การเตรียมกําลังคนคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุ
คมสัน จํารูญพงษ
รองเลขาธิการสํานักเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักเศรษฐกิจการเกษตร
องคกรที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ตามเปาหมายที่ กํ าหนดไว นอกจากวิ สั ย ทั ศ นที่ ชั ดเจน สอดคลอง
กับนโยบายขององคกร และมี แผนการดํ าเนินการที่ ชัดเจนแลว ป' จจั ยที่ สําคั ญต) อการบรรลุ เปาหมายที่ กํา หนด
คือ ทรัพยากรมนุษย (Human Resources) ในป'จจุบันถือเป=นทรัพยากรที่สําคัญ ซึ่งบางครั้งเรียกว)าเป=นทุนมนุษย
(Human Capital) ซึ่งเป=นป'จจัยที่มีส)วนสําคัญในการผลักดันใหองคกรสามารถดําเนินการไดอย)างมีประสิทธิภาพ
และเป=นกําลังสํ าคัญในการขับเคลื่ อนองคกรไปสู) เปาหมายที่กําหนด องคกรต) าง ๆ จึง ตองใหความสํ าคัญ และ
ตระหนักถึงการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยอย)างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการคนเก)งและดีที่มีอยู)ในองคกร
สิ่งที่ทาทายสําหรับองคกรในป'จจุบัน คือ การออกแบบระบบการบริหารจัดการคนเก)งเพื่อสรรหา พัฒนาและรักษา
คนเก)งในองคกรไวเพื่อการทํางานในป'จจุบันและอนาคต
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) มีหนาที่รับผิดชอบในการศึกษาและวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตรประเทศ วิเคราะหสถานการณสินคาเกษตรที่สําคัญ เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาการเกษตร
ของประเทศต) อ ผู บริ ห ารระดั บ สู ง ซึ่ ง ตองดํ า เนิ น การอย) า งรอบคอบและทั น กั บ สถานการณที่ เ ปลี่ ย นแปลง
อย)างต)อเนื่อง ตลอดจนป'จจัยต)าง ๆ จากทั้งภายในและต)างประเทศที่จะส)งผลกระทบต)อภาคการเกษตร อาทิ
การใชทรั พ ยากรที่ ดิน ความเสื่ อ มโทรมของดิ น การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ ท วี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น
การแข)งขันดานการคากับประเทศต)างๆ ทั้งในอาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆ โดยมีเปาหมายเพื่อใหภาคการเกษตร
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใตวิสัยทัศน “องคกรชี้นําการพัฒนาการเกษตรของประเทศ” โดยการ
ขับเคลื่อนองคกรดวยกลุ)มกําลังคนคุณภาพที่มีความเป=นนักบริหารงานเศรษฐกิจการเกษตรแบบมืออาชีพ สามารถ
เสนอและแปลงนโยบายไปสู)ก ารปฏิบัติไดอย)างมีประสิ ทธิภ าพ ที่ตองใชความรูแบบสหวิท ยาการ อาทิ ความรู
ดานเศรษฐศาสตร สถิติ องคความรูดานการวางแผนกลยุทธ ดานสารสนเทศการเกษตร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และสิ่งแวดลอมของไทยและของโลก ความรูดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การติดตามและประเมินผล รวมทั้ง
กฎหมายที่ เ กี่ ย วของกั บ การคาระหว) า งประเทศ ตลอดจนอนุ สั ญ ญาต) า ง ๆ นอกจากนี้ ยั ง ตองมี ค วามรู
ในลักษณะเฉพาะของสินคาเกษตรเป=นรายสินคา
กําลังคน ... วิกฤติเพื่อโอกาส
ดวยบทบาทภารกิจขางตน สศก.จึงตองใชทั้งศาสตรและศิลปSในการดําเนินงาน อัตรากําลังประเภท
ขาราชการของหน)วยงาน จํานวน 599 คน จึงประกอบดวยสายงานบริหาร สายงานดานวิชาการและสายงานต)าง ๆ
จํานวนมากถึง 21 สายงาน อาทิ เศรษฐกร นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักวิชาการสถิติ นักวิชาการคอมพิวเตอร

ที่ ต องไดรั บ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะ ความรู ความสามารถในสายงานของแต) ล ะตํ า แหน) ง และหนาที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
นับไดว)าเป=นวิกฤติหนึ่งที่ป'ญหางานตองเผชิญภายใตขอจํากัดดานงบประมาณในการพัฒนาและขอจํากัดดานเวลา
ที่จะเขารับการพัฒนาของบุคลากรในหน)วยงาน นอกจากนี้ วิกฤติที่ส)งผลกระทบต)อ สศก. เป=นอย)างมาก คือ การที่
ผูที่ดํารงตําแหน)งสําคัญ ๆ ไม)ว)าจะเป=นนักบริหารทั้งระดับตน-ระดับสูง และผูอํานวยการระดับสูง ตลอดจนประเภท
วิชาการในสายงานหลัก อาทิ เศรษฐกร นักวิเคราะหนโยบายและแผน และนักวิชาการสถิติ ซึ่งจะเกษียณอายุในช)วง
10 ป[ขางหนา จํานวนมากและเกษียณอายุในระยะเวลาที่ใกลเคียงกัน แต)ภายใตวิกฤติดังกล)าว ก็ยังเป=นการทําให
สศก. ไดมีโอกาสตรวจสอบกําลังคนของหน)วยงานและแสวงหาวิธีการใหม)ๆ เพื่อนํามาแกหรือผ)อนคลายวิกฤติที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต จึงนับไดว)าวิกฤติครั้งนี้ก)อใหเกิดโอกาสไดอีกนัยหนึ่ง
ถอดเกร็ดความรู ... สู%ความทาทายของ สศก.
จากการศึกษาองคกร ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ชั้นนําทั้งในระดับประเทศ และต)างประเทศ เห็นว)าการนํา
กระบวนการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ (Talent Management) เป=นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล
จะทําใหหน)วยงานซึ่งรวมถึง สศก. ไดกําลังคนที่มีจํากัดเป=นคนคุณภาพที่ทั้งเก)งและดี เหมาะสมกับตําแหน)งตามที่หน)วยงาน
ตองการภายใตวิ ก ฤต ซึ่ ง นอกจากจะช) วยลดผลกระทบจากการเปลี่ย นผ) า นของอั ตรากํ า ลั งสํ า คั ญที่ จะมี ผลต) อ
หน)วยงานในอนาคตแลว ยังจะส)งผลใหการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนนโยบาย ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของ
ประเทศภายใตบทบาทภารกิจของ สศก.ดําเนินการไดอย)างมีประสิทธิภาพ
มารูจักกับ Talent Management
การบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ (Talent Management) เป=นการออกแบบการจัดการเพื่อสราง
กลุ)มคนเก)ง และส)งต)อสู)ตําแหน)งงานสําคัญต)าง ๆ ในองคกร เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในป'จจุบันและเตรียม
ความพรอมสํ า หรั บ อนาคต โดยมุ) ง เนนที่ก ารระบุ แ ละพัฒ นาทั กษะ ความสามารถของแต) ละบุคคล อันนํ า ไปสู)
ความสําเร็จในอนาคตของบุคลากรและองคกร โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้
กําหนดคุณลักษณะ
(Talent Model)

คัดเลือกกลุม% เป:าหมาย
(Selection Model)

การพัฒนา
(Development)

Talent Pool

รักษาไว
(Retention)

เรามารูจักกับกระบวนการต)าง ๆ กันนะครับ ว)ามีวิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการอย)างไร
การกําหนดคุณลักษณะ
การกําหนดคุณลักษณะ ผูกําหนดตองใชจินตนาการ หรือความคาดหวัง สรางตนแบบคนเก)ง โดยระบุ
ถึงคุณลักษณะของคนเก)งที่องคกรตองการ ซึ่งควรมีคุณลักษณะพื้นฐาน 4 ประการ คือ ความรู ทักษะ บุคลิกภาพ
และการปฏิสัมพันธ

การคัดเลือก
การคนหากํ า ลั ง คนคุ ณ ภาพที่ เ ก) ง และดี ต ามที่ กํ า หนดในแต) ล ะตํ า แหน) ง จะพิ จ ารณาจากผล
การปฏิบัติงาน (Performance) ดวยการประเมิน 180º หรือ 360º การประเมินศักยภาพของบุคคล (Potential)
ดวยการพิจารณาจากผลงานที่ไดรับมอบหมายซึ่งเป=นงานที่มีความยุ)งยากและขั้นตอนการปฏิบัติที่ซับซอน และ
การประเมินสมรรถนะ (Competency) พิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงาน
ของหน)วยงาน การประเมินอาจใชแบบทดสอบร)วมกับการสัมภาษณ หรือการมอบหมายงานใหรับผิดชอบ ทั้งนี้
หน)วยงานสามารถเลือกวิธีและเครื่องมือในการคัดเลือกใหเหมาะสมกับกลุ)มกําลังคนคุณภาพที่จะทําการคัดเลือก
การพัฒนา
หน)วยงานสามารถวางแผนการพั ฒนาไดอย)า งหลากหลาย อาทิ การมอบหมายงานใหรับผิดชอบ
การไดรับการสอนงาน การเขารับการอบรมหลักสูตรต)างๆ การเรียนรูงานจากผูบริหารระดับสูง ทั้งนี้ ขึ้นอยู)กับผล
การประเมินในขั้นตอนของการคัดเลือกและเสนทางความกาวหนาของตําแหน)งเปาหมายที่หน)วยงานตองการเตรียม
กําลังคนคุณภาพไปสู)ตําแหน)งดังกล)าว โดยหน)วยงานทําเป=นแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
การรักษาไว
จากการศึ กษาแนวทางการบริ หารจั ดการกํ าลั งคนคุณภาพ จะพบว) าการรั กษากํ าลังคนคุณภาพใหอยู)
และผู กพั นกับองคการเป= นความทาทายของหน)วยงาน กล)าวคื อ ถาหน) วยงานสามารถรั กษากํ าลั งคนคุณภาพไดไม)
เพียงแต)หน)วยงานจะมีคนเก)งแลว ยังเป=นตนแบบที่ดีใหกับบุคลากรในหน)วยงาน ในทางกลับกันหากไม)สามารถรักษา
กํ าลั งคนคุ ณภาพได นอกจากหน) วยงานจะสู ญเสียทั้ งงบประมาณและเวลาที่ ใชในการเตรี ยมกํ าลั งคนคุ ณภาพแลว
หน)วยงานยังจะสูญเสียคนเก)งดังกล)าวอีกดวย ดังนั้น การดําเนินการเพื่อการรักษากําลังคนคุณภาพใหอยู)และผูกพันกับ
หน)วยงานจําเป=นตองดําเนินการใหเหมาะสมกับกําลังคนคุ ณภาพ โดยอาจดําเนินการไดหลายวิธี อาทิ การใหรางวั ล
ตอบแทนจากการรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายเป=นพิเศษโดยอาจไม)ใช)รูปแบบของตัวเงิน แต)เป=นการสนับสนุนให
เขารับการอบรมในหลักสูตรทั้งดานวิชาการและการบริหารในสถาบันชั้นนําทั้งในและต)างประเทศ การมอบหมายงานที่มี
ความทาทาย การใหโอกาสเขาสู)ตําแหน)งที่มีความสําคัญ
สรุปส%งทายกันหน%อยนะครับ
เมื่อพิจารณาจากแนวทางดังกล)าวจะเห็นไดว)าการบริหารกําลังคนคุณภาพจะเป=นประโยชนอย)างมาก
ต)อหน)วยงาน เพราะนอกจากหน)วยงานจะมีกําลังคนคุณภาพแลว ยังจะส)งผลใหบุคลากรในองคการมีแรงจูงใจที่จะ
พัฒนาตนเองเพื่อเป=นกลุ)มเปาหมายที่หน)วยงานจะคัดเลือกใหเป=นกําลังคนคุณภาพ และยังสามารถดึงดูดบุคลากร
ภายนอกใหเขามาในระบบและเป=นสมาชิกของหน)วยงาน นอกจากนี้ ระบบการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพยังมี
ความยืดหยุ)นที่สามารถกําหนดวิธีการ เกณฑในการคัดเลือกที่สามารถเลือกใหเหมาะสมกับกลุ)มเปาหมาย และ
วัฒนธรรมของหน)วยงาน จึงสามารถนํามาปรับใชเพื่อลดผลกระทบต)อขอจํากัดดานกําลังคน ของหน)วยงานได

แต) อ ย) า งไรก็ดีแนวทางดัง กล) า วจะประสบความสําเร็ จไดอย)างมี ประสิ ทธิภ าพ ผู บริหารและผู บั งคับ บั ญชาของ
กําลังคนคุณภาพจะตองตระหนักถึงความสําคัญ ในการสนับสนุนใหกําลังคนคุณภาพไดรับโอกาสในการพัฒนา
ทักษะ ความรูความสามารถและโอกาสความกาวหนาในอาชี พ ตามศักยภาพของแต)ละบุคคล รวมทั้ง กําลังคน
คุณภาพเองก็จะตองมุ)งมั่นในการพัฒนาตนเอง และนําความรูที่มีอยู)มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดต)อองคกรต)อไป
และเพื่อใหกําลังคนคุณภาพของหน)วยงานมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นหน)วยงานควรสนับสนุนและเตรียมความพรอมใหกับ
บุคลากรในระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการใหสามารถเขาสู)ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ซึ่งเป=นโครงการ
ที่ห น) วยงานไดรั บความร) วมมือ และสนั บสนุนจากสํ า นั ก งาน ก.พ. ทั้ งนี้ หน) วยงานการเจาหนาที่ยังสามารถนํ า
คุ ณลั ก ษณะของกํ า ลั ง คนคุ ณภาพเป=น กรอบในการพิ จารณาคั ด เลื อ กบุ คคลภายนอกเขามาในระบบ จะทํ า ให
หน)วยงานมีกําลังคนคุณภาพในทุกกลุ)มอีกดวย

ปEญหาการบริหารงานบุคคลของส%วนราชการภูมิภาค กรณี จังหวัดอุดรธานี
นายชยาวุธ จันทร
ผู!ว"าราชการจังหวัดอุดรธานี
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. ภาพรวมของการบริหารงานส%วนราชการภูมิภาค กับบทบาทหนาที่ของผูว%าราชการจังหวัด
ประเทศไทยแบ) ง การปกครองออกเป= น 3 ประเภท ประกอบดวย 1) ราชการส) ว นกลางตาม
หลักการรวมอํานาจ (Centralization) 2) ราชการส)วนภูมิภาคตามหลักการแบ)งอํานาจ (Deconcentration) และ
3) ราชการส)วนทองถิ่นตามหลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
สําหรับราชการส)วนภูมิภาค (Provincial Administration) คือ การที่ราชการบริหารส)วนกลาง
ไดมอบอํานาจหนาที่ในกิจการบางอย)างไปใหแก)ราชการบริหารส)วนภูมิภาคไปปฏิบัติแทน โดยมีอํานาจตัดสินใจใน
ขอบเขตที่จํากัดบางอย)างตามที่ราชการบริหารส)วนกลางจะมอบให โดยจังหวัดใหมีผูว)าราชการจังหวัดซึ่งสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เป=นผูบริหารสูงสุดของจังหวัด และใหมีอํานาจหนาที่ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบบริ
หาราชการแผ)นดิน 2534 มาตรา 57 ใหผูว)าราชการจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
1. บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรี
สั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
3. บริ หารราชการตามคําแนะนําและคําชี้ แจงของผู ตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไม)ขั ดต) อ
กฎหมาย ระเบี ย บ ขอบั ง คั บ หรื อ คํ า สั่ ง ของกระทรวง ทบวง กรม มติ ข องคณะรั ฐมนตรี หรื อ การสั่ ง การของ
นายกรัฐมนตรี
4. กํากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช)ราชการส)วนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจําอยู)ในจังหวัด
นั้น ยกเวนขาราชการทหาร ขาราชการฝsายตุลาการ ขาราชการฝsายอัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ขาราชการในสํานักการงานตรวจเงินแผ)นดิน และขาราชการครู ใหปฏิบัติราชการใหเป=นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือ
ยับยั้งการกระทําใด ๆ ของขาราชการในจังหวัดที่ขัดต)อกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง
กรม มติข องคณะรั ฐมนตรี หรือ การสั่ง การของนายกรั ฐมนตรี ไวชั่วคราวแลวรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่
เกี่ยวของ
5.
ประสานงานและร) ว มมื อ กั บ ขาราชการทหาร ขาราชการฝs า ยตุ ล าการ ขาราชการ
ฝsายอัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผ)นดิน และขาราชการครู ผูตรวจ
ราชการและหัวหนาส)วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือปองป'ดภัยพิบัติสาธารณะ

6. เสนองบประมาณต)อกระทรวงที่เกี่ยวของตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และรายงานให
กระทรวงมหาดไทยทราบ
7. ควบคุมดูแลการบริหารราชการส)วนทองถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
8. กํากับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ใหมีอํานาจทํา
รายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต)อรัฐมนตรีเจาสังกัด
องคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
9. บรรจุ แต)งตั้ง ใหบําเหน็จ และลงโทษขาราชการในส)วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และ
ตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย
อาจกล)าวไดว)า โครงสรางและกลไกการบริหารราชการส)วนภูมิภาคมีความสําคัญอย)างยิ่งต)อการ
บริหารราชการแผ)นดิน และจากการที่จังหวัดจะตองปฏิบัติงานตามที่ราชการส)วนกลางมอบหมายจากหลากหลาย
กระทรวง ทบวง กรม กับจะตองรับคําสั่งจากรัฐบาลโดยตรง ทําใหการบริหารราชการของจังหวัดมีความซับซอนทั้ง
ในเชิงกลไก โครงสรางอํานาจ และความหลากหลายดานบุคลากร ซึ่งเป=นความ ทาทายอย)างยิ่งต)อความสามารถใน
การเชื่อมโยงและบู รณการการทํา งานระหว)า งภาคส)วนต) างๆ ในพื้นที่ใหสามารถตอบสนองต)อนโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตรของชาติ ระเบียบกฎหมาย และความตองการของประชาชน
2. การบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานีเป=นจังหวัดหนึ่งใน 76 จังหวัด มีประชากร 1,574,878 คน แบ)งเขตการปกครอง
เป= น 20 อํ า เภอ องคกรปกครองส) วนทองถิ่ น 181 แห) ง ขนาดพื้ นที่ 7,331,438 ไร) มู ลค) า ผลิ ตภั ณฑมวลรวม
103,742 ลานบาท จัดอยู)ในลําดับที่ 11 ของประเทศ ประชาชนมีรายไดเฉลี่ย 81,419 บาท/คน/ป[ จัดอยู)ในลําดับ
ที่ 50 ของประเทศ มี ส) วนราชการ หน) วยงานรั ฐวิ สาหกิ จ ที่ ป ระจํ า อยู) ใ นจั ง หวั ด โดยยั ง ไม) นับ รวมอํ า เภอที่ มี
นายอําเภอเป=นหัวหนาอีก 20 อําเภอ จํานวนทั้งสิ้น 328 ส)วนราชการ/หน)วยงาน แยกเป=น
1. ส)วนราชการส)วนกลางที่มีที่ตั้งสํานักงานในจังหวัด จํานวน 97 ส)วนราชการ อาทิ ตํารวจภูธร
จังหวัด สํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค 3 สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล สํานักงานโครงการชลประทาน สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เป=นตน
2. หน) ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ประจํ า จั ง หวั ด จํ า นวน 17 หน) ว ยงาน เช) น สํ า นั ก งานการไฟฟา
ส)วนภูมิภาคจังหวัด สํานักงานประปาอุดรธานี เป=นตน
3. ส)วนราชการส)วนภูมิภาค จํานวน 33 ส)วนราชการ อาทิ สํานักงานจังหวัด ที่ทําการปกครอง
จัง หวัด สํา นั กงานพาณิชยจังหวัด สํา นั กงานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่นคงมนุ ษ ยจั งหวั ด สํ านั ก งานสาธารณสุ ข
จั ง หวั ด สํ า นั กง านข นส) ง จั ง หวั ด เป= นตน ทั้ ง นี้ ยั ง มี อํ า เภ ออี ก 2 0 อํ า เภ อ ที่ เ ป= น ส) วนร า ชกา ร
ส)วนภูมิภาค ขึ้นการบังคั บบัญชากับที่ ทําการปกครองจังหวัดและผูว)าราชการจังหวัด ราชการส)วนภูมิภาคและ
บุคลากรที่สังกัดราชการส)วนภูมิภาคทั้ง 33 ส)วนราชการ และที่ว)าการอําเภออีก 20 อําเภอ ถือเป=นกลไกสําคัญของ
ผู ว) า ราชการจั ง หวั ด อุ ด รธานี ในการบริ ห ารราชการส) ว นภู มิ ภ าคใหสนองตอบต) อ นโยบายรั ฐ บาลและ

ความตองการของประชาชน ทั้งนี้ จากขอมูลของสํานักงานจังหวัดอุดรธานี ป[ 2558 พบว)า ขาราชการที่สังกั ด
ราชการส) วนภูมิ ภ าคจัง หวัดอุดรธานี มี จํา นวนทั้งสิ้น 5,305 คน ในจํ านวนนี้ ประกอบดวย ขาราชการจํ านวน
4,421 คน ลูกจางประจํา จํานวน 603 คน และพนักงานราชการ จํานวน 281 คน
4. องคกรปกครองส) ว นทองถิ่ น จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 181 แห) ง ประกอบดวย องคการบริ ห าร
ส)วนจังหวัด จํานวน 1 แห)ง เทศบาลนคร/เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล จํานวน 71 แห)ง และองคการบริหาร
ส)วนตําบล จํานวน 109 แห)ง มีจํานวนบุคลากร จํานวนทั้งสิ้น 6,425 คน ในจํานวนนี้ประกอบดวย ขาราชการ
จํานวน 3,156 คน ลูกจางประจํา จํานวน 450 คน และพนักงานจาง จํานวน 2,819 คน
โครงสร ้างด ้านบุคลากรของจังหวัด (อุดรธานี)
กับราชการส่วนภูมภ
ิ าค กับความซับซ ้อนด ้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
องค์กรทีปรึกษา
กรอ.

ผวจ.
/รอง ผวจ.

กบจ.

ส่วนกลาง
ประจําจ ังหว ัด
( 97)

ร ัฐวิสาหกิจ
(17)

ส่วนภูมภ
ิ าค
(33)

อําเภอ
(20)

ตําบล (155)

หมูบ
่ า้ น
(1,880)

ขรก.4,421 คน
ลจ.603 คน
พนง.รก. 281 คน

อปท.
(181)

อบจ.
(1)

ทน./ทม./
ทต. (71)

อบต. (109)

ขรก. 3,156 คน
ลจ.450 คน
พนง.จ ้าง
2,819 คน

จากภาพโครงสรางดานบุคลากรของจังหวัดอุดรธานีดังกล)าว แสดงใหเห็นว)าการบริหารราชการ
ของจังหวัดที่มีราชการส)วนภูมิภาคเป=นกลไกสําคัญ โดยอํานาจการบริหารงานเป=นอํานาจของผูว)าราชการจังหวัด
โดยตรง ส)วนราชการประเภทอื่นทําหนาที่เป=นผูประสานงานและ/หรือกํากับใหการบริหารงานเป=นไปตามระเบียบ
กฎหมาย อย)างไรก็ตามอํานาจดานการบริหารงานบุคคลราชการส)วนภูมิภาคของผูว)าราชการจังหวัดจะมีเฉพาะ
ขาราชการตั้ ง แต) ร ะดั บชํ า นาญการพิ เศษลงไปเท) านั้ น ส) วนหัวหนาส) วนราชการ นายอํ าเภอ และผูที่มีตํา แหน) ง
ประเภทบริหาร ประเภทอํ านวยการ และประเภทวิชาการระดั บเชี่ยวชาญขึ้นไปยัง คงเป= นอํ านาจของราชการ
ส) วนกลาง แมกระนั้ นราชการส) วนกลางก็ ส ามารถแต) ง ตั้ ง โยกยายขาราชการทุ ก ระดั บ ภายในจั ง หวั ด ที่ สัง กั ด
กระทรวง ทบวง กรม ไดตลอดเวลา โดยไม)จําเป=นตองแจง แมจังหวัดจะไดลงทุนดานการพัฒนาบุคลากรเหล)านั้น
ไปเพื่อตอบสนองต)อทิศทางการพัฒนาจังหวัดไวแลวก็ตามที

3. ปEญหาและผลกระทบดานการบริหารงานบุคคลส%วนราชการภูมิภาค
ความหลากหลายดานบุคลากรในจั งหวัดที่มีที่มาจากการมี สัง กัดในส)วนกลางจากหลากหลาย
กระทรวง ทบวง กรมทั้งที่สังกัดราชการส)วนภูมิภาค และที่สังกัดราชการส)วนกลางที่มีที่ตั้งสํานักงานประจําอยู)ใน
จั ง หวั ด ทํ า ใหบุ ค ลากรในจั ง หวั ด มี ค วามแตกต) า งหลากหลายในเรื่ อ งของทั ศ นคติ แนวคิ ด และค) า นิ ย มใน
การทํา งานในเชิ ง การบู ร ณาการ โดยยึ ดพื้ นที่ (Area Base) เป= นตั วตั้ ง จึ งอาจสรุ ปป' ญหาอุ ป สรรคดาน
การบริหารงานบุคคลในจังหวัด ไดดังนี้
• ขาราชการในจั ง หวั ด มาจากหลากหลายกระทรวง กรม ส) ง ผลใหขาดเอกภาพ จั ง หวั ด
มีบทบาทนอยในการบริหารงานบุคคล
• ขาดกลไกหลั กรั บผิ ดชอบการบริ หารงานบุ ค คลของจั ง หวั ด แมจะมี อ.ก.พ.สามัญ จั ง หวั ด
ก็มีอํานาจหนาที่เพียงเฉพาะดานการดําเนินการวินัย กับขาราชการผูกระทําผิดวินัยรายแรง และไดมีการสอบสวน
ตาม กฎ. ก.พ.ว) า ดวยการดํ า เนิ นการทางวิ นัยมาแลว อ.ก.พ.จั ง หวั ด ยั ง ไม) มี อํ า นาจที่ จะไปปรั บปรุ ง ตํ า แหน) ง
เปลี่ยนแปลง โยกยายขาราชการใดๆ เพื่อที่จะตอบสนองต)อทิศทางตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดได
• การกําหนดระบบการคัดเลือกผูบริหารระดับสูงของจังหวัดเป=นระบบปxด ไม)เปxดโอกาสใหคน
นอกกระทรวงมหาดไทย ที่มีความสามารถเขามาบริหารงาน ซึ่งเป=นประเด็นสําคัญ เนื่องจากสถานการณทางดาน
การพัฒนาในป'จจุบันมีความหลากหลาย ในขณะที่แต)ละจังหวัดมีสภาพป'ญหา และ อัตลักษณจุดเด)นที่แตกต)างกัน
จึงสมควรที่การกําหนดใหผู ดํารงตํ าแหน)ง ผูบริหารในแต)ละจัง หวัด จํ าเป=นตองขึ้นกับความจําเป= นและตําแหน) ง
ทางการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดนั้นๆ เช)น จังหวัดท)องเที่ยว เช)น ภูเก็ต อาจจําเป=นตองเปxดโอกาสใหผูที่
จะไปเป=นผูบริหาร มีทักษะความชํา นาญในเรื่องของการท)องเที่ยว เป= นตน การจํ ากัดจํานวนคนที่ จะไดรับการ
แต)งตั้งใหอยู)เฉพาะในกระทรวงใด กระทรวงหนึ่ง จึงเป=นการปxดโอกาสใหเกิดตัวเลือกสําหรับการแต)งตั้งไปดวย
• ยังไม)มีระบบหรือช)องทางพิเศษสําหรับขาราชการหรือบุคลากรที่มีความรูความสามารถพิเศษ
ใหไปปฏิบัติงานในจังหวัดเพื่อผลักดันใหพันธกิจของจังหวัดบรรลุผลสัมฤทธิ์ เช)น ผูว)าราชการจังหวัดไม)สามารถ
กําหนดทีมบริหารจังหวัด หรือทีมยุทธศาสตรไดโดยตรง
จากสภาพป'ญหาและขอจํากัดดังกล)าว มีแนวโนมส)งผลกระทบต)อภาพรวมดานประสิทธิภาพใน
การพัฒนาประเทศ และการกระจายความเจริญและคุณภาพชีวิตที่ดีใหแก)ประชาชน ในดานต)างๆ ดังนี้
• การบริ ห ารราชการส) วนภู มิ ภ าคของไทยขาดประสิท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ดการ ส) ง ผลให
สิ้นเปลืองงบประมาณ โดยเฉพาะอย)างยิ่งในป'จจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความกาวหนาทันสมัย และราคาถูก
แต)พบว)าการประยุกตใชระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศต)างๆ มาช)วยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยังมี
นอยอยู) ขาราชการเป=นจํานวนมาก ยังคงใชวิธีการทํางานแบบเดิมๆ ยกตัวอย)างเช)น การรับส)งหนังสือยังเป=นระบบ

