รายงานผลการประชุมทีมปฏิบัติการเตรียมคนมหาดไทย
(ตามคําสั่ง มท.ที่ ๖๑๙/๒๕๖๑ แตงตั้งทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐)
เพื่อพิจารณาหลักสูตร/แนวทางการฝกอบรมเตรียมคนมหาดไทยสูศตวรรษที่ ๒๑
ในวันศุกรที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข อาคารดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
******************************
ทีมปฏิบัติการที่เขารวมการประชุม
ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ สป.
(หัวหนาทีม)
1. นายบัญชา เชาวรินทร
2. นายบัณฑูร นริศรางกูร
รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
(แทน) อธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
3. นายประเสริฐ สุภัครพงษกุล
ผูอํานวยการสวนฝกอบรม 2 สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
๔. นายเอกราช ญาณอุบล
ผูอํานวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
๕. นางสาวสมลักษณ รุงเพชร
ผูอํานวยการสวนวิชาการ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๖. นางสาวไพรินทร ดุราศวิน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง
๗. นายไชยรัตน บัวเผื่อน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กองการฝกอบรม
กรมที่ดิน (แทน) ผูอํานวยการกองฝกอบรม
๘. นางสาวอารีรัตน วิจิตรพัชรผล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันฯ
๙. นางเพ็ญจันทร ทรรศนกุลพันธุ ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย การไฟฟานครหลวง
๑๐. นางสาววันนิดา เกตุแกว
รองผูอํานวยการกองพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดานการบริการลูกคา การไฟฟาสวนภูมิภาค
๑๑. นางนวียา บัวสรวง
ผูอํานวยการฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประปานครหลวง
๑๒. นางจุฬาทิพ พลกุล
ผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
การประปาสวนภูมิภาค
๑๓. นางพรรณวิภา ปยัมปุตระ
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย
(เลขานุการ)
สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.
๑๔. นางสาวดารา รักษาชาติ
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารจัดการความรู
(ผูชวยเลขานุการ)
สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.

-๒ทีมปฏิบัติการที่ติดภารกิจ
๑. หัวหนาแผนกบริหารบุคคล องคการตลาด
ผูเขารวมการประชุม
1. นางสาวสุชาดา ถนอมบุญ
ผูชวยผูอํานวยการกองพัฒนาบุคลากร การไฟฟาสวนภูมิภาค
2. นางสาวชุตินาฏ สุทธิสมณ
นักอักษรศาสตร ระดับ 9 การไฟฟาสวนภูมิภาค
3 นายสมพล พงษสวัสดิ์
ผูอํานวยการกองบริหารองคความรู การประปาสวนภูมิภาค
๔. นายนิพัฒน ปรีศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ วิทยาลัยการปกครอง
กรมการปกครอง
๕. นายอภิชาต ศรีเมือง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กองการฝกอบรม
กรมที่ดิน
๖. นายศักดิ์นรินทร พิมเนตร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กองการฝกอบรม
กรมที่ดิน
๗. นางเสาวลักษณ กิจนุสนธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
กลุมงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย สดร.สป.
๘. นายวีระ แสงจันทร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กลุมงานบริหารจัดการความรู สดร.สป.
๙. จาเอกชัยพล ภูตองลม
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
กลุมงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย สดร.สป.
๑๐. นายองครักษ ทองนิรมล
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
กลุมงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย สดร.สป.
๑๑. นายชัจจชนันต ธรรมจินดา
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กลุมงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย สดร.สป.
๑๒. นางสาวทัศนีย ชัยศรี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กลุมงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย สดร.สป.
๑๓. นายบัญชา ดวงดีแกว
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กลุมงานบริหารจัดการความรู สดร.สป.
๑๔. นายอนุกูล สุขปญญา
นักจัดการงานทั่วไป กลุมงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย สดร.สป.
เริ่มการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

เวลา ๑๐.๐๐ น.
เรื่องประธานแจงใหทราบ

จากการประชุ มคณะทํ างานขั บเคลื่ อนมหาดไทย ๔.๐ ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่ อวั นที่
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห องประชุ มสํ านั กตรวจราชการและเรื่ องราวร องทุ กข อาคารดํ ารงราชานุ ภาพ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น (นายบุญธรรม
เลิศสุขีเกษม) ประธานคณะทํางานฯ ไดประชุมติดตามความกาวหนา ในขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ ตามนโยบาย
Thailand 4.0 และมอบใหทีมปฏิบัติการเตรียมคนไทย จัดทําหลักสูตรกลางของกระทรวงมหาดไทยในการเตรียม
พัฒนาบุคลากรของหนวยงานเพื่อสอดรับการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐

-๓สําหรับสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. ไดจัดทําหลักสูตร/โครงการพัฒนาบุคลากรในระดับ
ตาง ๆ ซึ่งไดสอดแทรกประเด็นเรื่องจริยธรรม คุณธรรม การเตรียมคนมหาดไทยเพื่อเตรียมสูการขับเคลื่อนนโยบาย
ไทยแลนด ๔.๐ แลว ซึ่งในปตอๆ ไปจะนําหลักสูตรเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรฯ สําหรับ
ปจจุบัน ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาทั้งดานดิจิทัล และการจัดทําฐานขอมูลขนาดใหมอยูที่การสรรหาวิทยากรผูมี
ความรู ซึ่งการดําเนินการสรรหาผูมีความรูความสามารถดานนี้ อาจตองพิจารณาถึงเรื่องของการกําหนดตําแหนง
และคาตอบแทนเฉพาะ
สํ าหรั บการประชุ มฯ วั นนี้ ขอให ที่ ประชุ มได วิพากษ แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นต อ
หลักสูตรกลางเพื่อเตรียมคนมหาดไทยสูศตวรรษที่ ๒๑ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในวันนี้โดยจะประชุมให
แลวเสร็จ และขอความเห็นโดยแจงเวียนเพื่อรวบรวมขอมูลในภาพรวมอีกครั้งเพื่อไดนําเสนอคณะทํางานขับเคลื่อน
มหาดไทย ๔.๐ ตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเพื่อทราบ
๒.๑ คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ และทีมปฏิบัติการเตรียม

คนมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยได มีคําสั่ งแต งตั้ งคณะทํ างานฯ และที มปฏิ บัติการฯ เพื่ อ
ขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ ดังนี้
๒.๑.๑ คําสั่ งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานขั บเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ มี นายเริงศั กดิ์ มหาวิ นิจฉัยมนตรี คณะทํ างาน
รัฐมนตรีวาการกระทรงมหาดไทยเปนที่ปรึกษาคณะทํางาน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจ
ดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) เปนประธาน
๒.๑.๒ คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
เรื่อง แตงตั้งทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ จํานวน ๓ ทีม ทั้งนี้ ทีมที่ ๒. ไดแก ทีมปฏิบัติการเตรียม
คนมหาดไทย มีผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพเปนหัวหนาทีมปฏิบัติการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒.๒ การขับเคลื่อนงานของคณะทํางานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ ( มติการประชุม
คณะทํางานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ ฯ ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กระทรวงมหาดไทย และขอมูลที่เกี่ยวของตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๔–
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา
หลักสูตร/แนวทางการฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากรสูศตวรรษที่ ๒๑
( เนื้อหาหลักสูตร รายวิชา วิธีการจัดหลักสูตร/แนวทางฝกอบรม ฯลฯ)
ฝายเลขานุการฯ
สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.ไดจัดทํา (ราง) กรอบหลักสูตรกลางเพื่อเตรียม
ความพรอมของบุ คลากรสู ศตวรรษที่ ๒๑ โดยวิเคราะห/ออกแบบจากยุทธศาสตร และทิศทางการพั ฒนา
ประเทศ นโยบายไทยแลนด ๔.๐ ของรัฐบาล นโยบายมหาดไทย ๔.๐ และความตองการในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัด สาระสําคัญประกอบดวย (รายละเอียดดังแนบ)
หลั กการและเหตุ ผล กํ าหนดหลั กสู ตรกลางของ มท.ในการเตรี ยมคนไทยสู
ศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อใหหนวยงานในสังกัด มท. นําวัฒนธรรมที่พึงประสงคของคนไทย ประกอบดวยคุณลักษณะ
๕ ประการ คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ เพื่อใชประกอบในเนื้องหาการจัด
อบรมพัฒนาบุคลากรและการสัมมนาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามนโยบายมหาดไทย ๔.๐ และ
นโยบายไทยแลนด ๔.๐ ของรัฐบาล
กลุมเปาหมาย มุงเนน ๑) อํานวยการ (ระดับตน/สูง) และ ๒) วิชาการ และ
ทั่วไป รวมทั้งพนักงานราชการ สําหรับรัฐวิสาหกิจในสังกัดใหพิจารณาเทียบเคียงกับพนักงานรัฐวิสาหกิจใน
ระดับที่เทียบเคียงได และสามารถนําไปใชตามความจําเปนในการเรียนรู (learning needs) ของบุคลากร
เนื้อหาหลักสูตร แบงโครงสรางเปน ๔ กลุมวิชา ไดแก ๑) การเสริมสรางความ
รู ( Knowledge set) ๒) การพัฒนากระบวนทัศนและทัศนคติ (Mindset) ๓) การพัฒนาทักษะ (Skill set)
และ ๔) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency set)
ขอคิดเห็นของสวนราชการ /รัฐวิสาหกิจในภาพรวม
สรุปได คือ
- ( พช.) ลั กษณะรายวิ ชามี ความกวางขวาง ตอบสนองต อเปามายการสร าง
คุณลักษณะ ๕ ประการ ทั้งนี้ ในสวนของการพัฒนากระบวนทัศน อาจพิจารณาระบุรายละเอียดของรายวิชา
หลักสูตรที่มีความเฉพาะเจาะจงเพิ่มขึ้น เพื่อใหทราบวาในแตละเรื่องตองการใหสอน/เนนประเด็นใด
- ( ปค.) หลั ก สู ตรการฝ ก อบรมของ ปค. สามารถปรั บเนื้ อหาบางส วนไป
ประยุ กต ใช ได อาทิ หลั ก สู ตรสื บสวนสอบสวนฯ อย างไรก็ ตาม บางหลั กสู ตร (พั ฒนากํ านั น ผู ใหญ บาน)
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีอาจไมสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได
- (ทด.) หลักสูตรมีกรอบวิชากวาง ๆ ซึ่งมีบางสวนที่ดําเนินการอยูแลว ปญหาที่
ที่การหาวิทยากร จึงขอทราบชื่อวิทยากรที่จะดําเนินการ ทั้งนี้ ในสวนของชื่อวิชาอาจไม ตรงกับ แตหากมี
แนวทางที่ใกลเคียงกัน สามารถปรับใช/แลกเปลี่ยนการดําเนินการได
- (สถ.) หลั กสู ตรเน นการพั ฒนาที่บุคลากรของ อปท. โดยในทุ กหลั กสู ตรได
สอดแทรกเรื่องของศาสตรพระราชา ทั้งนี้ หลักสูตรกลางที่เสนอนาจะเพิ่มรายละเอียดวามีเนื้อหาเชิงลึกมาก
นอยแคไหน
- (ปภ.) หลักสูตรของ ปภ.ในปจจุบัน มีเนื้อหาบางสวนสอดแทรกอยูแลว ทั้งนี้
เนื้อหาสวนใหญเปนเรื่องของการรับรู เสนอขอใหมีวิธีการประเมินผลการนําไปสูการปฏิบัติ
- (ยผ.) หลั ก สู ต รของ ยผ. โดยส วนใหญ เ ป น หลั ก สู ต รด านช าง ซึ่ งมี แกน
หลักสูตรฯ ใกลเคียงกับหลักสูตรที่นําเสนอ

