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โครงสร้างประชากรของไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายคลึงกับโครงสร้างประชากรโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายคลึงกับทางยุโรปมาก นั่นคือ เริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบ
สมบูรณ์แล้ว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในลักษณะที่ประชากรวัยท างานมีแนวโน้ มลดลง ขณะที่
ประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ นี้ อาจส่งผลให้ผลผลิตรวมของประเทศลดลงถ้าหากยังไม่มีการ
ปรับโครงสร้างการผลิต ในขณะที่อัตราการพ่ึงพิงหรือภาระโดยรวมที่ประชากรวัยท างานจะต้องเลี้ยงดู
ประชากรวัยสูงอายุมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้น ภาวะของสังคมต่อสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุจะสูงขึ้น ประเทศไทยได้
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี พ.ศ.๒๕๔๗ (ประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ ๑๐) และจะเป็น
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ.๒๕๖๗  (เมื่อประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ ๒๐) 
การที่ประเทศไทยใช้เวลาเพียง ๒๐ ปีเท่านั้น ในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เป็นช่วงเวลาที่สั้นมาก 
เมื่อเทียบกับประเทศที่อยู่ในกลุ่มแรก ๆ ของสังคมผู้สูงอายุ เช่น ฝรั่งเศส (ใช้เวลา ๑๑๕ ปี) สวีเดน (๘๕ ปี) 
สหรัฐอเมริกา (๖๙ ปี) ท าให้มีเวลาค่อนข้างน้อยในการปรับตัวเพ่ือเตรียมพร้อมในการเสริมสร้างหลักประกัน
ทางสังคมขั้นพ้ืนฐานส าหรับผู้สูงอายุ รวมถึงการสร้างหลักประกันด้านรายได้เมื่อเกษียณอายุ การส่งเสริม
การมีงานท าของผู้สูงอายุ และการขยายอายุการเกษียณ เป็นต้น 

ประเทศในกลุ่มองค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ส่วนใหญ่ได้เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุและได้เผชิญกับปัญหาทางด้านก าลังคนภาครัฐที่สูงอายุมากขึ้น ซึ่งส่งผลประทบโดยตรงต่อการ
บริหารบุคลากรและงบประมาณ เนื่องจากภาครัฐต้องเผชิญความกดดันเรื่องการลดจ านวนก าลังแรงงาน 
เนื่องจากความกดดันทางด้านรายจ่ายเงินเดือนพนักงานสูงอายุ รวมถึงรายจ่ายบ านาญส าหรับข้าราชการเกษียณ 
การสูญเสียแรงงานสูงอายุที่มีความสามารถและประสบการณ์ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินการ
ของภาครัฐ จากกรณีศึกษาใน 3 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น พบแนวทางในการแก้ปัญหา
ออกเป็นสามแนวทางหลัก ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

การลดรายจ่ายด้านงบประมาณและเพ่ิมประสิทธิภาพ  รักษาความสามารถของหน่วยงาน ได้มีการ
ปรับเพ่ิมสิทธิประโยชน์บ านาญในกรณีที่เลื่อนการเกษียณออกไป (ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส) การสร้างรูปแบบ
การจ้างงานผู้สูงอายุที่ยืดหยุ่นหรือการจ้างงานชั่วคราว (ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส) และก าหนดรูปแบบ
การจ่ายเงินตอบแทนส าหรับการท างานที่ยืดหยุ่น (ออสเตรเลีย) เพ่ิมเพ่ิมแรงจูงใจในการท างาน นอกจากนั้น 
ได้มีการใช้มาตรการลดสิทธิประโยชน์บ านาญในกรณีที่เกษียณก่อนก าหนด รวมถึงการยกเลิกโครงการ
เกษียณก่อนก าหนดของข้าราชการอีกด้วย (ฝรั่งเศส) และในทั้งฝรั่งเศสและญี่ปุ่น ได้มีการออกกฎหมาย
ห้ามกีดกันหรือสร้างความไม่เท่าเทียมระหว่างอายุด้วย ในส่วนของญี่ปุ่นได้มีการสร้างระบบดูแลข้าราชการ
ที่ออกจากงานแต่ยังต้องการท างานต่อด้วย และตั้งคณะท างานเพ่ือตอบสอบความต้องการรายบุคคลด้าน
หน้าที่การงานเพ่ือลดการเกษียณก่อนเวลา 
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การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทดแทนและการปรับโครงสร้าง  ภาครัฐออสเตรเลียได้ใช้นโยบาย

การเข้าถึงตลาดแรงงานเพ่ือดึงดูดแรงงานโดยเฉพาะแรงงานทางด้านเทคนิค รวมถึงการคัดเลือกบุคลากร
ในเชิงรุกโดยเปิดโอกาสให้บุคคลนอกภาครัฐที่มีความสามารถเข้ามาสอบสมัครในต าแหน่งของภาครัฐได้ 
(โดยเฉพาะ Technical Jobs) การใช้นโยบาย The Senior Executive Service โดยโยกย้ายข้าราชการที่มี
ความสามารถมาฝึกทักษะเพ่ือด ารงต าแหน่งบริหารในอนาคตของออสเตรเลีย ในขณะที่ฝรั่งเศสก็มีแนว
ทางการคัดเลือกบุคลากรสูงอายุพิจารณาจากประสบการณ์เข้ามาฝึกทักษะความเป็นผู้น าเพื่อให้ไปท างาน
ในต าแหน่งหัวหน้า ที่น่าสนใจคือการสร้างฐานแรงงานร่วมภายในภาครัฐ หรือ Talent Pool เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการภายในภาครัฐซึ่งจะสามารถช่วยน าแรงงานสูงอายุเข้าไปท างานในต าแหน่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น 
และมีการสนับสนุนการท าแนวทางอาชีพและการโยกย้ายของข้าราชการที่ไม่มีความก้าวหน้าและอยากเริ่ม
ท างานในต าแหน่งในส่วนอ่ืนๆ (ฝรั่งเศส) การสร้างศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนก าลังคนระหว่างภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือสร้างและฝึกฝนแรงงานที่มีทักษะหลากหลาย รวมทั้งเป็นช่องทางรองรับความต้องการแรงงาน
ในอนาคต รวมถึงการสร้างรูปแบบการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานเพ่ือสร้างรูปแบบการอบรมร่วมกัน 
(ญี่ปุ่น) นอกจากนั้น ญี่ปุ่นมีแนวทางของการประเมินรายบุคคลเกี่ยวกับความคาดหวังในการท างานตั้งแต่
เริ่มจนเกษียณ เพ่ือน ามาเป็นพื้นฐานในการร่างกฎหมายปฏิรูปข้าราชการในเชิงรุก 

การบริหารความสามารถขององค์กร  จะเน้นไปในเรื่องของการปรับบุคลากรและการบริหารภายใน
องค์กร ทั้งนี้ ออสเตรเลียได้ให้ความส าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและการฝึกอบรมตัวข้าราชการ
โดยการจัดการความรู ้ โดยสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้าง
บุคลากรที ่มีความสามารถตามที่องค์กรต้องการ และเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีการพัฒนา
ตลอดเวลาเพ่ือดึงดูดแรงงานอนาคต ฝรั่งเศสมีการสนับสนุนให้แต่ละหน่วยง่านมีการประเมินจ านวนและ
คุณลักษณะของก าลังคนที่ต้องการในอนาคตเพ่ือการปรับตัวรองรับ อีกทั้งมีการส่งเสริมให้มีลักษณะของ
รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีพ ขณะที่ญี่ปุ่นใช้ระบบประเมินรายบุคคลเพ่ือให้การบริหารเป็นไปตาม
ความสามารถและผลงาน 

นโยบำยและมำตรกำรเกี่ยวกับก ำลังคนข้ำรำชกำร 

 นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวกับก าลังคนข้าราชการหลัก ๆ ที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อจ านวนและ
โครงสร้างอายุของข้าราชการพลเรือน ได้แก่ 

 1. มาตรการชะลออัตราการขยายตัวของอัตราก าลังข้าราชการและลูกจ้าง 
 2. นโยบายลดขนาดระบบราชการ โดยก าหนดเป้าหมายลดก าลังคนภาคราชการให้ได้ร้อยละ 10  
             เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 
 3. มาตรการปรับขนาดก าลังคนภาครัฐโดยการด าเนินการโครงการภายใต้ชื่อ โครงการเปลี่ยน
เส้นทางชีวิต เกษียณก่อนก าหนด ในปีงบประมาณ 2543, 2544, 2545 และ 2552 

 การด าเนินการตามมาตรการปรับก าลังคนภาครัฐที่มีมาอย่างต่อเนื่องนั้น ช่วยให้สามารถลดอัตรา
ก าลังคนและงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรได้ในระดับหนึ่ง แต่ผลจากการใช้มาตรการดังกล่าวได้ส่งผล
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กระทบต่อโครงสร้างอายุข้าราชการพลเรือนด้วยเช่นกัน เนื่องจากการบรรจุข้าราชการใหม่มีการเพ่ิมขึ้นใน
สัดส่วนที่ลดลง ท าให้มีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาในระบบราชการน้อย สัดส่วนของก าลังคนที่เป็นผู้สูงอายุจึงมีอยู่เป็น
จ านวนมากเมื่อเทียบกับจ านวนข้าราชการพลเรือนทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้ก าลังคนภาครัฐขาดช่วงไป 
ค่าตอบแทนในการรับราชการเมื่อเทียบกับภาคเอกชนแล้วถือว่ามีความแตกต่างกันมากเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่
ท าให้คนที่มีความรู้ความสามารถสนใจที่จะไปท างานในภาคเอกชนมากกว่ารับราชการ 

 บทบาทและการด าเนินงานของกระทรวงต่าง ๆ ภายใต้การขับเคลื่อนของแผนพัฒนาฉบับที่ 10 และ
แผนระยะยาวของการพัฒนาประเทศแผนต่าง ๆ ตลอดจนวิสัยทัศน์ประเทศ 20 ปี ท่ามกลางภูมิทัศน์ใหม่
ของโลกจ าเป็นต้องอาศัยการท างานที่มีประสิทธิภาพของก าลังคนภาครัฐ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
บนพื้นฐานของการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาโดยมีคนเป็นศูนย์กลาง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น การบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐจึงมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับบทบาทของ
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จากการพิจารณายุทธศาสตร์ในการ
ลดขนาดก าลังคนภาครัฐและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามสาขาเศรษฐกิจและสังคม  ที่ส่งผ่านไปยัง
บทบาทของกระทรวงต่าง ๆ แล้ว มีข้อสังเกตว่าการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐก าลังมุ่งเ น้นในด้าน
การพัฒนาก าลังคนในเชิงคุณภาพมากกว่าการเพ่ิมการบรรจุข้าราชการพลเรือนในอัตราใหม่ 

 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการวางแผน
ก าลังคนภาครัฐ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนก าลังคนภาครัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้ท าการศึกษา
โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารก าลังคนภาครัฐเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ
ข้าราชการ โดยคัดเลือก 6 กระทรวงเป้าหมาย  ในการศึกษาวิจัยจากหลักเกณฑ์ของขนาดทั้งขนาดเล็ก กลาง 
ใหญ่ อย่างละ 2 กระทรวง และลักษณะการท างานของกระทรวงใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) กระทรวงที่มีภารกิจ
ที่รัฐเป็นผู้ควบคุมหรือด าเนินการหลัก  2) กระทรวงที่มีภารกิจที่ภาครัฐ-เอกชน-ประชาชน ร่วมกันจัดการได้ 
และ 3) กระทรวงที่มีภารกิจที่ภาคเอกชน-ประชาชน สามารถจัดการได้เองภายใต้กติกาและการส่งเสริมของ
ภาครัฐ และได้คัดเลือก 6 กระทรวง ดังนี้ 

  1. กระทรวงคมนาคม (ขนาดใหญ)่ 
  2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ขนาดใหญ)่ 
  3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขนาดกลาง) 
  4. กระทรวงอุตสาหกรรม (ขนาดกลาง) 
  5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ขนาดเล็ก) 
  6. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ขนาดเล็ก) 
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ยุทธศำสตร์กำรบริหำรก ำลังคนภำครัฐ 

กระทรวงคมนำคม 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1   กำรบริหำรก ำลังคนให้สอดคล้องกับพันธกิจ 

   มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

    ระยะสั้น 

1. ปรับแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร และการจัดสรร
งบประมาณ มีการวางแผนที่ชัดเจนว่าพันธกิจใดที่กระทรวงจะยังคงท าเป็นพันธกิจหลัก และพันธกิจใด
สามารถโอนให้เอกชนท าได้ เช่น งานประเภททะเบียน ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการขนส่งทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ 
สามารถใช้พนักงานราชการหรือลูกจ้างท าได้ หรือสามารถ Outsource ให้เอกชนท ามากขึ้น พนักงานที่เคย
ท างานทะเบียนอยู่ก็ให้มีการเพ่ิมทักษะใหม่และสามารถรับงานที่ใช้ทักษะไม่ต่างจากเดิมมากนัก 

2. ข้าราชการที่ยังรับผิดชอบพันธกิจหลักของกระทรวงควรให้มีการวางแผนการ
ท างานเป็นทีมมากขึ้น เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ให้มีการจัดระบบการจัดการความรู้ 
และวางแผนการเรียนรู้ให้คนรุ่นใหม่ โดยการท างานร่วมกับข้าราชการที่อายุ 55 ปี ขึ้นไป 

3. มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรในเรื่องต่าง ๆ เช่น ด้าน
การขนส่งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ มาตรฐานความปลอดภัย การบรรเทาสาธารณภัยทางบก น้ า และ
อากาศยาน 

4. พิจารณาก าลังคนใหม่เหมาะสมและเพียงพอกับบางพันธกิจที่อาจจะมีมากขึ้น 
การแก้ปัญหาโดยการเกลี่ยคนจากกรมอ่ืนมา อาจไม่ใช้วิธีที่เหมาะสมเท่าใด เนื่องจากลักษณะงานของกรมต่างๆ 
ในกระทรวงคมนาคมค่อนข้างแตกต่างกันและต้องใช้เทคนิคเฉพาะค่อนข้างสูง ซึ่งมักจะต้องการคนที่มีความรู้
ความช านาญเฉพาะทางต่างกันอย่างเด่นชัด 

ระยะยำว 

1. พันธกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและการเจรจาอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ ยังคงเป็นพันธกิจที่ส าคัญและด าเนินการโดยข้าราชการ ดังนั้น ควรมีการวางแผนผลิต
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นสาขาขาดแคลน 

2. การให้มีการหมุนเวียรบุคลากรไปยังกรมอ่ืน ๆ ภายในกระทรวง เมื่อบุคลากรนั้น
ก้าวสู่ต าแหน่งระดับบริหารในแต่ละขั้น ท าให้เกิดความเข้าใจในแนวกว้าง นอกเหนือไปจากการรู้ลึกเกี่ยวกับ
หน่วยงานที่ตนสังกัดเท่านั้น 

3. ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานและบทบาทของกรม ในอนาคตให้มีความ
ชัดเจนขึ้น หันมาเน้นการก ากับดูแลมากขึ้น ปรับสัดส่วนช่างเทคนิคระดับปฏิบัติ งานลง แล้วเพ่ิมสัดส่วน
วิศวกรเพ่ือมาท าหน้าที่ตรวจสอบ และก ากับดูแลมากข้ึน มีการเพ่ิมบุคลากรในการท าระบบข้อมูลสารสนเทศ
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เพื่อสนับสนุนงานด้านการก ากับดูแล ส่วนงาน operation ให้กระจายสู่ท้องถิ่นหรือภาคเอกชนมากขึ้น 
งานปฏิบัติการทางอากาศยานในจังหวัดต่าง ๆ สามารถ outsource ท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับ ตรวจสอบ ดูแล
ในเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐาน 

4. ปรับบทบาทของกระทรวง จากการเป็นผู้ปฏิบัติการให้เป็นผู้ก ากับและติดตาม
การด าเนินงาน ด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้ เช่น ระบบ GPS ในการติดตามระบบขนส่งทุกด้าน โดยกระทรวง 
ท าหน้าที่ในการก ากับและการให้สัมปทานแก่เอกชน งานหลายประการที่เอกชนสามารถท าได้ เช่น งานใบขับขี่ 
งานทะเบียนทุกประเภท สถานีขนส่งผู้โดยสาร และการตรวจระบบขนส่งทางทะเล สามารถ  outsource 
ให้ภาคเอกชนท าได้ โดยที่กระทรวง เป็นผู้ก ากับและติดตาม ประเมินการด าเนินงานเพ่ือประโยชน์ของ
ผู้บริโภค วิธีการนี้จะท าให้จ านวนบุคลากรที่เหลือน้อยลงสามารถรับภาระงานเชิงปฏิบัติการที่น้อยลงได้เช่นกัน 

