สรุปรายงาน
การเข้าร่วมประชุมระหว่างส่วนราชการกับสานักงาน ก.พ.
เรื่อง “HR Transformation : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการปฏิรูปประเทศ”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
***************************************
สลน. ได้อนุมัติให้ นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ ผู้อานวยการสานักงานเลขาธิการ นางนงค์ลักษณ์
บุ ญ จั น ทราทิ พ ย์ นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลช านาญการ นางสาวศิ ริ น ภา หลวงแก้ ว นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลปฏิ บั ติ ก าร
และ นางสาวเพ็ญทิวา วงษ์ยาแดง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สานักงานเลขาธิการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมทั้ง จัดทารายงานสรุปผล
การเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้วและสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์ของการประชุม การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้
เกี่ย วกับ การพัฒ นาระบบการบริ ห ารและการพัฒ นาทรัพยากรบุคคลให้ ส อดคล้ องรองรับและสนับสนุนทิศ ทาง
การปฏิรูปประเทศ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ระบบ มาตรฐาน แนวทาง มาตรการ และแบบอย่างที่ดี
ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ พื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับฟังความคิดเห็นของ
ส่ ว นราชการและภาคเอกชนในการพัฒ นาระบบการบริห ารทรั พยากรบุค คลภาครัฐ ท่ามกลางสภาพแวดล้ อ ม
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือ ข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเข้มแข็ง
เป็ น พลั งขับ เคลื่ อนการบริ ห ารราชการไปสู่ความสาเร็จ ซึ่ง ภายในงานประกอบด้ว ยกิจกรรมการปาฐกถาพิเศษ
การเสวนา การบรรยายพิเศษ การเสวนากลุ่มย่อย และการแสดงนิทรรศการ
๒. สาระสาคัญของการประชุม
๒.๑ ปาฐกถาพิ เศษเรื่ อง ความท้ า ทายของทรั พยากรบุ คคลภาครั ฐกั บการปฏิ รู ปประเทศ
โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
การจัดประชุมในช่วงสิ้นปีงบประมาณนี้เป็นการเหลียวหลังแลหน้า คือ ส่วนราชการพิจารณา
ถึงสิ่งส่วนราชการได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว และพิจารณาถึงสิ่งที่จะดาเนินการในปีงบประมาณต่อไป การดาเนินการ
ในท้ายปีงบประมาณที่ถือเป็นรอยต่อระหว่างการเกษียณอายุราชการและการรับราชการ เป็นการทบทวนทางาน
ทบทวนแผนการที่ มี ความท้ าทายส าหรั บ บุ คคลที่บ รรจุ ใหม่ใ ห้ คิ ดวิเ คราะห์ และเสนอเรื่ องใหม่ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนปฏิ รู ป ประเทศทั้ ง ๑๑ ด้ า น ประกอบด้ ว ย ด้ านการเมื อง ด้ านการบริ ห ารราชการแผ่ นดิ น ด้ านกฎหมาย
ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านสังคม ด้านพลังงาน และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ ๒ ด้านพิเศษคือ แผนปฏิรูปการศึกษา
และแผนการปฏิรูปตารวจ ซึ่งแผนปฏิรูปประเทศดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ ต้ อ งมี ก ารเปลี่ ยนแปลงทั้ งสิ้ น เพราะการบริ หารงานทรั พยากรบุ คคลภาครั ฐเป็ นหนึ่ งในกุ ญแจแห่ งความส าเร็ จ
ที่จะช่วยให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ ส อดคล้ องแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี และการพัฒ นา
องค์การและพัฒนาประเทศได้จะสาเร็จได้ต้องประกอบด้วย 3P ได้แก่
- บุคลากร (People)
- การบริการสาธารณะและงบประมาณ (Public and Money)
- กฎหมายและระเบียบราชการ (Power)
/โดย ....