สารบัญแบบเดิม ยังขาดการประยุกตใช ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิคส หรือในกรณีการประชุมยังคงเนนเอกสาร
ขาดการประยุกตใชเทคโนโลยี เพื่อใหเป=นการทํางานแบบลดการใชกระดาษ หรือ Paperless เป=นตน
• การบริ ห ารราชการส) วนภู มิ ภ าคขาดทิ ศทางที่ ชัดเจน เกิ ดความสั บสนของขาราชการและ
ผูปฏิบัติงานที่ทํางานในส)วนภูมิภาค ที่ตองรับทั้งคําสั่งจากราชการส)วนภูมิภาค และราชการส)วนกลาง ซึ่งบางครั้งไม)
สอดคลองกันหลายๆ มิติ ทั้งในเรื่องเวลา ขั้นตอนการทํางาน และเปาหมาย
• การเร)งรัดปรับปรุงระบบการทํางานของส)วนราชการมากเกินไปส)งผลให ขาราชการทํางาน
หนัก แต)ไดผลงานนอย เนื่องจากสูญเสียเวลาไปกับภาระงานทางดานธุรการและการประชุม
• การบริหารราชการส)วนภูมิภ าคเป=นการสนองต)อหน)วยงานมากกว)าสนองต)อประชาชน ซึ่ ง
เป=นไปตามธรรมชาติของลักษณะของการจัดระบบอํานาจแบบรวมศูนย (Centralization)
4. แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูนําที่ประสบความสําเร็จ จะมีความสามารถดานการบริหารงานบุคคลใน 2 เรื่อง ไดแก)
• ความสามารถในการสรางขีดสมรรถนะ (Competency) ใหแก)บุคลากรเพื่อตอบสนองต)อ
ความสําเร็จขององคกร เพราะยิ่งบุคลากรมีสมรรถนะสูงมากขึ้นเท)าใด ความสําเร็จขององคกรยิ่งสูงขึ้นตามเท)านั้น
• สรางความจงรักภักดีใหเกิดขึ้นแก)บุคลากรขององคกร (Loyalty) ยิ่งบุคลากรมีความจงรักภักดี
ต)อองคกรมากเท)าใด ยิ่งมีความซื่อสัตยและมีความทุ)มเทเพื่อความสําเร็จขององคกรมากเท)านั้น ซึ่ง Loyalty จะ
เกิดขึ้นไดก็ดวยระบบคุณธรรม (Merit System)
ดังนั้น ประเด็นสําคัญดานป'ญหาและความเสี่ยงในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลขององคกร ก็
คือ โอกาสที่ทําใหเกิดความสูญเปล)าหรือไม)คุมค)าทางดานการพัฒนาสมรรถนะ(Competency)
และความ
จงรักภักดี (Royalty) ของบุคลากรในองคกร เป=นโอกาสจะที่ทําใหองคกรประสบความลมเหลวไดมากที่สุด คือ
• องคกรขาดคนเก) ง หรื อไม) สามารถรั กษาคนเก)งไวได ส) งผลกระทบต)อ ความสามารถในการ
แข) ง ขั นขององคกร ซึ่ ง ถื อ เป=นประเด็นดานสมรรถนะ (Competency) ที่ ปรากฏใหเห็ นอยู) เป= นประจํา เช) น
เจาหนาที่ไม)แม)นระเบียบกฎหมาย/ ขาดองคความรู หรือมีความรูประสบการณไม)เพียงพอในงานที่รับผิดชอบ /ขาด
องคความรูในการประยุกตใชเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อช)วยพัฒนางาน ส)งผลกระทบต)อทั้งองคกร และ
ประชาชน เป= นเหตุ ใหผู บั งคั บบั ญชาและส) วนราชการถู ก ฟองรองดํ า เนิ นคดี เป= นจํ า นวนมาก เช) น การจั ดสอบ
คัดเลือกบุคลากรโดยไม)ถูกระเบียบ พิมพคําสั่งหรือประทับตราใหผูบังคับบัญชาเป=นปฏิบัติราชการแทน ทั้งที่
กฎหมายไม)ไดใหผูบังคับบัญชามอบอํานาจใหระดับรองหัวหนาส)วนราชการ เป=นตน
• องคกรขาดคนดีหรือไม)สามารถสรางหรือรักษาคนดีเอาไวได นํามาซึ่งความเสี่ยงดาน ป'ญหา
การทุจริต การกระทําผิดวินัย แตกความสามัคคี เกี่ยงงาน ไม)มีความรับผิดชอบ ขาดความมุ)งมั่น ขาดการบริการที่ดี
ซึ่งถือเป=นประเด็นในเรื่องความจงรักภักดีต)อองคกร (Royalty) ซึ่งป'ญหาส)วนหนึ่งมาจากการขาดความพึงพอใจต)อ
สภาพแวดลอมขององคกร การขาดความผาสุกในการทํางาน ขาดระบบที่สรางความโปร)งใสเพื่อความซื่อสัตยสุจริต

การขาดอุดมการณและความมุ)งมั่นเพื่อความสําเร็จขององคกร ส)งผลกระทบ เช)น การลาออกจากงาน บุคลากรมี
ป'ญหาดานสุขภาพ การขอยาย ป'ญหาความขัดแยงในองคกร การทุจริตคอรัปชั่น การกระทําผิดวินัย เป=นตน
5. บทสรุป
การบริหารราชการส)วนภูมิภาคถือเป=นกลไกสําคัญของประเทศ หากมีการจัดกลไกใหมีเอกภาพใน
การทํางานและสรางระบบการบริหารงานบุคคลที่เขมแข็ง เพิ่มอํานาจใหผูว)าราชการจังหวัด ไปพรอมๆ กับการเปxด
โอกาสใหมีตัวเลือกในการแต)งตั้งผูบริหารจากกระทรวงอื่น รวมทั้งใหความสําคัญกับการสรางระบบการพัฒนา
บุคลากรที่เขมแข็ง และใชระบบคุณธรรมอย)างถวนทั่ว จะทําใหการทํางานสามารถตอบสนองต)อนโยบายรัฐบาล
และราชการส)วนกลาง และการแกไขป'ญหาของประชาชนไดอย)างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มอัตราเร)งในการพัฒนา
ประเทศใหกาวสู)ความเป=นประเทศที่พัฒนาแลวไดเร็วยิ่งขึ้น

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยOดานสุขภาพแบบบูรณาการ
(Integrated Human Resource Management in Health)

ชิโนรส ลี้สวัสดิ์
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต

สภาพปEญหา
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพในประเทศไทย ซึ่งส)วนใหญ)ของบุคลากรอยู)ในภาคส)วนของ
กระทรวงสาธารณสุข ประสบกับป'ญหามาตลอด ตั้งแต)อดีตจนถึงป'จจุบัน ทั้งในดานการวางแผน การบริหารจัดการ
ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ป'ญ หาทรั พ ยากรมนุ ษ ยดานสุ ขภาพที่ เกิ ดขึ้ นมานานและต) อเนื่ อง คื อการขาดแคลนบุ คลากรในหลาย
วิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพแพทยและพยาบาล โดยเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรแลวจะพบว)าแพทยและพยาบาล
ยังคงมีนอยกว)าที่ควรจะเป=น การขาดแคลนทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพเกิดจากการที่กําลังการผลิตไม)เพียงพอต)อ
ความตองการบุคลากรดานสุขภาพเพื่อใหเกิดบริการสุขภาพที่ดีและมีมาตรฐาน ร)วมกับการที่มีภาวะสมองไหลของ
บุคลากรดานสุขภาพจากภาครัฐไปสู)ภาคเอกชนที่ใหเงินเดือนและค)าตอบแทนที่สูงกว)า นอกจากนั้นการกระจายตัว
ของบุคลากรดานสุขภาพก็ยังกระจุกตัวอยู)ในเขตเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ทําใหป'ญหาการขาดแคลน
บุคลากรดานสุขภาพในเขตชนบทรุนแรงมากขึ้น
ป'ญหาดังกล)าวเป=นป'ญหาที่ทาทายระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย ที่ยังอยู)ในระหว)างการปฏิรูป
ภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ว)าจะสามารถพัฒนาบริการดานสุขภาพใหมีความกาวหนาและมีคุณภาพ
มากขึ้นกว)าในป'จจุบันไดอย)างไร ในภาวะที่ประเทศไทยกําลังเขาสู)สังคมสูงอายุ ซึ่งคาดว)าประเทศไทยจะเป=นสังคม
สูงอายุเต็มตัวใน 15 ป[ขางหนา (ค.ศ. 2030)

นอกจากนี้ นโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมหลายดาน ยังมีผลกระทบต)อการบริหารจัดการทรัพ ยากร
มนุษยดานสุขภาพ ทั้งการเป=นประเทศรายไดปานกลางที่ทําใหมีงบประมาณดานสุขภาพไม)เพียงพอต)อการพัฒนา
ในรูปแบบรัฐสวัสดิการที่คาดหวัง การเขาสู)ประชาคมอาเซียนที่ทําใหบริการสุขภาพภาคเอกชนขยายตัวมากขึ้น
การกาวไปสู)สังคมดิจิตอลที่ทําใหประชาชนคาดหวังการใหบริการสุขภาพที่ตองใชเทคโนโลยีทางการแพทยในระดับ
ที่สูง
การแกไขป'ญหาทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพจึงตองใชการแกไขป'ญหาแบบบูรณาการ โดยตองมีทั้งการบูร
ณาการภายในกระทรวงสาธารณสุขเอง ระหว)างสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับกรมทุกกรม และการบูร
ณาการภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ระหว)างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวของรวมถึงภาคเอกชน
โดยผูมีส)วนไดส)วนเสียที่สําคัญ ไดแก) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน กระทรวงการการคลัง และ
กระทรวงศึกษาธิการ
การแกไขป'ญหาดังกล)าวตองสรางความเขมแข็งใหกับหน)วยงานในกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบดาน
ยุทธศาสตร ดานการผลิตและพัฒนาบุคลากร ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยตองมีผูบริหารทรัพยากรมนุษย
ระดับสูง ที่มีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถสรางความสัมพันธระหว)างหน)วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
สาธารณสุ ข เพื่ อ ใหกระทรวงสาธารณสุ ข มี ท รั พ ยากรมนุ ษ ยที่ เ พี ยงพอในเชิ ง ปริ มาณและสามารถดํ า รงไวซึ่ ง
ทรัพยากรมนุษยที่ไดรับการพัฒนา มีคุณภาพ เพื่อนําไปสู)การใหบริการดานสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานแก)
ประชาชนชาวไทย
ปEญหาที่สําคัญในอดีตและปEจจุบัน
1. ป'ญหาการขาดแคลนบุคลากร กระทรวงสาธารณสุขมีป'ญหาการขาดแคลนแพทยและพยาบาลทั้งใน
พื้นที่เขตเมืองและชนบทตั้งแต)อดีตจนถึงป'จจุบัน โดยมีการกําหนดใหแพทยและพยาบาลจบใหม)ไปทํางานในพื้นที่
ชนบทซึ่งเรียกว)าไปใชทุน หากไม)ไปจะตองชดใชเงินใหรัฐโดยแพทยจะตองใชเงินชดเชย 400,000 บาท การใชทุน
ดังกล)าวเริ่มมาตั้งแต)ป[ พ.ศ. 2519 โดยไม)มีการปรับเปลี่ยนตามสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหป'จจุบันมี
แพทยลาออกก)อนครบกําหนดใชทุน 3 ป[เป=นจํานวนมาก นอกจากนี้แพทยที่ใชทุนหมดแลวมักขอยายหรือลาออก
เพื่ อ มาทํ า งานในเขตเมื อ งโดยเฉพาะในกรุ ง เทพมหานคร ทํ า ใหการขาดแคลนแพทยในชนบทยั ง เป= นป' ญ หา
สาธารณสุขที่สําคัญอยู)ในป'จจุบัน

นอกจากป'ญหาการขาดแคลนแพทยในชนบท กระทรวงสาธารณสุขยังขาดแคลนแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน เช)น แพทยระบาดวิทยา จิตแพทย ศัลยแพทย ฯลฯ จากการไดรับค)าตอบแทนที่แตกต)างกันทําใหแพทยนิยม
ไปเรียนในสาขาที่ไดรับค)าตอบแทนสูง ขณะเดียวกันแพทยผูเชี่ยวชาญในโรงพยาบาลขนาดใหญ)มีการลาออกไป
ทํางานในภาคเอกชนที่ใหค)าตอบแทนที่สูงกว)าภาครัฐมาก ทําใหป'ญหาการขาดแคลนแพทยในกระทรวงสาธารณสุข
มี ค วามรุ นแรงมากยิ่ ง ขึ้ น ป' ญ หาการขาดแคลนนี้ ยัง เกิ ดกั บ วิ ชาชี พ อื่ นๆ เช) น พยาบาล นั ก เทคนิ ค การแพทย
นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบําบัด นักวิจัยทางการแพทย เนื่องจากกําลังการผลิตไม)เพียงพอขณะที่ความตองการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนสูง ทําใหเกิดการลาออกไปสู)ภาคเอกชนและเกิดการขาดแคลนในภาครัฐในที่สุด
2. ป'ญหาดานการกําหนดยุทธศาสตรและการวางแผนทรัพยากรมนุษยในภาครัฐ การกําหนดยุทธศาสตร
และการวางแผนไม)สอดคลองกับสภาพการณในป'จจุบัน เนื่องจากเป=นการวางแผนที่ใชสภาพการณในอดีตประมาณ
ป[ พ.ศ. 2540 ที่ใหมีการลดหรือจํากัดจํานวนบุคลากรภาครัฐ แต)ในป[ พ.ศ. 2545 รัฐบาลไดกําหนดนโยบาย
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพถวนหนา ทํ า ใหจํ า นวนประชาชนมาใชบริ ก ารสาธารณสุ ข ในภาครั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น กว) า เท) า ตั ว
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เป=นคู)สัญญาหลักของสํานักงานประกันสุขภาพแห)งชาติมีภาระงาน
เพิ่มขึ้นมากจนตองขยายบริการและจางบุคลากรดานสุขภาพเพิ่มขึ้นโดยไม)มีอัตราบรรจุที่เพียงพอและเป=นภาระต)อ
เงินบํารุงของหน)วยงาน
3. ป'ญหาเชิงโครงสราง กระทรวงสาธารณสุขมีบุคลากรจํานวนมากกว)า 3 แสนรายและมีความหลากหลาย
ของวิชาชีพ แต)ขาดหน)วยงานดานยุทธศาสตร ขาดการวางแผนร)วมกับสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ซึ่งเป=น HR strategic partner ของกระทรวง สํานักนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุขยังเป=น
หน)วยงานย)อยในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทําใหขาดการมองภาพใหญ)ของกระทรวง ขณะที่กระทรวง
ขนาดใหญ)อื่นๆ เช)น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงพลังงาน หน)วยงานดานนโยบายและแผนจะเป=นหน)วยงานเทียบเท)ากรมและดูแลนโยบายและยุทธศาสตร
ในภาพรวมของกระทรวงไดดีกว)า

