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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เป็นกระทรวงที่มีอายุเฉลี่ยของข้าราชการสูงที่สุด 
และก าลังประสบสภาวการณ์ที่มีข้าราชการกลุ่มใหญ่ก าลังเข้าสู่วัยเกษียณอายุ ในขณะที่การรับบุคลากรรุ่น
ใหม่มีจ านวนน้อยลงในทุกปี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุดังกล่าวจึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ขับเคลื่อนองค์กร  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการคาดประมาณเพ่ือการวางแผนด้านก าลังคน การว่าจ้างบุคลากร   
รวมทั้งการวางแผนการจัดสรรภาระรับผิดชอบและภาระงานให้เหมาะสมกับจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ในขนาด  
ที่เล็กลง ให้สามารถท างานอย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาค้ นคว้า 
องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อเตรียมการรองรับสภาพการณ์ทางด้านก าลังคนที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 

คณะผู้วิจัยได้ศึกษาการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
อันเนื่องมาจากโครงสร้างอายุข้าราชการ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เป็นกรณีศึกษา ผลการศึกษาชี้ให้เห็นแนวทางที่สามารถน าไปปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากสภาพการณ์โครงสร้างอายุข้าราชการ ซึ่งผลจากการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

๑. ผลกำรศึกษำ 

ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นการสรุปสภาพปัจจุบันด้านก าลังคนและ
โครงสร้างอายุข้าราชการในมิติต่าง ๆ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๔๗-๒๕๕๐ ส่วนที่ ๒ เป็นการสรุปผลการ
วิเคราะห์โครงสร้างบทบาท ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ส่วนที่ ๓ เป็นการสรุปผลการส ารวจ
ความพึงพอใจในการท างาน และส่วนที่ ๔ เป็นการสรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑.๑) สภำพปัจจุบันด้ำนก ำลังคนและโครงสร้ำงอำยุข้ำรำชกำรในมิติต่ำง ๆ ในรอบปีงบประมำณ 
๒๕๔๗-๒๕๕๐  

ข้าราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ มีจ านวน ๓,๕๕๑ คน เป็นเพศชาย 
๑,๒๕๔ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๑ และเพศหญิง ๒,๒๙๗ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๙ เมื่อพิจารณา
โครงสร้างอายุข้าราชการของกระทรวงฯ ณ ปีงบประมาณ ๒๕๔๗-๒๕๕๑ พบว่าข้าราชการในกลุ่มอายุ ๕๐-๕๔ ป ี
มีจ านวนมากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย หากพิจารณาอายุเฉลี่ย พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งเพศชายและเพศหญิง 
โดยข้าราชการเพศชายมีอายุเฉลี่ยสูงกว่าข้าราชการเพศหญิง   

เมื่อพิจารณาจ านวนข้าราชการของปีงบประมาณปัจจุบัน (๒๕๕๐) จ าแนกตามระดับ พบว่าข้าราชการ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ๗ รองลงมาคือ ระดับ ๕ หากพิจารณาจ าแนกตามกลุ่มอายุ และระดับ พบว่าข้าราชการ



๒ 

 
ระดับ ๕-๗ อยู่ในกลุ่มอายุ ๔๕-๔๙ ปี มากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ 
อยู่ในสายงานนักพัฒนาสังคมสูงที่สุด ส าหรับรายละเอียดของโครงสร้างอายุข้าราชการในมิติต่างๆ ในรอบ
ปีงบประมาณ ๒๕๔๗-๒๕๕๐ สรุปได้ดังนี้ 

การบรรจุใหม่ พบว่ามีข้าราชการที่บรรจุใหม่ ๒๐๖ คน โดยมีอายุเฉลี่ยที่บรรจุใหม่ประมาณ ๒๘ ปี 
ข้าราชการเพศชายมีอายุเฉลี่ยที่บรรจุใหม่สูงกว่าข้าราชการเพศหญิง เมื่อพิจารณาจ าแนกตามสังกัด พบว่ามี
ข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมากที่สุด (๖๘ คน) รองลงมาคือ ส านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (๖๒ คน) 

