สุด  

ตามปกติกระบวนการบริหารบุคคลจะหนีไมพน 4 เรื่อง  คือ  สรรหา  

พัฒนา  รักษาไวใชประโยชน   ดังนั้น หนาที่การบริหารงานบุคคล

ในปจจุบันจึงมุงเนนการสรางมูลคาใหองคการซึ่งตองคํานึงถึง

เปาหมายผลลัพธในการทํางานที่จะตองหาคนดีและคนเกง  จึงตอง

มีการวางกลยุทธวาทําอยางไรจึงจะไดคนดีและคนเกง  ตองมีการ

วางแผน  กําหนดสมรรถนะหรือคุณลักษณะในเชิงพฤติกรรม  มี

การสรรหา เลือกสรรในระบบเปด มีการวางระบบจูงใจพัฒนาหรือ

ใหบุคคลสามารถทํางานอยาง เต็มศักยภาพ   และประเมิน

ผลตอบแทนใหผูมีผลการปฏิบัติงานสูงเพื่อจูงใจคนเกงคนดีไวใน

องคการ 
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ภาพที่ 4 :  กระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคล 
 

 

       

      วามต าร

       

 

 

 

 

 

6.  แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

 ภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลอาจจําแนกไดเปน

หลายระดับตั้งแตระดับพื้นฐาน คือระดับที่เนนการบริหารกิจกรรม

ไดแก  การออกคําสั่ง  การแตงตั้ง  โยกยาย  การจัดฝกอบรม  การ

เ ลื่อนตํ าแหน ง เปนการดูแลในรายบุคคล   สวนในระดับ

กระบวนการคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การจัดกรอบอัตรา 

กําลัง เปนการดูแลจัดการในระดับกลุมคน สําหรับระดับที่สูงขึ้น   

ค องก  

บริหารผลการปฏิบตัิงาน 

 สรรหาคน เกง + ด ี

 เพิ่มพูนประสิทธิภาพ 

วางแผน 

กําหนดสมรรถนะ 

สรรหา/เลือกสรร 

จูงใจ 

พัฒนา 

ประเมินผล 

ตอบแทน 

 ใชศักยภาพเต็มที่ 

 รักษาคนเกง + ดี ไว 



  

  
 

 

คือ  การบริหารระบบไดแก ระบบพัฒนา ระบบติดตามประเมินผล  

เปนการดูแลในระดับภาพรวมขององคการ  และสุดทายคือ  ระดับ

ยุทธศาสตรเปนการทําในระดับสนับสนุนสงเสริมยุทธศาสตรของ

องคการ  เชน  การสรางผูนํา  การสรางขาราชการผูมีศักยภาพสูง  

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม  คานิยม  

ภาพที่  5  :  ภารกิจการบริหารทรพัยากรบุคคล 
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7. เปาหมายการปฏิรูประบบบรหิารทรพัยากรบุคคล 

 การปฏิรูปราชการมีเปาหมายเพื่อใหบริการประชาชนได

มีการเริ่มมานานแลว  แตไมสําเร็จเพราะที่ผานมารัฐบาลเปน

รัฐบาลหลายพรรค   การแกกฎหมาย การคิดเปลี่ยนแปลง จึงมี

อุปสรรคมาก   แตรัฐบาลนี้มีลักษณะรัฐบาลพรรคเดียวมีเสียงขางมาก  

ประกอบกับภาวะผูนําของนายกรัฐมนตรี  ทําใหเรื่องตาง ๆ เกิดขึ้น

งายและเร็ว  ดังนั้น  จะเห็นวา  5  ปที่ผานมาภาคราชการมีการ

เปลี่ยนแปลงมาก  ระบบลูกหมอลดบทบาทลง  หรือวัฒนธรรมการ

ทํางานที่ไหนโตที่นั่นมีความจงรักภักดีกับองคกรกลายเปน  ผูใด

ทํางานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ไดในลักษณะของมืออาชีพผูนั้นจะถูก

เลือกใหรับตําแหนง  วัฒนธรรมเดิมเปลี่ยนแปลงไป  ตามกระแส  

ระบบราชการใหมคนจะถูกมอบหมายใหทํางานหนักขึ้น  จะทํางาน 

เหนื่อยขึ้น  งานจะหนักกวาในอดีตมาก  เพราะในอดีตเปนการ

ทํางานที่ปลอยใหงานเดินไปตามระเบียบมีกติกาที่วางไวแลวอยาง

ชัดเจน มีลูวิ่งที่ชัด  คนทํางานมีหนาที่วิ่งไปตามลูวิ่งเปนชวง ๆ  กฎ  

กติกา  แนวปฏิบัติชัดเจน แตในปจจุบันซึ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

รุนแรง  กฎ  ระเบียบถูกแกไขเพื่อเปดใหทุกคนทํางานคลองตัวมากขึ้น  

ใครถึงเสนชัยกอนทํางานบรรลุผลสัมฤทธิ์กอนก็ไดรับชัยชนะ  

เปนวัฒนธรรมของการแขงขันที่ทุกคนตองใชสมองในการทํางาน 

การ 

กําหนด 

ยุทธศาสตร 
ภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การสรางผูนํา 

การบริหารระบบตําแหนงและระบบ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน,  

การบริหารระบบ พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารกระบวนการ 

การกําหนดตําแหนง, การจัดอัตรากําลัง, 

การจัดอัตรากําลัง, การฝกอบรม/พัฒนา 

การฝกอบรม/การโยกยาย/สับเปลี่ยนหนุนเวียน 
การบริหารกิจกรรม 



  

  
 

 

มากขึ้นเพื่อแกปญหาตาง ๆ  ดังนั้น  การปฏิรูปราชการ  ก็คือ การ

ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการของภาครัฐนั่นเอง  จาก  input  base  

management  เปน result  base  management  ซึ่งเปนการบริหารจัดการ

ที่มุงเนนผลลัพธ  ผลสัมฤทธิ์  ซึ่งจะเกิดลักษณะนี้ได  กฎ ระเบียบตาง ๆ  

ตองลดลงและตองบริหารจัดการอยูบนหลักของ Good  Governance  

นั่นเอง ทุกคนตองมีวัฒนธรรมในการทํางานรวมกัน  ตองโปรงใส  

ตองรับผิดชอบ  ทุกคนตองเขามามีสวนรวม   มีขั้นตอนการทํางาน

ชัดเจน   

ภาพที่ 6 : เปาหมายการปฏิรปูระบบบริหารทรพัยากร 

 บุคคล 
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 การบริหารงานบุคคลเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูประบบ

ราชการเพราะหลาย ๆ  เรื่องลาสมัยแลว ไมวาจะเปนเรื่องการ

จําแนกตําแหนงระบบ  P.C. ทุกวันนี้ไมสอดคลองกับระบบการ

บริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์  ไมไดเปนจักรกลที่จะจูงใจหรือสราง  

career  ที่เหมาะสมใหกับขาราชการ ซึ่งจะตองถูกยกเลิกแนนอน  

ระบบตอบแทน  ระบบจูงใจ  ระบบการสรรหาคน  ทุกอยางตอง

ไดรับการปฏิรูปดวย   เราจะรักษาคนเกง คนดีใหอยูในระบบ

ราชการไดอยางไร  ทั้งหมดเปนแรงผลักดันที่ ก.พ.จะตอง ออกแบบ

ระบบบริหารงานบุคคลของราชการใหมทั้งหมด  โดยหลักการ

ระบบคุณธรรมตองยังคงมีอยู  ความสามารถ  ความรู  ความเปน

กลางทางการเมือง  แตการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

จะตองสนองตอบกลยุทธขององคกรได  ตอไปนี้ คนเปนโจทย ๆ 

หนึ่งของผูบริหาร  ทําอยางไรจะมีคนที่มีคุณภาพ  สามารถผลักดัน

ยุทธศาสตรใหบรรลุผลสําเร็จ  ฉะนั้น กระบวนการดูแลคนจะตอง

ไดรับการออกแบบใหม  ใหคนกลาคิด  ทํางานเปนทีมโดยไม

ติดขัดกับระเบียบ  ติดขัดกับลักษณะการทํางานหนวยใครหนวยมนั  

จะมอง career  ในลักษณะของมืออาชีพ ตองออกแบบการเลื่อน

ตําแหนง   การใหรางวัลใหมหมด   ซึ่งแนนอนคุณภาพชีวิตตอง

ตามมาดวย      สิ่งจูงใจเหลานี้ตองเขามาพรอมกับประสิทธิภาพ 

ใชงบประมาณ 
อยางประหยัด 

ปรับสูหลักบริหาร 
จัดการที่ด ี

เสริมสรางศักยภาพ 

HR 

Systems 
รักษาคนเกงคนด ี

การบริหารจัดการ 

เพิ่มประสิทธิภาพและ 
ความสามารถใหองคการ 



  

  
 

 

การจัดการในองคกรดวย  และระบบเปดตองเขามา การบริหารงาน

บุคคลในอนาคตเปนระบบเปดแนนอน  เมื่อกอนการรับราชการ

ตองเริ่มจากขางลางไตเตาขึ้นมาเปนระบบแบบ “ลูกหมอ”  แต

ตอไปนี้จะเปนระบบเปด  ไมใชเปดจากขางนอกเขาขางในเทานั้น   

แตเปดทุกระดับตั้งแตผูวาฯ อธิบดี  ผูอํานวยการสํานักบางสํานัก  

กรมบางกรม  จังหวัดบางจังหวัด  อาจตองเปนระบบเปดเอาคนเขา

มาแขง แตคนอยูเดิมจะมีภาษีกวา  คนเดิมจะมีคูแขง  เมื่อมีคูแขง

และเปนระบบเปดทุกคนจะตองพัฒนาตัวเองเพื่อพรอมที่จะแขง

กับคนอื่น  ไมเชนนั้นจะตองอยูที่เดิมตลอดจะไมมีทางไดเลื่อนขึ้น  

ฉะนั้น สายอาชีพไมไดถูกกําหนดโดยองคกรอีกตอไป  สมัยกอน 

คนไมตองทําอะไรมาก  รอเวลาใหไดรับการเลื่อน  รอที่จะขึ้นตาม

เสนทางที่องคการกําหนด  แตสมัยนี้คนตองกําหนดเสนทางอาชีพ

ของตัวเอง  ระบบเปดเกิดขึ้น  ทางเลือกจะมากขึ้น  ยืดหยุนมากขึ้น 

 

 

 

 

 การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  

 

การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  

 

ภาพที่ 7 :  หลักการบรหิารทรัพยากรบคุคลภาคราชการ 
 

 
ตอบสนองกลยุทธขององคการ พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

 

                          

คานิยม 

 

            

 

 

       

8.  แนวคิดการพัฒนากําลังคนภาครัฐ 

 ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  ก.พ. ไดวาง

ยุทธศาสตรการทํางานดานการบริหารงานบุคคลไวดังนี้ 

   สรางและพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ  ทําใหคนมี

ศักยภาพและมีคุณภาพมากขึ้นโดยการพัฒนาใหมี  competency  

ตามที่กําหนด เชนการใหบริการ  การทํางานเปนทีม  การคิดแบบ

กลยุทธ  ภาวะผูนํา 

สมรรถนะ 

ระบบเปด ระบบคุณธรรม

ยืดหยุน   ทันสมัย 

ผลการปฏิบัติงาน 

 



  

  
 

 

  วางระบบการใชกําลังคนภาครัฐอยางมปีระสิทธิผลให

เกิดประโยชนสูงสุด 

   สรางความเขมแข็งในการทํางานดานบริหารงานบุคคล 

ใหหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ 

   รักษาคุณธรรมและสรางราชการใสสะอาด 

   วางกลไก  กฎเกณฑที่นําไปสูการบริหารงานบุคคล

ระบบเปด 

9.  โครงการสําคัญดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการ  

 ดังนั้น  ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาตลอดจึงเปนความ

ริเริ่มของ ก.พ.  ที่ดําเนินการภายใตแนวทางดังกลาว  โครงการ

สําคัญที่ไดดําเนินการไป  ไดแก  

   การกระจายอํานาจดาน  HR  ใหกับ CEO  จังหวัด 

   มีระบบพนักงานราชการ  เขามาแทนที่ลูกจางประจํา

เพื่อเปดโอกาสใหจางคนนอก  สรรหาคนที่มีคุณภาพมารวมทํางาน

มากขึ้น 

   สรางระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  Fast  Track  

มีเสนทางพิเศษ  

 

 การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  

 

การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  

   HR scorecard การวัดประสิทธิภาพในการบริหารงาน

บุคคลของสวนราชการ 

  ปรับระบบจําแนกตําแหนงหรือ P.C. กําลังแกกฎหมาย 

เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบนี้ 

   คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม  ดูแลเรื่องการ

รองทุกข  รองเรียน  เรื่องการลงโทษ 

   Department  Personnel  Information  System  (DPIS) 

   มาตรการกาํหนดขนาดกําลังคนภาครัฐ 

   โครงการเกษียณกอนกําหนด หรือทางเลอืกใหมในชวีิต 

   มาตรการที่  3  (Performance  Management) 

   โรงเรียนขาราชการสําหรับขาราชการบรรจุใหม 

 ดังนั้น  ตั้งแตนี้เปนตนไป  เปาหมาย  สุดทายคือการพัฒนา

ราชการไทยใหมีความเปนเลิศ  สามารถรองรับการพัฒนาประเทศ  

โดยยึดหลัก  Good  Governance  จะทําอยางนี้ได  ทุกหนวยตองพัฒนา 

องคกร  ตองปรับระบบบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  

สร างคุณภาพการใหบ ริการ เพื่ อกํ าหนดเป าประสงคห รือ

วางเปาหมายยุทธศาสตรที่ชัดเจน ทั้งหมดถูกผลักดันดวยคน  หรือ

ตัวขาราชการ  ที่จะตองเนนมาก ๆ ก็คือ  ในเรื่องของการพัฒนาขีด

สมรรถนะของขาราชการ   ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมคานิยม  เพิ่ม   



  

  
 

 

ประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคคล  จึงมีการนํา

เทคนิคตาง ๆ มาใช เชน ระบบ  Performance  Management,   มี 

KPI  ตัวชี้วัดความสําเร็จ  มี  Work  Contract  ขอตกลงในการ

ทํางาน  สรางผูนําในการเปลี่ยนแปลง  หัวหนาในทุกระดับตองมี

ภาวะผูนําเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหมีประสิทธิภาพ  สราง

กลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลภายในองคกรเพื่อชวย

ใหการพัฒนาเร็วขึ้น  และสรางทีมสรางวัฒนธรรมใหมในการ

ทํางาน  ฉะนั้น  กิจกรรมตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นมา ระบบสรรหาตอง

ปรับเปลี่ยน  ตอไปในอนาคต  จังหวัดจะมีอิสระมากขึ้นในการที่จะ

จางคนเขามาทํางาน  อยางนอยพนักงานราชการอาจเปนทางออก

ทางหนึ่ง  ระบบอาจเปดกวางมากขึ้น เนนความเปนเอกภาพในการ

บริหารจัดการในพื้นที่เปน  Area  Approach  มากขึ้นและในที่สุด  

ผูวาราชการบางจังหวัดอาจเปนระบบเปดบุคคลภายนอกสามารถ

สมัครเขามาแขงขัน 

 

 

 

 การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  

 

การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  

 

ภาพที่ 8  :   จุดเนนการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

 ภาครฐัแนวใหม 
 

 

 พัฒนาระบบราชการไทยใหมีความเปนเลิศ 

 สามารถรองรบัการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน 

   โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

 และประโยชนสุขของประชาชน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

พัฒนาองคการ 

 พัฒนาขีดสมรรถนะของ 

 ขาราชการ 

 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการ 

 ปฏิบัติงานของบุคคล 

 สรางผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 สรางกลไกการแลกเปลี่ยน 

 เรียนรู 

 สรางทีม  และวัฒนธรรมใหม 

 ในการทํางาน 

การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

คุณภาพการ 

ใหบริการ 

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน เปาประสงค 

ประสิทธิผลตามพันธกิจ 



  

  
 

 

10.  ทิศทางการบริหารทรพัยากรบุคคลภาครัฐ  

 จุดเนนในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม  

จะตองสอดคลองกับสภาวการณที่แวดลอมและเอื้อตอการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ   เพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชนทําใหทิศทางการบริหารทรัพยากรภาครัฐ  ตอง

ปรับเปลี่ยนโดยมีแนวโนมที่จะเปน ดังนี้ 

  ระบบสรรหา  ตองปรับเปลี่ยนกวางขึ้นและเปนระบบ

เปด ตําแหนงตาง ๆ เมื่อวางลงจะตองเปดรับสมัครใหมีการ

คัดเลือกจากทั้งภายในและนอกระบบ 

  พัฒนาประสิทธิภาพขาราชการ  จะเนนการพัฒนา

ขาราชการอยางตอเนื่อง  และสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น 

  เพิ่มสิ่งจูงใจ  จะมีเงินรางวัลประจําป  เงินตอบแทน

ตาง ๆ มากขึ้น  ปรับเงินเดือน  ปรับระบบสวัสดิการ 

  วางระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance  

Management)  มีการจัดทําสัญญาการทํางาน  การกําหนดตัวชี้วัด

ในระดับบุคคล และการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

  การปรับระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนตองมี

การเปลี่ยนแปลงแนนอนในชวง  2  ป  ตอไปนี ้

 

 การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  

 

การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  

 

  สรางผูนําที่มีศักยภาพสูงใหกบัภาครัฐ โดยผูบริหาร

ตองมีภาวะผูนาํมากขึ้น 

  ปองกนัปราบปรามทจุริตประพฤติมิชอบในวงราชการ 

  ปรับเปลี่ยนวฒันธรรม / คานิยมใหขาราชการสามารถ

ทํางานภายใตระบบจัดการใหมอยางมีประสิทธิภาพ 

11.  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 การพัฒนาขาราชการที่ผานมาเปนการดําเนินการภายใต

หลักการของการพัฒนาคนเพื่อใหสามารถทํางานตามภารกิจหนาที่

ในตําแหนงที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในขณะที่

ปจจุบันการพัฒนาขาราชการจําเปนตองปรับเปลี่ยนแนวทางไปมุง

ใหข าราชการเรียนรูป รับตัวให เข ากับสภาพแวดลอมและ

วัฒนธรรมใหม  ตลอดจนการพัฒนาเพื่อใหมีสมรรถนะตามความ

ตองการขององคการเพื่อชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตร  จึงมีหลักการ

แตกตางกัน ดังนี้ 

 

 



  

การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  
 


 

 

 

 

หลักการพัฒนาที่ผานมา หลักการพัฒนาปจจุบัน

 ใหความสําคัญกับการพัฒนา

ฝ กอบรมบนพื้ นฐานความ

จํ า เปนตามภารกิ จหน าที่ ที่

ปฏิบัติอยู 

 ไมไดพัฒนาเพื่อใหคนทํางาน

ตาม Job แตพัฒนาเพื่อสนับสนุน 

ยุทธศาสตรองคกรวาตองการคน

ที่มีสมรรถนะแบบไหนการ

พัฒนาจะลึกลงไปถึงระดับการ

เปลี่ยนวัฒนธรรม  และ Paradigm  

ไมใชพัฒนาเพื่อรูอยางเดียว 

 มุงใหขาราชการไดรับการ

พัฒนาอยางตอเนื่องตามสาย

อาชีพ 

  ตองเปนการพัฒนาเพื่อใหคน

กวางอยูตรงไหนก็ไดในระบบ

แนวนอนสามารถปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงไดเพื่อที่จะทําให

ตนเองมี competency  ที่พรอม

จะอยูตรงไหนก็ไดในองคกร  

ตองรอบรูงานทุกลักษณะของ

องคกร ตองเรียนรูตลอดเวลา  

ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

  

 การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  

 

 

หลักการพัฒนาที่ผานมา หลักการพัฒนาปจจุบัน

 เปนการพัฒนาฝกอบรมเพื่อ

เพิ่มทักษะใหสามารถปฏิบัติ- 

งานและแกปญหาในการทํางาน 

ที่ได รับมอบหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 การพัฒนาในปจจุบันไมใชการ

แกปญหาการทํางาน  ตองปรับตัว  

ตองแกโจทยการทํางานที่ไดรับ

มอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 กํ า หนด ให มี หน ว ย ง า น

รั บ ผิ ด ช อ บ จั ด ก า ร พั ฒ น า

ฝกอบรมโดยเฉพาะ 

 การพัฒนาเปนเรื่องของตัวเอง 

เพื่อทําใหตัวเองมี competency 

  ผูบั งคับบัญชามีบทบาท

สําคัญในการพัฒนาผูใตบังคับ- 

บัญชา  

  บทบาทของผูบังคับบัญชามีมาก

ในการพัฒนาคน ผูบั งคับบัญชา

สามารถพัฒนาผูใตบังคับบัญชาได

โดยไมตองจัดฝกอบรมหรือ นั่ง

เรียนฟงบรรยาย  แตผูบังคับบัญชา

จะทําหนาที่เปน coach เปนพี่เลี้ยง

ใหคําปรึกษาแกปญหา  มอบงานที่

เหมาะสมหรืองานที่ทาทายความ 

สามารถ   สับเปลี่ ยนหมุนเวี ยน

ภารกิจ  ทั้งหลายเหลานี้ เปนการ

พัฒนาคนทั้งนั้น 



  

การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  
  

 

 

12.  สภาพแวดลอมของการพัฒนาฝกอบรม 

 ในปจจุบันสภาพแวดลอมของการฝกอบรม  การพัฒนา

บุคลากรเปลี่ยนแปลงไป มีเรื่องเขามาทาทายมากระทบและมี

ขอจํากัดตาง ๆ  ทําใหองคกรมีความตองการ  ความคาดหวัง  

ตองการใหคนในองคกรมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว  องคกรตองการ

คนเกง  ตองการใหมีผูนําการเปลี่ยนแปลงในองคกร  มีวัฒนธรรม

ที่เอื้อตอการพัฒนาองคกร  คนในองคกรมีการเรียนรู  คิดริเริ่ม

ปรับปรุงตลอดเวลา  need  ขององคกรคือ  อยากไดผูบริหารที่เปน

ผูนํา  คิดเชิงกลยุทธเปน  ทํางานรวมกันแบบบูรณาการ ทํางานเปนทีม  

ขณะเดียวกัน  ในระดับบุคคลเอง ทุกคนตองการที่จะมีความสามารถ  

ตองการที่จะปรับตัว  ตองการถูกเลือกไปอยูในจุดตาง ๆ ที่ทาทาย

ตองการทํางานใหบรรลุตัวชี้วัด  ซึ่งเหลานี้เปนเหตุผลความจําเปน

ในระดับบุคคลซึ่งจะบรรลุผลไดตองแสวงหาความรู 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 : สภาพแวดลอมของการพัฒนาฝกอบรม 



ผลกระทบ 

การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  

 

 

       

ขอจํากัด 

 

 

 

 

 

ความตองการขององคการ 

 ความเร็วสูง  การพัฒนาระบบราชการ 

 ขอมูลมาก  สังคมขอมูลขาวสาร 

 ทรัพยากรจํากัด  เศรษฐกิจฐานความรู 

 ความคาดหวังสูง  หลักการบริหาร 

 ทรัพยากรบุคคลใหม 

ความตองการของบุคคล 

  บริหารและติดตามองค

ความรูที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

  ความสามารถในการปรับตัว 

 