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของจากการเรียนรูในหลักสูตรการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และศักยภาพสูง (Talent Management)

การแกไขป'ญหาทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพแบบบูรณาการสามารถใชหลักการบริหารจัดการบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและศักยภาพสูงมาปรับใช เพื่อใหบริการดานสุขภาพที่เป=นเลิศแก)ประชาชน โดยมุ)งเนนที่การบริหาร
จัดการคนที่มีประสิทธิภาพสูง (high performance)และมีศักยภาพสูง (high potential) และมีพฤติกรรมค)านิยม
ที่สอดคลองกับค)านิยมร)วมขององคกรคือเป=นคนดีในองคกร ซึ่งมีหลักการสําคัญดังนี้
1. Talent Strategy มีการกําหนดยุทธศาสตรและการวางแผนดานทรัพยากรมนุษย มีการประเมิน
ประสิทธิภาพและศักยภาพของบุคลากร มีการจัดการดานประสิทธิภาพและเสนทางวิชาชีพที่ชัดเจน
2. Talent Mobility มีแผนกลยุทธในการแลกเปลี่ยนหรือเคลื่อนยายบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
ศั กยภาพสู ง เช)น แพทยหรื อนั กวิ จัยผู เชี่ ยวชาญ ทั้ ง ระหว) า งหน) วยงานรั ฐดวยกั นและระหว)า งหน) วยงานรั ฐกั บ
ภาคเอกชน มี ขอมูลบุ คลากรที่มีประสิ ทธิภ าพและศักยภาพสูงในต) างองคกรหรื อในต)างประเทศ มี ศูนยบริการ
สนับสนุนและแลกเปลี่ยนขอมูลการแลกเปลี่ยนหรือเคลื่อนยายบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูง
3. Talent Transformation มีการวางแผนและพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงเพื่อใหมี
ภาวะผูนําและสามารถกาวขึ้นมาเป=นผูนําองคกรไดในอนาคต (succession plan) มีการประเมินประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการทํางานโดยมีเปาหมายตัวชี้วัดจากแผนยุทธศาสตรขององคกร
4. Executive Rewards มีการประเมินประสิทธิภาพในรูปแบบของคณะกรรมการและพิจารณาให
ค)าตอบแทนเป=นรางวัลหากทํางานบรรลุเปาหมายที่วางไว
5. Workforce Rewards มีกลยุทธการใหรางวัลในภาพรวมขององคกรตามผลงานและประสิทธิภาพที่
เกิดขึ้น มีการประเมินงานและความสามารถในวิชาชีพเพื่อใหรางวัลหรือค)าตอบแทน
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขในมุมมองของผูศึกษา
1. การแกไขป'ญหาการขาดแคลนบุคลากรดานสุขภาพ จัดใหมีการวางแผนยุทธศาสตรกําลังคนดาน
สุขภาพแบบบูรณาการร)วมกันระหว)างกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเพื่อให
ไดแผนอัตรากําลังที่ชัดเจนและเป=นธรรมต)อประชาชนในทุกภูมิภาค ทั้งเขตเมืองและเขตชนบท
พัฒนาแหล)งการผลิตบุคลากรโดยร)วมมือระหว)างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อผลิต
บุคลากรดานสุขภาพเพิ่มขึ้นตามจํานวนความตองการของหน)วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

จั ดใหมี ก ารกระจายบุ ค ลากรดานสุ ข ภาพอย) า งเป= น ธรรมโดยจั ด ตั้ ง คณะกรรมการจั ด สรรกํ า ลั ง คนที่
ประกอบดวยหน) ว ยงานทั้ ง สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กองทั พ และกระทรวงอื่ น ๆ
ที่มีหน)วยงานที่ใหบริการดานสุขภาพ
การคงไวซึ่งทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพจัดใหมีสิ่งจูงใจ ทั้งสิ่งจูงใจภายในและสิ่งจูงใจภายนอก เช)นการ
จั ดบั ญ ชี เ งิ น เดื อ นวิ ชาชี พ ที่ เ หมาะสมและสอดคลองกั บ อั ตราค) า จางในภาคเอกชน การจั ดระบบการเลื่ อนขั้ น
เงินเดือนที่เป=นธรรม ไม)เหลื่อมล้ํากับขาราชการในสังกัดหน)วยงานนอก ก.พ. จัดใหระบบค)าตอบแทนที่เหมาะสม
และเป=นธรรมกับแต)ละวิชาชีพ มีสวัสดิการที่เหมาะสม สภาพความเป=นอยู)ที่มีคุณภาพ มีวัฒนธรรมองคกรที่ดี มี
ความรูความเขาใจในกลุ)มวัยที่แตกต)างกัน
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยจัดใหมีแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามความตองการของหน)วยงาน
โดยผูปฏิบัติงานมีส)วนร)วม
จัดใหมีการการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงที่สามารถจะพัฒนาและนํา
องคกรไปสู)การใหบริการ ดานสุขภาพที่เป=นเลิศ โดยอาจจัดใหมี talent mobility center เพื่อสนับสนุนใหมีการ
แลกเปลี่ยนหรือ เคลื่ อนยายทรั พ ยากรมนุษ ยที่มีประสิท ธิภาพและศักยภาพสู งระหว)างหน)วยงานทั้งภาครั ฐ กั บ
ภาครัฐและภาครัฐกับเอกชน
การปรับระบบการจางใหสอดคลองกับกลุ)มวัย คนรุ)นใหม)มักไม)ชอบทํางานประจําที่เดียว แต)ชอบทํางาน
แบบอิสระ (freelance) โรงพยาบาลอาจใชการจางแพทยผูเชี่ยวชาญที่เป=นผูประกอบวิชาชีพอิสระแทนการรับ
แพทยมาทํางานประจําเพื่อใหบริการผูปsวยเฉพาะดานหรือเฉพาะโรค
2. การแกไขป'ญหาเชิงยุทธศาสตรและการวางแผนทรัพยากรมนุษยโดยจัดใหมีการกําหนดยุทธศาสตรชาติ
ดานสุขภาพที่สอดคลองกับสภาพป'ญหาและเป=นป'จจุบัน จัดสรรกรอบอัตรากําลังตามสภาพความเป=นจริงของ
ระบบบริก ารสุ ขภาพโดยประสานกั บหน) วยงานที่เกี่ยวของ ทั้ง กระทรวงการคลัง สํานั กงบประมาณ สํานั กงาน
หลักประกันสุขภาพแห)งชาติ กระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหไดกรอบอัตรากําลังและตําแหน)งบรรจุ ที่เพียงพอต)อการ
ใหบริการประชาชนอย)างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
3. การแกไขป'ญหาเชิงโครงสรางจัดใหมีหน)วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนโยบายและยุทธศาสตรในภาพรวม
ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหเกิดการบริหารยุทธศาสตรในภาพรวมของกระทรวงและสามารถพัฒนาบุคลากร
ใหเป=นนักยุทธศาสตรระดับสูงได ร)วมกับการพัฒนาหน)วยงานที่ทําหนาที่บริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในระดับ

กระทรวงที่สามารถทํางานประสานกับสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดอย)างใกลชิดและพัฒนาไปเป=น
พันธมิตรเชิงยุทธศาสตรของกันและกัน (develop strategic partnership)
ปEญหาและอุปสรรค
ป'ญหาและอุปสรรคในการแกไขป'ญหาทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพคือวัฒนธรรมการทํางานของระบบรัฐ
ราชการไทยซึ่ ง มัก ทํา งานแบบแยกส)วน มีระบบคิดแบบไซโล ทํ าใหการบูรณาการเกิดไดยาก นอกจากนั้ นการ
แยกกั น ทํ า งานยั ง ทํ า ใหเกิ ดงานที่ ซ้ํ า ซอน ส) ง ผลใหงบประมาณไม) เ พี ย งพอในการใหบริ ก ารประชาชนอย) า งมี
ประสิทธิภาพ
เอกสารและการอางอิง
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/HiPPS/2558/Training%20and%20Development%20Roadmap/
Training_Roadmap_HRofficer/Strategic_Recruitment(1).pdf, คนหาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559

การพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน : ยุคเปลี่ยนผ%านจาก Baby Boomer
สู% Generation X และ Y
เพชรรัตน สินอวย
ผู!ช"วยปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
จากวิสัยทัศนของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน คือ เป=นองคกรนําในการบริหารจัดการยุทธศาสตรดาน
แรงงาน อํานวยการใหเกิดการทํางานเชิงบูรณาการอย)างมีประสิทธิภาพ โดยมีพันธกิจในการศึกษา วิเคราะห
จัดทําขอมูล เพื่อใชในการกําหนดนโยบาย และแผนปฏิบัติราชการ พัฒนายุทธศาสตรการบริหารงานของกระทรวง
กํากับ เร)งรัด ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการตรวจราชการ และรับเรื่องราว
รองทุกข พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ การต)างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย และส)งเสริม
การวิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาระบบค)าจาง รายได และงานดานแรงงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานไดแบ)งโครงสรางเพื่อรองรับวิสัยทัศนและพันธกิจ ดังนี้
1. ราชการบริหารส)วนกลาง ประกอบดวย สํานักบริหารกลาง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ การ
สื่อสาร สํานักตรวจและประเมินผล สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักประสานความร)วมมือระหว)างประเทศ
กลุ)มตรวจสอบภายใน กลุ)มพัฒนาระบบบริหาร และศูนยปฏิบัติการต)อตานการทุจริต
2. ราชการบริหารส)วนภูมิภาค โดยมีสํานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ
3. สํานักงานแรงงาน (สนร.) ไทยในต)างประเทศ จํานวน 14 แห)ง 13 ประเทศ คือ ซาอุดิอาระเบีย (กรุง
ริยาด) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (กรุงอาบูดาบี) ญี่ปุsน ฮ)องกง ไตหวัน(ไทเปและเกาสง) มาเลเซียสิงคโปร บรูไน
อิสราเอล(กรุงเทลอาวีฟ) สวิตเซอรแลนด (นครเจนีวา) เกาหลีใต (กรุงโซล) เยอรมนี
(กรุงเบอรลิน)
และ ลิเบีย (กรุงตริโปลี)
อัตรากําลังของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ณ พฤษภาคม 2559
ช%วงอายุ (ป`)
จํานวน (คน)
รอยละ
Generation
< 34

116

18.8

Generation Y

35-50

290

47.0

Generation X

51 ขึ้นไป

211

34.2

Baby Boomer

รวม

617

100

อายุเฉลี่ย 45 ป`

ขาราชการสายงานหลักที่ขาดแคลนของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สายงานหลั ก ที่ สํ า คั ญ ของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน คื อ สายงานนั ก วิ ช าการแรงงาน และ
นักวิเทศสัมพันธ ในสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักประสานความร)วมมือระหว)างประเทศ และสํานักงาน
แรงงานในต)างประเทศ ซึ่งป'จจุบันขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถและประสบการณที่จะสานต)อการ
ทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด เนื่องจากบุคลากรโอน ยาย หรือไดรับการแต)งตั้งใหไปดํารงตําแหน)งและประจําการ
ที่อื่น ประกอบกับขาราชการที่เกษียณอายุราชการไดรับการทดแทนดวยขาราชการระดับปฏิบัติการ ซึ่งขาราชการ
เหล)านี้ยังไม)ไดรับการพัฒนาที่พรอมรับมือกับภาวะงานที่มีมากมายในป'จจุบันและอนาคต
สภาพปEญหา HRD ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
1. การถ) า ยทอดความเชี่ ย วชาญในแต) ล ะสายงาน (Knowledge Transfer) ใหแก) เ พื่ อ นร) วมงานและ
ผูใตบังคับบัญชาใหมีความรูความเขาใจและความชํานาญในงานเพื่อสืบทอดแทนกันยังไม)มีประสิทธิภาพที่ดีพอ2.
ขาดการบริหารจัดการคนเก)งและคนดีที่มีประสิทธิภาพ (Talent Management) และการเตรียมพรอมขึ้นสู)
ตําแหน)งบริหาร (Succession Plan )
3. ไม)มี Training Roadmap ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพใน Career Path ไปสู)ตําแหน)งผูบริหาร
4. ขาดความต)อเนื่องในการพัฒนาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
5. บุคลากรดาน HRD ขาดโอกาสในการเรียนรูงานที่หลากหลายของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ทําใหไม)
เขาใจบทบาท หนาที่ และการดําเนินงานของหน)วยงานต)าง ๆ ดีพอ ซึ่งส)งผลต)อการวางแผน HRD ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อใหสอดคลองกับภาระงานที่เกิดขึ้นจริงในป'จจุบัน
ประเด็นความรู ประสบการณOที่ไดรับจากการฝfกอบรมที่นํามาใชเพื่อแกไขปEญหา
1. การบริหารทรัพยากรมนุษยOขององคOกร (Human Resource Management) เพื่อใหองคกรบรรลุวิสัยทัศน
พันธกิจ และยุทธศาสตรขององคกร ซึ่งจะตองมีกระบวนการตั้งแต) การวางแผนบุคลากรขององคกร (Workforce
Planning) การสรรหาคัดเลือกและบรรจุแต)งตั้ง (Recruitment & Selection) การเรียนรู อบรม และพัฒนา
(Learning & Development) การบริหารจัดการผลงาน (Performance Management)
การบริหารจัดการรางวัลจูงใจและผลตอบแทน (Reward Management) การบริหารจัดการเสนทางอาชีพ
เกี่ยวกับความสําเร็จของบุคลากรและองคกร (Career Management , Mobility and Succession)

ซึ่ ง การบริ ห ารจั ดการทรั พ ยากรมนุ ษ ยขององคกรจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากนอยเพี ยงไร ขึ้ น อยู) กั บ ผู นํ า
(Leader) และทีมงาน HRD ที่ตองมีการวิเคราะหช)องว)างของความสามารถ (Assess Capability GAP) ของ
บุคลากรขององคกร และดําเนินการพัฒ นาดวยวิธีก ารผสมผสานทั้ งการฝ‹กอบรมอย)า งเป=นทางการและไม) เป= น
ทางการ (Formal and Informal Training) เพื่อใหมีความรู ทักษะเฉพาะดานในการทํางาน (Technical Skill)
และทักษะทั่ว ๆ ไปเพื่อสนับสนุนการงาน (Soft-Skill) รวมทั้งการสอนงาน (Coaching)
และการเรียนรูผ)าน
ประสบการณในการทํางาน (On the Job Training) ในสัดส)วน 10 : 20 : 70 ตามลําดับ
2. การศึกษาดูงาน ณ บริษัทปูนซิเมนตOไทย จํากัด (มหาชน) ทําใหไดเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ ใน
การสรรหาคัดเลือกและบรรจุแต)งตั้ง (Recruitment & Selection) การเรียนรู อบรม และพัฒนา
(Learning & Development) การบริหารจัดการผลงาน (Performance Management) การบริหาจัดการ
รางวัลจูงใจและผลตอบแทน (Reward Management) และภาวะผูนํา (leadership) สําหรับบุคลากรที่จะ
เติบโตเป=นผูบริหารขององคกรในอนาคต โดย SCG ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรในสายงานต)าง ๆ อย)าง
ต)อเนื่อง และจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนาบุคลากรทุกป[อย)างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งการฝ‹กอบรมใน
ประเทศและต)างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ Top Ten ของโลก การสอนงาน (Coaching) และการ
เรียนรูผ)านประสบการทํางาน (On The Job Training) อย)างต)อเนื่องและสม่ําเสมอ
3. การทํางานเปhนทีม (Teamwork)
จากการศึกษาดูงานที่ Science Park อัมสเตอรดัม ราชอาณาจักร
เนเธอรแลนด ซึ่ ง Science Park แห) ง นี้ เป= นแหล) ง รวมของผู ประกอบการรุ) นใหม) หรือ ผู อยากจะไปเป= น
ผูประกอบการ หรือผูสนใจที่จะศึกษาคนควา คิดคนนวัตกรรมใหม) ๆ มาพบกันเพื่อทํางานร)วมกัน โดยภาครัฐให
การสนับสนุน เช)น นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานต)าง ๆ การใหกูยืมเงินลงทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ํา เป=นตน
การประยุกตOใชความรู ประสบการณO และขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
จากความรู ประสบการณที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนมุมมองกับวิทยากรและเพื่อน ๆ จากส)วนราชการอื่น ๆ
ไดขอเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงเพื่อแกไขป'ญหาการพัฒนาขาราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
จากยุค Baby Boomerสู) Generation X และ Y ดังนี้
1. สรางและพัฒนาความเชี่ยวชาญในสายงานสําคัญที่ขาดแคลน (Specialist) อย)างเร)งด)วน โดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน จําเป=นตองพัฒนาขาราชการในสายงานนักวิชาการแรงงาน ในสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
และสายงานวิเทศสัมพันธ ในสํานักประสานความร)วมมือระหว)างประเทศ และสํานักงานแรงงานไทยในต)างประเทศ
ใหความรูดานต)างประเทศในมิติแรงงานและการวิเคราะหในมิติเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น (Technic) จากเดิมสายงาน
นักวิชาการแรงงานจะชํานาญและเชี่ยวชาญการวิเคราะหสถานการณแรงงานของประเทศในมิติสังคมและความ
มั่นคง ดังนั้นจึงจําเป=นตองมีการฝ‹กอบรมเพิ่มเติมเฉพาะดานในระยะเร)งด)วนใหกับขาราชการสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร สํานักประสานความร)วมมือระหว)างประเทศ และสํานักงานแรงงานในต)างประเทศใหเป=น Technician
ที่มี Skill ดังกล)าว โดยการส)งขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเขารับการฝ‹กอบรมหลักสูตรระยะสั้นดาน
การต) างประเทศ ดานการวิ เ คราะหทางเศรษฐศาสตร การศึ กษาดู ง านและการแลกเปลี่ ยนประสบการณกั บ

หน)วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เช)น กรมการจัดหางาน ธนาคารแห)งประเทศไทย (BOT) สํานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั ง คมแห) ง ชาติ (สศช) รวมทั้ ง ผู บั ง คั บ บั ญ ชาในแต) ละระดั บจะตอง
มอบหมายงาน สอนงาน และใหคําปรึกษา (Coaching) ผูใตบังคับบัญชา โดยเฉพาะอย)างยิ่งขาราชการระดับ
ปฏิบัติงานอย)างใกลชิดและต)อเนื่อง มีการประเมินผลผูใตบังคับบัญชาเป=นระยะๆ เพื่อพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมี
ความรู ความเขาใจ และมีควาชํานาญในสายงานอย)างแทจริง
2. พัฒนา Talent Group ซึ่งเป=นขาราชการกลุ)มพิเศษ (Star) เหล)านี้เป=นการเฉพาะอย)างต)อเนื่องและ
เขมขน เพื่อกาวขึ้นสู)ตําแหน)งผูบริหารระดับตน – สูง ของ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานต)อไป โดยมีการ
ลงทุนในการฝ‹กอบรมขาราชการเหล)านี้เป=นพิเศษ มี Training Roadmap เฉพาะ ที่ แตกต)างจากขาราชการกลุ)ม
ทั่วไปตามสายงานปกติ และมีระยะเวลาการ promote สู)ตําแหน)งที่สูงขึ้นสั้นกว)าขาราชการกลุ)มปกติทั่วไป โดยมี
การจัดทํา Careen Path และ Succession Plan ของกลุ)มขาราชการที่เป=น Talent เป=นการเฉพาะ มีการติดตาม
และประเมินผลอย)างต)อเนื่อง
3. จัดทํา Training Roadmap ของขาราชการในแต)ละระดับ/สายงาน ที่ชัดเจน เนื่องจากจํานวน
ขาราชการที่มีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับภารกิจและอํานาจหนาที่ ใน 2 บทบาท และ 2 สถานะ ทั้งบทบาทเป=นกรม
ๆ หนึ่ง และในบทบาทของกระทรวง ประกอบกับขาราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีอายุเฉลี่ย 45 ป[
ซึ่งอีก 5 ป[ขางหนาขาราชการส)วนใหญ)จะมีอายุ 50 ป[ขึ้นไป และป'จจุบันสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานขาดช)วง
ขาราชการระดับชํานาญการสืบเนื่องจากมาตรการจํากัดบุคลากรภาครัฐของสํานักงาน ก.พ. ทําใหขาราชการระดับ
ชํานาญการพิเศษที่จะแต)งตั้งหรือยายใหดํารงตําแหน)งแรงงานจังหวัดมีไม)เพียงพอ รวมทั้งยังขาดการเตรียมความ
พรอมดานความรู ความสามารถ และประสบการณที่ เ พี ย งพอ ในการปฏิ บั ติง าน ดั ง นั้ นการจั ดทํ า Training
Roadmap
ร ะ ย ะ เ ร) ง ด) ว น ร ะ ย ะ ก ล า ง แ ล ะ ร ะ ย ะ ย า ว ใ น แ ต) ล ะ ร ะ ดั บ / ส า ย ง า น
จึงมีความจําเป=นอย)างยิ่ง ทั้งการฝ‹กอบรม (Formal & Informal Training) : 10 % การสอนงาน (Coaching) :
20% และการเรียนรูผ)านประสบการณในการทํางาน (On the Job Training) : 70%
4. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจําเป=นตองพัฒนาบุคลากรดาน HRD ใหมีโอกาสในการเรียนรูงานที่
หลากหลาย โดยการหมุนเวียนใหมีประสบการณการทํางานที่หลากหลาย เช)น หมุนเวียนบุคลากรดาน HRD ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานไปทํางานในสํานัก / กอง / กลุ)มงาน / จังหวัด เพื่อใหมีความรูและเขาใจบทบาท
หนาที่และการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของหน)วยงานต)าง ๆ การยืมขาราชการจากหน)วยอื่นมาเสริมงานดานการ
พัฒนาบุคลากร รวมทั้งการจัดทํา Training Roadmap ใหกับขาราชการดาน HRD เป=นการเฉพาะดวย
บทสรุป
การพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเป=นกลไกสําคัญอย)างยิ่งยวดในยุคเปลี่ยนผ)าน
ขาราชการจากยุคBaby Boomer ไปสู) Generation X และ Y โดยการจัดทํา Training Roadmap ใหกับ
ขาราชการทุกระดับในภาพรวม จัดทํา Training Roadmap เฉพาะใหกับกลุ)มขาราชการที่ปฏิบัติงานในสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร สํานักประสานความร)วมมือระหว)างประเทศ และสํานักงานแรงงานในต)างประเทศ กลุ)มที่

เป=น Talent กลุ)มขาราชการทั่วไปและกลุ)ม HRD โดยดําเนินการตาม Training Roadmap ที่วางไวเพื่อใหการ
ดําเนินงานบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานอย)างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในช%วงเปลี่ยนผ%านวิกฤติหรือโอกาสในการพัฒนาองคOกร
สมณ พรหมรส
รองผู!อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม
สํานักงานกิจการยุติธรรม
สถานการณและสภาพป'ญหา
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นอย)างชัดเจนในช)วงระยะเวลา 5 ป[ที่ผ)านมาขององคกรหรือหน)วยงานในภาคราชการ
ต)างๆ ที่เป=นขอจํากัดในการบริหารงาน ไดแก) ป'ญหาจํานวนบุคลากรที่ไม)เพียงพอกับการปฏิบัติงานใหเป=นไปตาม
บทบาทและบรรลุภารกิจที่กําหนดไวตามกฎหมาย หรือตามที่สังคมและผูรับบริการคาดหวังไดอย)างมีประสิทธิภาพ
และเป=นที่พึงพอใจ กับป'ญหาบุคลากรที่มีอยู) มักเป=นกลุ)มผูอาวุโสกับกลุ)มที่เป=นขาราชการหรือเจาหนาที่ใหม)เป=น
ส)วนใหญ) ในขณะที่ขาราชการหรือบุคลากรในระดับกลาง มีอยู)ค)อนขางนอยทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ จนมี
แนวโนมว)าอาจจะไม)สามารถเขาทดแทนตําแหน)งผูบริหารของหน)วยงานไดอย)างเหมาะสมในอนาคต
สํานักงานกิจการยุติธรรม ซึ่งเป=นหน)วยงานที่ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2545 ภายใตสังกัดกระทรวงยุติธรรม
และมีภ ารกิ จในการประสานความร) วมมื อระหว)างหน) วยงานในกระบวนการยุ ติธรรม รวมทั้ ง พัฒ นาระบบงาน
ยุติธรรมของประเทศ ก็เป= นหนึ่ งในหน)วยงานที่ป ระสบป'ญหาดั งกล) าวเช)นเดียวกัน กล) า วคื อ มี ข าราชการหรื อ
บุค ลากรในระดั บ กลางลาออกและโอนยายไปยั ง หน) วยงานอื่ นจํ า นวนมาก โดยเฉพาะช) ว งหลั ง 6 ป[ ข องการ
ดําเนินงาน แมว)าจะไดสรรหาและบรรจุอัตรากําลังไดอย)างเพียงพอและเหมาะสมแลวในช)วง 2-3 ป[ของการก)อตั้ง
สํ า นั ก ง า น ฯ ทั้ ง นี้ เ ป= นที่ สั ง เ ก ตว) า ก า ร ลา อ อก แ ละก า ร โ ย ก ยา ยข อ ง ข า ร า ชก า ร แ ล ะบุ ค ลา ก ร
มักเกิดขึ้นในช)วงเปลี่ยนผ)านผูนําองคกรใหม)อยู)เสมอ ไม)ว)าจะดวยสาเหตุหรือเหตุผลใดก็ตาม ทําใหสํานักงานขาด
แคลนบุคลากรอย)างมากทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะในระดับกลางและระดับล)าง ส)งผลใหการ
ดําเนินงาน ไม)สามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไวตามกฎหมาย หรือตามที่สังคมและผูรับบริการคาดหวัง รวมทั้งตาม
นโยบายเร)งด)วนของรัฐบาลในป'จจุบัน ไดอย)างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป=นที่พึงพอใจ
ดังนั้น อาจกล)าวไดว)า การบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานกิจการยุติธรรมในช)วงเปลี่ยนผ)าน
ผู นํ า องคกร มั ก ก) อ ใหเกิ ด วิ ก ฤติ ม ากกว) า การสรางโอกาสในการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาบุ ค ลากร ใหมี
ขวัญกําลังใจ ขีดความสามารถและความร)วมมือร)วมใจในการทํางาน ซึ่งไดส)งผลทําใหการขับเคลื่อนภารกิจของ
องคกร เป=นไปไดอย)างไม)มีประสิทธิภาพและไม)เกิดประสิทธิผลอย)างเป=นรูปธรรม

ความคาดหวังและเปาหมาย
จากการเขาร) วมกิ จกรรมฝ‹ กอบรมหลั ก สู ตรการเสริ ม สรางนั ก บริ หารทรั พ ยากรบุ คลมือ อาชี พ รุ) นที่ 2
(Chief Human Resource officer : CHRO 2) ระหว)าง 25-27 เมษายน และ 9-13 พฤษภาคม 2559 ซึ่งแมว)า
จะเป=นการฝ‹กอบรมในช)วงระยะเวลาที่สั้นมาก แต)ก็เป=นช)วงเวลาที่ทําใหไดรับความรูความเขาใจถึงแนวความคิด
ทฤษฏี และแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรอย)างเพียงพอ ชัดเจนและเป=นรูปธรรม ทั้งในเชิงกลยุทธ
การจัดการ ระบบเทคโนโลยีและอื่นๆ โดยผ)านกระบวนการเรียนรู และแลกเปลี่ ยนประสบการณกับคณาจารย
ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสายงานบริหารงานบุคคลจากองคกรชั้นนําทั้งในและต)างประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณการทํางานระหว)างผูบริหารระดับสูงที่เขารับการฝ‹กอบรมดวยกัน
ทั้งนี้ ภายหลังการฝ‹กอบรมหลักสูตร ทําใหเขาใจสาเหตุของป'ญหา แนวโนมการเปลี่ยนแปลง และเห็น
แนวทางต)างๆ ซึ่งสามารถนํามาปรับใชในการแกไขสถานการณและป'ญหาที่เกิดขึ้นภายในสํานักงานกิจการยุติธรรม
ดังที่กล)าวมาแลว โดยมีความคาดหวังและเปาหมายในการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน ภายใต
สถานการณในป'จจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีขึ้นในอนาคต ดังนี้
1.บุคลากรมีความรัก ความภาคภูมิใจและผูกพันกับองคกรมากขึ้น
2.บุคลากรมีศักยภาพในทางวิชาการ และสามารถเขามาบริหารองคกรไดอย)างมีประสิทธิภาพ ต)อเนื่อง
และยั่งยืน
กลยุทธและแนวทางดําเนินงาน
สําหรับกลยุทธและแนวทางการดําเนินงานที่สามารถนํามาประยุกตหรือปรับใช เพื่อใหบรรลุเปาหมายการ
บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรตามที่คาดหวัง และส)งผลทําใหสํานักงานกิจการยุติธรรม สามารถขับเคลื่อน
ภารกิ จ ที่ กํ า หนดไวตามกฎหมาย หรื อ ตามนโยบายเร) ง ด) ว นของรั ฐ บาลในป' จ จุ บั น ไดอย) า งรวดเร็ ว
มีประสิทธิภาพและเป=นที่พึงพอใจ รวมทั้งพัฒนาไปสู)การเป=นองคกรชั้นนําที่ไดรับการยอมรับต)อไป ไดแก)
1) การสรางการรับ รู เขาใจและยอมรั บของบุ คลากรในทุ กระดั บถึ ง บทบาทและภารกิจขององคกรที่
เปลี่ ยนไป ซึ่ งไดเพิ่ มขึ้ นตามนโยบายของรั ฐบาลและความตองการของผูรั บบริ การต) างๆ ซึ่ง จะตองนําไปสู)ก าร
ปรั บ ปรุ ง วิ สั ยทั ศ น พั นธะกิ จ โครงสรางและเปาหมายในการดํ า เนิ นงานขององคกรใหสอดคลอง ชั ด เจนและ
เหมาะสม

2) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร HRD Strategic Planning เพื่อรองรับบทบาทและ
ภารกิจ วิสัยทัศน พันธะกิจ โครงสรางและเปาหมายในการดําเนินงานขององคกรที่เปลี่ยนไป โดยผ)านกระบวน
วิเคราะหสถานการณและป'ญหาดานบุคลากรที่ผ)านมา การกําหนดรูปแบบ แนวทางหรือทางเลือกต)างๆ ในการ
จัดหาและพัฒนาบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อใหสามารถเขามาทดแทนและบริหารองคกรไดอย)างมี
ประสิทธิภาพ ต)อเนื่องและยั่งยืน
3) การดําเนิ นการตามแผน HRD Strategic Planning อย) างต)อเนื่องและจริง จัง โดยแผนฯ ควรมี
เปาหมายกํ า หนดจํ า นวนบุ ค ลากรในแต) ล ะสาขาใหชั ด เจน กํ า หนดรู ป แบบวิ ธี ก ารสรรหาบุ ค ลากร แนวทาง
ประชาสัมพันธจูงใจใหรูจักและอยากมาทํางานที่สํานักงาน การสรางบรรยากาศและแรงจูงใจในการทํางานเพื่อให
เป= น องคกรที่ มี ค วามสุ ข และความผู ก พั น เป= น ตน ทั้ ง นี้ ควรมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน
ตามแผน โดยใหอยู)ในวาระการประชุมของผูบริหารอย)างนอย 6 เดือน/ครั้ง
4) การพั ฒ นาบุ ค ลากรและองคความรู อย) า งเป= น ระบบ โดยเริ่ ม ตั้ ง แต) นํ า กระบวนการเรี ย นรู แบบ
10/20/70 มาใชในการฝ‹ ก อบรม สอนงาน พั ฒ นาทั ก ษะและประสบการณในการทํ า งาน การมอบหมาย
ใหร) ว มรั บ ผิ ดชอบทํ า งานดวยกั น การกํ า หนดระยะเวลาในการทํ า งานในแต) ละตํ า แหน) ง แลวหมุ นเวี ยนไปยั ง
งานอื่น การเปxดโอกาสใหขอเปลี่ยนงานไดตามความสนใจหรือถนัด รวมทั้งการวางระบบการทํางานใหเป=นระบบ
อิเลคทรอนิกส เพื่อใหการเรียนรูและทดแทนการทํางานเป=นไปอย)างมีประสิทธิภาพ เป=นตน
5) การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยหน)วยงานตองมีอํานาจในการปรับเปลี่ยน
โครงสรางและอัตรากําลังหรือตําแหน)งใหเหมาะสมและรองรับกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย)างรวดเร็ว มีการ
จัดเก็บฐานขอมูลของบุคลากรอย)างเป=นระบบและครบถวนทุกคน พรอมกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในการทํางาน
รายบุคคลที่ชัดเจนและวัดไดเป=นรูปธรรม และนํามาใชในการพิจารณาความดีความชอบหรือเลื่อนตําแหน)งหนาที่ให
เหมาะสมอย)างเป=นธรรมและมีการเปxดเผยโดยทั่วไป
6) การประชาสัมพันธผลงานของบุคลากรหรือของทีมงาน รวมทั้งของสํานักงานฯ ใหเป=นที่รับรูและยอบ
รั บ ทั้ ง จากภายในและภายนอกองคกรในรู ป แบบต) า งๆ เช) น จั ด ทํ า เป= น สาระเอกสารทางวิ ช าการ ข) า วทาง
หนังสือพิมพ ทางโทรทัศน หรือสรุปเนื้อหาผ)านสื่อสังคมออนไลนประเภทต)างๆ ทั้งนี้ เพื่อใหบุคลากรที่ผลิตผลงาน
ดัง กล) าว เกิดความภาคภู มิใจ มีชื่อเสียงเป=นที่รู จัก ของคนทั่วไป และมีแรงบัง ดาลใจในการทุ)มเทในการทํ างาน
ร)วมกับองคกรต)อไป หรือที่เรียกว)า Intrinsic Motivation

ณ จุดนี้ อาจกล)าวไดว)าการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล นับเป=นป'จจัยที่มีความสําคัญอย)างยิ่งต)อการ
ขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานกิ จ การยุ ติ ธ รรมใหบรรลุ บ ทบาท ภารกิ จ และเปาหมายที่ กํ า หนด
กลยุทธและแนวทางการดําเนินงานต)างๆ ดังที่ไดกล)าวมาแลว เป=นองคความรูที่ไดรับจากหลักสูตรการเสริมสรางนัก
บริหารทรัพยากรบุคลมืออาชีพ ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ซึ่งน)าจะสามารถนํามาประยุกต
หรือปรับใชในส)วนราชการหรือหน)วยงานอื่นที่มีป'ญหาและสถานการณในทํานองเดียวกันได ไม)ว)าองคกรนั้นจะอยู)
ในช)วงเวลาปกติหรือช)วงระยะเวลาที่มีเปลี่ยนผ)านผูนําองคกรใหม) ดังนั้น หากผูนําองคกร มีความตระหนัก เห็น
คุณค)าและความสําคัญของการบริหารงานบุคคล รวมทั้งมีความรู ทักษะ สมรรถนะและศิลปะในการบริหารงาน
บุคคล ก็ย)อมสามารถใชกลไกการบริหารงานบุคคลเป=นเครื่องมือในการทําใหคนในองคกรมีความสุข เกิดความรัก
ความผูกพัน ภาคภูมิใจและร)วมมือร)วมใจในการทํางาน จนขับเคลื่อนองคกรไปสู)ความสําเร็จไดตามบทบาทภารกิจ
และเปาหมายที่กําหนดไวไดอย)างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย)างเป=นรูปธรรม

แนวทางแต%งตั้งผูมีความรูความสามารถใหดํารงตําแหน%งสําคัญ
สุทธิ สุโกศล
ผู!ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
บทนํา
จากสถานการณในป'จจุบัน การบริหารงานบุคคลของกระทรวงแรงงาน สมควรมีแนวทางที่ตองพัฒนาใน
เรื่องการแต)งตั้งผูมีความรูความสามารถใหดํารงตําแหน)งสําคัญ โดยที่การแต)งตั้งโยกยาย เลื่อนตําแหน)งบุคลากร
ยังไม)สัมพันธกับความรูความสามารถเท)าที่ควร การแต)งตั้งตําแหน)งสําคัญยังไดรับอิทธิพลจากระบบอุปถัมภ เด็กเสน
รวมถึงการแทรกแซงทางการเมือง อีกทั้งยังตองคํานึงถึงระบบอาวุโสมากกว)าความรูความสามารถ เมื่อมีการแต)งตั้ง
ผูมีความรูความสามารถแต)อาวุโสนอยกว)าผูที่มีความสามารถยังไม)มากพอ ผูอาวุโสบางกลุ)มไม)พอใจ มีการรองเรียน
ต)อตานการเปลี่ยนแปลง หากการแต)งตั้งยังเป=นในระบบเดิม อาจส)งผลใหเกิดการบริหารงานที่ดอยคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ไม)สามารถนําพาองคกรสู)เปาหมายที่วางไว รวมถึงไม)เป=นที่ยอมรับของบุคคลากรในหน)วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ในประเทศและต)างประเทศ
เพื่อปรับปรุงแนวทางการแต)งตั้งผูมีความรูความสามารถใหดํารงตําแหน)งสําคัญใหเป=นไปตามหลักความรู
ความสามารถอย)างแทจริง จึงควรมีการกําหนดทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) สําหรับตําแหน)งสําคัญ
โดยยึดหลักสมรรถนะทางการบริหาร หลักผลงาน สมรรถนะในที่นี้หมายถึง อาจตองมอบอํานาจเบ็ดเสร็จในการ
บริหารจัดการใหแก)ศูนยการประเมินผูบริหารระดับสูง (Assessment Center) ของกระทรวง พรอมทั้งควรกําหนด
ตําแหน)งที่ไม)เกี่ยวของโดยตรงกับการบริหารงานใหแก)ผูที่อาวุโส โดยแนวคิดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวางแผนแต)งตั้ง
ขาราชการที่มีความรูความสามารถใหดํารงตําแหน)ง สําคัญ โดยยึดหลักสมรรถนะในการบริ หารผลงาน ความรู
ความสามารถ ประสบการณ คุณธรรม จริยธรรม เป=นการจูงใจใหบุคลากรในส)วนราชการเกิดการพัฒนาตนเองอย)าง
เป=นระบบ โดยตั้งใจปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย และสรางผลงานที่เป=นที่ยอมรับ รวมถึงใหมีการแต)งตั้งตําแหน)ง
อื่น ๆ ที่ไม)เกี่ยวของกับการบริหาร เป=นการส)งเสริมและเยียวยาผูอาวุโสที่ไดรับผลกระทบใหไดมีโอกาสทํางานที่จะ
เป=นประโยชนต)อองคกร
อี กทั้ ง เพื่ อใหการแต) ง ตั้ ง ผู มี ความรู ความสามารถใหดํ า รงตํ า แหน) ง สํ าคั ญประเภทบริ หาร ตั้ ง แต) ร ะดั บ
นักบริหารตนขึ้นไป เป=นไปดวยความโปร)งใส เป=นธรรม และไดบุคคลที่มีความรูความสามารถ จึงขอเสนอแนวทาง
การแต)งตั้งผูมีความรูความสามารถใหดํารงตําแหน)งสําคัญโดยจัดทําแผนเสนทางความกาวหนาในตําแหน)งสําคัญ
โดยสอดคลองกับแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลกระทรวงแรงงาน ดังนี้

ยุทธศาสตรOการบริหารงานบุคคลกระทรวงแรงงาน
ตามแผนกลยุ ทธดานการบริหารทรัพ ยากรบุ ค คล กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2557 - 2561 มี ประเด็ น
ยุทธศาสตร 7 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
1. พัฒนาระบบระบบและกระบวนการสรรหา บรรจุ แต)งตั้ง โยกยาย ใหมีความโปร)งใสและเป=นธรรม
2. พัฒนาระบบเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)
3. พัฒนาระบบการสืบทอดตําแหน)งทางการบริหารและวิชาการที่สําคัญ
4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย)างต)อเนื่อง โดยยึดหลักสมรรถนะและการจัดการความรูในองคกรเพื่ อ
นําไปสู)การเปลี่ยนแปลงเป=นองคกรที่มีสมรรถนะสูง
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน
6. เสริมสรางและพัฒนาใหบุคลากรมีวินัยและปองกันมิใหกระทําผิดวินัย
7. เสริมสรางระบบคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ในการจัดทํากลยุทธของกระทรวงแรงงาน มีการกําหนดการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ ซึ่งมี
ขอเสนอเพื่อใหเกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการบริหารงานบุคคลของกระทรวงแรงงาน ดังนี้
ขอเสนอแนวทางแต%งตั้งผูมีความรูความสามารถใหดํารงตําแหน%งสําคัญ
1. จัดทําแผนทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)
จัดทําแผนทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) โดยเฉพาะสําหรับตําแหน)งทางการบริหารที่สําคัญ
ระยะสั้น 1 ป[ และแผนระยะยาว 5 ป[ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนจากทุ กภาคส)วน โดยเฉพาะ
สํานักงาน ก.พ. ควรมีบทบาทสําคัญ กําหนดแผนเสนทางทางกาวหนาในสายอาชีพของทุกกระทรวง โดยในแผน
นอกจากยึดหลักมาตรฐานการกําหนดตําแหน)งแลว ควรมีการกําหนดสมรรถนะทางการบริหาร ตองผ)านการ
ประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทางการบริหารที่สํานักงาน ก.พ. โดยจะตองผ)านศูนยการประเมินผูบริหาร
ระดับสูง (Assessment Center) ของกระทรวง คะแนนในภาพรวมไม)ต่ํากว)ารอยละ 80 และผลงานการประเมิน
เปาหมายเชิงผลสัมฤทธิ์ (KPIs) อย)างนอยในระดับดีเด)น กําหนดความสําคัญของสมรรถนะทางการบริหาร ค)าน้ําหนัก
รอยละ 50 เรื่องอื่น ค)าน้ําหนักรอยละ 50 โดยในประเด็นเรื่องอื่น ๆ สามารถปรับค)าน้ําหนักไดแต)ใหคงในเรื่อง
สมรรถนะในการบริหารไวที่ค)าคะแนนรอยละ 50 เพราะมีความสําคัญเป=นอย)างมาก เป=นตัวบ)งชี้บุคคลนั้น ๆ ได
เป=นอย)างดีว)ามีความเหมาะสมที่จะขึ้ นเป=นผูบริ หาร นอกจากนี้ ควรประเมินในลักษณะ 360˚ คือใหผูร)วมงาน
ประเมินผูบริหารที่ขึ้นทะเบียนไว เพื่อประกอบการพิจารณาแต)งตั้งโยกยาย
2. จัดทําเสนทางทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)
ในการจัดทําเสนทางทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ควรกําหนดเสนทางใหชัดเจน สามารถ
ทํานายไดว)าผูบริหารกลุ)มที่มีศักยภาพจะมีโอกาสกาวหนาไปไดในตําแหน)งใดอย)างค)อนขางชัดเจน กําหนดสมรรถนะ
ทางการบริหาร สมรรถนะหลักและความรูความสามารถที่จําเป=นต)อการดํารงตําแหน)งใหชัดเจน มุ)งวัดผลระดับ

องคกร และกําหนดผลตอบแทนจูงใจใหทุกคนทํางานใหองคกร ควรมีการทบทวนเป=นประจําทุกป[ โดยจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการหรือทําหนังสือแจงใหส)วนราชการทบทวนและแสดงความคิดเห็นต)อแผน ป[ละ 1 ครั้ง
3. จั ดทํ า ทะเบียนรายชื่ อผู ที่ ผ)า นเกณฑสรรถนะทางการบริหาร จัดทํา ทะเบี ยนรายชื่อ ผูผ) า นสมรรถนะ
ทางการบริหาร และประกาศแจงเวียนใหขาราชการทุกคนไดรับทราบ โดยยึดตามแผนเสนทางกาวหนาในสาย
อาชีพ (Career Path) ที่กําหนด โดยตองมีคะแนนสมรรถนะทางการบริหารในภาพรวมไม)ต่ํากว)ารอยละ 80 และ
ใชคะแนนได 2 ป[ ตามที่ ก.พ. กําหนด ผลงานการประเมินเปาหมายเชิงผลสัมฤทธิ์ (KPIs) อย)างนอยในระดับดีเด)น
และตองเป=นผูมีคุณธรรม จริยธรรม ไม)มีประวัติเสียหายในการรับราชการ มีความประพฤติดี หากบุคคลใดไม)มีชื่อ
ในทะเบียนก็จะไม)ไดรับการพิจารณาแต)งตั้งใหดํารงตําแหน)งประเภทบริหารซึ่งจะช)วยปองกันเรื่องการรองเรียนได
4. สําหรับขอเสนอสําหรับการแต)งตั้งผูดํารงตําแหน)งสําคัญ ทั้ง 4 ขอ อาจจะกระทบต)อผูอาวุโสที่มีอายุ
ราชการนาน ประสบการณที่หลากหลายแต)มีคะแนนตามเกณฑสมรรถนะทางการบริหารที่กําหนดในระดับรองลงไป
มีขอเสนอ คือ กําหนดตําแหน)งเพื่อส)งเสริมและเยียวยาแก)กลุ)มผูอาวุโส เช)น ตําแหน)งผูตรวจราชการกระทรวง ที่มี
ความกาวหนาไปไดถึงระดับสูงสุด หรือกําหนดตําแหน)งที่ปรึกษาวิชาการแรงงานอาวุโส จํานวน 4 ตําแหน)ง ประจํา
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ตําแหน)งละภาค มีหนาที่ในการใหคําปรึกษาแก)สํานักงาน
แรงงานจังหวัด ในดานการดําเนินงาน โดยไม)มีหนาที่ในการบริหาร เป=นเพียงที่ปรึกษาเท)านั้น โดยหมุนเวียนการ
ทํางานในแต)ละจังหวัด
5. ประชาสัมพันธเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของตําแหน)งสําคัญ
ประชาสัมพันธใหขาราชการไดรับทราบถึงเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของตําแหน)งสําคัญอย)าง
ต)อเนื่องเพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรใหเกิดขึ้นและเป=นที่ยอมรับ โดยคู)มือเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ มีการ
จัดประชุม/อบรม เกี่ยวกับเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพใหขาราชการทุกระดับไดรับทราบ และติดตามประเมินผล
การรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโดยทําแบบประเมินการประชาสัมพันธว)าขาราชการรับทราบเกี่ยวกับเสนทางความกาวหนา
ในสายอาชีพของตําแหน)งสําคัญ
สรุปประโยชนOจากการแต%งตั้งผูมีความรูความสามารถใหดํารงตําแหน%งสําคัญ
การแต)งตั้งผูมีความรูความสามารถเพื่อใหดํารงตําแหน)งสําคัญ โดยยึดหลักตามแผนความกาวหนาในสายอาชีพ
(Career path) ตามที่เสนอจะช)วยพัฒนาเตรียมพรอมขาราชการ ซึ่งประโยชนที่คาดว)าจะไดรับจากขอเสนอ มีดังนี้
1. สรางแรงจูงใจในการทํางานของขาราชการใหเกิดการพัฒนาตนเองเพื่อใหความรูความสามารถ ผ)านเกณฑ
สมรรถนะที่กําหนด และผลงานเป=นที่ประจักษ เป=นผูมีคุณภาพและศักยภาพพรอมในการแต)งตั้งใหดํารงตําแหน)งที่สูงขึ้น
2. ส)วนราชการมีการวางแผนและหลักเกณฑมาตรฐานการในการแต)งตั้งอย)างเป=นธรรม จัดเตรียมและ
พัฒนาผูมีศักยภาพใหพรอมทดแทนตําแหน)งเปาหมายอันเป=นตําแหน)งที่มีความสําคัญของส)วนราชการรองรับการ
สูญเสียกําลัง คนตามโครงสรางอายุของส)วนราชการที่ในอนาคตอีก 10 ป[ ขางหนา จะมีข าราชการเกษี ยณเป= น
จํานวนมาก และในจํานวนนี้ส)วนใหญ)เป=นตําแหน)งสําคัญและระดับสูง การจัดทําแผนความกาวหนาในสายอาชีพ

(Career Path) สําหรับตําแหน)งสําคัญ จึงมีความสําคัญอย)างมาก เพื่อใหไดคนดี คนเก)งมาทํางาน เพื่อประโยชน
สูงสุดต)อระบบราชการ
3. มีผูบริหารที่มีภาวะผูนํา มีความรูความสามารถ เป=นที่ยอมรับของขาราชการ ประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม
จากขอเสนอที่กล)าวมาขางตน หากจะเกิดขึ้นได สิ่งที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได ผูบริหารตองเป=นผูมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและใหการสนับสนุน รวมทั้งพิจารณา อนุมัติการจัดทําแผนทางกาวหนาใน
สายอาชีพและหลักเกณฑต)าง ๆ ที่จัดทําขึ้น และประกาศใช ดังนั้น หน)วยงานที่รับผิดชอบดานการบริหารงานบุคคล
จึงควรมีการเสนอเหตุผลความจําเป=นของการจัดทําทางกาวหนาในสายอาชีพนี้ ใหผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ
และเห็นความสําคัญก)อนเริ่มดําเนินการ มีการประชาสัมพันธใหความรูแก)ขาราชการ นําทางกาวหนาในสายอาชีพ
ไปปฏิบัติ ดําเนินการพัฒนาบุคลากรติดตามและปรับปรุงการดําเนินการใหเหมาะสม เหนือสิ่งอื่นใด ขาราชการตอง
ยอมรับในกฎเกณฑที่กําหนด ไม)รองเรียนโดยไม)มีเหตุผล โดยอางหรือยึดติดในระบบเดิม ๆ มีความไม)อคติ ไม)มีระบบ
พรรคพวก เขาขางพวกของตนเอง โดยขาราชการทุกคนตองเป=นผูยอมรับ ในหลักความรูความสามารถ ที่ควบคู)ไปกับ
คุณธรรม จริยธรรม ระบบราชการจะไดผูบริหารที่ดี เก)ง นําพาองคกรไปสู)เปาหมายที่วางไว

การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขสายงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรณีศึกษาสายงานพัสดุ การเงินและบัญชี
สุระ วิเศษศักดิ์
ผู!ช"วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
พื้นฐานความเปhนมาและความสําคัญของปEญหา
การคิดตนทุ นบริ การมีค วามสํา คั ญอย) า งยิ่ ง สํ าหรับ โรงพยาบาลภาครั ฐเนื่อ งจาก ตองใชทรั พ ยากร
โดยเฉพาะงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและที่ไดรับจากการดําเนินงานใหคุมค)าเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต)อผูรับบริการ
ซึ่งตองอาศัยรายงานสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลที่แม)นยําและทันเวลาเพื่อเป=นขอมูลประกอบการตัดสินใจ
ของผู บริ หารในการบริหารทรัพ ยากร กระทรวงสาธารณสุขจัดเป= นกระทรวงสัง คม มี ภ ารกิ จหลัก คือใหบริการ
สุขภาพ มีวงเงินในการบริหารเกิดรายไดจากการใหบริการและรายจ)ายที่ตองใหบริการ
โรงพยาบาลส)วนใหญ)สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตองดําเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุมา
ใหบริ ก ารตามภาระงาน บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ดานพั ส ดุ การเงิ น และบั ญ ชี ถื อ ว) า มี ค วามสํ า คั ญ อย) า งยิ่ ง ใน
การดําเนินงานของโรงพยาบาล โรงพยาบาลศูนยส)วนใหญ)มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางมากกว)า พันลานบาทต)อป[
ตองจัดทําเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบเป=นจํานวนมาก จัดทําบัญชีในระบบเกณฑคงคางที่มีความ
ยุ)งยากซับซอนอย)างมาก มีสัดส)วนบุคลากรต)อภาระงานไม)เหมาะสม ลักษณะงานมีความยุ)งยากทั้งดานรายรับที่มี
หลายแหล)งรายรับและรายจ)ายที่มีรายละเอียดในโครงสรางบัญชีนับพันรายการมีโอกาสคลาดเคลื่อนในการลงบัญชี
ไดมาก จํานวนบุคลากรไม%เพียงพอ ขาดโอกาสในการเติบโตในสายงาน มีขอจํากัดที่โครงสรางและระเบียบที่
เกี่ยวของ ไม%สอดคลองกับภาระงานที่ยุ%งยากซับซอนและมีปริมาณงานมาก
ขอบเขตในการศึกษา
โรงพยาบาล สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงคOในการศึกษา
เพื่อพัฒนาบุคลากรสายงานสนับสนุน กรณีศึกษา ตําแหน)งงานที่เกี่ยวของกับรายงานทางการเงินและ
การวิเคราะหสถานะทางการเงินในโรงพยาบาล สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ทิศทางองคOกร
วิสัยทัศนO เป=นองคกรหลักดานพัฒนาสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
ภารกิจ เพื่อพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย)างมีส)วนร)วมและยั่งยืน
เป:าหมาย ประชาชนสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข และหน)วยบริการมีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรO ความเป=นเลิศ (Excellence) 4 ดาน
1.Promotion and Prevention Excellence ความเป=นเลิศดานส)งเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค
2.Service Excellence ความเป=นเลิศดานบริการทางการแพทย
3.People Excellence ความเป=นเลิศดานบุคลากร
4.Governance Excellence ความเป=นเลิศดานการบริหารจัดการ
สถานการณOปEจจุบัน
จากรายงานสถานะทางการเงินหน)วยบริการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาสที่ 4
ประจําป[งบประมาณ 2558 กลุ)มงานประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
หน)วยบริการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวยโรงพยาบาลศูนย 28 แห)ง โรงพยาบาล
ทั่วไป 88 แห)ง โรงพยาบาลชุมชน 768 แห)ง และโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตําบลประมาณ 10,000 แห)ง มีรายได
จากการดําเนินงาน ป[งบประมาณ 2558 จํานวน 176,076.54 ลานบาทประกอบดวย รายไดจากเงินงบประมาณ
ในหมวดเงินเดือนค)าจาง และงบลงทุนประจําป[ฯลฯ รายไดจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจากการใหบริการกลุ)ม
ประชาชนที่ มีสิทธิ บัตรประกั นสุ ขภาพ รายไดจากกองทุ นประกันสัง คมจากการใหบริก ารผูมี สิท ธิป ระกันสัง คม
รายไดจากกรมบัญชี กลางจากการใหบริการผูมีสิทธิในสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ และรายไดจากการ
ใหบริการรักษาพยาบาลอื่นๆ
รายงานจากกลุ)มบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ขอมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม
2559) ขอมูลจากกลุ)มบริหารงานบุคคล มีบุคลากรสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจํานวน 336,005 คน
แยกเป=นบุคลากรสายงานสนับสนุนที่เกี่ยวของกับการจัดทํารายงานสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลจํานวน

10,111 คน ประกอบดวย นักจัดการงานทั่วไป 1,688 คน เจาพนักงานพัสดุ 1,714 คน นักวิชาการพัสดุ 753 คน
(ขาราชการ 67 คน) เจาพนักงานการเงินและบัญชี 3,855 คน นักวิชาการการเงินและบัญชี 2,101 คน (ขาราชการ
381คน) ในการจั ด ทํ า รายงานสถานะทางการเงิ น ของโรงพยาบาล ฝs า ยพั สดุ โ ดยเจาพนั ก งานพั สดุ หรื อ
นักวิชาการพัสดุ จะเป=นผูจัดส)งรายงานการจัดซื้อจัดจางเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับพัสดุแลวให
และฝsายการเงินจัดส)งเอกสารทางการเงินใหฝsายบัญชีอีกทางหนึ่ง ฝsายบัญชีโดยเจาพนักงานการเงินและบัญชี หรือ
นักวิชาการการเงินและบัญชี จะเป=นผูจัดทําบัญชีในระบบเกณฑคงคาง เมื่อจัดทําบัญชีแลวเสร็จ จะส)งใหนักจัดการ
งานทั่วไปตรวจสอบกลั่ นกรอง เสนอผู อํ า นวยการโรงพยาบาลเพื่อ ทราบจากนั้ นจั ดส) ง รายงานผ) า นสํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดเพื่อส)งใหกลุ)มงานประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดทํารายงานสถานะ
ทางการเงินหน)วยบริการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายไตรมาส
จากผลการวิ เ คราะหการจั ด ทํ า รายงานสถานะทางการเงิ น หน) ว ยบริ ก ารพบว) า การจั ด ทํ า รายงานฯ
ของโรงพยาบาลมีความล)าชา และจัดทํารายงานไม)ถูกตองมากกว)ารอยละ 20 ซึ่งเกิดจากการจัดส)งเอกสารที่
เกี่ยวของไม)เป=นป'จจุบัน และการลงบัญชีคลาดเคลื่อน ประกอบกับการจัดซื้อพัสดุในโรงพยาบาล ถาเป=นการจัดซื้อ
ยาฝsายเภสัชจะเป=นผูดําเนินการ วัสดุทางการแพทย วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย วัสดุงานบานงาน
ครัวและอาหาร วัสดุน้ํามัน ฯลฯ ก็จะมีเจาหนาที่พัสดุเป=นผูดําเนินการจัดซื้อ และจัดเก็บในคลังเพื่อเบิกจ)ายออกมา
ใชต)อไป
โรงพยาบาลชุมชนแต)ละแห)งจะมีเจาหนาที่ที่เป=นเจาพนักงานพัสดุ และนักวิชาการพัสดุ รวมกันไม)เกิน 3 5 คน เจาพนักงานการเงินและบัญชี และนักวิชาการการเงินและบัญชี รวมกันไม)เกิน 3 คน ตําแหน)งนักวิชาการ
พัสดุ และนักวิชาการการเงินและบัญชีซึ่งถือว)าเป=นระดับที่มีความเขาใจและเชี่ยวชาญในงานมากกว)าระดับเจา
พนักงานส)วนใหญ)จะเป=นลูกจางชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือพนักงานราชการ ไม)ค)อยมีขาราชการ
ส)วนใหญ)ตําแหน)งนักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการการเงินและบัญชี สูงสุดจะเป=นตําแหน)งพนักงานราชการ เมื่อมี
ประสบการณในการทํางานประมาณ 3-5ป[ มักจะสอบบรรจุเป=นขาราชการในสังกัดอื่นไดเกือบหมด ทําใหงานขาด
ความต)อเนื่องและตองเริ่มตนใหม)พรอมกับรับพนักงานราชการใหม)อีก ไม)สามารถถ)ายทอดองคความรูใหกับผูที่จะ
มารับช)วงงานได เช)น โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด เป=นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ) ระดับ M2 (พรอม
ที่จะยกระดับเป=นโรงพยาบาลระดับจังหวัด) มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางประมาณ 200 ลานบาทต)อป[ มีพนักงาน
ราชการตําแห)งนักวิชาการพัสดุ 1 คน และพนักงานราชการตําแหน)งนักวิชาการการเงินและบัญชี 1 คน ไม)มี
ขาราชการ

โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปจะมีจํานวนบุคลากรมากกว)า และมีขาราชการในตําแหน)งนักวิชาการ
พัสดุ และนักวิชาการการเงินและบัญชี ที่มีความกาวหนาสามารถขึ้นไดถึงระดับชํานาญการพิเศษ แต)มีขอจํากัดใน
โครงสรางและระเบียบฯ เป=นชํานาญการพิเศษไดตําแหน)งเดียว ใน 3 วิชาชีพ คือ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการ
พัสดุ นักวิชาการการเงินและบัญชี เช)น โรงพยาบาลศูนยขอนแก)น มีอัตรากําลังประมาณ 3,200 คน วงเงินจัดซื้อ
จัดจางมากกว)า 1,000 ลานบาท มีนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 1 คน นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการการเงิน
และบัญชีไม)สามารถเป=นระดับชํานาญการพิเศษได

จางเหมาบริการประมาณ 150 คน โรงพยาบาลศูนย

อุดรธานีมีอัตรากําลังประมาณ 3,000 คน วงเงินจัดซื้อจัดจางมากกว)า 1,000 ลานบาท มีนักวิชาการการเงินและ
บัญชีชํานาญการพิเศษ 1 คน นักวิชาการพัสดุ นักทรัพยากรบุคคลไม)สามารถเป=นระดับชํานาญการพิเศษได จาง
เหมาบริการประมาณ 120 คน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอัตรากําลังประมาณ 4,000 คน วงเงินจัดซื้อจัด
จางมากกว)า 1,000 ลานบาท มีนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 1 คน นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการการเงิน
และบัญชีไม)สามารถเป=นระดับชํานาญการพิเศษไดจางเหมาบริการประมาณ 80 คน
การกําหนดกลยุทธO
จากการเขารับการอบรมในหลักสูตรการเสริมสรางนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Chief Human
Resource Officer:CHRO) ทุนฝ‹กอบรมเป=นกลุ)มในและต)างประเทศ 2559 (สําหรับผูบริหาร) ระหว)างวันที่ 25-26
เมษายน 2559 ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ดูงานภายในประเทศ ณ บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด
(มหาชน) วันที่ 27 เมษายน 2559 ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการบุคคล ขององคการ ณ ประเทศ
เนเธอรแลนดทั้งภาครัฐและเอกชนระหว)างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2559 ไดรับความรูที่สามารถนําไปพัฒนาองคกร
ดังนี้
Human Resources for Executives (HR Framework)
Risk Management in HR and Program Summary
Leadership for HR professionals in Organization
การแลกเปลี่ยนมุมมองกับผูเขาร)วมอบรมในการแกป'ญหาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
กรณี ศึกษาเพื่อพัฒนาบุ คลากรสายงานสนั บสนุน กรณีศึก ษา ตํา แหน)งงานที่เกี่ ยวของกับรายงาน
ทางการเงิ นและการวิ เ คราะหสถานะทางการเงิ นในโรงพยาบาล สั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข

กระทรวงสาธารณสุข ป'ญหาที่สําคัญคือขวัญกําลังใจของบุคลากร ที่เกิดจากขาดอัตรากําลังจนเกิดภาระงานมาก
ส)งผลใหเกิดความผิดพลาดในงานที่ตองรับผิดชอบ และความกาวหนาในหนาที่ ทั้งไม)ไดรับการบรรจุเป=นขาราชการ
และไม)สามารถเลื่อนระดับใหสูงขึ้นไดเนื่องจากไม)ใช)ภารกิจหลักของกระทรวงสาธารณสุข ถึงแมจะตองรับผิดชอบ
สูงเมื่อเทียบภาระงานในตําแหน)งเดียวกันกับกระทรวงที่มีเรื่องการเงินการคลังเป=นภารกิจหลัก ผูศึกษาจึงไดกําหนด
กลยุทธเพื่อใหสอดคลองกับป'ญหาดังนี้
กลยุทธO
เสริมสรางบุคลากรสาธารณสุขสายงานสนับสนุนมีปริมาณคุณภาพ มีขวัญกําลังใจ ในการปฏิบัติราชการ
อย)างมีประสิทธิภาพ
วิธีดําเนินการ
จัดทําแผนยุท ธศาสตรการพัฒ นาบุคลากรสาธารณสุ ข สายงานสนั บสนุน ที่สอดคลองกับแผนพั ฒนา
ระบบบริการสุขภาพและนโยบายที่เกี่ยวของ
1.การวางแผนความตองการอัตรากําลังคนสายสนับสนุนใหสอดคลองกับภาระงานเหมือนสายงานหลัก
2.การพัฒนากําลังคนสายสนับสนุน
การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลที่นําไปปฏิบัติ
1.แผนความตองการอัตรากําลังคนสายสนับสนุนของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสอดคลองกับ
ภาระงานนําไปสู)การปฏิบัติ การขยายกรอบอัตรากําลัง การจางเหมาบริการงานสนับสนุนฯ
2.แผนพัฒนากําลังคนสายสนับสนุนนําไปสู)การปฏิบัติ พัฒนาความเชี่ยวชาญ การถ)ายทอดองคความรู
(Knowledge Transfer) ความกาวหนาในอาชีพ (Career path)

ปEญหาการผลิตและสมรรถนะกําลังคนดานสุขภาพ
สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
พื้นฐานความเปhนมาและความสําคัญของปEญหาหรือความทาทาย
ประเทศไทยมี ก ารดํ า เนิ นงานพั ฒ นากํ าลั ง คนดานสุ ข ภาพมายาวนาน และพบว) า กํ า ลั ง คนดานสุ ขภาพมี ค วาม
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้น การผลิตบุคลากรเปลี่ยนจากระบบที่เรียนรูจากประสบการณอาจารย (Empirical based)
ไปสู)การเรียนรูที่อยู)บนพื้นฐานองคความรูดานวิทยาศาสตร (Scientific based) ในหลายสิบป[ที่ผ)านมา ทําใหมี
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรทางการแพทยอย)างมาก อย)างไรก็ตามในช)วงปลายศตวรรษที่ 20 จนถึงศตวรรษที่
21 มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย)างเกิดขึ้น ซึ่งมีผลต)อการดูแลสุขภาพประชาชนทั่วโลก รวมถึงในส)วนของประเทศ
ไทย การศึกษาของบุคลากรสาธารณสุขไม)ไดมีการที่จะพัฒนาที่จะแกป'ญหาต)างๆ ดังกล)าว ส)วนใหญ)เป=นเพราะ
หลักสูตรมีการแยกส)วน ขาดการพัฒนาปรับปรุงใหเหมาะสมกับความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหบัณฑิตที่จบ
การศึ ก ษามี ค วามรู ทั ก ษะ และความสามารถไม) ส อดคลองกั บ สภาพความตองการในระบบสาธารณสุ ข ใน
สถานการณป'จจุบันและอนาคต
ขอบเขต
เป=นกําลังคนดานสุขภาพ ในส)วนเป=นป'ญหาหลัก ไดแก) แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล และสหวิชาชีพ
วัตถุประสงคO
เพื่อใหเกิดการแกป'ญหาอย)างบูรณาการและยั่งยืน ในการวางแผนและดําเนินการดานกําลังคนสุขภาพของประเทศ
ทั้งประเภท จํานวน การกระจาย และสมรรถนะของบุคลากรภายในทศวรรษหนา (พ.ศ.2560-2569)

ทิศทางขององคOกร วิสัยทัศนO พันธกิจ เป:าหมาย
กระทรวงสาธารณสุข มีวิสัยทัศน “เป=นองคกรหลักดานสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี” ภายใต
ภารกิจ “พัฒ นาและอภิบ าลระบบสุขภาพอย)า งมี ส)วนร) วมและยั่ง ยืน” โดยมี เปาหมายที่ สํา คัญ คือ “ประชาชน
สุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” กระทรวงสาธารณสุขจึงมีบทบาทหลักในการจัดการระบบ
สุขภาพของประเทศที่ครอบคลุมถึงการวางแผนและการจัดการกําลังคนดานสุขภาพของประเทศ
สถานการณOปEจจุบันภายนอกของปEญหาหรือความทาทาย
ขาดเอกภาพในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศ และขาดการเอาจริงเอาจังและความต)อเนื่องในการ
ดําเนินการหรือผลักดันขับเคลื่อนใหเป=นไปตามแผนขาดองคความรูในการพัฒนาการศึกษาของบุคลากรสุขภาพ
เพื่ อตอบสนองต) อ นโยบายพั ฒ นาระบบสุ ขภาพของประเทศ และความตองการของประชาชนรวมทั้ ง การนํ า
ผลการวิจัยและพัฒนาไปดําเนินการการจัดการศึกษาของบุคลากรสุขภาพ มีขอจํากัดระหว)างผูผลิตและผูใชบัณฑิต
ภาครัฐบาลและเอกชน และระหว)างสถาบันการศึ กษาดวยกั นเอง การผลิตบุคลากรสุขภาพ (โดยเฉพาะแพทย
พยาบาล) มีการเรียนภาคปฏิบัติตามโรงพยาบาลใหญ)ๆ (มหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอื่นๆ) ซึ่ง
ส)วนใหญ)มีแต)ผูปsวยที่ซับซอน ไม)เหมาะสมที่จะใหนักศึกษาเรียนรู เนื่องจากในการทํางานจริง จะพบผูปsวยที่ไม)
ซับซอนซึ่ งไม)ตองการบริการทางการแพทยชั้ นสู ง แต) ตองการดู แลที่ ค รอบคลุม ทั้ ง มิ ติท างกาย ใจ สั งคม (และ
เศรษฐกิจ) อาจารยผูสอนจํานวนมากยังคุนเคยและยึดติดกับวิธีการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม ซึ่งหลักสูตรมักจะเป=น
แบบแยกส)วน เนนที่เนื้อหามากกว)ากระบวนการเรียนรู ใชวิธีการสอนที่ลาสมัย เป=นตน ขาดความร)วมมืออย)างเป=น
รูปธรรมของเครือข)ายและผูเกี่ยวของ ในการเรียนรูร)วมกันเพื่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนใน
ประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
การกําหนดกลยุทธO
1. การกําหนดนโยบายการจัดการกําลังคนดานสุขภาพ ที่นําไปสู)การกําหนดนโยายการจัดการศึกษาบุคลากร
ดานสุขภาพ โดยใชหลักฐานทางวิชาการ
2. การสรางความร)วมมือระหว)างผูผลิตและผูใชกําลังคนดานสุขภาพ
3. การปฏิรูปการบริหารจัดการดานกําลังคน และในหน)วยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะผูผลิตและผูใช
4. การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
5. การจัดการความรู
6. การสรางเครือข)ายสู)การปฏิรูปการศึกษาบุคลากรดานสุขภาพ

วิธีดําเนินการ
1. สํารวจและวิเคราะหความตองการดานสุขภาพของประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศ
2. สรางกระบวนการทํางานร)วมกันระหว)างภาคีเครือข)ายต)างๆ เพื่อนําไปสู)การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนา
ระบบการศึกษาบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเตรียมคนออกไปทํางานใหสอดคลองสถานการณของศตวรรษที่
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3. ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบการศึกษาบุคลากรสาธารณสุขเป=นนโยบายระดับชาติ
และเกิดการขับเคลื่อนอย)างเป=นรูปธรรม
กระบวนการ ทรัพยากร ผูเกี่ยวของ ระยะเวลา
ใชกระบวนการ “ประชารัฐ” รวมพลังทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ครอบคลุมตัวอย)างกิจกรรม เช)น
1. ระดมขีดความสามารถและการสนับสนุนจากภาคเอกชน ตลอดจนการมีส)วนร)วมของภาคประชาชน มา
บูรณาการกับภาครัฐใน platform หรือ setting ที่จัดตั้งขึ้นเป=นพิเศษ
2. ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ อย)างต)อเนื่อง
3. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทีมบุคลากรสุขภาพดานหมอครอบครัว โดยมุ)งเนนการเรียนรูที่ใช “ชุมชน/
พื้นที่เป=นฐาน ประชาชนเป=นศูนยกลาง” ใหสอดคลองกับการเพิ่มปริมาณและการกระจาย
4. ผลักดันนโยบายการพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรดานสุขภาพร)วมกันจากทุกวิชาชีพในเวทีวิชาการ
5. การจัดเวทีระหว)างสถาบันการศึกษา ในสาขาวิชาชีพเดียวกันและวิชาชีพต)างๆ
6. สรางความร)วมมือกับภาคีเครือข)ายระดับภูมิภาค และระดับโลก
7. สรางแนวทางร)วมกันในเรื่องการพัฒนาการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ และเรื่องการพัฒนาอาจารย
ผูเกี่ยวของ
ผู กํ า หนดนโยบาย องคกรกลางดานกํ า ลัง คนต) างๆ สถาบั น การศึ ก ษา สภาวิ ชาชี พ ผู ใชบั ณฑิ ตคณาจารย
นักเรียนนักศึกษา ภาคเอกชน สังคม และประชาชนทั่วไป
ระยะเวลา
อยูในกรอบระยะเวลาทศวรรษหนา (พ.ศ.2560-2569)

ประโยชนOที่คาดว%าจะไดรับที่สอดรับกับทิศทางองคOกร
เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของบุคลากรสุขภาพ ที่จะนํามาสู)การพัฒนาทักษะ ศักยภาพ และสมรรถนะทีม
บุคลากรสุขภาพที่เหมาะสม มีแรงบันดาลใจในการทํางานบนพื้นฐานหัวใจความเป=นมนุษย ในอันที่จะสนับสนุนการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีความเสมอภาค โดยการมีส)วนร)วมของทุกภาคส)วนรวมทั้งภาคประชาชน
ที่มุ)งเนนส)งเสริมระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ที่มีความเชื่อมโยงกับระบบบริการระดับสูง ที่เป=นเครือข)าย
รวมทั้ง กระบวนการจั ดการเรียนการสอน หลั กสู ตร และการพัฒ นาอาจารยที่ใชโรงพยาบาลในชุ มชนเป= นฐาน
มุ)งเนนการส)งเสริมสุขภาพและปองกันโรค ซึ่งอาศัยกระบวนการมีส)วนร)วมและมีการบูรณาการในระหว)างวิชาชีพ