การรับโอน จ านวนข้าราชการที่รับโอนเข้ารับราชการในกระทรวงฯ รวมทั้งสิ้น ๕๔๑ คน มีอายุเฉลี่ย
เท่ากับ ๓๙.๖๐ ปี ทั้งนี้อายุเฉลี่ยของข้าราชการเพศชายที่รับโอนสูงกว่าข้าราชการเพศหญิง และแนวโน้มของ
อายุเฉลี่ยที่รับโอนเริ่มน้อยลง เมื่อพิจารณาการรับโอนจ าแนกตามสังกัด พบว่ามีการโอนเข้าสังกัดส านัก  
ปลัดกระทรวงฯ มากที่สุด (๒๑๑ คน) รองลงมาคือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (๑๕๔ คน) 

การลาออก ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๔๗-๒๕๕๐ มีข้าราชการที่ลาออกจากราชการ ๔๘๐ คน โดยอายุเฉลี่ย
ผู้ที่ลาออกเท่ากับ ๕๑ ปี ข้าราชการเพศชายมีอายุเฉลี่ยที่ลาออกสูงกว่าข้าราชการเพศหญิง และแนวโน้มของ
อายุเฉลี่ยที่ลาออกเริ่มน้อยลง เมื่อพิจารณาการลาออกจ าแนกตามสังกัด พบว่าสังกัดกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการลาออกมากที่สุด (๒๕๖ คน) รองลงมาคือ ส านักงานปลัดกระทรวงฯ (๑๕๐ คน) นอกจากนั้น ยังพบว่า
ข้าราชการที่ลาออกในปีงบประมาณปัจจุบันมีลักษณะดังนี้ เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นผู้
ด ารงต าแหน่งนักพัฒนาสังคม นักวิชาการพัฒนาสังคม พยาบาลเทคนิค และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ส่วนใหญ่
เป็นผู้ปฏิบัติงานระดับ ๖ รองลงมาคือ ระดับ ๕ ส าหรับสาเหตุการลาออก พบว่าต้องการไปประกอบอาชีพอ่ืน 
ปัญหาด้านสุขภาพ ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ และรับราชการมานาน เป็นต้น 

การให้โอน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๔๗-๒๕๕๐ มีข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้โอนจากกระทรวงฯ 
๔๙๗ คน ซึ่งมีอายุเฉลี่ยประมาณ ๔๓ ปี โดยเพศชายมีอายุเฉลี่ยที่ให้โอนจากกระทรวงสูงกว่าเพศหญิง เมื่อ
พิจารณาการให้โอนจ าแนกตามสังกัด พบว่าข้าราชการสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้โอนมากที่สุด 
(๒๒๒ คน) รองลงมาคือ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงฯ (๑๗๙ คน) 

การเกษียณอายุ จากการคาดประมาณการเกษียณอายุในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๐-๒๕๕๙ พบว่า
จากปีงบประมาณ ๒๕๕๐ จะมีจ านวนข้าราชการของกระทรวงฯ เกษียณอายุราชการจ านวน ๔๘ คน และ
เพ่ิมขึ้นเป็น ๑๙๒ คน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๐-
๒๕๕๖ และเป็นข้าราชการเพศหญิงมากกว่าเพศชายในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ทั้งนี้ ข้าราชการ
สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะเกษียณอายุมากที่สุด รองลงมาคือ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงฯ 
ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ และส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นอกจากนั้น  
ยังพบว่าข้าราชการที่เกษียณอายุราชการมีลักษณะดังนี้ เป็นผู้ปฏิบัติงานระดับ ๘ ระดับ ๕ ระดับ ๖ และระดับ ๗ 
และอยู่ในสายงานนักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมและ 
นักสังคมสงเคราะห์ 



๓ 

 
การเสียชีวิต ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๔๗-๒๕๕๐ พบว่ามีจ านวนข้าราชการเสียชีวิต ๒๖ คน โดย