  ยุทธศำสตร์ที่ 2   กำรพัฒนำทักษะบุคลำกรและเพิ่มประสิทธิภำพของบุคลำกร 

   มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

    ระยะสั้น 

1. บุคลากรในบางหน่วยงานมีปัญหางานล้นมือ อาจท าให้มีประสิทธิภาพในการ
ท างานลดลง ดังนั้น ควรมีการเกลี่ยงาน และให้โอกาสในการได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ และเพ่ิม
ความก้าวหน้าในการท างาน 

2. หลายกรมมีปัญหาในการถ่ายโอนงานให้แก่คนรุ่นต่อไป และบางครั้งเกิดปัญหา
ขาดคนรับช่วงงาน ดังนั้น ควรวางแผนการสานต่ออย่างชัดเจนและมีการฝึกอบรมเพ่ือรองรับงานไว้ล่วงหน้า 

3. หาแนวทางให้ธุรกิจเอกชนที่ได้ประโยชน์อย่างชัดเจนจากระทรวง ควรมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงฯ เช่น การที่กระทรวง ด าเนินการเจรจากับต่างประเทศเพื่อให้บริษัท
การบินเอกชนไทยได้ประโยชน์มากขึ้น กระทรวงฯ สามารถตั้งกติกาที่จะให้บริษัทที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
share cost ของการเจรจาและการเพ่ิมทักษะของบุคลากรของกระทรวง  ในการท างานนั้น ๆ และเพ่ือให้
ความรู้มีการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง ควรที่จะท าระบบจัดการความรู้อีกด้วย 

ระยะยำว 

1. มีแผนการเพ่ิมทักษะของบุคลากรในการเป็นผู้ก ากับระบบคมนาคมทุกด้าน โดย
เน้นที่บุคลากรรุ่นใหม่ ๆ 

2. มีแผนพัฒนาบุคลากรในระดับท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการรับการถ่ายโอน
ภารกิจหลายประการ เช่น ทางหลวงในท้องถิ่น การบริหารท่าอากาศยาน เป็นต้น ในการถ่ายโอนภารกิจ
เหล่านี้ต้องใช้เวลาและการเตรียมการให้แก่ท้องถิ่นก่อนที่จะด าเนินการจริง 

3. การให้ท้องถิ่นดูแลทางหลวงแบบแยกกันท าจะท าให้มีต้นทุนสูง แต่ถ้ามีการรวม
ทรัพยากรในระดับภาค เช่น ทรัพยากรด้านวิศวกร การออกแบบ หรือการดูแล Equipment ก็จะท าให้มี
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ต้นทุนถูกลง ดังนั้น ควรให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระดับภาคโดยกระทรวงมีส่วนเป็นพ่ีเลี้ยงในการ
ฝึกบุคลากรระดับภาค ในด้านค่าใช้จ่ายของการเตรียมบุคลากรควรให้ท้องถิ่นร่วมกันรับผิดชอบ อย่างไรก็ดี 
ถ้าภารกิจเหล่านี้ถูกเปลี่ยนไปเป็นการ outsource ก็สามารถท าได้เช่นกัน 

4. ปรับระบบแรงจูงใจแก่บุคลากรให้สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้ เพ่ือดึงดูด
ไม่ให้เกิดปัญหาสมองไหล เช่น ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการที่มีทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน การมี 
Career path ที่ชัดเจนเพ่ือความก้าวหน้า ความมั่นคงในการท างาน สวัสดิการพิเศษ และโอกาสเดินทาง
ไปศึกษาเพ่ิมทักษะในต่างประเทศ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนบุคลำกรให้ทันสมัย  

   มำตรกำร/แนวทำงกำรดำเนินงำน 

   ระยะสั้น 

   1. แก้ปัญหาก าลังคนขาดแคลนด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง 

   2. มีการเพ่ิมบุคลากรในการท าระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานด้านการ
ก ากับดูแล 

   ระยะยำว 

   1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้มีความชัดเจนในด้านอายุ ทักษะ การศึกษา 
ภาระงานที่เคยรับผิดชอบ โดยให้มีการแบ่งประเภททักษะ การศึกษา และภาระงานที่เคยรับผิดชอบ
เป็นประเภทที่ชัดเจน มีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัย ให้มีการใช้ฐานข้อมูลในการวางแผนก าลังคนให้เหมาะสม
กับงาน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าขาดบุคลากรที่มีทักษะประเภทใดบ้าง และสามารถวางแผนการปรับ
โครงสร้างบุคลากร และการเตรียมรับบุคลากรใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1   กำรบริหำรก ำลังคนให้สอดคล้องกับพันธกิจ 

   มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

    ระยะสั้น 

   1. ส ารวจสภาพก าลังคนของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เพ่ือระบุจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่จะจัดหามาทดแทนก าลังคนที่จะเกษียณอายุ (โดยเฉพาะสาขาความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีทดแทนได้ยาก) ในอนาคต 
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   2. ศึกษา/ประเมินการปฏิบัติของบุคลากรในแต่ละกลุ่มภารกิจที่ได้จัดท าระบบ
ไว้ในปัจจุบันว่าจะเกิดความไม่สอดคล้องของก าลังคนและภารกิจของกลุ่มในส่วนราชการใดบ้าง (Skill 
shortage/surplus) 

   3. เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจในอนาคต ควรปรับเปลี่ยนสมรรถนะของแต่ละ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Skill gap) ด้วยระบบการฝึกอบรมยกระดับความรู้และ
การโอน/ย้ายภายในกลุ่มภารกิจ 

   4. ใช้ระบบ Subcontract ให้ภาคเอกชน/ และ/หรือ โอนพันธกิจให้องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่แทน เช่น เอกชนท าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานการผลิต/สินค้าเกษตร ส่งเสริมการเกษตร
หรือตรวจสอบบัญชี เป็นต้น อย่างไรก็ดี การโอนพันธกิจควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินการจริง 

   ระยะยำว 

   1. จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งในสาขาที่ต้องการความเชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน 
(สายวิชาการ) ที่ขาดแคลนเป็นกรณีพิเศษอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถด าเนินงานตามพันธกิจได้ 

  2. เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจด้านการเจรจาการค้ากับต่างประเทศ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จึงควรมีมาตรการจัดให้ทุนกับนักเรียนแบบมีข้อผูกมัดต้องกลับมาใช้ทุนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเพื่อรับทุนไปเรียนยังประเทศต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาแตกต่างกันจนจบการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาโท 
โดยร่วมมือกับส านักงาน ก.พ. และส านักงบประมาณในการจัดหาทุนและจัดหาต าแหน่งเพ่ิมให้ 

  3. คัดเลือกผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาเกษตรศาสตร์ และเกี่ยวข้องกับ
เกษตรศาสตร์ (เช่น วิศวกรชลประทาน เป็นต้น) เพ่ือไปศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาโทจนถึงปริญญาเอก 
เช่น ในด้านกฎหมายระหว่างประเทศ และ/หรือ การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และสาขาเกี่ยวข้องกับ
เกษตรศาสตร์ อ่ืนๆ โดยร่วมมือกับส านักงาน ก.พ. และส านักงบประมาณ ในการจัดสรรทุนและจัดหาต าแหน่ง
เมื่อจบการศึกษากลับมา 

  ยุทธศำสตร์ที่ 2   กำรเพิ่มประสิทธิภำพ ผลิตภำพ  และแรงจูงใจ 

   มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

    ระยะสั้น 

   1. เร่งจัดท าระบบสมรรถนะมาใช้กับกลุ่มเป้าหมายขององค์กรอย่างกว้างขวาง 
ด้วยการทบทวนและก าหนดคุณลักษณะของงาน (Job description) สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 
และสมรรถนะประจ าต าแหน่งให้ครบถ้วน 
   2. บรรเทาปัญหาขาดแคลนข้าราชการพลเรือนสามัญด้วยระบบการจ้างงานที่
ท าอยู่แล้ว เช่น พนักงานราชการ และหรือ ลูกจ้างชั่วคราวตามความเหมาะสม แต่ควรค านึงถึงเรื่องค่าจ้าง
และสวัสดิการของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวด้วย 



๘ 

 
   3. สร้างหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และก าหนด
หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนพิเศษ ตามผลการประเมินสมรรถนะให้เป็นที่ยอมรับทั้งองค์กร พร้อมทั้งสร้างแนวทาง
ในการน าผลการประเมินฯ ไปใช้ในการเลื่อนเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง 

   ระยะยำว 

   1. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการบุคลากรให้ตรงตามสมรรถนะ (ทั้ง 3 แบบ) 
ทั้งกระทรวง เพ่ือเป็นการพัฒนาสายอาชีพ (Career Path)  และขวัญก าลังใจให้กับข้าราชการที่ท าดีแล้วควรได้ดี 

   2. เร่งน าผลการประเมินผลส าเร็จของการพัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทน 
(พิเศษ) ตามความสามารถมาใช้และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการน าผลไปปฏิบัติ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 3   กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนบุคลำกร 

   มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

    ระยะสั้น 

   1. จัดท าระบบสารสนเทศข้าราชการรายบุคคล (อาทิ ข้อมูลส่วนบุคคล การฝึกอบรม 
การดูงาน การเลื่อนเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง ผลงาน และคุณงามความดี ) โดยมีหลักฐานชัดเจน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับระบบสมรรถนะที่จัดท าขึ้นใหม่ และอยู่ในรูปแบบที่จะสามารถน ามาวิเคราะห์
ทางสถิติได้ ซึ่งส่วนราชการต่าง ๆ ควรใช้ระบบสารสนเทศข้าราชการระดับกรม (ระบบ DPIS) ซึ่งพัฒนาโดย
ส านักงาน ก.พ. โดยถ้าส่วนราชการต่าง ๆ ในกระทรวงใช้ระบบ DPIS จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในระดับ
กระทรวงได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้ อ.ก.พ.กระทรวง ใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบในการวางแผนก าลังคน
ในระดับกระทรวงได้ 

   2. สร้างระบบการร้องเรียนหลายช่องทาง เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีข้าราชการเป็นจ านวนมาก ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงควรมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นในส านักงาน
รัฐมนตรี ซึ่งมีความเป็นอิสระระดับหนึ่งในการร้องเรียนและวินิจฉัยข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและ
การประเมินผลงาน 

   3. ส ารวจสถานภาพการใช้ระบบ ICT ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าได้ใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการมากน้อยเพียงใด ระบบที่เป็นอยู่สามารถเชื่อมต่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และระดับบุคคลได้หรือไม่ 
จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรประเภท Hardware, Software และ Peopleware มากน้อยเพียงใด ในการ
เชื่อมโยงระบบ ICT ของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร 

   4. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ICT ของกระทรวงฯ ขึ้นมา
รองรับประเด็นปัญหาที่ได้เรียนรู้จาก 1 ในระยะ 6-10 ปี 



๙ 

 
   ระยะยำว 

   1. วางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานลงไปถึงระดับบุคคลที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับของข้าราชการของกระทรวง 

   2. จัดท าโครงการเชิงปฏิบัติการในการแปลงแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กระทรวง โดยใช้ระบบ ICT ไปสู่การปฏิบัติ 

   3. มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการระดับกระทรวง (ซึ่งปัจจุบันน่าจะมีอยู่แล้ว) ในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ และมีการปรับปรุงแก้ไขระบบที่จัดสร้างขึ้นให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1   กำรบริหำรก ำลังคนให้สอดคล้องกับพันธกิจ 

   มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

    ระยะสั้น 

   1. การเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อให้เข้ารับแนวความรู้ใหม่ เช่น องค์ความรู้
ในเรื่องของ Global Warming และองค์ความรู้รวมถึงทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีที่จะน าเข้ามาใช้
ในอนาคต 

   2. มีการวางระบบติดตามเกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้อง หรือการสร้าง
เครือข่ายความรู้กับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเพ่ิมพูนองค์ความรู้ในอนาคต 

   3. เสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ิมเติมให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น รองรับแนวโน้มการ
ถ่ายโอนการดูแลงานในบางส่วนให้แก่ส่วนท้องถิ่น เช่น การถ่ายโอนพ้ืนที่ห่าไม้หรือพ้ืนที่อนุรักษ์ขนาดเล็ก และ
แหล่งน้ าขนาดเล็กภายในท้องถิ่นให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล (อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้ 
หรือพ้ืนที่อนุรักษ์ขนาดใหญ่ กินพ้ืนที่กว้างขวาง ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานนั้นๆ ในกระทรวง 
โดยความร่วมมือกับส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแล) 

   4. การด าเนินการเชิงรุกในการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือความสามารถรองรับพันธกิจ
ของกระทรวงในอนาคต โดย 

1) สร้างความเชื่อมโยงกับสถานศึกษา คณะ หรือภาควิชา ที่มีความรู้เฉพาะทาง
ของบุคลากรที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องการส าหรับการท างานในอนาคต 

2) ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่ทางกระทรวงตัองการ เช่น ผ่านการสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ หรือผ่านการสอบทัศนคติการรับราชการ 

3) สร้างระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงฝึกงานและหลักจาก
เริ่มเข้าท างานแล้ว (นอกจากจะเป็นการพัฒนาบุคลากร ยังเป็นการช่วยปรับภาพพจน์ให้เป็นหน่วยงานของรัฐ
ที่มีการพัฒนาคลอดเวลาเพ่ือช่วยดึงดูดก าลังคนที่มีคุณภาพเข้ามาท างาน) 



๑๐ 

 
ระยะยำว 

   1. การบริหารก าลังคนให้เหมาะกับภารกิจ กรมต่าง ๆ จะส ารวจว่าควรมีการปรับ
ภารกิจใด โดยแยกออกเป็น แผนการจ้างคนภายนอก (Outsource) การมอบงานให้ส่วนท้องถิ่นศึกษา
การปรับโครงสร้างส่วนที่ควรเป็นองค์กรมหาชน และวางแผนการกระจายงานและความรับผิดชอบ
อย่างเหมาะสมระหว่างข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจา้งชั่วคราว 
 

   2. ในส่วนของการให้ค าปรึกษาแก่เอกชนในด้านธุรกิจนั้น ควรมีการแยกออกมาเป็น
องค์กรมหาชน เช่น ส่วนของการให้ค าปรึกษาแก่เอกชนของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ทั้งนี้  ความรู้
ความสามารถของบุคลากรในกรมทรัพยากรน้ าบาดาลนั้นสูงกว่าบุคลากรที่มีอยู่ในภาคเอกชนมาก และในปัจจุบัน
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ได้ท าการให้ค าปรึกษาในเรื่องของการจุดเจาะและน าไปใช้แก่ภาคเอกชนและบริษัท 
ที่ต้องการน าน้ าบาดาลไปใช้ในเชิงธุรกิจ ซึ่งสามารถสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจได้อย่างมากโดยที่ภาคธุรกิจ 
ไม่ต้องแบกรับต้นทุนทางด้านการสร้างบุคลากร ในทางกลับกันกรมทรัพยากรน้ าบาดาลแบกรับต้นทุน
ทางด้านการสร้างบุคลากรโดยไม่ได้รับผลตอบแทน การแยกส่วนของการให้ค าปรึกษามาจัดการในเชิงธุรกิจ
จะช่วยเพ่ิมเงินทุนในกรณีที่ต้องสร้างบุคลากรขึ้นมาใหม่ อีกทั้งยังอาจช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ  
เข้ามาท างานในองค์กรใหมไ่ด้ เนื่องจากมีภาพลักษณะที่แตกต่างจากหน่วยงานราชการทั่วไป 

  ยุทธศำสตร์ที่ 2   เพิ่มประสิทธิภำพ ผลิตภำพ  และแรงจูงใจ 

   มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

    ระยะสั้น 

   1. พัฒนาการฝึกอบรมแต่ละกรมให้เข้มแข็งขึ้น โดยเฉพาะในกรมที่อายุน้อย 
รวมถึงการพัฒนาในเรื่องของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และความรู้ที่เป็นเรื่องส าคัญ
เร่งด่วน เช่น ในเรื่องของ Global Warming 

   2. การจัดการเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างรุ่นอย่างเข้มแข็งและจริงจัง 
โดยเฉพาะในกรมที่มีช่วงห่างของอายุราชการสูง 

   3. การฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการเข้าถึงองค์ความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานในประเด็นที่ก าลังเป็นที่สนใจระดับโลก ทั้งนี้ งานทางด้าน Global Warming 
ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อหน้าที่ของกระทรวงนั้นต้องใช้ความสามารถทางด้านภาษาในการเข้าถึงองค์ความรู้  
ที่ทันสมัย รวมถึงการเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยตรงหรือการเข้าไปมี  
ส่วนร่วมในเรื่องของการประชุมทางการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการสร้างข้อบั งคับทางด้านสิ่งแวดล้อม
ส าหรับบริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศ การเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการ
จึงถือเป็นเรื่องที่ส าคัญ และช่วยในเรื่องประสิทธิภาพของการท างาน 

   4. ฝึกทักษะของบุคลากรเพ่ือการท างานร่วมกับเทคโนโลยีที่เพ่ิมขึ้นในอนาคตของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในอนาคตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



๑๑ 

 
จะมีการน าเทคโนโลยี GPS ร่วมกับดาวเทียมเข้ามาใช้เพ่ือช่วยให้กระทรวงสามารถติดตามและตรวจสอบ
พ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น ในขณะเดียวกันกระทรวงฯ ก็จะท าการจัดตั้ง
กองบินในอนาคตเพ่ือเข้ามาช่วยในการตรวจสอบพ้ืนที่ของกรมอุททยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องฝึกทักษะและความสามารถของข้าราชการให้รองรับการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากขึ้น
เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานที่เพ่ิมข้ึน 

   5. ยืดอายุเกษียณ หรือท าการจ้างงานต่อหลังเกษียณส าหรับข้าราชการที่มี
ความสามารถและต้องการท างานหลังเกษียณโดนเน้นงานด้านวิชาการ 

   6. การสร้างรูปแบบการท างานที่ยืดหยุ่นรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับข้าราชการที่สูงอายุ 
เพ่ือให้สามารถเลือกรูปแบบการท างานที่เหมาะกับความต้องการและสุขภาพร่างกายได้ 

   7. ก าหนดรูปแบบ Career Path ของระบบราชการไว้อย่างชัดเจน และเป็นระบบ
เพ่ือให้ข้าราชการสามารถมองเห็นความก้าวหน้าในอาชีพการงาน วิธีการนี้อาจช่วยลดจ านวนการลาออก
จากราชการได้ อีกทั้งความชัดเจนจะลดการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง 

   8. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจ โดยเฉพาะระบบการให้ค่าตอบแทนพิจารณาจาก
ผลงานเพ่ือจูงใจให้ข้าราชการที่มีคุณภาพยังคงอยู่ในภาครัฐ 

   ระยะยำว 

   1. ส ารวจต าแหน่ง/บุคลากรที่ต้องเร่งสรรหาหรือพัฒนาต าแหน่งที่มีแนวโน้มว่า
จะขาดแคลนในอนาคตในระดับกรม 

   2. วางแผนสืบทอดต าแหน่ง และสร้างระบบการสืบทอดต าแหน่งที่เข้มแข็ง 

  ยุทธศำสตร์ที่ 3   กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนบุคลำกร 

   มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

    ระยะสั้น 

   1. สร้างระบบก าลังคนเชิงรุกภายในกระทรวง โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วย โดยการตั้งศูนย์ก าลังคนของกระทรวงท าหน้าที่ในด้าน 

1) เก็บข้อมูลและประเมินศักยภาพทางด้านก าลังคน เพ่ือประเมินความต้องการ
ก าลังคน พิจารณาตามภารกิจของทั้งกระทรวงและแต่ละกรม 

2) ท างานเชื่อมต่อกับแต่ละกรม ในขณะเดียวกันก็เป็นหน่วยงานประสาน
ทางด้านก าลังคนกับหน่วยงานอืน่ ๆ เช่น ก.พ. หรือส านักงบประมาณ 

   2. น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
สร้างรูปแบบ Career Path 



๑๒ 

 
   ระยะยำว 

   1. สร้างฐานข้อมูลระดับกระทรวงที่มีการเชื่อมโยงกับระดับกรม Online 

กระทรวงอุตสำหกรรม 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1   กำรบริหำรก ำลังคนให้สอดคล้องกับพันธกิจ 

   มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

    ระยะสั้น 

   1. บูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะภารกิจการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กระทรวงให้มีศักยภาพพร้อมท างานและมีเอกภาพในการด าเนินงาน โดย 

1) ปรับโครงสร้างยกฐานะ สร้างเครือข่ายหน่วยงานด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคลากรให้บุคลากรมีโอกาสรับการพัฒนาอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวและมีสมรรถนะรองรับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในฐานะหน่วยงานกลางของกระทรวง 

2) ประสาน ระดมสรรพก าลัง สร้างความเข้าในในทิศทางและการด าเนินงาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกันในแต่ละส่วนราชการ 

3) เร่งรัด จัดหา พัฒนาเครื่องมือ กลไกส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนา
สมรรถนะด้วยตนเองสนองต่อความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและการลงทุนด้านการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือ
รองรับพันธกิจในอนาคตของกระทรวงอุตสาหกรรม โดย 

1) ประสานส่งเสริมให้มีการวางแผนก าลังคนของกระทรวงอุตสาหกรรม 

2) ประสานงานสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรมและพัฒนา 
และแหล่งเงินทุน ข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการศึกษาต่อและการเข้าร่วมฝึกอบรมของบุคลากร 

3. เสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่รองรับพันธกิจที่เพิ่มขึ้นตามเทคโนโลยีของโลก 
ในเรื่องของ Global Warming รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก 

ระยะยำว 

1. การพัฒนาระบบบริหารจักการบุคลากรให้มีความยั่งยืน (Sustainable)  ท างาน
ยึดตามพันธกิจ ไม่ได้รับความกดดันจากการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมือง 

2. เพ่ือการบริหารก าลังคนให้เหมาะกับภารกิจ กรมต่าง ๆ จะส ารวจว่าควรมีการ
ปรับภารกิจใด โดยแยกออกเป็น แผนการจ้างคนภายนอก (Outsource) การมอบงานให้ส่วนท้องถิ่นศึกษา
การปรับโครงสร้างส่วนที่ควรเป็นองค์กรมหาชน พนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว เช่นในส่วนงานของ



๑๓ 

 
ทางส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งมีขนาดจ านวนคนที่น้อยไม่เพียงพอต่อหน้าที่รับผิดชอบในการเข้าไป
ตรวจสอบมาตรฐาน ควรมีการจ้างบริษัทประเมินเพ่ือออกไปท าการประเมินในพ้ืนที่ต่างๆ โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมและประเมินของส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพ่ือแบ่งเบาภาระงานและช่วยให้การท างาน
ของส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมคล่องตัวขึ้น 

   นอกจากนั้น ในส่วนของงานฝ่ายสนับสนุน เช่น พนักงานท าความสะอาด และ
พนักงานขับรถ ทั้งนี้ เพื่อลดภาระรับผิดชอบของหน่วยงานในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

  ยุทธศำสตร์ที่ 2   กำรเพิ่มประสิทธิภำพ ผลิตภำพ  และแรงจูงใจ 

   มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

    ระยะสั้น 

1.  เร่ งรัด  ส่ ง เสริมให้มีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตามแนวทาง 
Competency-Based Approach โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทั้งในส่วนของ
กลุ่มเป้าหมายและจุดเน้นในการพัฒนา อันประกอบด้วย 

1) การฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะหลักให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ 
2) การฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะในหน้าที่งานให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่าง

เป็นระบบ 
3) การฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่าง

เป็นระบบ 
4) การสรรหาจูงใจให้บุคลากรผู้มีศักยภาพสูงสมัครเข้าท างานและส่งเสริม

บุคลากรผู้มีความสามารถเพ่ือเตรียมเป็นนักบริหารและเติบโตในสายงานอาชีพอย่างเหมาะสม 

2. ใช้กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง และเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เป็นทีมเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-
Based Organization) โดย 

1) ส่งเสริมให้มีส่วนราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ และการพัฒนาสมรรถนะของกระทรวงโดยรวม 

2) จัดตั้งและพัฒนาศูนย์จัดการความรู้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการเรียน
เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวง และการพัฒนาสมรรถนะของกระทรวงโดยรวม 

3) ส่งเสริมและจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตามแนวทางการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง และสอดรับกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

   3. สร้างทักษะความรู้ใหม่ให้แก่ข้าราชการตามเทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
อย่างในเรื่องของ Global Warming รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก ซึ่งนอกจากจะน าองค์ความรู้



๑๔ 

 
มาปรับใช้เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศในทิศทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อจ ากัดทางด้าน
พลังงานที่มีอยู่ หรือภายใต้การใช้พลังงานทางเลือกอ่ืนๆ แล้วนั้น ในอนาคตแนวโน้มการกีดกันทางการค้า 
จะเน้นไปที่ข้อก าหนดในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมควรเตรียมการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือการท างานตามพันธกิจของกระทรวง และการท างานร่วมกับ
กระทรวงอ่ืนในเรื่องของการเจรจาทางการค้า หรือการออกกฎข้อบังคับของการเข้ามา ลงทุนของ
ภาคอุตสาหกรรม 

4. พิจารณาเปลี่ยนแปลงระบบค่าตอบแทน รวมถึงการให้เครื่องมือแก่ผู้บริหาร
มากขึ้นเพ่ือสามารถน าเครื่องมือมาใช้เพ่ือจูงใจข้าราชการที่มีคุณภาพและความสามารถ และดึงดูดบุคลากร
ให้อยู่ในระบบราชการ 

๕. ในเรื่องของงบประมาณระบบค่าตอบแทน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งท าความ
เข้าใจกับส านักงบประมาณอย่างเร่งด่วนเพ่ือสามารถปฏิบัติตามแผนงานได้ รวมทั้งศึกษาหาทางเพ่ิมความ
ยืดหยุ่นของงบประมาณพัฒนาก าลังคนเช่นในกรณีที่ถูกตัดงบประมาณอย่างกะทันหันจะสามารถใช้เงินส่วน
ใดได้ 

   ระยะยำว 

   1. พัฒนาระบบความร่วมมือ และความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ท าการก าหนด
แผนงาน และการก าหนดงบประมาณอย่างเป็นระบบ เพ่ือไม่ให้แผนระยะยาวในการพัฒนาบุคลากรชะงัก 

   2. พัฒนาความเชื่อมโยงกับสถาบัน หรือสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ในการเสร้างเครือข่ายของความรู้ รวมถึงสร้างช่องทางของการพัฒนาทักษะความรู้ของข้าราชการทั้งในด้าน
การอบรมหรือการศึกษาต่อ 

   3. ในระดับกรมควรท าการส ารวจต าแหน่ง/บุคลากรที่ต้องการเร่งสรรหาหรือ
พัฒนา ตลอดจนต าแหน่งที่ทีแนวโน้มว่าจะขาดแคลนในอนาคตเพ่ือวางแผนสืบทอดต าแหน่งให้รับงานต่อไป
ได้โดยไม่ขาดตอน 

  ยุทธศำสตร์ที่ 3   กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนบุคลำกร 

   มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

    ระยะสั้น 

1. สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีเพ่ือให้ข้าราชการภายในกระทรวงสามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญของกระทรวงได้โดยง่าย 

2. ใช้ข้อมูลในการสร้างระบบ Career Path ของข้าราชการให้ชัดเจน และ
ประกาศให้ข้าราชการภายในรับรู้ เพ่ือให้เกิดก าลังคนเกิดการวางแผนหรือมองถึงอนาคตในหน้าที่การงาน 



๑๕ 

 
3. ใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการ Rotation ของบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ

ตามองค์ความรู้ที่เป็นข้อก าหนดของ ก.พ. 

   4. การวางแผนเพื่อคัดสรรข้าราชการที่มีความสามารถจากหน่วยงานภายใน
เพื่อมาด ารงต าแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เพ่ือน ามาช่วยแก้ปัญหาช่องว่างระหว่างรุ่นของ
ข้าราชการ โดยใช้ระบบสารสนเทศภายในช่วยเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

ระยะยำว 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศของกระทรวงให้มีความเข้มแข็ง สามารถเข้าถึงได้
หลายช่องทาง มีบุคลากรที่มีความสามารถดูแลอย่างเป็นระบบและไม่ถูกแทรกแซง 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้มีความชัดเจนในด้านอายุ ทักษะ การศึกษา 
ภาระงานที่เคยรับผิดชอบ โดยให้มีการแบ่งประเภทที่ชัดเจน เพ่ือการใช้ฐานข้อมูลในการวางแผนก าลังคนให้
เหมาะสมกับงาน และสามารถวิเคราะห์อย่างชัดเจนว่ามีการขาดบุคลากรที่มีทักษะประเภทใดบ้าง และ
สามารถวางแผนการปรับโครงสร้างบุคลากร หรือการเตรียมคัดเลือกบุคลากรใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. วางแนวทางวิเคราะห์ข้อมูลก าลังคนระดับกรม 

4. สร้างฐานข้อมูลระดับกระทรวงที่มีการเชื่อมโยงกับระดับกรม online เพ่ือความ
เชื่อมโยงของข้อมูล และความมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1   กำรบริหำรก ำลังคนให้สอดคล้องกับพันธกิจ 

   มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

    ระยะสั้น 

   1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจด้านการท่องเที่ยวภายในเวลาจ ากัด 
ต้องจัดจ้างที่ปรึกษาจาก ททท. ให้มาฝึกทักษะและถ่ายโอนความรู้ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการรับงาน
จ านวนมากจาก ททท. และเป็นการฝึกข้าราชการรุ่นใหม่ 

   2. ให้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากรและการจัดการด้านการกีฬาและ
นันทนาการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ส่งเสริมการออกก าลังกายและการละเล่นพ้ืนบ้าน 

   3. บุคลากรของกระทรวงที่รับผิดชอบด้านกีฬา ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา จัดเตรียมลานกีฬาในชุมชน สนามกีฬาประจ าจังหวัด เป็นต้น เพ่ือให้กีฬาสามารถเข้าถึง
ประชาชนได้ทุกกลุ่มอย่างท่ัวถึง 



๑๖ 

 
   4. สนับสนุนให้บุคลากรมีการเชื่อมโยงกิจกรรมด้านท่องเที่ยวและกีฬาควบคู่กันไป 
เช่น การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน และสปอร์ตทัวริสซึ่ม เพ่ือบูรณาการทั้งด้านท่องเที่ยวและกีฬาให้
เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว การปรับโครงสร้างเป็นส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
31 ส านักงาน จะช่วยสนับสนุนมาตรการนี้ได้ 

   5. มีบุคลากรจัดท าข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของกระทรวง เพื่อ
สนับสนุนพันธกิจของกระทรวง ปัจจุบันเป็นหน้าที่ของ สพท. ซึ่งยังมีปัญหาในการจัดท าค่อนข้างมาก 
เนื่องจากเป็นภารกิจที่รับโอนมาจาก ททท. และบุคลากรที่รับผิดชอบในด้านนี้ของ สพท. ยังไม่สามารถท าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬาและนันทนาการ
ในปัจจุบันยังมีอยู่น้อยและกระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน กระทรวงควรที่จะจัดตั้งหน่วยงานที่  
ท าหน้าที่นี้ขั้นมาโดยเฉพาะ และสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงาน 
เนื่องจากข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
น าไปใช้วางแผนนโยบายยุทธศาสตร์ของภาครัฐ และประโยชน์ในการวางแผนทางธุรกิจของภาคเอกชนเพ่ือ
การพัฒนาการท่องเที่ยว ปัจจุบันได้มีการอนุมัติให้จัดตั้งส านักเศรษฐกิจท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว ซึ่งน่าจะ
แก้ปัญหานี้ได ้

   6. เพ่ือรับมือกับปัญหาการสูญเสียบุคลากรจากการเกษียณอายุ หน่วยงานจะต้องมี
การวางแผนก าลังคนในระยะ 6-12-15 ปีข้างหน้า ให้มีการทดแทนในระดับที่เหมาะสม และไม่ขาดช่วง
ในการถ่ายทอดความรู้และทักษะจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง 

   ระยะยำว 

   1. ปัญหาหลักของกระทรวงที่เกิดขึ้นมาจากโครงสร้างองค์กรใหม่และก าลังคน
ไม่สอดคล้องกันทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เมื่อพิจารณาภารกิจด้านกีฬา หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องมีการ
แบ่งบทบาทค่อนข้างชัดเจน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงในสังกัด
รัฐวิสาหกิจ จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและเพ่ือการอาชีพ ในขณะที่ สพก . 
รับผิดชอบด้านการพัฒนาการกีฬาขั้นพ้ืนฐานและเพ่ือมวลชน ซึ่งลักษณะงานจะต้องลงพ้ืนที่ต่าง ๆ ปัญหาใหญ่
ของ สพก. จึงเป็นเรื่องของการขาดแคลนบุคลากร ปริมาณคนไม่เพียงพอกับภารกิจงาน อย่างไรก็ตาม ทั้ง กกท. 
และ สพก. มีการน าวิทยาศาสตร์การกีฬาและระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการไปใช้ ท าให้มีการประสาน
ความร่วมมือกันระหว่าง 2 หน่วยงานนี้ได้ดี และข้าราชการของ สพก. ส่วนใหญ่ก็มาจากกรมพลศึกษาเดิม จึง
ไม่มีปัญหาในเรื่องความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานมากนัก ในขณะที่ภารกิจด้านท่องเที่ยวค่อนข้างเป็น
ปัญหาใหญ่ ตั้งแต่การถ่ายโอนภารกิจส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งเป็น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แต่ไม่มีการถ่ายโอนบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านท่องเที่ยวมาด้วยงบประมาณและ
อัตราก าลังคนที่ สพท. ได้รับจัดสรรมีน้อยมาก ไม่เหมาะสมกับภารกิจงานที่มี โดยเฉพาะการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ข้าราชการของ สพท. ถ่ายโอนมาจากสายงานพลศึกษา แต่ต้องมาปฏิบัติงาน
ด้านท่องเที่ยว ท าให้การเรียนรู้งานเป็นไปได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับกรณีของ สพก. นอกจากนี้ ประชาชนทั่วไป



๑๗ 

 
และหน่วยงานภายนอกส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักองค์กร และไม่เข้าใจบทบาทภารกิจของ สพท. ในขณะที่งบประมาณ
รัฐบาลก็เน้นด้านการท่องเที่ยวใหม่ และ ลดภารกิจด้านท่องเที่ยวกลับสู่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ มี
ความพร้อมทั้งด้านงบประมาณ ก าลังคน ประสบการณ์และความรู้ความสามารถของบุคลากร ภาพลักษณ์
ขององค์กรมากกว่า และกระทรวงควรก าหนดภารกิจของ สพท. ให้ชัดเจนขึ้นโดยดูว่าหน่วยงานใดควรท า
หน้าที่ปฏิบัติ หรือท าหน้าที่ก ากับดูแล ส่งเสริมในด้านใด เพ่ือไม่ซ้ าซ้อนให้กับงานของ ททท. ซึ่งจะช่วยให้การ
ประสานงานของ ททท. และ สพท. ท าได้ราบรื่นขึ้น 

   2. จัดสรรบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานทั้งด้านท่องเที่ยวและกีฬาแยกจากกัน 

   3. การถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และองค์กร
เอกชน โดยพิจารณาจากลักษณะงาน ความส าคัญของงาน ความมีประสิทธิภาพและความช านาญหรือความ
คล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจนั้นๆ การถ่ายโอนภารกิจไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมนั้น นอกจากจะช่วย
แก้ปัญหาเรื่องก าลังคนที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจแล้ว ยังช่วยสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวและกีฬาให้ขยายตัว
มากขึ้น ทั้ง สพท. และ สพก. ควรปรับบทบาทไปเป็นผู้ประสานงาน ส่งเสริมและก ากับดูแลแทนการเป็นผู้ปฏิบัติ 

   4. วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยเฉพาะ
แผนการบรรจุคนใหม่ในระดับต้น เพ่ือชดเชยกับจ านวนคนเก่าที่เกษียณไป การปรับลดอัตราก าลังคนเป็นสิ่ง
ที่ต้องระมัดระวังและไม่ควรเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นการลดโอกาสการเติบโตในสายงาน ซึ่งจะส่งผลการขาดแคลน
ก าลังคนเข้าใหม่ การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และกระทบต่อการสืบทอดต าแหน่งในที่สุด 

   5. พัฒนาบุคลากรในด้านการก ากับดูแลบริการทางการท่องเที่ยว สิ ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การรับมือต่อวิกฤติการณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ถ้าบุคลากรด้านนี้ขาดแคลนก็ควรวางแผนการเพ่ิมในระยะยาว 

   6. สนับสนุนให้บุคลากรของกระทรวงที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว ประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อลดความซ้อซ้อนการท างานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตัวอย่างเช่น 

1) ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข ในเชิงข้อมูลด้านสถิติหรือด้านเทคนิค
ที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจทัวร์สุขภาพ นวดแผนโบราณ สปา ได้แก่ ประโยชน์ของสมุนไพรไทยในการน ามาใช้เพ่ือ
สุขภาพและความงาม จากนั้นจึงร่วมกับท้องถิ่นเพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาเผยแพร่ต่อไปยังผู้เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจต่างๆ 
ในชุมชน 

2) ประสานกับชุมชน และ/หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนา 
การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควบคู่กับเชิงศาสนาในเส้นทางอีสาน การฝึกอบรม
มัคคุเทศก์น้อยส าหรับเยาวชนในท้องถิ่น การประชุมเครือข่ายโฮมสเตย์ เป็นต้น 

  

 



๑๘ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2   กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่มผลิตภำพและประเมินติดตำมผลกำรท ำงำน 

   มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

    ระยะสั้น 

   1. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ
บุคลากร ให้บุคลากรมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน เช่น ทักษะในการให้บริการ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันได้มีการ
จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวขึ้นมารองรับแล้ว ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพ ทักษะและ  
ขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศทั้งระบบ ดังนั้น 
การผลักดันให้สถาบันสามารถด าเนินการตามแผนที่วางไว้โดยเร็ว และผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นมาตรการ
เร่งด่วน 

   2. การรับคนรุ่นใหม่เข้าท างานควรเลือกผู้ที่มีคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการ
ของหน่วยงาน และสรรหาผู้ที่มีทักษะหลากหลาย เพ่ือที่จะสามารถลดปริมาณคนที่จะจ้าง โดยประสิทธิภาพ
ของงานที่ได้รับคุ้มค่า และสามารถจ่ายค่าตอบแทนได้มากพอที่จะจูงใจให้คนมีความสามารถเข้าสู่ระบบ
ราชการได้ 

   3. ในการแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร ควรน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้นเพ่ือลดระยะเวลา ขั้นตอน และก าลังคนลง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้สูงขึ้น 

   4. ส่งเสริมบุคลากรด้านการกีฬา ไม่ว่าจะเป็นครูพลศึกษา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกีฬา 
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนนักกีฬาสมัครเล่นและนักกีฬาอาชีพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ
เพ่ิมอัตราก าลังในด้านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในกีฬาประเภทต่างๆ เนื่องจากกีฬามีถึง 64 ชนิด และต้องอาศัย
ความช านาญเฉพาะบุคคล ถ้ากระทรวงสามารถพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา โดยเฉพาะผู้ฝึกสอนให้ได้
มาตรฐานเพียงพอ ก็จะสามารถลดงบประมาณจ านวนมากที่ถูกใช้ไปในการจ้างผู้ฝึกสอนจากต่างประเทศได้ 

   ระยะยำว 

   1. เพ่ือป้องกันการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพไป ต้องทบทวนระบบค่าตอบแทน
ให้เหมาะสมค่าตอบแทนและความก้าวหน้าในการท างานต้องขึ้นกับความสามารถ คุณภาพและมาตรฐาน  
การท างานของบุคคล ไม่ใช่พิจารณาตามระบบอาวุโส 

   2. ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
นอกเหนือจากทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานแล้ว ทักษะที่จ าเป็นในการบริหารงานก็เป็นสิ่งที่
หน่วยงานต้องค านึงถึงด้วย ควรมีการหมุนเวียนบุคลากรไปยังกรมอ่ืนๆ ภายในกระทรวงเมื่อบุคลากรนั้น  
ก้าวสู่ต าแหน่งระดับบริหารในแต่ละขั้น เพ่ือให้เกิดการรู้กว้าง นอกเหนือไปจากการรู้สึกเกี่ยวกับหน่วยงาน 



๑๙ 

 
ที่ตนสังกัดเท่านั้น ซึ่งการรู้กว้างและเข้าใจองค์กรในภาพรวมเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากส าหรับผู้บริหารในการ
ผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงบรรลุเป้าหมาย 

  ยุทธศำสตร์ที่ 3   กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนบุคลำกร 

   มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

    ระยะสั้น 

   1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้มีความชัดเจนในด้านอายุ ทักษะ การศึกษา 
ภาระงานที่เคยรับผิดชอบ โดยให้มีการแบ่งประเภททักษะ การศึกษา และภาระงานที่เคยรับผิดชอบ
เป็นประเภทที่ชัดเจน ให้มีการใช้ฐานข้อมูลในการวางแผนก าลังคนให้เหมาะสมกับงาน  เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนว่าขาดบุคลากรที่มีทักษะประเภทใดบ้าง และสามารถวางแผนการปรับโครงสร้างบุคลากร และ
การเตรียมรับบุคลากรใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ระยะยำว 

   1. พัฒนาระบบสารสนเทศข้าราชการในระดับกระทรวง โดยเชื่อมโยงข้อมูลข้าราชการ
จากส่วนราชการต่างๆ ในกระทรวงมาจัดท าสารสนเทศข้าราชการสนภาพรวม ทั้งนี้ อาจจะศึกษารูปแบบและ
วิธีด าเนินการจากระบบสารสนเทศก าลังคนภาครัฐ หรือระบบ GPIS (Governmental Personnel 
Information System) ของส านักงาน ก.พ. 

