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โครงการประชุมระหว่างส่วนราชการกับส านักงาน ก.พ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
“HR Transformation : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการปฏิรูปประเทศ” 

************************  

 

๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑ ส านักงาน ก.พ. ได้ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาระหว่างส่วนราชการกับส านักงาน ก.พ.  

เป็นประจ าทุกปี (Year End Conference) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ระบบ 

มาตรฐาน แนวทางและมาตรการด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนางานด้านทรัพยากรบุคลของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพ่ือมุ่งสู่การแสดงบทบาทการเป็น

หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) และร่วมขับเคลื่อนการบริหารราชการและการบริการ

ประชาชนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ   

๑.๒ การประชุมระหว่างส่วนราชการกับส านักงาน ก.พ. ประจ าปี เป็นเวทีที่ส่วนราชการและ

ส านักงาน ก.พ. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางซึ่งเป็นผู้น าด้านการบริหารทรัพยากรบุคลภาครัฐจะได้มีโอกาส

ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สะท้อนปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและ          

เกิดประสิทธิผล  รวมทั้งยังเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างเครือข่ายของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน      

ด้านทรัพยากรบุคคลในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ 

โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ การประชุมสัมมนา (Conference) การระดมความคิดเห็น 

(Brainstorming) การน าเสนอแนวทางการบริหารจัดการที่ดี (Show Case) และคลินิกการให้ค าปรึกษา

แนะน า (Clinic) 

๑.๓  เนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นปีที่มีการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับในปัจจุบัน 

สภาพแวดล้อมทางการบริหารราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้

บุคลากรภาครัฐต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติ (New Mindsets and Skill Sets) ให้สอดคล้องรองรับ

กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ              

ให้มีความสามารถสูง (High Performance HR System) เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ดังนั้น 

การประชุมระหว่างส่วนราชการกับส านักงาน ก.พ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงก าหนดหัวข้อการประชุมว่า 

“HR Transformation : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการปฏิรูปประเทศ”  

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 
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๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑  เพ่ือสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลให้สอดคล้องรองรับและสนับสนุนทิศทางการปฏิรูปประเทศ  

๒.๒ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ระบบ มาตรฐาน แนวทาง มาตรการ และ

แบบอย่างที่ดีด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

๒.๓ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการและภาคเอกชน 

ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

๒.๔ เพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเข้มแข็ง เป็นพลัง

ขับเคลื่อนการบริหารราชการไปสู่ความส าเร็จ 

 

๓. ก าหนดการและกิจกรรม 

  วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ส านักงาน ก.พ.  โดยเป็น

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การเสวนา การบรรยายพิเศษ 

การเสวนากลุ่มย่อย และการแสดงนิทรรศการ สรุปดังนี้ 

 ๓.๑  การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความท้าทายของทรัพยากรบุคคลภาครัฐกับการปฏิรูปประเทศ”  

โดยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

  ๓.๒ การเสวนาเรื่อง “HR : สร้างคน สร้างชาติ สร้างอนาคต สร้างไทยไปด้วยกัน” 

  ๓.๓ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “คน...บนโลกแห่งความผันผวน – Agile Workforce in VUCA World”  

  ๓.๔ การเสวนากลุ่มย่อย (Special Session – “ตอบโจทย์งานบุคคล” ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ห้องย่อย 

ดังนี้  

ห้องที ่๑  HR Reform ปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

ห้องที่ ๒  HR Modern Learning and Development ระบบการพัฒนา                           

และการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่  

 ห้องท่ี ๓  HR Solutions คลินิกการบริหารทรัพยากรบุคคล   

  ๓.๕ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเพ่ือการปฏิรูปประเทศ บริเวณห้องโถงหน้า

หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ  

  ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามก าหนดการตามเอกสารที่แนบ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้เข้าร่วมการประชุมจ านวนประมาณ ๗๐๐ คน ประกอบด้วย 
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 ๔.๑ ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ และผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล (Chief Human Resource Officer : CHRO) ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของส่วนราชการ 

 ๔.๒ ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ  

 ๔.๓. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการประเภทต่าง ๆ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

ส านักงาน ก.พ. 

 ๔.๔ หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งภาครัฐ 

๕. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง (Result)  

 ๕.๑ ข้ าราชการ บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนได้ รับความรู้  ความเข้าใจในแนวทาง 

การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ สามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนาระบบงานเพ่ือสร้างผลสัมฤทธิ์ให้กับหน่วยงาน

ภายใต้สภาพแวดล้อมของการบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 ๕.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเข้าใจและเกิดความตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบ

ของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐต่อการปฏิรูปประเทศ 

 ๕.๓ สามารถน าองค์ความรู้ ข้อเสนอแนวทาง และรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                    

และภาคเอกชนไปปรับใช้ในงานด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างเหมาะสม   

 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ส านักงาน ก.พ.  

 

******************** 
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ก าหนดการประชุมระหว่างส่วนราชการกับส านักงาน ก.พ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรื่อง “HR Transformation : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการปฏิรูปประเทศ” 

วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

******************** 

 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนและชมนิทรรศการ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดการประชุมและการปาฐกถาพิเศษ  

 กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน  

โดย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. 

 เปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความท้าทายของทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                 

กับการปฏิรูปประเทศ”  

โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประธานในพิธีเดินชมนิทรรศการ  

    พัก - รับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การเสวนา เรื่อง “HR : สร้างคน สร้างชาติ สร้างอนาคต สร้างไทยไปด้วยกัน” 

ผู้ร่วมเสวนา 

 นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.  

 นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ  ประธานกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

                            กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

 นายทัสพร  จันทรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท TAS Consulting Partner 

ผู้ด าเนินการอภิปราย  

ดร.สุรพงษ์ มาลี นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ ส านักงาน ก.พ.  

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พัก - รับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ 
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ก าหนดการ (ต่อ) 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  การบรรยายพิเศษ “ฅน...บนโลกแห่งความผันผวน - Agile Workforce in VUCA World” 

  โดย   

 ดร. รักษ์ วรกิจโภคาทร   รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพ่ือการส่งออก                

และน าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) 

 ดร. สิรยา คงสมพงษ์      ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์พัฒนาผู้น าและผู้บริหารระดับสูง  

(SEAC)  

 ผศ.ดร. ดนุวัศ สาคริก   อาจารย์ประจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 (อยู่ระหว่างประสานเชญิ/ รอการยืนยัน) 

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  พัก - รับประทานอาหารว่าง  

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  การเสวนากลุ่มย่อย Special Session : ตอบโจทย์งานบุคคล 

ห้องที่ ๑  HR Reform ปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

โดย  

 ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร กลุ่มน้ าตาลมิตรผล 

 นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย  

 วิทยากรจากส านักงาน ก.พ. 

ห้องที่ ๒  HR Modern Learning and Development ระบบการพัฒนาและ 

  การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่  

โดย  

 คุณกันยารัตน์ วัฒนพงษ์วานิช 

AVP People Development Division, People Group, DTAC 

 วิทยากรจากส านักงาน ก.พ.  

ห้องท่ี ๓  HR Solutions คลินิกการบริหารทรัพยากรบุคคล   

๑๖.๓๐ น.  ปิดการประชุม 

 
******************** 
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การประชุมระหว่างส่วนราชการกับส านักงาน ก.พ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การเสวนากลุ่มย่อย Special Session : “ตอบโจทย์งานบุคคล” 

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ห้อง ประเด็น รายละเอียด วิทยากร 

 

 

ห้องที่ ๑ 

(ห้องประชุมจินดา            

ณ สงขลา) 

จ านวน ๒๕๐ คน 

HR Reform             

ปฏิรูประบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

- การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพื่อเตรียมพร้อมสูภ่าครัฐสูงวัย  

- การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน

เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  

- HR Analytics กับงานบุคคลยุคใหม ่

- ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล           

Smart ก.พ. ๗ การออกใบรับรอง             

ผลการสอบภาค ก. ฯลฯ  

วิทยากร, ผู้ทรงคณุวุฒิ อภิปรายน า 

(Opening Remark) และ

วิทยากรส านักงาน ก.พ. ร่วม

อภิปรายในประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง 

พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม         

และแสดงความคดิเห็น 

 

 

ห้องที่ ๒ 

(ห้องประชุม ๓๔๑๐) 

จ านวน ๖๐ – ๘๐  คน 

 

HR Modern Learning 

and Development         

ระบบการพัฒนาและ                

การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 

- การพัฒนาและการเรียนรู้ในโลก        

ยุคดิจิทัล  

- การพัฒนาเพื่อเสรมิสร้าง ทักษะที่จ าเป็น

ส าหรับการท างานในอนาคตของภาครัฐ 

(New Skillsets - Mindsets)   

- ระบบการเตรียมก าลังคนภาครัฐและ 

การบริหารก าลังคนคุณภาพ /ระบบทุน

รัฐบาล 

- Best practices ในการพัฒนาบุคคล

ภาครัฐ  

- รูปแบบการพัฒนาผ่าน Policy Team 

วิทยากร, ผู้ทรงคณุวุฒิ อภิปรายน า 

(Opening Remark) และ

วิทยากรส านักงาน ก.พ. ร่วม

อภิปรายในประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง 

พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม         

และแสดงความคดิเห็น 

   

ห้องที่ ๓  

(ห้องประชุม ๓๑๑๐) 

จ านวน ๘๐ - ๑๐๐ คน 

 

HR Solutions          

คลินิกการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

- ตอบปัญหาด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

- ให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัต ิ          

ตามนโยบาย กฎ และระเบียบ                   

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล               

ของส่วนราชการ 

คลินิกตอบปัญหาด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล โดยเปิดโอกาส

ให้พบปะ และซักถามผู้เชี่ยวชาญ 

และข้าราชการส านักงาน ก.พ.  

ที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ  

 

* หมายเหตุ  โปรดส ารองที่น่ังก่อนวันงาน (ส านักงาน ก.พ. ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูส้ ารองที่น่ังก่อน)   

 

 

 

 



 

๗ | ห น้ า  
 

การประชุมระหว่างส่วนราชการกับส านักงาน ก.พ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แผนการจัดนิทรรศการ 
 

ที ่ รายการบอร์ดนิทรรศการ หน่วยงาน 
๑ ทะเบียนประวัติข้าราชการ  

- ก.พ. ๗ แบบใหม่ (Smart ก.พ. ๗)  
ส านักงาน ก.พ.  

(กลุ่มทะเบียนประวัติ และ  ศสส.) 

๒ มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส านักงาน ก.พ.  
(ศจ.) 

๓ โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ  
 

ส านักงาน ก.พ.  
(ศบส.) 

๔ ทุนรัฐบาล ส านักงาน ก.พ.  
(ศกศ และ ศบส.) 

๕ การเกษียณอายุราชการ / วารสารข้าราชการ (รูปแบบ e-journal)               ส านักงาน ก.พ. 
(สวพ.) 

๖ การสอบเข้ารับราชการ 
- การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
- การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ส านักงาน ก.พ. 
(ศสล.) 

๗ หลักสูตร “การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ   
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)” 

ส านักงาน ก.พ. 
(สพข.) 

๘ ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ส านักงาน ก.พ. 
(สพข.) 

๙ การทดสอบทักษะดิจิทัล  
- การทดสอบ ITPE, ICDL , IC3 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
สวทช., ICDL Thailand,  

IC3 Digital Literacy Certification  
๑๐ ผลงานหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น 

ของมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา 
กรมศุลกากร 

๑๑ ผลงานหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น 
ของมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา 

กรมชลประทาน 

 
หมายเหตุ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 