เสียชีวิตเมื่ออายุเฉลี่ย ๔๙ ปี ข้าราชการเพศชายมีอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตสูงกว่าข้าราชการเพศหญิง ทั้งนี้  เป็น
เพศชายที่อยู่ในกลุ่มอายุ ๔๕-๔๙ ปี และเพศหญิงอยู่ในกลุ่มอายุ ๕๐-๕๔ ปี เมื่อพิจารณาการเสียชีวิตจ าแนก
ตามสังกดั พบว่าข้าราชการสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเสียชีวิตมากที่สุด (๑๓ คน) เนื่องจากมีขนาด
และจ านวนข้าราชการสูงสุด ส าหรับสาเหตุการเสียชีวิตที่ระบุในปีงบประมาณปัจจุบัน (๒๕๕๐) พบว่าเกิด
จากการติดเชื้อในกระแสเลือด ฟ้าผ่า มะเร็งล าไส้ และโรคประจ าตัว เป็นต้น 

๑.๒) ผลกำรวิเครำะห์โครงสร้ำง บทบำทภำรกิจของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมฯ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัต  ิปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม มีความรู้ และ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ภายใต้สังคมโลก อีกทั้งเพ่ือเสริมสร้างให้คนไทยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญในการ
พัฒนาประเทศ ภารกิจหลักของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ณ ปัจจุบัน สามารถตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์การบริหารประเทศและเพ่ือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้ จากโครงสร้างของ
องค์กร แสดงภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเริ่มจากส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ท าหน้าที่เป็นหน่วยประสารงานหลักในการพัฒนางานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
อย่างไรก็ดี บทบาทและหน้าที่ของส านักงานพัฒนาสังคมสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ) ที่
จะต้องเน้นทั้งด้านนโยบาย ด้านวิชาการ การประสานงานภายในกระทรวงด้วยกันเองและประสานงานใน
ระดับท้องถิ่น ยังต้องการการด าเนินการในลักษณะบูรณาการมากยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างาน
ให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน เนื่องจากในท้องถิ่นยังคงมีความคาดหวังให้ พมจ. ท าหน้าที่ รวมทั้งให้บริการใน
ลักษณะเดียวกับประชาสงเคราะห์จังหวัด ส่วนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการท าหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติ ซึ่ง
ลักษณะงานที่ส าคัญ คือ การจัดบริการสวัสดิการสังคมให้แก่กลุ่มเป้าหมายด าเนินการในเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย และการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบของสถานสงเคราะห์ให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กระบวนงานที่เหมาะสมของกรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการควรเน้นการ
ท างานพัฒนาสังคมในส่วนของชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งข้ึน เพ่ือเสริมสร้างให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และ
การด าเนินการควรเป็นในลักษณะเป็นการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเน้นการบูรณาการกับหน่วยงาน
ในกระทรวงเดียวกัน และบูรณาการกับระดับท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น ด้านส านักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ และส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในเชิงนโยบาย และการก าหนด
มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายที่รีบผิดชอบ ซึ่งรวมไปถึงการ
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตามาตรฐานที่ควรจะเป็น และส่งเสริมการด าเนินการเพ่ือให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งและ
มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ลักษณะงานจึงเป็นการส่งเสริม พัฒนา การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การจัดประชุม สัมมนา เป็นต้น กระบวนงานที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันเป็นกระบวนงานที่มีความส าคัญในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทย โดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือส่งสัญญาณเตือนภัย การติดตามผล
และเฝ้าระวังสถานการณ์และแนวโน้มของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือที่จะ
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ได้เป็นโมดูล/รูปแบบให้เครือข่ายน าไปปฏิบัติ พร้อมทั้งเพ่ิมศักยภาพการท างานของเครือข่าย นับว่าเป็น
แนวทางที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้ อย่างไรก็ดี การด าเนินการของทั้ง ๓ หน่วยงานจ าเป็น
จะต้องด าเนินการในลักษณะบูรณาการกับงานของกรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการอย่างใกล้ชิด เพ่ือ
ป้องกันปัญหาความซ้ าซ้อนของการด าเนินงาน 

๑.๓) ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน 

จากการศึกษาความพึงพอใจในการท างานของข้าราชการจ านวน ๔๙๐ คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุเฉลี่ย ๔๔.๘ มีสถานภาพสมรส โสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น
ส่วนมาก และมีรายได้ระหว่าง ๑๕,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างสังกัดกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ โดยปฏิบัติงานในต าแหน่งนักพัฒนาสังคมเป็นสัดส่วนสูงที่สุด กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติงานอยู่
ในระดับ ๕-๗ มีอายุงานเฉลี่ย ๑๐.๑ ปี และมีอายุราชการเฉลี่ย ๑๙.๙ ปี โดยที่ส่วนใหญ่ไม่เคยปฏิบัติงานใน
หน่วยงานอื่นมาก่อนที่จะมาปฏิบัติงานในหน่วยงานปัจจุบัน 

ความพึงพอใจในการท างานเปรียบเทียบระหว่างสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง สรุปได้ว่า 
ข้าราชการส่วนใหญ่มีความคาดหวังถึงภารกิจและบทบาทที่เหมาะสมขององค์กรสูงกว่าสภาพปัจจุบัน  
ซึ่งหมายถึง ภารกิจและบทบาทที่เหมาะสม และการจัดการองค์กรตามความคาดหวังของข้าราชการ คือ การเป็น
หน่วยงานที่เน้นการท าหน้าที่ด้านนโยบายมากกว่าด้านปฏิบัติการ ทั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าข้าราชการของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ตระหนักถึงบทบาทของการเป็นหน่วยงานด้านนโยบายวิชาการมากกว่าการเป็น
หน่วยปฏิบัติการ ดังนั้น การวางแนวทางเพ่ือปรับเปลี่ยนบทบาทของกระทรวง เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์
ด้านโครงสร้างอายุที่เปลี่ยนไปในทิศทางการเป็นผู้ก าหนดนโยบายจึงเป็นแนวทางที่ควรด าเนินต่อไป 
นอกจากนี้แล้ว ในเรื่องการบริหารก าลังคนยังพบว่า ความคาดหวังเรื่องการบริหารก าลังคนอยู่ในระดับที่สูงกว่า
การที่กลุ่มตัวอย่างมองสภาพปัจจุบันของการบริหารก าลังคน ดังนั้น การเตรียมการของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
ที่ส าคัญมากประการหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องของโครงสร้างขององค์กรแล้ว คือการให้ความส าคัญเรื่องการบริหาร
จัดการด้านก าลังคน 

๑.๔) ผลกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ 

บทบาทและภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสม สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศ 
และเป็นไปตามกรอบท่ีรัฐธรรมนูญได้ก าหนดสิทธิที่พึงมีพึงได้ของกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับบทบาทที่ควรจะเป็น
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ คือยังคงมีทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ แต่ควรจะเน้นในลักษณะของ
ผู้เป็นพ่ีเลี้ยง (facilitator) ให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพ่ือให้การท าหน้าที่การเป็นพ่ีเลี้ยงเป็นไปอย่างคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขในด้านโครงการสร้างของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รวมทั้ง
การก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนในส่วนงานนโยบายและงานด้านปฏิบัติการเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของงานลง ทั้งนี้ 
ความเห็นของทั้งผู้บริหารระดับกลาง ระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกัน คือ วัตถุประสงค์ของการ
ก่อตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระยะเริ่มต้นต้องการจะให้กระทรวงเป็น
กระทรวงขนาดเล็กและสร้างนโยบายเชิงวิชาการที่จะส่งเสริม ประสานงาน ติดตามและประเมินผลการ
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ท างานในภาคสังคมของกลุ่มเป้าหมาย และควรจะแยกหน่วยที่ท าหน้าที่ด้ านนโยบายและหน่วยที่ท าหน้าที่
ด้านปฏิบัติการจากกัน โดยให้หน่วยงานท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาคเป็นหน่วยปฏิบัติการ แต่ทั้งนี้จะต้องมีการ
ท างานร่วมกันแบบบูรณาการ อย่างไรก็ดี ความซ้ าซ้อนด้านการด าเนินการในปัจจุบันยังมีอยู่ ดังนั้น กระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ ควรจะมีแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการท างาน โดยอาจจ าเป็นต้องปรับ
โครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงเพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทาง และแยกงานนโยบายและงานปฏิบัติออก
จากกัน แต่ทั้งนี้กระทรวงและผู้ที่เก่ียวข้องในการปรับเปลี่ยนจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการบนพ้ืนฐานที่บุคลากร
ในกระทรวงเห็นเป้าหมายของการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน 

๒. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษานี้ เป็นข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโครงสร้างอายุ
ข้าราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการวิเคราะห์จากปัญหาโครงสร้างอายุ
ข้าราชการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต บทบาทภารกิจขิงกระทรวงในปัจจุบันและที่ควรจะเป็นในอนาคต 
ตลอดจนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT) เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสรุปได้ ๔ ยุทธศาสตร์ คือ 

 ๒.๑ ยุทธสำสตร์กำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม 

 ยุทธศาสตร์การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีมาตรการระยะสั้น คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนด
ทิศทางการด าเนินงานของกระทรวงร่วมกัน โดยเริ่มจากการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกระทรวงโดยรวม 
และของแต่ละหน่วยงานว่าจะเป็นกระทรวงที่เน้นนโยบายวิชาการด้านใด หรือเน้นการปฏิบัติด้านใด ทั้งนี้
เพราะทิศทางดังกล่าวจะเป็นกรอบส าหรับการวางแผนอัตราก าลังในอนาคต ในกรณีที่มีการถ่ายโอนภารกิจ
ไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ซึ่งปัจจุบันได้มีการด าเนินการถ่ายโอนอยู่แล้ว) ประกอบกับทิศทางการ
ด าเนินงานของกระทรวงจะเน้นไปทางด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น ควรท ารายการ (check list) เกี่ยวกับภารกิจที่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรับไปด าเนินการ ซึ่งจะต้องอาศัยข้อมูลทั้งจากผู้โอน (กระทรวง) และผู้รับโอน 
(องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ทั้งนี้ เพ่ือการประสานงานและเพ่ือติดตามความครอบคลุมของภารกิจที่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หากเกิดประเด็นความไม่สอดคล้องกันระหว่างผู้โอนและผู้รับโอนทั้งสองฝ่ายจะได้
ร่วมกันพิจารณาก าหนดทิศทางต่อไป ส่วนมาตรการระยะยาวเป็นการประเมินผลการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีเพ่ือเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมของกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ 

 ๒.๒ ยุทธศำสตร์กำรปรับเปลี่ยนภำรกิจจำกงำนปฏิบัติไปสู่งำนด้ำนนโยบำยวิชำกำร 

 ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนภารกิจจากงานปฏิบัติไปสู่งานด้านนโยบายวิชาการเพ่ือปรับบทบาท
ของกระทรวงจากการท างานด้านปฏิบัติการไปสู่การท างานด้านนโยบาย มีมาตรการระยะสั้น คือ การท า
ความเข้าใจกับทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเรื่องภารกิจที่จะปรับเปลี่ยนจากงานปฏิบัติสู่งานด้าน
นโยบายวิชาการ โดยใช้เครื่องมือการสื่อสารภายในองค์กร เช่น จดหมายข่าวภายใน ทั้งในรูปของปลิว หรือ
สื่ออิเลคทรอนิกส์ หรือแม้แต่การจัดรายการประชุมเพ่ือให้ข้อมูลการปรับเปลี่ยนเป็นระยะ ๆ พร้อมทั้งเปิด
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ช่องทางการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรต่อการเปลี่ยนแปลงภารกิจที่เกิดขึ้นหรือก าลังจะเกิดขึ้น 
พร้อมทั้งมีช่องทางให้ผู้แสดงความเห็นรับทราบว่า ข้อคิดเห็นหรือข้อสังเกตต่าง ๆ ได้ส่งถึงผู้ที่รับผิดชอบแล้ว 
ส่วนมาตรการระยะยาว คือ การด าเนินการเรื่องการสื่อสารภายในองค์กรของกระทรวง โดยอาจมีหน่วยงาน
ใหม่หรือใช้หน่วยงานที่มีอยู่ เดิมแต่ปรับเปลี่ยนภารกิจให้มีลักษณะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ๒.๓ ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของบุคลำกร 

 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร โดยส่วนใหญ่จะเป็นมาตรการระยะสั้น คือ การ
สรรหาบุคลากร และการจัดการความรู้ ดังนี้ 

 ด้านการสรรหา เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากการก าหนดทิศทางร่วมกันของกระทรวงว่าภารกิจ 
บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบจะเป็นในทิศทางใด โดยการสรรหาบุคลากรใหม่ที่จะเข้ามาทดแทน
ก าลังคนที่จะเกษียณอายุราชการ จะต้องมีคุณลักษณะ คุณสมบัติพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานส าหรับต าแหน่งที่
ต้องการ 

 ด้านการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของบุคลากร คือ การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยการก าหนด
หน้าที่ให้มีผู้ถ่ายทอด และผู้เรียนรู้ เป็นอีกทางหนึ่งที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ในลักษณะ on-the-job 
training โดยมีรอบของการหมุนเวียนและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 

 ด้านการจัดการความรู้  เป็นการก าหนดกระบวนงานที่ส าคัญ และการส ารวจเพ่ือจ าแนกก าลังคน  
ว่ากลุ่มก าลังคนที่จะเกษียณอายุกลุ่มใดบ้างที่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมเพ่ือ
ดึงดูดความรู้ที่เป็น Tacit เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ส าหรับก าลังคนรุ่นต่อไป 

 ๒.๔ ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรโดยใช้ระบบฐำนข้อมูล 

 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้ระบบฐานข้อมูลมีมาตรการระยะสั้น คือ การส ารวจสภาพ
ก าลังคนของกระทรวงที่ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ และรวบรวมไว้ที่แหล่งเดียวกัน โดยจะต้องมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบเรื่องข้อมูลบุคลากรแห่งเดียวส าหรับการท าฐานข้อมูล ล าดับต่อมาคือ การวิเคราะห์สถานการณ์
ก าลังคนในต าแหน่งต่าง ๆ ที่วางแผนการสรรหา การพัฒนาศักยภาพ โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ก าลังคนนั้น 
จะต้องเตรียมการเรื่องการเกษียณอายุราชการล่วงหน้า ทั้งนี้ เพ่ือเตรียมการรองรับการขาดแคลอน
ข้าราชการในอนาคตได้ โดยอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะต้อง
ท างานร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเพ่ือประเมินก าลังคน กรอบอัตราก าลัง และทางก้าวหน้าในสายงานของ
ข้าราชการในระยะ ๕ ปีข้างหน้า และใช้ระบบข้อมูลจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการระยะยาวเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งด้านก าลังคนในหน่วยงาน ทั้งในส่วนการเตรียมการเพ่ือรับข้าราชการใหม่และในกรณีที่ต้องการให้รับ
ราชการต่อไป 

  

 



๗ 

 
การด าเนินการสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะส่วนที่เกีย่วกับอัตราก าลัง การสรรหา  

บุคลากรใหม่ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ทางส านักงาน ก.พ. อาจจะต้องทบทวนวิธีการคืนอัตราการเกษียณอายุ
ราชการ โดยมองลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นหลัก ซึ่งกรณีนี้อาจจะช่วยให้กระทรวงมีอัตราก าลังเพ่ิมในเชิงปริมาณ
ส าหรับบางต าแหน่งงานได้ ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะต้องมีการวางแผนก าลังคนในส่วนราชการต่าง ๆ 
โดยวิเคราะห์บทบาท ภารกิจที่เหมาะสมของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต และจะต้องมีการ
วิเคราะห์ก าลังคนในปัจจุบันทั้งในด้านจ านวน และสมรรถนะ และความสมดุลที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

----------------------------------- 

 
 
 