-๒โดยระบบราชการที่จะประสบความสาเร็จต้องมีความทันสมัย เชื่อมโยงกัน และเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ตรวจสอบได้ ผ่านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวเชื่อมโยง ดังนั้นแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ที่ส าคัญคือข้าราชการต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับงาน ซึ่งแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้ ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
และมีคุณภาพนั้น หน่วยงานจะต้องดาเนินการ ดังนี้
๑) พัฒนาทักษะบุคลากรให้เหมาะสม สอดคล้อง รองรับกับการเปลี่ยนแปลง
๒) ปรับอัตรากาลังบุคลากร ให้สอดคล้องอัตรากาลังภาครัฐที่พอเหมาะและมีคุณภาพ
๓) ปรับปริมาณงานให้สอดคล้องกับปริมาณบุคคล กระจายบุคคลภาครัฐให้สอดคล้อง
กับพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๔) ปรับการใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรให้มีความเหมาะสม
อีกทั้งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนในปี ๒๕๖๒ และได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน ก.พ. ที่จะมี
การจัดการประชุมในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ จึงจาเป็นต้องนาเสนอ
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เ รื่องดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิก
ทั้ง ๑๐ ประเทศด้วย ดังนั้น ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐจึงต้องมีความพร้อมและสามารถปรับตัว มี ความรู้ในงาน
ทักษะในด้านต่างๆ รวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยี และมีศักยภาพที่เหมาะสมมีความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐ
ให้สอดคล้องกับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการและการบริการ เพื่ออานวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้รับบริการด้วยความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ า
และสามารถเป็นตัวอย่างให้กับประเทศอื่น ๆ ได้
๒.๒ การเสวนาเรื่อง HR : สร้างคน สร้างชาติ สร้างอนาคต สร้างไทยไปด้วยกัน บรรยายโดย
นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ประธานกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสั งคม นายทัส พร จันทรี กรรมการผู้ จัดการ
บริษัท ทีเอเอส คอนเซ้าท์ติ้ง พาร์ทเนอร์ และผู้ดาเนินรายการ ดร.สุรพงษ์ มาลี นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
สานักงาน ก.พ. โดยสาระสาคัญมี ๓ ประเด็น ดังนี้
๑) ประเด็นแรกในเรื่องของทิศทาง จุดเน้น แนวทาง และความพร้อมของบุคลากรนั้น
เนื่องจากประเทศไทยอยู่ ในสภาวะของยุคแห่ งการเปลี่ยนแปลง บุคคลต้องเป้นคนดีและคนเก่ง มีจิตสาธารณะ
คานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก มีความเป็นมืออาชีพ มีทักษะในงาน อดทน และให้ความเชื่ อมั่นกับ
ผู้ รั บ บริ การ ดังนั้ น บุ คลากรควรเพิ่มในเรื่ องของทักษะในด้านต่างๆ (Skills Literacy) การวางแผนทางการเงิ น
(Money Literacy) และความรอบรู้ในด้านสุขภาพ (Health Literacy)
๒) ประเด็นที่สอง เรื่องแนวทางการดาเนินการของสานักงาน ก.พ. โดยที่สานักงาน ก.พ.
จะด าเนิ น การร่ ว มกั บ ทุ ก หน่ ว ยงานภาครั ฐ เตรี ย มการวางแผน และจั ด ท ารายการตรวจสอบเพื่ อ ปรั บรู ปแบบ
การปฏิบัติงานใหม่ โดยหน่วยงานภาครัฐต้องมีรูปแบบขนาดที่เหมาะสม และแบ่งงานหรือตัดโอน ปรับบางภารกิจ
ให้ส่วนเอกชนเป็นผู้ดาเนินการแทน ส่วนภาครัฐจะเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้กากับ ติดตาม และเป็นที่ปรึกษามากขึ้น
/๓) ....

-๓๓) เรื่องของแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐนั้น บุคลากรควรมีทักษะและมีความเข้าใจ
นั้นเรื่องนั้นๆ อย่างถ่องแท้ สามารถเข้าใจ เข้าถึงปัญหา และมีความสามารถในการพัฒนาองค์การร่วมด้วย สามารถ
สร้ างประโยชน์ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้น กั บ ประชาชนในฐานะผู้ รั บ บริ ก าร บุคลากรต้ องรับ รู้ ถึง ความคาดหวัง ความต้อ งการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง เนื่องจากประชาชนคาดหวังและเชื่อถือว่าสิ่งที่รัฐบาลจัดหาและจัดทาให้ประชาชนต้องดี
มีคุณภาพ รวมถึงบุคลากรในทุกช่วงอายุจะต้องปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ (Mindset) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกัน และปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกัน
ซึ่งองค์การควรดึงดูดคนดีและคนเก่ง สนับสนุนการพัฒนาทักษะอยู่เสมอ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง สนับสนุน
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่น่าอยู่
๒.๓ การบรรยายพิเศษเรื่อง ฅน...บนโลกแห่งความผันผวน - Agile Workforce in VUCA World
บรรยายโดย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย
(EXIM Bank) ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก อาจารย์ประจาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และ ดร.สิรยา คงสมพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส U.SEAC โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑) ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กล่าวว่า VUCA World หมายถึง สภาวะแวดล้อมในการดาเนินงาน
ของโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวดเร็ว และยากจะคาดการณ์ ซึ่งคาว่า VUCA ประกอบด้วย
- V (Volatility) ความผันผวน เช่น ความผันผวนของราคา สินค้าโภคภัณฑ์ ค่าเงิน