-๕–
- (กพน.) หลักสูตที่นําเสนอสามารถปรับใชได โดยดูบริบทที่เกี่ยวของจริง โดยมี
ทั้งการรับรู ความเขาใจ การปฏิบัติ และการประเมินผล ทั้งนี้เสนออยางใหพัฒนาเปนภาควิชาชีพเชิงปฏิบัติ มี
การประเมินผลวิทยากร/เนื้อหา การวัดผลในแตละระดับ
- (กฟภ.) การพัฒนาบุคลากรเนนการพัฒนาสมรรถนะ เนนการอบรม และได
เพิ่มการอบบรมแบบ On the job training และ Coaching โดยสวนใหญเปนหลักสูตรการใหบริการ
- (กปน.) การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฯ ได ดํ า เนิ น การจากความร ว มมื อ จาก
สถาบั นการศึ กษา/สถาบันเอกชนภายนอก เน นการสรางผู นําต นแบบ ทั้ งนี้ ยังคงต องมีการสนับสนุ นจาก
วิทยากร/อาจารยที่ปรึกษา
- (กปภ.) นําเสนอหลักสูตรซึ่งไดใชแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุไวใน
หลักสูตร
ฝายเลขานุการ
สรุ ปข อ เสนอแนะและความเห็ นได คื อ ๑) โดยส วนใหญ ที่ประชุ มให ความ
เห็นชอบในกรอบหลักสูตร/แนวทางพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีความกวาง สามารถประยุกตใชได โดยชื่ออาจไมตอง
เหมื อนกั นแต เป าหมาย หลั กการเหมื อนกันก็ ใช ได ๒) กรอบหลั กสู ตร/แนวทางพั ฒนาบุ คลากรจะได นํา
ความเห็นไปประกอบการพัฒนา โดยจะมีรายละเอียดและคําอธิบายตามหลักวิชากร และใหสามารถปรับใชได
ในบริบทจริง ๓) ในสวนของการวัด/ประเมินผลอาจพิจารณาไดในสวนของการประเมินหลักสูตร วิทยากร และ
เนื้อหา ซึ่งการประเมินผลถึงการปฏิบัติจริง อาจเปนผลในระยะกลาง/ยาว ซึ่งตองเชื่อมโยงกับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการซึ่งอยูในขอบขายของงานบริหารงานบุคคล และ ๔) เพื่อประโยชนในการดําเนินการในหวง
ตอไป ฝายเลขานุการฯ จะไดแจงเวียนเพื่อขอรับฟงความเห็นอีกครั้ง และขอรับทราบแนวการจัดหลักสูตร/
รายวิชาที่ใชในการพัฒนาบุคลากรสูศตวรรษที่ ๒๑ และสราง ๕ คุณลักษณะของแตละสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ขอรับทราบวิทยากรที่แตละหนวยงานเชิญเพื่อบรรยายในหลักสูตร/โครงการฯ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการ
เตรียมคนในศตวรรษที่ ๒๑ หรือนโยบายไทยแลนด ๔.๐ แลวเกิดประสิทธิ ภาพ/ประสิทธิผล เพื่อแลกเปลี่ยน
วิทยากรและสรางถังขอมูล (Data tank) สําหรับใชประโยชนรวมกันตอไป ทั้งนี้ ใหแจงใหสถาบันดํารงราชานุภาพ
ทราบในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ ตอไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ และดําเนินการตามแนวทางที่ไดหารือในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถามี)
- ไมมี –

สิ้นสุดการประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น.
*********************
กลุมพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.