  ขาราชการตองมีทักษะ

หลากหลาย 

  ทํางานตอบสนองยุทธศาสตร

ขององคการ 

  มีผูนําการเปลี่ยนแปลงใน

องคการ 

 แสวงหาความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพ 

 มีวัฒนธรรมคานิยมที่เอื้อตอ

การพัฒนาองคการ 

 การมีสวนรวม  การแลกเปลี่ยน 

ขอมูลขาวสาร 

  ขาราชการเรียนรู  คิดริเริ่ม

ปรับปรุงตลอดเวลา 

 



  

   

 

13.  การพัฒนาประสิทธิภาพขาราชการเพื่ออนาคต 

 ในอดีตที่ผานมาการพัฒนาก็คือ การฝกอบรม  การศึกษา

เพิ่มเติม  เพื่อจะทําหนาที่ใหสําเร็จ  เพื่อตองการความสามารถใน

การทํางานตามหนาที่  นั่น คือแนวคิดในอดีต  ขณะนี้ กําลังเปลี่ยนไป

ไมใชเพื่อใหมีความสามารถหรือมีทักษะเฉพาะหนาที่  แตเปนเรื่อง

ของการเปลี่ยนวิธีคิด  เปลี่ยนวัฒนธรรมเปนเรื่องของการเรียนรู

ดวยตนเองเปนเรื่องของการสรางกลไกการสงเสริมการเรียนรูดวย

ตัวเองใหมากขึ้น  เรียนรูอยูบนกระบวนการทํางานดวยการออกแบบ 

กระบวนการถายทอดความรู  เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงและ

สนองตอบตอยุทธศาสตรองคกรในอนาคต สุดทายคือ  การสราง

องคกรแหงการเรียนรู  การจัดฝกอบรมในหองเรียนจะมีความจํา

เปนนอยลง  เพราะจะเกิดการเรียนรูอยูในชีวิตการทํางาน  มีการจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู  มีภาวะผูนํา   ขาราชการเปนมือ

อาชีพ  เรียนรูดวยตนเองตลอดเวลา คิด  และพัฒนาตลอด  โดยที่

ผลลัพธของการพัฒนาเพื่ออนาคต คือ ผูปฏิบัติงานทุกคนตองรูตัว

วาตัวเองตองทําอะไร มีบทบาทอยางไร  รูวาเปาหมายคืออะไร  

เกี่ยวของกับภารกิจใด  และสามารถจะเอาไปทําได  สามารถพัฒนา

และเรียนรูดวยตัวเอง มีความคิดริเริ่ม  ปรับปรุงงาน  ผลงานที่

ออกมาเปนไปอยางที่คาดหวัง 

 

 

ภาพที่ 10 : การพฒันาประสิทธิภาพขาราชการ 

 เพื่ออนาคต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As  is Change To be 

- ฝกอบรม 

2523 2545 2550 

การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  
  

การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  

- สรางวัฒนธรรมใหม 

- การเรียนรูดวยตนเอง 

- วางกลไกสงเสริม 

- ศึกษาเพิ่มเตมิ 

- เพิ่มทักษะ 

 - ออกแบบ กระบวนการ 

    ถายทอดองคความรู           เพื่อ 

           เพื่อ 

- สรางการเปลี่ยนแปลง

และสนองตอบตอ

ยุทธศาสตรองคการ 

- องคการแหง 

   การเรียนรู 

 

-  ภาวะผูนํา 

 

- ขาราชการ 

   มืออาชีพ (เรียนรู   

   คิดริเริ่ม  พัฒนา) 

ส ร า ง ค ว า ม 

สามารถในการ

แก ป ญห าและ

ทํางานตามหนาที่ 



  

 
   

 
 

 

ภาพที่ 11 : ผลลัพธของการพัฒนาเพื่ออนาคต 
 

   

 

                                              

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  
 

  ดังนั้น จดุเนนสําคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพ

ขาราชการในอนาคต คือ 

    ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลและ

องคการ Value  
Know Do Product     จัดการสรางผูนําในองคการเพื่อการเจริญเติบโต

ขององคการ 

  Added 
Activity 

    สงเสริม สนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

    ออกแบบกลไกและวิธีการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 

(e – Learning, Mentoring, Coaching) 

    วางแผนการลงทุนที่เหมาะสมและติดตามผล

ความคุมคา 

    สร างกระบวนการพัฒนาใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรองคการ 

    วางระบบการพัฒนาบนหลักการเรียนรูจากการ

ปฏิบัติ  (Action  Learning) 

  การพัฒนาบุคลากรในอนาคตจึงไมไดหมายถึง 

การจัดอบรมแตเพียงอยางเดียว  แตหมายถึงการทํากิจกรรมทุก

อยางที่จะทําใหคนเกิดการเรียนรูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

- รูวาตอง 

  ทําอะไร 

- รูวาเปาหมาย 

  คือ อะไร 

- รูวาตอง 

  เกี่ยวของกับ 

  ภารกิจใดบาง 

- พัฒนาและเรยีนรู 

   ดวยตนเอง 

- มีทักษะ ความ  

   สามารถที่จะ 

   ทํางานอยางมี      

   ประสิทธิภาพ 

- คิดริเริ่มปรับปรุง 

  พัฒนางานทีท่ํา 

  อยางตอเนื่อง 

ผลการปฏิบัติ 

งานมีประสิทธิ 

ภาพบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ 



  

 
   

 
 

14.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน 

 กพ. ไดนํายุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน  

เสนอตอที่ประชุม ครม. โดยเสนอแนวทางการลงทุนและการ

พัฒนาขาราชการพลเรือนในปจจุบันวาควรจะทุมเทมุงเนนไปที่  3  

เรื่อง  หลัก ๆ คือ 

   1. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  วัฒนธรรมและ

คานิยมของขาราชการรองรับราชการยุคใหมโดยยึดประชาชนเปน

ศูนยกลาง 

   2. การสรางนักบริหารใหเปนผูนํายุคใหมในการ

บริหารราชการ 

   3. การเสริมสรางสมรรถนะ   และทักษะใหแก

ทรัพยากร  บุคลากรภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  

 

ภาพที่ 12 : เปาประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ขาราชการพลเรอืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยที่ในแตละยุทธศาสตรจะมีมาตรการกําหนดไวเปน

แนวทางใหสวนราชการดําเนนิการ ดังนี ้

 

 

 

 

การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน เปาประสงค 

วัฒนธรรมและคานิยมของขาราชการ     

ยุคใหม  โดยยดึประชาชนเปนศูนยกลาง 

การสรางนักบริหารใหเปนผูนํายุคใหม 

ในการบริหารราชการ 
การเสริมสรางสมรรถนะและ

ทักษะ ใหแกทรัพยากรบุคคล





  

 
   

 
 

ภาพที่ 13 : ยุทธศาสตรที่ 1 

ยุทธศาสตร  1  การปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน  วัฒนธรรม  และ

คานิยมของขาราชการรองรับราชการยุคใหม  โดยยึดประชาชน

เปนศูนยกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  

 

ภาพที่ 14 : ยุทธศาสตรที่ 2 

ยุทธศาสตร 2  การสรางนักบริหารใหเปนผูนํายุคใหมในการ

บริหารราชการ 

 

 

 

 

 
 

                                                                             

                                                                             

                                                                             

 

 

 

 

 

1.5 สรางเครือขาย

ประสานความรวมมือ 

1 . 2  ส ง เ ส ริ ม 

สนั บ ส นุ น ใ ห

เกิดวัฒนธรรม

การทํางานใหม 

1.4 มีหัวขอวิชาเ กี่ยวกับ

ค านิ ยมสร า งสรรค และ

วัฒนธรรมฯ ในหลักสูตร

การฝกอบรม 

2.6 ติดตามประเมินผล 

สมร รถนะขอ งนั ก

บริหาร 

2 . 5  ว างระบบ

การสับ เปลี่ ยน

ห มุ น เ วี ย นทุ ก

ระดับ 

2.4 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ความรู  ประสบการณ

ระหวางกันอยางตอเนื่อง 

ในเรื่องที่เกี่ยวกับความ 

สําเร็จของหนวยงาน 

2.1 เรียนรูจาก 

ประสบการณจริง 

2.2 เปนตนแบบ  

ข อ ง ผู นํ า ก า ร

เปลี่ยนแปลง 

2 . 3  พั ฒ น า ใ ห

ส อ ด ค ล อ ง  กั บ

สมรรถนะหลักตามที่

กํ าหนดในระบบนัก

บริหารระดับสูง (SES) 

1.1 พัฒนาขาราชการใน

หนวยงานเพื่อเปนตัวอยาง

ของการเปนคนเกงและคนดี 

เปนผูนํามืออาชีพ 
ขาราชการสามารถปฏิบัติตาม 

มีความสามารถ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี         

พ.ศ. 2546  โดยยึดคานิยมสรางสรรค     

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

และศักยภาพสูง 

1.3 สรางกระบวนการ

เรียนรูดวยตนเอง 



  

 
   

 
 

ภาพที่ 15 : ยุทธศาสตรที่ 3 

ยุทธศาสตร 3  การเสริมสรางสมรรถนะและทักษะใหแกทรัพยากร

บุคคลภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  

 

 ดังนั้น  สวนราชการทั้งหลาย  จึงตองไปจัดทําแผน 

พัฒนาขาราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดังกลาว  เพื่อใหการ

พัฒนาขาราชการพลเรือนเดินไปในทิศทางเดียวกัน  จังหวัดทุก

จังหวัดก็จําเปนตองมีแผนพัฒนาคนของจังหวัด  และควรดําเนิน

ไปในทิศทางของแนวยุทธศาสตรดังกลาวเชนกัน  ซึ่งเปาหมาย

สุดทายก็หวังวา  ภาคราชการจะมีประสิทธิภาพ  เปนกลไกในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศที่เขมแข็ง  ขาราชการทุกคนมี

สมรรถนะ  มีศักยภาพ  ผูบริหารมีภาวะผูนําสูง 

3.15  สํานักงาน ก.พ.

เปนศูนยประสานใน

การหาแนวทางวิธีการ

และสรางความรวมมือ

ระหวางเครือขาย 

 โดยสรุป  ปจจุบันขาราชการ คือ ทุนทรัพยที่สําคัญของ

หนวยงานหรือจังหวัด  ที่จะใหบังเกิดผลในการปฏิบัติงาน จึงจําเปน  

ตองมีการบริหารจัดการ  และพัฒนากําลังคนเหลานั้นไปในแนวทาง 

ที่เหมาะสมสอดคลองกับทิศทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  

โดยคํานึงถึงการสรรหา  เลือกสรรคนดี  คนเกงมาทํางาน  การพัฒนา 

ภาวะผูนํา  พัฒนาสมรรถนะของกําลังคนในจังหวัด  ตลอดจนการ

บริหารผลการปฏิบัติงาน  การจัดระบบขอมูลกําลังคนเพื่อนําไปสู

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตอไป 

   

 

 

3.10 ผูบังคับบัญชามีหนาที่

พัฒนาผูใตบังคับ บัญชา 

3.9 เปดโอกาสและจูงใจให   

ขาราชการไดพัฒนาความรู 
3 . 8  จั ด ส ร ร

งบประมาณ 

3.3 ติดตามและประเมินผล 

3.6  เปดโอกาสใหประชาชน 

เขามามีสวนรวม 

3.5 สรางสภาพ แวดลอม 

และระบบแรงจูงใจ 

3.2 ดําเนินการกาํกบัดูแล 

และการพัฒนาขาราชการ 

3.4 สรางสภาพ แวดลอมและ

พัฒนา การเรียนรูของบุคคล

ดวยวิธีการหลากหลาย 
3.11 ผูบังคับบัญชาจะตอง

สงเสริมสนับสนุนและกระตุน

ผูใตบังคับบัญชา 

3.12 ขาราชการทุกคนตอง

พัฒนาตนเองและสงเสริมให

เกิดการพัฒนาซึ่งกันและกัน 

3.14 ใหหนวยงานกลาง  และ

หนวยงานเกี่ยวของรวมมือ

หาแนวทางความชวยเหลือ

ดานวิทยาการใหม ๆ 

สรางระบบ 

กลการพัฒนา 

และสภาพแวดลอม 

ในองคกรใหเอื้อ 

ตอการพัฒนา 

การเรียนรูของ

ขาราชการ 

3.1 การจัดทํายุทธศาสตร 

การพัฒนากําลังคน 

3.13  ใหหนวยงานกลางรวมมือ

จัดเตรียมงบประมาณ 

 

3.7 กําหนดระยะ เวลาสําหรับการ

พัฒนาขาราชการ 



  

 
ารวางแผนกําลงัคนภาครัฐ

 

     จาริณี   เอี่ยมสะอาด 

นักพัฒนาบุคลากร 8ว สํานักงาน ก.พ. 

1.  ความหมายของการวางแผนกําลังคน  (HRP) 

 คําวา  “การวางแผนกําลังคน”   มีผูใหความหมายไวแตกตาง 

กันดังตัวอยาง  ตอไปนี้ 

  Felix  A. Nigro 

  แนวความคิดในการคาดคะเนความตองการกําลังคน

สําหรับระยะเวลาหนึ่งในอนาคต  โดยวิเคราะหเกี่ยวกับทักษะ

ความสนใจและลักษณะอื่น ๆ ของกําลังคนที่มีอยู  ตลอดจนการ

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการตาง ๆ เกี่ยวกับการหาคนที่เหมาะสมมา

ดํารงตําแหนงที่คาดคะเนไวสําหรับอนาคต 

                                                     

   รัตนา  วิสัยกุล  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว   สถาบันดํารง-

ราชานุภาพ  เรียบเรียงและสรุปจากคําบรรยายวิชาการวางแผนพัฒนากําลังคน

ภาครัฐ  ในการฝกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรดานการบริหารงานบุคคล    

ณ  วิทยาลัยมหาดไทย  อ.บางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ระหวางวันที่  14 - 18  

กุมภาพันธ  และ  28  มีนาคม  -  1 เมษายน  2548 
 

 การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  
  

  James  W. Walker 

  กระบวนการในการกําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับ

นโยบายและแผนปฏิบัติการตาง ๆ ดานกําลังคน  เพื่อใหองคกรมี

การบริหารกําลังคนที่มีประสิทธิภาพภายใตสถานการณแวดลอมที่

มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

  Department  Of Employment, สหรัฐอเมริกา 

  กลวิธีในการจดัหา ใชประโยชน  พัฒนา  และธํารง

รักษาไวซึ่งทรัพยากร  กําลังคนของหนวยงาน 

  สํานักงาน ก.พ. 

  การดําเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะหและ

พยากรณเกี่ยวกับอุปสงคและอุปทานกําลังคน  เพื่อนําไปสูการ

กําหนดกลวิธีที่จะใหไดกําลังคนที่มีความรูความสามารถเหมาะสม

อยางเพียงพอ  ทั้งในดานจํานวนและคุณภาพ  มาปฏิบัติงานในเวลา

ที่ตองการ โดยมีแผนการใชและพัฒนากําลังคนอยางมีประสิทธิภาพ  

เพื่อธํารงรักษากําลังคนที่เหมาะสมไวกับองคการอยางตอเนื่อง 

  กลาวโดยสรุป  การวางแผนกําลังคน   หมายถึง 

กระบวนการดําเนินการเพื่อหนวยงาน/สวนราชการสามารถ

ดําเนินการในเรื่องตอไปนี้ไดอยางเหมาะสม ไดแก  การสรรหาคน 



  

 
   

 
 

ที่เหมาะสม  การพัฒนากําลังคนใหมีประสิทธิภาพ  การรักษาไวซึ่ง

ทรัพยากรกําลังคนของหนวยงาน และใชประโยชนกําลังคนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. ความจําเปนและประโยชนของการวางแผนกําลังคน 

 2.1 ความจําเปนของการวางแผนกําลังคน  (HRP) 

  เนื่องจากการวางแผนกําลังคนมีความจําเปนและ

สําคัญกับทุกหนวยงาน 

   “คน”  เปนทรัพยากรที่มีคุณคาขององคกร ดังนั้นจึง

จําเปนตองเตรียมใหพรอมเพื่อการแขงขันในทุกสถานการณ เชน

การเปนองคกรแหงการเรียนรู   (Knowledge – Based  Organization)  

การตองใชเวลาพัฒนา  เตรียมการ  สรางความรวมมือ   ซึ่งจะตอง

พิจารณาในหลายมิติ 

  สถานการณตาง ๆ เปลี่ยนเร็วมาก  การดําเนินการ

เรื่อง  “กําลังคน”  จึงตอง  “เตรียมการลวงหนา” เพื่อคนที่มี

ศักยภาพที่สุด  ไมใช “แกปญหาเฉพาะหนา”  โดยการสรรหาคนที่

ดีที่สุดที่มีในปจจุบัน 

  การมีแผนกําลังคนลวงหนาจะชวยใหการบริหาร

กําลังคนมีประสิทธิภาพ  

  การบริ ห า รและพัฒนากํา ลั งคนภาครั ฐ  ก า ร ว า ง แ ผ น กํา ลั ง ค น ภ า ค รั ฐ  
 

  นโยบายการลดกําลังคนภาครัฐ  ตลอดจนลักษณะ

ของการจางงานในอนาคตเปลี่ยนไปจากปจจุบันมาก  กลาวคือ  

หนวยงานภาครัฐในอนาคตจะมีขนาดเล็กลงมีการจางงานลักษณะ

ที่หลากหลายและยืดหยุนกวาในปจจุบัน  รวมทั้งทํางานรวมกัน

แบบเครือขายมากขึ้น  สามารถเปรียบเทียบไดดังรูปภาพที่ 1  และ

รูปภาพที่  2  ตอไปนี้ 
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ูเชี่ยวชาญ 

ลูกจางชั่วคราว 

 - 20 % ผูบริหาร 
  2 % ผูเชี่ยวชาญ 

18 % ลูกจางชัว่คราว 

ผูบริหาร 

80 %  ขาราชการ 10 - 30 % ขาราชการ 

N
et

w
or

k 

รูปภาพที่ 2: ลักษณะ 
จางงานในอนาคต 

รูปภาพที่ 1: ลักษณะ
การจางงานในปจจุบัน



  

 
   

 
 

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการวางแผนกําลังคนของสวนราชการ  ไดแก 

  แนวคดิของการทํางานยุคใหมที่ทุกองคกรจะตอง 

   มุงผลสัมฤทธิ์ 

   ชัดเจนในกลุมเปาหมาย  มีความหลากหลาย 

   เนนคุณภาพ  และความรวดเร็ว 

   มีมาตรฐานที่วดัผลได 

   โปรงใส  ตรวจสอบได 

   เสมอภาค  ไมเลือกปฏิบัต ิ

   ใหผูรับประโยชนเสียคาใชจาย 

  ระบบราชการยุคใหมจะเปลีย่นแปลงเปน :- 

   รัฐมีบทบาทเฉพาะที่ตองทํา 

   วิธีทํางานเนนประสิทธิภาพ 

   การจัดองคกร  กะทัดรัด  คลองตัว 

   เจาหนาที่ของรัฐมีคุณภาพ 

   การบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์  วัดผลได 

   ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 

   ใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   ระบบบริหารบุคคลคลองตัว  มีกลไกหลากหลาย 

   วัฒนธรรมการทํางาน  มีสวนรวม / เครือขาย 

   มีความโปรงใส 

 ก า ร ว า ง แ ผ น กํา ลั ง ค น ภ า ค รั ฐ  ก า ร ว า ง แ ผ น กํา ลั ง ค น ภ า ค รั ฐ  
 

  ขาราชการยุคปฏิรูปในมุมมองของนายกรฐัมนตรี 

ทักษิณ  ชินวตัร จะตองปรับเปลี่ยน  โดยมุงเนนในเรื่อง  ดงันี้ 

   ดานวัฒนธรรมการทํางาน 

    ทุกภารกจิตองมีเจาภาพ 

    ทํางานเปนทีม 

    มีวัฒนธรรมแหงการชวยกันคนละไมคนละมือ 

    วัฒนธรรมไรพรมแดน 

    มุง Outcome  มากกวา  Output 

   ดานพัฒนาบุคลากร 

    นักบริหาร  :  Modern  Manager 

    ขาราชการทั่วไป  :  Knowledge  worker 

   ดานระบบ 

    การสรรหาจะมีระบบเปด (Lateral  entry)  

เขาสูราชการไดทุกระดับ 

    ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (Fast  track) 

    ระบบสอบออก 

   การปรับผลตอบแทน 

    Performance  based 

    Pay  by  wisdom 



  

   
 

 

   การใชเทคโนโลยี 

    E – Government 

    Internet 

    MIS , GFMIS  

 2.2 ประโยชนของการวางแผนกาํลังคน 

  การวางแผนกาํลังคน  หากดาํเนินการไดอยาง

ตอเนื่อง  จะชวยใหองคกรสามารถ :- 

   พยากรณความตองการลวงหนาอยางมีระบบ  

สอดคลองกับความจําเปน 

   ทราบสถานการณกําลังคนทีม่ีอยูในปจจุบนั  

ปญหาที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต 

   มีวิธีแกปญหาอยางเปนระบบ  ลดปญหาดาน  

HRM 

    มีแนวทางที่ชัดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารกําลังคน

ดานตาง ๆ เชน  การใชกําลังคน  การพัฒนากําลังคน  ฯลฯ 

3.  ระดับของแผนกําลังคน 

 การวางทําแผนกําลังคนมีการดําเนินการในหลายระดับ

ขึ้นอยูกับขอบขายของงานที่รับผิดชอบและระดับของปญหาที่จะ 

 ก า ร ว า ง แ ผ น กํา ลั ง ค น ภ า ค รั ฐ  ก า ร ว า ง แ ผ น กํา ลั ง ค น ภ า ค รั ฐ  
 

 

เกิดขึ้น  ซึ่งปกติจะแบงเปน  2  ระดับ คือ 

  ระดับมหภาค (Macro)  เปนการมองภาพกวางหรือ

ภาพรวมของปญหาหรือภาพรวมของงานที่มีหลายหนวย

รับผิดชอบในปญหาเดียวกัน เชน 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

   แผนการศึกษาแหงชาติ 

   แผนกําลังคนภาครัฐทั้งประเทศ เชน  

    มาตรการปรับสัดสวนและลดขนาดกําลังคน

ภาคราชการ  หรือการแกปญหากําลังคนในสายงานขาดแคลน 

    ทุนรัฐบาลตางประเทศ 

    ทุนรัฐบาลในประเทศ 

    วุฒิที่บรรจุโดยการคัดเลือก 

  ระดับจุลภาค (Micro) เปนการมองในระดับ

หนวยงานเพื่อใชในการวางแผนกําลังคนของหนวยงานหนึ่ง ๆ 

ตรง  ซึ่งประกอบดวย  ประเด็นหลัก ๆ  คือ  การสรรหา  พัฒนา  

รักษาไวใชประโยชน   

4.  กระบวนการในการวางแผนกําลังคน 

 ในการวางแผนกําลังคนมีกระบวนการดําเนินการ

ตามลําดับตามรูปภาพตอไปนี้  



  

 
   

 
 

รูปภาพที่ 3 :  การแสดงความสัมพันธของกระบวนการ  
 วางแผนกําลังคน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ก า ร ว า ง แ ผ น กํา ลั ง ค น ภ า ค รั ฐ  ก า ร ว า ง แ ผ น กํา ลั ง ค น ภ า ค รั ฐ  
 

 จากแผนภูมิขางตน  จะเห็นกระบวนการสําคัญในการ

วางแผนแบงออกเปน  2  ดาน ดานซายเปนกระบวนการในการหา

ความตองการหรืออุปสงค (Demand) วาจะหาความตองการ

กําลังคนอยางไร  ตองการจํานวนเทาใด  เมื่อใด ฯลฯ สวนดานขวา

เปนกระบวนการที่จะหาอุปทาน  (Supply)   คือกําลังคนที่มีอยูวา

เปนอยางไร  เปน  Supply  ทั้งที่มีอยูในองคกรเอง  และ Supply  ที่

มีอยูขางนอกทั้งองคกรในประเทศและในจังหวัด  เมื่อทราบ

อุปสงค (Demand) และอุปทาน  (Supply) แลว  จึงมาพิจารณา

เปรียบเทียบกันวาในอนาคตมีความตองการกําลังคนอยางนี้  และ

ในปจจุบันเรามีกําลังคนอยางนี้  ในอนาคตเราจะขาดหรือมีปญหา

กําลังคนในกลุมใด  และเมื่อใด  ซึ่งสวนที่ขาดหรือสวนที่คาดวาจะ

เปนปญหาคือสวนที่จะตองนํามาวางแผนตอวาสวนที่ขาดนั้นจะ

เตรียมหามาเสริมหรือแกปญหาไดอยางไรบาง  อาจเสริมโดยการ

หาคนนอกหนวยมาเพิ่ม  หรือเสริมโดยการจางมาเฉพาะคราว  

หรือตองเสริมโดยการพัฒนาเมื่อไดขอสรุปแลวจึงมาจัดทําเปน

แผนกําลังคนดานตาง ๆ  ตอไป เมื่อนําแผนมาปฏิบัติแลวจะตอง

ดําเนินการประเมินผลดวยเหมือนวงจรในการงานตามปกติเพียงแต

เนนเรื่องกําลังตนขององคกรเทานั้น อยางไรก็ดี  การดูเรื่องคน

ไมไดดูเฉพาะในกรมของเราหนวยเดียวตองดูทั้งหมดของสวน 

นโยบาย 

ของรัฐบาล 

แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจ 

การเปลี่ยนแปลง 

ทางสังคม 

จํานวน 

ประชากร 

แผนการศึกษา

ของชาต ิ

จํานวนกําลังแรงงาน 

ในสาขาตาง ๆ 

การเก็บขอมลูดานอุปสงคกําลังคน 

การวิเคราะหอุปสงคกําลังคน 
ในระดับมหภาค 

แผนองคการ การพยากรณขอบเขตของงาน 

การพยากรณอุปสงคกําลังคน 

การวิเคราะหการใชกําลังคน 

การพยากรณปญหาดานกําลังคน 

การจัดทําแผนกําลงัคน/และนําแผนไปปฏิบัต ิ

การตรวจสอบประเมินผล 

การเก็บขอมลูดานอุปทานกําลงัคน 

การวิเคราะหอุปทานกําลังคน 
ในระดับมหภาค 

การวิเคราะหแหลง  การวิเคราะหแหลง  
กําลังคนจากภายใน กําลังคนจากภายนอก 

การพยากรณอุปทานกําลังคน 



  

 
   

 
 

ราชการ และนอกสวนราชการแลวนํามาเทียบกับความตองการใน

อนาคต  จึงจะชวยใหการวางแผนกําลังคนมีประสิทธิภาพที่สุด 

5.  ความสําคัญของการวางแผนกําลังคน 

 จากกระบวนการที่กลาวถึงดังกลาว  มีปจจัยสําคัญ  4  

ประการที่จําเปนจะตองใชเพื่อใหไดขอสรุปออกมาวาแผนกาํลังคน

เปนอยางไร    องคประกอบสําคัญดังกลาวนี้มีความสําคัญตอการ

วางแผนกําลังคนตามลําดับ  หากหนวยงานขาดองคประกอบลําดับตน  

การดําเนินการขั้นตอ  ๆ ไปจะมีขอจํากัด 

  ขอมูล  ขอสนเทศ 

  เทคนิค และวิธีการวิเคราะหปญหาความตองการตาง ๆ 

  การพยากรณวาในอนาคตตองการอะไร  อยางไร  

ปญหาอะไรจะเกิดขึ้นบาง 

  แนวทางแกไข หรือการวางแผนกําลังคนในเรื่อง

อะไรบาง 

 5.1 ขอมูล  ขอสนเทศ 

  5.1.1 ลักษณะขอมูล / ขอสนเทศ 

     ขอมูล คือ ขอเท็จจริงที่เปนตัวเลข  ขอความ 

ตาง ๆ แบงออกเปน 

 ก า ร ว า ง แ ผ น กํา ลั ง ค น ภ า ค รั ฐ  ก า ร ว า ง แ ผ น กํา ลั ง ค น ภ า ค รั ฐ  
 

     ขอมูลเชิงปริมาณ 

     ขอมูลเชิงคุณภาพ 

     ขอสนเทศ  คือ  ขาวสาร / ขอมูลที่ผานการ

ประมวลผลหรือกลั่นกรองแลว  มีการจัดระบบอยูในรูปแบบที่

สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจได 

  5.1.2 คุณสมบัติของสารสนเทศที่มีคุณภาพ 

     มีความถูกตองเที่ ยงตรง (Accuracy) ไม

กอใหเกิดความเขาใจผิด และตองชัดเจนถายทอดเปนภาพที่ถูกตอง

ใหกับผูรับ 

     ทันตอการใชงาน (Timeliness) สามารถไดมา

อยางรวดเร็ว  ในชวงเวลาที่กําหนด  และทันตามเวลาที่จะใชงาน 

     ตรงตอความตองการ (Relevancy)  สารสนเทศ 

ที่ดีตองตอบคําถามตามที่ผูรับเจาะจงไดอยางตรงประเด็นและ

ครบถวน  (Completeness) 

     ตองมีความเปนปจจุบันและทันสมัย (UP – 

TO – DATE) 

  5.1.3 การใชประโยชนจากระบบสารสนเทศทรัพยากร 

บุคคล 

    การใชประโยชนระบบสารสนเทศทรัพยากร 



  

 
   

 
 

บุคคลของหนวยงานสามารถใชได  2  ระดับ  คือ  สําหรับการ

บริหารงานบุคคลประจําวันใหมีประสิทธิภาพ   และการใชเพื่อ

การศึกษาวิเคราะหและวางแผนในระยะยาว  ดังนี้  

     การบริหารงานบุคคลประจําวัน  เพื่อให

ถูกตอง รวดเร็ว  ทันเวลา  เชน 

      การบรรจุแตงตั้ง 

      การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

      การขอเครื่องราชฯ  ฯลฯ 

     การศึกษาวิเคราะหเพื่อการวางแผนกําลังคน 

      การวิเคราะหโครงสรางอายุ 

      การวิเคราะหสัดสวนจํานวนเจาหนาที่ 

      การวิเคราะหการสูญเสีย 

      ฯลฯ 

 ความสัมพันธของสารสนเทศทรัพยากรบุคคลเรื่องตาง  ๆ

ปรากฏตามรูป ตอไปนี้ 

 

 

 

 

 ก า ร ว า ง แ ผ น กํา ลั ง ค น ภ า ค รั ฐ  ก า ร ว า ง แ ผ น กํา ลั ง ค น ภ า ค รั ฐ  
 

รูปภาพที่ 4 : การแสดงความสัมพันธของสารสนเทศ 
  ทรัพยากรบุคคลและการใชประโยชน 
 

 

 ประวัติบุคคล ผลการตรวจสอบ 

 ความดีความชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรจ ุ
แตงตั้ง 

คาตอบ 
แทน 

สรรหา 

วินัย 
อุทธรณ 

ออกจาก 
ราชการ 

พัฒนา 

ฐานขอมูล 

ขอมูลผูสมัคร 
รายการที่ตองจาย คําสั่ง รายงาน รายชื่อผูมีสิทธิ์ 

แผนความ 

ตองการ 
JD รายงาน 

คําสั่ง  

ขอมูลขาราชการ 

ขอมูลทางวินัย 

ขอมูลบุคคล ขอมูลการเงิน 

ขอมูลการพัฒนา 
ขอมูลบุคคล 

ขอมูลหลักสูตร/ 

วิธีการพัฒนา 

ขอมูลตําแหนงวาง 

คํารอง 

รายงาน 

รายงาน 

ใบลาออก รายงาน 

คําสั่ง/ขอมูลการรายงาน 

ลาออก 



  

 
   

 
 

 5.2 เทคนิคและวิธีการวิเคราะห 

  เมื่อหนวยงานมีขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากร

บุคคลแลวองคประกอบตอมา  คือ  การนําขอมูลที่เกี่ยวของมา

ศึกษาและมาวิ เคราะหวาหนวยงานมีสภาพกําลังคนอยางไร           

มีปญหาอยางไร  ซึ่งในการวิเคราะหจะมีการวิเคราะหที่อุปสงค  

(Demand)  และอุปทาน (Supply)  ซึ่งเทคนิคที่ใชในการวิเคราะห

อุปสงค/อุปทานจะมีทั้งใชเทคนิคเดียวกันหรือตางกันก็ไดตามแต

สถานการณและสาระที่จะวิเคราะห  ดังตัวอยางตอไปนี้  

  5.2.1 เทคนิควิ ธีการวิ เคราะหอุปสงค  (Demand)  

กําลังคน คือวิธีการวิเคราะหความตองการกําลังคนของหนวยงาน

ในดานตาง ๆ  ตัวอยางเทคนิค/วิธีการวิเคราะหมี  ดังนี้  

    คาดการณโดยนักบริหารหรือผูเชี่ยวชาญ

(Managerial  &  Expert  Estimate) 

    อัตราสวน   (Ratio)  เชน   สัดสวนครู : 

นักเรียน หรือสัดสวนแพทย : ประชากร 

    เทคนิคการวัดงาน (Work  measurement)  

กําหนดระยะเวลาในการทํางาน 

    การวิเคราะหแนวโนม (Trend analysis)  

เชน  อนาคตงานเพิ่มคนที่มีอยูตองเพิ่มหรือไม 

 ก า ร ว า ง แ ผ น กํา ลั ง ค น ภ า ค รั ฐ  ก า ร ว า ง แ ผ น กํา ลั ง ค น ภ า ค รั ฐ  
 

    แบบจําลอง   (Simulation) เชน กําหนด

สถานการณในปจจุบันเปนอยางนี้  ถาในอนาคตสถานการณ

เปลี่ยนไป  ภาพกําลังคนจะเปลี่ยนไปอยางไร  สรางสมมุติฐาน

กําหนดทางเลือก  แลวคอย ๆ หาทางเลือกที่เหมาะสม 

  5.2.2 เทคนิควิ ธีการวิ เคราะห อุปทาน  (Supply)  

กําลังคน  คือเทคนิควิธีการวิเคราะหสภาพกําลังคนที่หนวยงานมี

อยูวาจําเปนอยางไร  แบงออกเปน  

   1) วิเคราะหอุปทานกําลังคนที่มีในหนวยงาน

ของแตละหนวยงาน (Stock analysis)  ไดแกการ  :- 

    - วิเคราะหโครงสรางกําลังคน   เชน  

สายงาน  จํานวนตําแหนง   อายุตัว  อายุราชการ  เพศ  สมรรถนะ  

ความชํานาญพิเศษ  วุฒิการศึกษา ฯลฯ 

    - การวิเคราะหความเคลื่อนไหวของ

กําลังคนในหนวยงาน  เชน  การเลื่อนตําแหนง  การสูญเสีย  (ตาย  

ลาออก  โอน  ยาย  เกษียณอายุ)   

    - การใชประโยชน  เชน  การสับเปลี่ยน

หมุนเวียน  การมอบหมายงาน  ฯลฯ  

   2) การวิเคราะหอุปทานกําลังคนที่มีในตลาด 

แรงงาน เชน 



  

 
   

 
 

    - กําลังคนของหนวยงานอื่น ๆ 

    - กําลังคนที่วางงาน 

    - กําลังคนที่คาดวาจะจบใหมตามสาขา 

ระดับ  ประเภท 

 5.3 การพยากรณ 

  ในหลาย ๆ  ครั้ง การพยากรณมักจะดําเนินการควบคู

ไปกับการวิเคราะหในแตละเรื่อง  กลาวคือ  เมื่อวิเคราะหอุปสงค

กําลังคน (Demand)  แลวจะดําเนินการตอดวยการพยากรณอุปสงค

กําลังคนที่หนวยงานตองการในอนาคต  หรือเมื่อวิเคราะหอุปทาน 

(Supply)  กําลังคนแลวก็จะดําเนินการตอดวยการพยากรณวาหาก

สภาพปจจุบันเปนเชนนี้  ในอนาคตจะเปนเชนไรตองตอเนื่องกันไป   

  เมื่อวิเคราะหและพยากรณอุปสงคหรือความตองการ

กําลังคนในอนาคตและพยากรณอุปทานกําลังคนในอนาคตไดแลว

ก็จะนํามาเปรียบเทียบกัน ( Gap analysis)  เพื่อจะหาวาในที่สุดแลว

หนวยงานจะมีปญหาในเรื่องใดบาง  เพื่อจะไดนําไปเปนฐานจัดทํา

แผนกําลังคนเพื่อใหสอดคลองกันตอไป 
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 5.4 แนวทางแกปญหาหรือการจัดทําแผนกําลังคน 

  5.4.1 เมื่อดํา เนินการวิ เคราะหและพยากรณทั้ ง

อุปสงค  อุปทานกําลังคน  จนสามารถทราบปญหา   หรือปญหา

กําลังคนที่หนวยงานจําเปนตองเตรียมการรองรับแลว  ขั้นตอน

ตอไป  คือ   การจัด  “ทําแผนกําลังคน”  เพื่อนําไปปฏิบัติให

สอดคลองตอไป  ตัวอยาง   แผนกําลังคน  ไดแก 

   - แผนการสรรหา  : เพื่อเตรียมสรรหา

กําลังคนใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานใหบรรลุผล 

   - แผนการเกลี่ยกําลังคน : เพื่อการใช

ประโยชนกําลังคนที่มีอยูใหไดประโยชนสูงสุด 

   - แผนการพัฒนา :  เพื่อเตรียมการพัฒนา

กําลังคนใหมีศักยภาพหรือสมรรถนะตามที่ตองการ 

   - แผนการใชประโยชน : เพื่อจูงใจให

กําลังคนมุงมั่นปฏิบัติงาน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

   - ฯลฯ 

  5.4.2 ตัวอยางวิธีการทําแผนกําลังคน 

   1) วิธีการทําแผนสรรหา 

     แยกประเภทตําแหนง 

     สํารวจสภาพกําลังคน 



  

   

 

     กําหนดวิธีการสรรหา 

      สรรหาจากภายใน  กองฝาย 

      สรรหาภายใน  กรม 

      สรรหาจากภายนอก 

     ดําเนินการสรรหา  ตามประเภท   

และวิธีการที่กําหนด 

      ประเมินผลการสรรหา 

   2) วิธีการทําแผนเกลี่ยกําลังคน 

     วิเคราะหสภาพกําลังคน 

     พิจารณาความรูและประสบการณของ

กําลังคน 

     กําหนดวิธีการเกลี่ยกําลังคน 

     จัด ใหมี ก ารพัฒนาและฝ กอบรม

กําลังคนที่จะเกลี่ย 

     จัดทําคําสั่ง  ตัดโอน  ยาย  กําลังคน 

     ติดตามผล 

6.  กรณีตัวอยาง  

 6.1 ขอมูล :-  หนวยงาน ก.  มีเจาหนาที่ประมาณ  10,000 คน  

 

 

เจาหนาที่โดยรวมมีโครงสรางอายุเฉลี่ย  42  ป  (เกษียณอายุที่ 60 ป)  

มีเจาหนาที่อายุ  45  ปขึ้นไป  40 %  และเจาหนาที่ในสายงานหลัก

มีอายุเฉลี่ย  44  ป  ในชวง 5 ปขางหนาจะมีหนาที่เกษียณ  อายุ ปละ  

233  คน   รวม  1,166   คน   

 6.2 การวิเคราะหอุปสงค  :-  หนวยงานนี้ตองปรับการ

ทํางานเปน  E – office  ภายใน 5 ป  ดังนั้น  เจาหนาที่ทุกคนจะตอง

สามารถปฏิบัติงานใหใชเครื่องคอมพิวเตอรได 

 6.3 การวิเคราะหอุปทาน :-   หนวยงานนี้เปนหนวยงาน

ที่ทีมงานเปนกลุมคนอายุมาก  โดยเฉพาะเจาหนาที่ในสายงานหลัก

ก็เปนกลุมคนมีอายุมาก  ซึ่งมีขอจัดเรื่องการใชคอมพิวเตอร  

ขณะนี้กําลังคนที่มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรเปนที่

ตองการของตลาดแรงงานมากผูสําเร็จการศึกษารุนใหมไมนิยมเขา

รับราชการ 

 6.4 การพยากรณ :-  หากไมมีแผนสรรหาและพัฒนา

กําลังคนของหนวยงานรองรับใหเหมาะสม  จะไมสามารถผลักดัน

ใหหนวยงานเปน  E – office ตามเปาหมายได 

 6.5 แผนกําลังคนที่ตองเตรียม   

  -   แผนการสรรหาผูมีความรูความสามารถดาน IT  

ทั้งระยะสั้น  ระยะยาว    ทั้งที่เปนขาราชการประจํา  และชั่วคราว 

ก า ร ว า ง แ ผ น กํา ลั ง ค น ภ า ค รั ฐ  
  

 ก า ร ว า ง แ ผ น กํา ลั ง ค น ภ า ค รั ฐ  



  

 
   

 
 

  - แผนพัฒนาขาราชการที่มีอยู  :  ตางกลุมอายุตางวิธี 

การพัฒนา 

  -   ฯลฯ 

7.  กรณีการจัดทําแผนกําลังคนของจังหวัด 

 ขณะนี้บทบาทของจังหวัดมี 2 สวน คือ สวนหนึ่งเปน

การทํางานที่จะพัฒนาเปาหมายตาง ๆ ที่จังหวัดกําหนดไว การใชคน  

การดูแลเรื่องคนของจังหวัดก็อาจจะดูเปรียบเทียบเปนภาพมหภาค

ได  คณะกรรมการบริหารกําลังคนของจังหวัดสามารถจะชวยดูใน

ประเด็นนี้ได  ขณะเดียวกันในสวนของการบริหารกําลังคนของแต

ละสวนราชการที่สงมาจากสวนกลางก็ยังขึ้นกับการบริหาร

สวนกลางอยู   

 ดังนั้น  ในอนาคตการพิจารณากําลังคนของจังหวัดตองดู  

2  มิติ  คือในมิติหนึ่งบุคลากรที่มาจากหนวยงานอื่น  การทํางานจะ

ขึ้นกับกรมที่ตนสังกัด  ขณะที่ในอีกมิติตองทํางานรวมกับจังหวัด

เพื่อพัฒนาจังหวัดใหเปนไปตามเปาหมาย   ฉะนั้น  ผูที่ทําหนาที่เปน

ฝายเลขาของคณะกรรมการ บริหารกําลังคนของจังหวัด  จะตองเปน

แหลงสะสมขอมูลรูวากําลังคนในภาพรวม  (Macro)  ของจังหวัด 

มีอยางไรและจะใชประโยชนอยางไร  จึงจะชวยระดมสรรพกําลัง

ผลักดันงานตาง  ๆ   ในนามของจังหวัดใหบรรลุผลสําเร็จได 

 ก า ร ว า ง แ ผ น กํา ลั ง ค น ภ า ค รั ฐ  ก า ร ว า ง แ ผ น กํา ลั ง ค น ภ า ค รั ฐ  
 

 อยางไรก็ดี  การจัดทําแผนกําลังคนของจังหวัดแมจะดู

เหมือนยุงยาก  ซับซอน  จัดทําไดยากเนื่องจากแตละจังหวัดมี

ปญหาและสรรพกําลังคนที่แตกตางกัน  ไมมีรูปแบบที่สามารถจะ

นําไปปรับใหเหมือน ๆ  กันได แตหากสามารถจัดทําแผนกําลังคน

ของจังหวัดได   ก็จะชวยใหจังหวัดสามารถผลักดันแผนงาน/

โครงการตาง ๆ  ของจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทั้งนี้

อาจดําเนินการโดยพิจารณาเนนเฉพาะประเด็นสําคัญกอนก็ไดแลว

คอยพัฒนาไปตามลําดับ  เชน  เริ่มตนที่การผลักดันยุทธศาสตรตาง ๆ  

ของจังหวัดหรือกลุมจังหวัดกอน  ซึ่งอาจดําเนินการโดยเนนเฉพาะ

ดาน  หรือเรื่องทั่วไปตามขั้นตอน  ดังนี้ 

 7.1 การอบรมขอมูลกํ าลังคนของจังหวัด   และการ

วิเคราะหสภาพกําลังคนของจังหวัด 

  เพื่อสรางความเปน “ทีมจังหวัด”  อยางแทจริงตอง

สามารถรูวาสภาพกําลังคนที่มีอยูในจังหวัดขณะนี้มีใครบาง  เปน

ขาราชการสังกัดกรมไหนบาง  ขาราชการทองถิ่นมีเทาไหร  และ

ประชาชนของจังหวัดในแตละอาชีพมีเทาไหร  กําลังคนในสาขา

เดียวกันในตลาดแรงงานอื่น  ๆ   เชน  ในจังหวัดขางเคียงหรือในสวน- 



  

 
   

 
 

กลางมีหรือไม  จะตองดูเปนภาพ  Macro  เพื่อจะดูสภาพกําลังคน

ของจังหวัด  หรือจังหวัดขางเคียงและสามารถนํามาวิเคราะห

เปรียบเทียบได  

 7.2 การกําหนดความตองการกําลังคนของจังหวัดใน

เรื่องที่สําคัญ ๆ  เชน  กําลังคนที่ชวยผลักดันยุทธศาสตรตาง ๆ  ก็

ตองดูวา ดูบทบาทหนาที่ที่จะตองปรับเปลี่ยนไปมีอะไรบาง  การใช  

Technology ใหมที่จะตองนํามาใชในจังหวัด  การใช IT หรือเครือ่งมอื 

สื่อสารตาง ๆ  มีระบบบริการอะไรบางที่ประชาชนสามารถเขามา

ใชบริการหรือติดตอไดดวยตัวเขาเองโดยไมตองมาที่สํานักงานของ

ทางราชการ  ที่มีอยูในขณะนี้แลวก็คือเรื่องการเสียภาษี  แลวยังมี

หนวยอื่น ๆ อีกหรือไมที่สามารถใช  ICT  เขามาชวยได  เรื่องตาง ๆ 

เหลานี้ที่เปนเรื่องใหมที่เปลี่ยนแปลงเปนประเด็นสําคัญที่จะตองมา

ดูเรื่องคน  วาในอนาคตหากรัฐบาลจะนํา IT   เขามาชวยในการ

ทํางานนั้นคนที่จังหวัดจะตองมีคุณสมบัติและความสามารถ

อยางไร  เปนตน 

 7.3 เมื่อกําหนดความตองการกําลังคนไดแลวก็ตองมาดู

ตอวากําลังคนในเรื่องนั้น ๆ  เชนเรื่อง IT  ที่กลาวถึงในขอ  7.2  วามี

อยูเพียงพอหรือยัง  ถายังไมพอ  หรือไมมี  จะหาไดจากตรงไหน  หรือ 
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ในอนาคตหากการพัฒนาขาราชการจะใช   E –  learning   ซึ่ง

จะตองเรียนทาง  computer  คนของจังหวัดมีความรูเรื่อง computer 

เพียงพอ   และมีเครื่องมือตาง ๆ พรอมหรือไม  อยางไร 

 7.4 เมื่อไดดําเนินการอยางเปนระบบตั้งแตขอ  7.1 – 7.3 

แลว  ก็จะสามารถสรุปหรือพยากรณในเบื้องตนวา  ประเด็นปญหา

กําลังคนที่จังหวัดตองการแกไขหรือเตรียมการนั้นมีเรื่องอะไรบาง  

ซึ่งสามารถนํามาจัดทําเปนแผนกําลังคน  และนําไปปฏิบัติตาม

ขั้นตอนตอไป 

8.  เงื่อนไขความสําเร็จ 

 การวางแผนกําลังคนในสวนราชการหรือจังหวัดเปน

เรื่องตองใชเวลาดําเนินการ   และตองใชขอมูลประกอบการ

พิจารณาในประเด็นตาง ๆ  คอนขางมาก  เพื่อใหการพยากรณ  การ

วางแผนเปนที่ยอมรับ  และมีความนาเชื่อถือ  นอกจากนั้นเรื่องของ 

“คน”  เปนเรื่องที่มีความละเอียดออน  และมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา   ดังนั้น   การจะทําให   “แผนกําลังคน”  ประสบ

ความสําเร็จ  จึงมีเงื่อนไขสําคัญ  2  ประการคือ  

 8.1 สวนราชการ/จังหวัดจะตอง “มีความตองการ”  ที่จะ

ทําแผนกําลังคน  ดวยตนเอง  คือ  เห็นความจําเปนและเห็นประโยชน 



  

 

   

 

ที่จะไดรับแลวจึงคอยเริ่มลงมือทํา  การดําเนินการตามระเบียบหรือ

ถูกบังคับ  ไมสามารถชวยใหการทําแผนกําลังคนมีความยั่งยืน 

 8.2 ผูที่เกี่ยวของทุกระดับตั้งแตระดับผูบริหารไปจนถึงผู

ปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ   และใหความรวมมือดําเนินการ  

หนวยงานการเจาหนาที่หรือคณะกรรมการบริหารกําลังคนของ

จังหวัดเพียงฝายเดียวไมอาจชวยใหแผนกําลังคนมีประสิทธิภาพได 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ศทางการบริหารงานบุคคลของจังหวดั

ในปจจุบันและอนาคต
 

ก า ร ว า ง แ ผ น กํา ลั ง ค น ภ า ค รั ฐ  

 

บุญรอด  สิงหวัฒนาศิริ 

ที่ปรึกษาระบบราชการ 

สํานักงาน ก.พ. 
 

 การบริหารงานบุคคล  เปนงานที่ตองใชทั้งศาสตรและ

ศิลปะเพื่อบริหารจัดการตามสภาวะแวดลอมที่เปนจริง  การที่จะรู

ทิศทางการบริหารงานบุคคลในจังหวัดตองรูกอนวาการบริหาร

บุคคลในหลักสากลและในประเทศไทยมีการพัฒนาการมา  3  

ระยะ  คือ  

 ระยะแรกจะพบคําวา  Personnel  Administration  คือ  

การบริหารบุคคลที่เนนการปฏิบัติที่ทําตามกฎระเบียบ  เชน  บรรจุ

แตงตั้ง  เลื่อนเงินเดือน  วินัย  ทักษะที่บุคลากรจะตองแมน คือ  

                                                     

   รัตนา  วิสัยกุล  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว   สถาบันดํารง-

ราชานุภาพ  เรียบเรียงและสรุปจากคําบรรยายวิชาการทิศทางการบริหารงาน

บุคคลของจังหวัดในปจจุบันและอนาคต  ในการฝกอบรมโครงการพัฒนา

บุคลากร ดานการบริหารงานบุคคล    ณ  วิทยาลัยมหาดไทย  อ.บางละมุง  

จังหวัดชลบุรี  ระหวางวันที่  14 - 18  กุมภาพันธ  และ  28 มีนาคม  – 1

เมษายน  2548 



  

 

 



แตงตั้งตามกฎระเบียบถูกตองหรือไม  การแตงตั้งนอกจากมี

กฎระเบียบนอกจากของ ก.พ. แลวยังมีของกระทรวงการคลังดวย  

มีพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงิน  เรื่องการลาของขาราชการมี

ระเบียบการลากําหนดไว  งานบริหารงานบุคคลจึงเปนงานที่ยึด

ตามกฎระเบียบ 

 สวนคําวา Personnel  Management  จะเปนเรื่องของ

การบริหารจัดการ เชน  เรื่องอัตรากําลัง  การกําหนดตําแหนง  ตอง

มีการดูเรื่องงานไมใชดูแตกฎระเบียบอยางเดียว  เชน  ถาจะใหมี  C 

9 เพิ่มในจังหวัดตองยุบ  8  ลง  2  ตําแหนง  และยังตองดูอีกวางาน

ตรงไหนในจังหวัดควรเปน  9  หัวหนาสํานักงานจังหวัดควรเปน  

9  หรือไม  ถาเปน  9  เปนเพราะอะไร  ตองมีเหตุผลสนับสนุน  นี่คือ 

งานดาน Personnel Management  ซึ่งไมไดดูเฉพาะกฎระเบียบ

อยางเดียวแตจะดูเรื่องบริหารจัดการและจะกาวไปสูระยะที่ 2 คือ 

Human  Resource  Management   (HRM) 

 ระยะที่  2   เดิมขาราชการหรือคนจะเนนเพียงวา 

ขาราชการก็คือขาราชการไมไดมองวาเปนปจจัยในการผลิต  หรือ

มองวาเปนทรัพยากร  จึงบริหารไปตามกฎระเบียบ  ตอมาชวง พ.ศ. 

2518 – 2535  การบริหารบุคคลจะเปนแบบ  Human  Resource  

คนถูกมองวาเปนทรัพยากร การทํางานในองคกร    คนถือเปน 

 ทิศทางการบริหารงานบุคคลของจังหวัดในปจจุบันและอนาคต ทิศทางการบริหารงานบุคคลของจังหวัดในปจจุบันและอนาคต 
  

 

ทรัพยากรหนึ่งที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ  ดังนั้น  จึงมี

กระบวนการบริหารบุคคลใหม ๆ  ออกมาเชน   การวางแผน

กําลังคน  เปนการพัฒนาขึ้นมาอีกขั้น  คือ  การบริหารทรัพยากร

บุคคลเชนเดียวกับทรัพยากรอื่น ๆ  ในยุคนี้  ตั้งแตปฏิรูประบบ

ราชการในป  พ.ศ.  2544   เปนตนมา  ก็ไดมีการมองอีกชั้นหนึ่งวา 

คนของจังหวัดตองไปผูกอยูกับยุทธศาสตร  ทั้งยุทธศาสตรชาติ  

และยุทธศาสตรจังหวัด  จะบริหารบุคคลของจังหวัดให  serve  

ยุทธศาสตรเหลานี้ไดอยางไร  ผูบริหารจะจัดทีมในการบริหารงาน

ตามยุทธศาสตรอยางไร  จะสรรหาหรือจัดคนทํางานตามยุทธศาสตร 

ใหประสบผลสําเร็จไดอยางไร   ซึ่งตรงนี้จะมาเกี่ยวของกับ  

Competency  ของคนดวย  ในการบริหารจัดการ จะตองรูวาคนใน

องคกรมี  Competency  อะไรบาง  เหมาะสมกับยุทธศาสตรไหน

ตองสามารถดึงภาพออกมาไดตองมีแผนที่สมรรถนะของคนใน

จังหวัด  นี่คือการบริหารจัดการบุคลากรในยุคนี้  เมื่อฉายภาพออก

มาแลวจะรูหมดทั้งจังหวัดวา   บุคลากรในจังหวัดมี เทาไหร  

คุณภาพความสามารถในแตละดานมีอยูตรงไหน  สามารถเรียกใช

ไดทันที ไมวาในสถานการณใด  นี่คือ  Strategic  HRM  เปนภาพ

ของการบริหารทรัพยากรบุคคลในปจจุบัน 



  

 

 



 ระยะที่ 3  คือภาพของอนาคตที่ควรจะเปน  ซึ่งเปน  

Strategic  Human  Capital  Management  เปนแนวคิดใหมที่มอง

คนเปนสินทรัพย  เดิมทุนรัฐบาลหรือทุน ก.พ. เคยใหกรม  ปจจุบัน

จะใหจังหวัด  ตอไปจังหวัดจะมีนักเรียนทุน ก.พ. หรือนักเรียนทุน

รัฐบาลทุกจังหวัด คนพวกนี้คือ  คนที่เกงที่สุดของจังหวัด  ขณะนี้  

จังหวัดมีนักเรียนทุน 1 อําเภอ 1 ทุน  นี่คือ กําลังคนของจังหวัดใน

อนาคต   นี่คือ สินทรัพยของจังหวัด  ทําอยางไรจังหวัดจึงจะ

สามารถใหนักเรียนทุนเหลานี้ของจังหวัดมารับราชการในจังหวัด

ไดเมื่อนักเรียนเหลานี้ เ รียนจบกลับมาแลว  นี่คือการคิดแบบ

ยุทธศาสตรกําลังคน  การคิดวางแผนยุทธศาสตรในเรื่องเด็ก

นักเรียนทุนของจังหวัด  ซึ่งตอไปจะมีทุนตาง ๆ ไมวาจะเปนทุน 

ก.พ.ประจําจังหวัด  ทุน 1 อําเภอ 1 ทุน หรือทุนอะไรก็ตามที่เด็ก

นักเรียนในจังหวัดไดรับเปนการคิดแบบ Human  Capital  เปนการ

คิดแบบมองวาคนเปนสินทรัพยขององคกรที่สามารถจะเพิ่มคุณคา

ขึ้นมาไดและสามารถจะนําสินทรัพยที่ไดเพิ่มคุณคาแลวกลับมาใช

ใหเกิดประโยชนแกจังหวัดตอไป 

 

 

 ทิศทางการบริหารงานบุคคลของจังหวัดในปจจุบันและอนาคต ทิศทางการบริหารงานบุคคลของจังหวัดในปจจุบันและอนาคต 
  

 

พัฒนาการของการบริหารงานบุคคล : สงผลตอ
ขอบเขตและสาระของงานบริหารงานบุคคลในหนาที่
ของบุคลากร  จังหวัด  กรม  และกระทรวง 
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 เปนแนวคิด

ใหม ยึ ด คน เป น

สินทรัพย 

เนนกระบวนการ

ที่เปนงานปฏิบัติและ

งานประจํ าตามกฎ-

หมาย ระเบียบ เชน 

บรรจุ  แตงตั้ง  เลื่อน

เงินเดือน ฯลฯ 

 ยึ ด ค น เ ป น

ท รั พ ย า ก ร ข อ ง

อ ง ค ก ร แ ล ะ มี

ก ร ะบ วนก า ร ที่

เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ

ยุทธศาสตรองคกร  

 

 พัฒนาการดังกลาวขางตนในระยะแรกคือ  ระยะ 

Personnel   Management   จะมีกระบวนการปฏิบัติงานที่เปนภาค

บังคับซึ่งทุกจังหวัดตองทําเหมือน ๆ  กัน  เชน  เรื่องการมอบ

อํานาจ  เรื่องงานประจําตามกฎหมาย  ซึ่งเปนเรื่องที่ตองนําเขา

ประชุม  อกพ. จังหวัดเขาประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 



  

 

 



และยุทธศาสตรจังหวัด  สวนเรื่องอื่น  ๆ บางจังหวัดอาจจะยัง

ดําเนินการไมครบทุกเรื่องจังหวัดจะตองดูวาในแตละเรื่องจังหวัด

ทําไปไดกี่เปอรเซ็นต  เรื่องอะไรที่ทํานอย  เรื่องอะไรที่ทํามาก 

 สวนเรื่องยุทธศาสตรบริหารบุคคลของจังหวัดอาจจะ

ผลักดันใหเขมขนในระยะที่ 2  คือ  ระยะ Strategic HRM  ขณะนี้  

สวนใหญมีการดําเนินการเพียง  10 %  งานสวนใหญจะเปนงานที่

อยูในระยะแรกคือ   Personnel   Management    

 จังหวัดจะตองผลักดันใหเกิดการดําเนินงานในระยะที่  

2  คือ  Strategic HRM  โดยเฉพาะเรื่องสมรรถนะของจังหวัด 

(Province Competency)  เพราะเปนเครื่องมือพื้นฐานที่จะบอกได

ถึงสมรรถนะของจังหวัดวาจังหวัดนั้น ๆ มีคนดี  คนเกงทางดานไหน  

ไมเกงดานไหน Competencyของแตละจังหวัดไมเหมือนกัน  บาง

จังหวัดบุคลากรหรือหัวหนาสวนในจังหวัดมีการประสานสัมพันธ

รวมมือรวมใจกันอยางดี  แตบางจังหวัดอาจไมมีตรงนี้  การทํา 

Competency  ของจังหวัดเปนประโยชนอยางมากตอการบริหารงาน 

จังหวัดแบบ    CEO   

 ทิศทางการบริหารงานบุคคลของจังหวัดในปจจุบันและอนาคต ทิศทางการบริหารงานบุคคลของจังหวัดในปจจุบันและอนาคต 
  

 

 

 

 

ลักษณะและขอบเขตงานการบริหารงานบุคคลใน

 ลักษณะ ตัวอยาง 

 แผนยุทธศาสตร  เชิง
การบริหารกําลังคน ยุทธศาสตร 

และระบบ  
ของจังหวัด/ กลุมจงัหวัด 

 ระบบและ ระบบ / แผนพัฒนา 

ขาราชการของจงัหวัด 
 ยุทธศาสตร 

ของเรื่องตางๆ 

 หลักเกณฑและวธิีการ ยาย 

ขาราชการของจงัหวัด  

 

 

 

 การทํางานดานการบริหารงานบุคคล  จะตองทําความ

เขาใจชั้นของการพัฒนางานบริหารบุคคล  ชั้นที่ เปนฐานราก

ขางลางสุดของสามเหลี่ยมคืองาน  routine  ตองระวังทําใหถูก

กฎระเบียบ ซึ่งการถูกกฎระเบียบ นั่นคือ  ตองรูกฎระเบียบใหครบ 

ประสาน สนับสนุน 

ขาราชการอื่น เชน 

 ขาราชการทองถิ่น 
การบรรจุ แตงตั้ง  

ตาม กฎ ระเบียบ 

หลักเกณฑ  และวธิีการ

ของหนวยงาน 

 ประสาน สนับสนุน  และ

รักษามาตรฐาน 

   งานปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ

 (Transaction) 



  

 

 



เชน  เรื่องเลื่อนเงินเดือนตองรูตั้งแตมติ ครม. โควตาตาม  พ.ร.บ.

ขาราชการมาตรา  72  หลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือน  กฎ ก.พ. วาดวย 

การเลื่อนเงินเดือนซึ่งออกตามมาตรา  72  มาตรา  79  วิธีการ

ประเมินผลงาน  นอกจากรูเรื่องกฎ  ระเบียบอยางดีแลว  จะตองรู  case  

หรือ  มาตรฐานของเรื่องที่เกี่ยวของ  อยางเชนในเรื่องวินัยจะตองมี

ขอมูลมาตรฐานการลงโทษของ สป.มท. ของ ก.พ.  เชน  ทุจริตมี

โทษสถานเดียวคือ  ไลออกซึ่งเปนมติ ครม.  ดังนั้น  จังหวัดตองมีมติ  

ครม.ในเรื่องตาง ๆ  ไวสําหรับเปนมาตรฐานและเปนขอมูลอางอิง  

ขอมูลตาง ๆ  เกี่ยวกับเรื่องความผิดและโทษเปนสิ่งที่จังหวัดจะตอง

รวบรวมไว   สิ่งเหลานี้เปรียบเสมือนคําพิพากษา ของศาล  ในเรื่อง

ลักษณะแบบนี้  อกพ. กระทรวงมหาดไทยเคยตัดสิน ไวอยางไร  

เกณฑมาตรฐาน ก.พ.เปนอยางไร รวมทั้ง เกณฑตัดสินของ  ปปช.  

จังหวัดควรรวบรวมเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องกฎ  ระเบียบ  case  หรือ

กรณีศึกษาหรือมาตรฐานการลงโทษที่เคยตัดสินไปแลวไวเพื่อเปน

บรรทัดฐานในการทํางาน   

  ในชั้นตอไปคือการประสาน  สนับสนุนและรักษา

มาตรฐาน  ตองดูกลุมตาง ๆ ที่มีปญหา  ตองสามารถประสาน

สนับสนุน  ติดตามดูขาราชการอื่น ๆ เชน  ขาราชการทองถิ่น  ตอง

รูและประสานการทํางานรวมกันได   

 ทิศทางการบริหารงานบุคคลของจังหวัดในปจจุบันและอนาคต ทิศทางการบริหารงานบุคคลของจังหวัดในปจจุบันและอนาคต 
  

 

 ในชั้นที่สาม  คือ  หลักเกณฑและวิธีการของหนวยงาน  

ตองดูหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลทุกกรณีที่เกี่ยวของทั้งเรื่อง

การยาย  การยืมตัวขาราชการระหวางกลุมจังหวัดเปนตน   

 ชั้นตอไปเปนเรื่องระบบและยุทธศาสตรของหนวยงาน  

เปนการทําในเชิงระบบมากขึ้น  เชน  เรื่องการพัฒนาจังหวัด  ที่ผานมา 

เนนการอบรม  แตปจจุบันจะเนนวา การพัฒนาบุคลากรของจังหวัด 

ตองชวย  serve งานดานยุทธศาสตร การพัฒนาจังหวัดดวย นั่นคือ 

ยุทธศาสตรพัฒนากําลังคน หรือยุทธศาสตรพัฒนาขาราชการตอง

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดและยุทธศาสตรกลุมจังหวัดดวย   

 สวนชั้นบนสุดของสามเหลี่ยม คือ  แผนยุทธศาสตร

กําลังคนทั้งหมดของจังหวัด/กลุมจังหวัด  รวมทั้งขอมูลขาราชการ

ทั้งหมดของจังหวัดที่ตองชัดเจน 

 ทั้งหมดนี้ คือ  ประเด็นความยากงายของการบริหาร

บุคคลของจังหวัดที่จะตองพัฒนาไปตามลําดับชั้น  จะตองดูวาใน

จังหวัดของเรามีอะไรหรือขาดอะไร  อะไรที่ยังไมมีและอะไรเราทําได  

อะไรเราทําไมได   เราจะสามารถระดมพลังบุคลากรของจังหวัดได

อยางไร  CHRO  จังหวัดจะเขามามีบทบาทอยางไรจึงจะทําใหเกิด

สิ่งเหลานี้ขึ้นได 



  

 

 



ทิศทางการบริหารงานบุคคลของจังหวัดในปจจุบันและ

อนาคต  

1.  ตั้ง  HA  Unit 

 ก.พ. อนุมัติตําแหนง 8ว  บริหารทรัพยากรบุคคลของ

จังหวัดแลวโดยกําหนดคุณสมบัติ วาตองมีพื้นฐานความรูหรือ

ประสบการณในเรื่องการบริหารงานบุคคล  และ ก.พ.ใหเพิ่มอีก  2  

อัตราคือ  พนักงานราชการ  ซึ่ง  สป.มท. มีคําสั่งใหจังหวัดบรรจุ

จากปริญญาตรีทางสังคมศาสตรและใชเงินของจังหวัด  ตําแหนง

พนักงานราชการนี้  ใหจังหวัดมีความอิสระ  และยืดหยุน คือ คิด

เองบริหารเองในแบบที่จังหวัดตองการ  การใหจังหวัดมีอิสระใน

เรื่องการสรรหา  บรรจุ  พนักงานราชการ  มีจุดดีในแงที่จังหวัด

สามารถจะคิด หรือกําหนดคุณสมบัติ  ตามที่จังหวัดตองการได  

แตมีขอเสียคือ  ถาไมกําหนดหลักเกณฑใหดีจะทําใหเกิดความไม

โปรงใสในเรื่องของการสรรหา 

2. ขอบเขตของขาราชการที่รับผิดชอบ 

  หลักโดยตรงคือ  ขาราชการพลเรือนสามัญแตจะ

เพิ่มรูปแบบเจาหนาที่อื่นที่ตองบริหาร คือพนักงานราชการ 

 ทิศทางการบริหารงานบุคคลของจังหวัดในปจจุบันและอนาคต ทิศทางการบริหารงานบุคคลของจังหวัดในปจจุบันและอนาคต 
  

 

  ยังคงประสานขาราชการสวนทองถิ่น (ผูวาราชการ

จังหวัดเปนประธานในคณะอนุกรรมการหลายคณะ)  แตรัฐบาล

กําลังแก  พ.ร.บ.บริหารบุคคลของขาราชการสวนทองถิ่นอยู 

  ขาราชการครูถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ขาราชการครูฯ

พ.ศ. 2547 แมผูวาราชการจังหวัดและจังหวัดจะไมมีหนาที่โดยตรง  

แตตองติดตามและประสานเรื่องที่ตองติดตามและประสานมาก

ขณะนี้   คือ การถายโอนสถานศึกษาและครูใหแก อปท. 

3. บทบาท 

  เปนหนวยงานบริหารงานบุคคลของ สป.มท .

โดยตรง 

  เปน ก.พ. จังหวัดแทน ก.พ. เปนผูนําใหคําปรึกษา

แนะนําและสนับสนุนแกสวนราชการอื่น 

  เปนศูนยกลางการบริหารงานบุคคลของขาราชการ

ประเภทอื่น 

4. กลไกการบริหารงานบุคคล 

  ยังคงรับผิดชอบ อ.ก.พ.จังหวัด  คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลอื่น ๆ แตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 



  

 

 



บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการฯ  ใหมีคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการและยุทธศาสตรกําลังคนดวย  คณะกรรมการนี้มีทั้ง

รองผูวาราชการจังหวัดที่เปน CEO และ CHRO รับผิดชอบ  

(ขอบเขตคณะกรรมการนี้รวมถึง  ขาราชการทุกประเภทในจังหวัด)  

ตองผลักดันการบริหารงานบุคคลในหนาที่คณะกรรมการนี้ 

5. การปรับเปลี่ยนงาน 

  เนน  Strategy  Based  HRM มากขึ้น และจะเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตรการบริหารจังหวัดมากขึ้นเรื่อย ๆ  

  บริหารงานที่ไดรับมอบอํานาจจาก  ค.ร.ม. ก.พ. 

และกระทรวงมากขึ้น เชน การสรรหา การยาย เลื่อนเงินเดือน  

และการดําเนินการทางวินัย  ว 18/2547 

  ตองใชวิธีการและเครื่องมือการบริหารงานบุคคล

ใหม ๆ   เชน Competency  Individual Based  HR  Tools เปนตน 

  ตองบริหารบุคคลตามวาระแหงชาติ  ทั้งโดยตรง  

เชน  คอรรัปชั่น  และโดยการสนับสนุน  เชน  ยาเสพติด  และจะมี

วาระแหงชาติใหม ๆ  เพิ่มตามมา เชน  คาราวานแกจน 

  มีนโยบายรัฐบาลและกฎระเบียบใหมแกจังหวัด  

เชน  จังหวัดตั้งงบประมาณเองได  GFMIS E  ตาง ๆ 

 ทิศทางการบริหารงานบุคคลของจังหวัดในปจจุบันและอนาคต ทิศทางการบริหารงานบุคคลของจังหวัดในปจจุบันและอนาคต 
  

 

  เพิ่มบริหารบุคคลตาม พ.ร.ฎ. วาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ขณะที่ตองคํานึง

เรื่องการตรวจสอบจาก พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร  และการฟองศาล

ปกครอง 

  ลักษณะทํางาน  ตองการผลเร็ว  ขณะที่มีความ

ซับซอนมากขึ้น   แตมีรางวัลสิ่งจูงใจ   และการลงโทษที่ เปน

รูปธรรมชัดเจน  และจริงจัง  และประการสําคัญจะทวียิ่งขึ้น 

  ก.พ. และหนวยงานอื่น ๆ  จะเสริมสรางความ

เขมแข็งแกจังหวัดมากขึ้น 

 

 


	 
	 