และ Disruptive Technology เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงที่ทาให้หลายสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไป
- U (Uncertainty) ความไม่แน่นอน เช่น ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่โต
ในอัตราเดียวกับในอดีต
- C (Complexity) ความสลับซับซ้อน เช่น รสนิยม ความต้องการ และพฤติกรรม
ผู้บริโภคซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงไร้ระเบียบแบบแผน
- A (Ambiguity) ความคลุมเครือ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า บางคนมองว่าจะมาทดแทน
รถยนต์ใช้น้ามัน ในขณะเดียวกันบางคนบอกว่าไม่สามารถทดแทนได้
ดังนั้น การเตรียมความพร้อมบุคลากรในทุกระดับเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนั้น ในระดับผู้บริหาร
ต้องมีความเป็นผู้นาอย่างแท้จริง และมีคุณสมบัติดังนี้ มีความมุ่งมั่นและเป็นผู้นาสูง (Leadership Skill) เก่งคน
(People Management) เข้าใจบุคลากร (Empathy) มีความกล้าหาญ (Courage) ทางานเป็นทีมได้ดี (Teamwork)
มีทักษะการกาหนดแนวทางการทางาน (Conceptual Skill) มองอนาคตแบบที่เป็นไปได้จริง (Futuristic) และตัดสินใจได้
เด็ดขาด (Decision-making Skill) รวมถึงบุคลากรภาครัฐ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานต้องปรับทัศนคติและพัฒนาทักษะ
ต่างๆ ประกอบด้วย ความคิดองค์รวม (Conceptual Thinking) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (People Solving
and Decision Making) ความุ่งมั่นทางานให้สาเร็จ (Achievement Orientation) การทางานเป็นทีมและความร่ว มมือ
ในการทางาน (Teamwork and Orientation) การเป็นผู้นาในทีมงาน (Team Leadership) การพัฒนาศักยภาพ
ตนเองและพนักงานในทีม (Development of People) ความใส่ใจบริการลูกค้า (Customer Orientation) และ
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและมีคุณธรรม (Intergrity)
/๒) ...

-๔๒) ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก กล่าวว่า VUCA สามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบราชการได้ ดังนี้
- V (Vision) การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์
- U (Unbiased) การปราศจากความอคติในการปฏิบัติงาน
- C (Collaboration) ความสามารถในการบูรณาการและทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้
- A (Agile) ความรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งบุคลากรยุคใหม่ต้องมีความพร้ อม รวดเร็วในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ และสิ่งที่องค์กร
ต้องดาเนินการ คือ Digital การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ Learning Platform การสร้างเวทีเพื่อการเรียนรู้
ให้บุคลากรรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดเห็น Extend สร้างให้บุคลากรเกิดประสบการณ์ในการทางานใหม่ๆ ที่หลากหลาย
และ Reskilling การสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกฝนและพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
๓) ดร.สิรยา คงสมพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า VUCA ในความหมายของ ดร.สิรยา คงสมพงษ์
ประกอบด้วย
- V (Vision) ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถ
ตัดสินได้โดยอย่างรวดเร็ว และตอบสนองได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
- U (Understand) ความเข้าใจ เนื่องจากผู้บริห ารจาเป็นต้องเข้าไปมีส่ว นร่ว มกับ
บุคลากรและผู้รับบริการ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นบุคลากรและบุคคลอื่นๆ เพื่อเสริมสร้าง
มุมมองใหม่เพื่อสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้
- C (Courage) ความกล้าในการตัดสินใจและรับผิดชอบ
- A (Adaptability) ความสามารถในการประยุกต์ความรู้เข้ากับการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารในองค์กรต้องสามารถเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง สร้างศักยภาพ ความสามารถ และพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
รับต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
๓. สรุ ป การประชุมระหว่างส่ ว นราชการกับส านักงาน ก.พ. ประจาปี เป็นเวทีที่ส่ ว นราชการ
และสานักงาน ก.พ. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางซึ่งเป็นผู้นาด้านการบริหารทรัพยากรบุคลภาครัฐ ได้มีโ อกาส
สร้ างเครื อข่ายผู้บ ริห ารและผู้ ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลระหว่างหน่ว ยงาน ร่ว มแลกเปลี่ยนประสบการณ์
สะท้อนปัญหา อุปสรรคและเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งผลจาก
การประชุมร่วมกันทาให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ สามารถนาองค์ความรู้
ข้อเสนอแนะแนวทางและรู ปแบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและภาคเอกชนไปปรับใช้และพัฒนาระบบงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถสูง (High Performance HR System) ทาให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้
ทักษะ และทัศนคติ (New Mindsets and Skill Sets) เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นพลังขับเคลื่อน
ภารกิจของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาะแวดล้อมต่างๆ รวมถึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จัดทาโดย
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเลขาธิการ

