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 รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ได้เชิญปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์หรือหัวข้อการด าเนินงานที่ส าคัญ
ส าหรับใช้ในการจัดท า Workshop โดยที่ประชุมได้รับเกียรติจากคุณกานต์ ตระกูลฮุน อดีตกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) และคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วย 

 โดยสรุปประเด็นส าคัญจากที่ประชุม ดังนี้ 

 1. วัตถุประสงค์และความจ าเป็นของการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญ  
            (รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)) 

 โลกในปัจจุบันมีพลวัตที่เปลี่ยนไปท าให้ประเทศไทยต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ให้ทัน โดยเฉพาะภาคราชการที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ จึงเป็นที่มา
ของการก าหนดหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ที่ให้ท่านปลัดกระทรวง
และอธิบดีมาร่วมคิดร่วมท าในประเด็น (Agenda) ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

 การก าหนด Agenda ถือเป็นเรื่องส าคัญที่สุดขององค์กร ซึ่งไม่จ าเป็นต้องท าทุกเรื่อง แต่
ต้องมีเรื่องที่เน้นให้ความส าคัญ (Focus) และต้องมีแผนการด าเนินงาน (Roadmap) โดยมี
เป้าหมายให้มีการเติบโตที่ชัดเจนและมุ่งไปสู่การมีบทบาทหลักในระดับโลก (Global Player) 
ดังนั้นกระทรวงต่าง ๆ จ าเป็นต้องปรับรูปแบบการท างานใหม่ เช่น การชักชวนให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งนี้ ในอนาคตอาจก าหนดให้มี CEO Forum ระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนาในการขับเคลื่อนประเทศ 

 การเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคตเป็นเรื่องที่จ าเป็นเช่นเดียวกัน โดยขณะนี้หลายประเทศ
เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ได้ก าหนด Future Economy Committee เพ่ือเป็นกลไก
เตรียมความพร้อมเรื่องต่าง ๆ ในระยะยาว ดังนั้น ประเทศไทยก็ต้องมีกลไกและวิธีการวางแผน
ในระยะยาว (Future Planning) เพ่ือน าไปก าหนดเป็นนโยบายอย่างเหมาะสมได้ ขณะนี้
เห็นว่ายังขาดวัฒนธรรม (Culture) ที่จ าเป็นอยู่ 2 ด้าน คือ วัฒนธรรมทางนวัตกรรม 
(Culture of Innovation) ซึ่งหมายถึง ต้องกล้าคิดที่จะเปลี่ยน มองออกมาจากกรอบเดิม 
และวัฒนธรรมของความร่วมมือ (Culture of Collaboration) ที่ต้องมุ่งสนับสนุนและ
ด าเนินการร่วมกันในเรื่องที่จะ Focus 

 2. แนวคิดและประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ (คุณกานต์ ตระกูลฮุน และคุณประเสริฐ 
บุญสัมพันธ์) 

  คุณกานต์ ตระกูลฮุน 

 SCG มีกระบวนการจัดการธุรกิจโดยพิจารณาจากบริบทระดับโลก (Global perspective) 
เช่น GPP แต่ละประเทศ และด าเนินการวางแผนธุรกิจโดยมีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วม
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ตลอดการวางแผน และจะมีการถ่ายทอดแผนให้กับทุกกลุ่มธุรกิจ (Business Unit) ท าให้
ทุกคนรู้ภาพรวมของแผนธุรกิจว่าจะเป็นอย่างไร ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจจะจัดท า Medium term 
plan เพ่ือให้มีเป้าหมาย และจะน าไปก าหนดเป็นแผนประจ าปเเพ่ือน าเสนอต่อ Board 

 Key success คือ Vision ต้องมี Deadline รวมทั้งต้องปรับองค์กรให้มี Innovation 
และ R&D โดยเฉพาะเรื่อง R&D ที่จะมีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มข้ึนทุกปเ 

 เรื่อง Agenda ส าคัญมาก เมื่อวางแผนประจ าปเแล้วจะทอนลงมาเป็นรายเดือน จะต้องสอดรับกัน 
เช่น แผน 1 ปเ สอดรับกับแผน 5 ปเหรือไม่ ต้องมี Milestone และ Cascade ลงไปถึงผู้ปฏิบัติ 
รวมทั้งมีการวิเคราะห์และประเมินแผนด้วย เช่น การแบ่งแผนออกเป็น 4 ระดับ คือ 
ระดบั A=ท าตามแผนได้ผลตามเป้า B = ไม่ได้ท าตามแผนแต่ได้เป้า C = ไม่ได้ท าตามแผน
แต่ได้เป้า D = ไม่ท าอะไรเลยไม่ได้ตามแผน)  

 การวางแผนในอนาคตของ SCG จะมีการตั้งเป้าหมายร่วมกันและมีการจัดท าแผนในลักษณะ 
Rolling Plan ทุกปเ ตลอดจนให้ความส าคัญกับ HVA (High Value Activities) นอกจากนี้
การวางแผนดังกล่าวรวมไปถึงด้านการบริหารบุคคลด้วย เช่น การแจ้งล่วงหน้าประมาณ 
5 ปเ ให้กับผู้ที่จะเป็น candidate ที่จะขึ้นมาเป็นเบอร์ 1 เพ่ือให้เวลาเตรียมตัว 

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 

 จากสถิติปัจจุบันพบว่าบริษัทต่าง ๆ มีอายุทีส่ั้นลงซึ่งหมายถึงผู้บริหารก็มีอายุการท างาน
ทีส่ั้นลงเช่นเดียวกัน ดังนั้น CEO ต้องมีการปรับแนวคิดการท างาน 

 ประเทศไทยเปรียบเสมือนบริษัทที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้น าและคณะรัฐมนตรีเป็น Board  
โดยสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุน คือ ท าอย่างไรให้บริษัทขนาดใหญ่ของประเทศไทยขึ้นมา
เป็น Global player ให้ได ้ซ่ึงต้องให้ความส าคัญกับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยการท า 
benchmark กับต่างประเทศ ตลอดจน ต้องมีการสื่อสารกับ Stakeholders เป็นอย่างด ี 

 การก าหนดยุทธศาสตร์หรือแผนในอนาคตเป็นเรื่องที่จ าเป็น อย่างน้อยที่สุดจะต้องมองว่า
วิสัยทัศน์อีก 10 ปเข้างหน้าจะเป็นอย่างไร และพิจารณาว่าเรื่องใดที่ท าแล้วจะประสบผลส าเร็จ
เพราะว่าไม่มีใครสามารถท าทุกเรื่องได้ส าเร็จ จุดเริ่มต้นต้องมาจากการก าหนดแผนใน
ลักษณะ Rolling Plan และจัดท า Cooperate plan ต่อมา โดยมีทุกส่วนร่วมกัน
ท างาน และมี Timeline โดยอนุมัติ Strategy ก่อน จึงค่อยอนุมัติในส่วนของงบประมาณ  
และจะต้องมีตัวชี้วัดที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ทั้งนี้ ควรมีการท า roadmap และ process 
redesign อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 

 ตอนนี้ประเทศไทยมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน อยากให้กระทรวงคิดว่าจะมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเดินไปได้อย่างไร จะต้องปรับอะไร ปฏิรูปอะไร และต้องกล้าคิด 
และด าเนินการ โดยต้องมีการส่งต่องานเพ่ือเชื่อมโยงให้เกิดผลส าเร็จร่วมกัน จึงขอฝากว่า 
จะเป็นประเทศไทย 4.0 ได้อย่างไร ซึ่งท้ายสุดแล้วหากคนไทยเป็นที่หนึ่งได้ ประเทศไทยก็
เป็นที่หนึ่งได้ 
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 3. สรุปผลการประชุม Workshop 

  ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันก าหนดประเด็นที่ จะใช้ในการ Workshop 
ครั้งต่อไป โดยสรุป ดังนี้ 

  1) ก าหนดประเด็นหลักท่ีจะใช้ในการ Workshop ออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่  

การพัฒนาและเตรียมคนสู่อนาคต (Human Capital) โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาในหลายประการตั้งแต่การปรับเปลี่ยน Mindset ให้เกิดวัฒนธรรมการท างานร่วมกัน การเตรียม
ความพร้อมของคนตามวงจรชีวิต การสร้างบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Smart Officer 
หรือ Smart Farmer เป็นต้น ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงแรงงานรับเป็นแกนหลักในการด าเนินการต่อไป 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับการสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมการท างานใหม่ที่เน้นให้ความส าคัญกับการบูรณาการการท างานระหว่างกระทรวง การวางระบบ 
Successor เพ่ือเลือกคนดีคนเก่งเข้ามารับช่วงต่อจากผู้ใหญ่ในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงการลดทุจริตและคอร์รัปชั่น 
ทั้งนี้ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีรับเป็นแกนหลักในการด าเนินการต่อไป 

 2) มอบหมายปลัดกระทรวงทั้ง 2 ท่านเป็นแกนจัดประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้เข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (ป.ย.ป. 1)” เพ่ือร่วมกันก าหนดประเด็นย่อย
ในราย Agenda ที่จะเป็นประเด็นส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับประชุม workshop ต่อไป  

ทั้งนี้ ให้จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมและสรุปข้อมูลก่อนการประชุม
เปิดหลักสูตร “การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (ป.ย.ป. 1)” ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 นี้ 
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