   2. ก าหนดภารกิจงานและการใช้ก าลังคนทั้งในระยะสั่นและระยะยาว และท าแผน
ก าลังคน (Workforce plan) ของกระทรวง โดยมีการพิจารณาก าลังคนในเชิงคุณภาพ มิใช่พิจารณาในเชิง
ปริมาณอย่างเดียว โดยใช้สารสนเทศข้าราชการระดับกระทรวงที่ได้จัดท าตามข้อ 1 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรก ำลังคนให้สอดคล้องกับพันธกิจ 

   มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ระยะสั้น 

1. ทบทวนการจัดอัตราก าลังให้สอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 

2. วิเคราะห์หาความต้องการก าลังคนของส่วนราชการในสังกัดอย่างสม่ าเสมอ 
จัดท าแผนการสรรหา คัดเลือก ตลอดจนแผนสืบทอดต าแหน่งในสาขาขาดแคลน (เนื่องจากมีการแข่งขันสูง) 
และบรรจุบุคลากรให้สอดคล้องความต้องการของส่วนราชการ 

 



๒๐ 

 
ระยะยำว 

1. สรรหาบุคลากรที่มีทั้งความรู้เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ โดยการคัดเลือกนักเรียนโครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/โครงการช้างเผือกในสายวิทยาศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนให้การศึกษาจนจบปริญญาสูงสุด และ
จัดเตรียมต าแหน่งรองรับเมื่อจบการศึกษา  และจัดเข้าแผนสืบทอดต าแหน่ง หากประเทศไทยต้องการเป็น
ประเทศท่ีมีบทบาทในประชาคมโลกมากข้ึน ต้องมีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างจริงจัง 
ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแล ส่งเสริม วิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ต้องมีการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ไทยให้เท่าเทียมกับระดับสากลมากขึ้นทั้งทางด้านความรู้ความสามารถ ศักยภาพบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น โดยบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการนั้นต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการให้สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ เพ่ือความพร้อมส าหรับการแข่งขันของ
ประเทศในระดับประชาคมโลก 

2. สร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชุมชนเพื่อถ่ายทอดความรู้
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นภัยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนา
เทคโนโลยีชุมชน เพื่อป้องกันความเหลื่อมล้ าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย 

3. ส าหรับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งเป็นผู้นัดระบบและจัดบริการสารสนเทศ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการด าเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีการปรับตัวในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะเมื่อพิจารณาในส่วนของบุคลากร  
ในกรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน IT แต่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
ไม่สอดคล้องกับความรู้ที่มี กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงต้องมีการปรับปรุงในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน มิฉะนั้น 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยจะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้ 

4. กรมวิทยาศาสตร์บริการมีภารกิจที่ต้องท าการสดสอบมลพิษในสิ่งแวดล้อม 
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฟิสิกส์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และฟิสิกส์เชิงกลวิศวกรรม ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ต้องสร้างจิตส านึกพร้อมให้ความรู้ของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับทุกคนในสังคมมากขึ้น เพ่ือให้เกิด
การปรับพ้ืนฐานการด ารงชีวิตให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และให้ทุกคนตระหนักว่าตนเองมีส่วนร่วม 
ในการรักษาโลกใบนี้ได้ เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องเตรียมบุคลากรที่นอกจากมีความรู้เชิงวิชาการแล้วต้องสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ได้ดีอีกด้วย เช่น นักวิชาการเผยแพร่ เป็นต้น 

5. ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จะมีพันธกิจในการให้การบริการและดูแลผู้สูงอายุ 
ทั้งในเรื่องการแพทย์ สุขภาพ เนื่องจากส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีหน้าที่ในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
ก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี นิวเคลียร์ และพลังงานปรมาณูเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และ
ประชาชน เพราะต้องมีการใช้เวชศาสตร์นิวเคลียร์ในทางการแพทย์มากขึ้น ในการดูแลและรักษาสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ ดังนั้น ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติต้องมีการร่วมมือกับหน่วยงานทางด้านการแพทย์ในการวิจัยและ



๒๑ 

 
พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ซึ่งบุคลากรที่ท างานในภารกิจนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญสูง 
เพ่ือที่จะสามารถใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มผู้สูงอายุได้ 

6. ภารกิจทีมีความเด่นชัดที่กระทรวงต้องพยายามผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้ได้ 
คือ การออกกฎหมายก ากบัดูแลพลังงานนิวเคลียร์ และบังคับใช้อย่างจริงจัง การถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาการต่างๆ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงมารองรับ  
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ จ าเป็นต้องมีนักวิจัย ค้นคว้าที่มีความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรเพิ่มประสิทธิภำพ ผลิตภำพ และแรงจูงใจ 

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินกำร 

ระยะสั้น 

1. เร่งจัดท าระบบสมรรถนะมาใช้กับกลุ่มเป้าหมายขององค์กร ด้วยการทบทวน
และก าหนดคุณลักษณะของงาน (Job description) สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ และสมรรถนะทางการบริหาร 

2. สร้างหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และก าหนด
หลักเกณฑ์ “ค่าตอบแทนพิเศษ” ตามผลการประเมินสมรรถนะให้เป็นที่ยอมรับทั้งองค์กร พร้อมทั้งสร้าง
แนวทางในการน าผลการประเมินฯ ไปใช้ในการเลื่อนเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง 

ระยะยำว 

1. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการบุคลากรให้ตรงตามสมรรถนะ (ทั้ง 3 แบบ) 
เพ่ือเป็นการพัฒนาสายอาชีพ (Career path) และสร้างความมั่นคงในการท างาน 

2. จัดฝึกอบรมเพ่ือปรับสมรรถนะของบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของแต่ละ
ต าแหน่ง (จากบุคลากรที่มีอยู่เดิม) 

3. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบ Internet และ Intranet เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง (Learning organization) และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4. ประเมินผลส าเร็จของการพัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทน (พิเศษ) ตาม
ความสามารถอย่างสม่ าเสมอ ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการน าผลไปปฏิบัติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนบุคลำกร 

มำตรกำร/แนวทำงกำรดำเนินกำร 

ระยะสั้น 

1. จัดท าระบบสารสนเทศข้าราชการรายบุคคล (อาทิ ข้อมูลส่วนบุคคล การฝึกอบรม 
การดูงาน การเลื่อนเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง ผลงาน และคุณงามความดี ) สอดคล้องกับระบบสมรรถนะ



๒๒ 

 
ที่จัดท าขึ้นใหม่และอยู่ในรูปแบบที่จะสามารถน ามาวิเคราะห์ทางสถิติได้ ซึ่งส่วนราชการต่าง ๆ ควรใช้ระบบ
สารสนเทศข้าราชการระดับกรม (ระบบ DPIS) ซึ่งพัฒนาโดยส านักงาน ก.พ. โดยถ้าส่วนราชการต่างๆ  
ในกระทรวงใช้ระบบ DPIS จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในระดับกระทรวงได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้ อ.ก.พ.
กระทรวงใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบในการวางแผนก าลังคนในระดับกระทรวงได้ 

2. จัดท าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และเป็นที่ยอมรับ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนฝึกอบรม สรรบุคลากรให้เหมาะสมกับต าแหน่งและ 
การเติบโตในสายงาน 

ระยะยำว 

1. ปรับปรุงฐานข้อมูลก าลังคนให้ทันสมัยเสมอ และท า workforce plan 

ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารก าลังคนภาครัฐ ช่วยท าให้ภาครัฐมีแผนในการ
บริหารก าลังคน และเสนอให้ทุกกระทรวงควรมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารก าลังคนภาครัฐ  
อย่างเร่งด่วน ปัญหาในเรื่องโครงสร้างอายุข้าราชการเป็นเพียงปัญหาหนึ่งของการบริหารจัดการก าลังคน 
ในขณะที่หลายปัญหาได้เกิดขึ้นมานาน เช่น ปัญหาสมองไหล ปัญหาแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้
ได้ถูกกล่าวถึงมานาน และได้มีความพยายามแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง การวางแผนด้านก าลังคนควรที่จะเริ่มท า
เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิผล 

 ในการศึกษานี้ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารก าลังคนภาครัฐของ 6 กระทรวง โดยที่เป็น
กระทรวงขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก อย่างละ 2 กระทรวง และมีความครอบคลุมกระทรวงทั้ง 3 ภารกิจหลัก 
คือ ภารกิจที่รัฐเป็นผู้ควบคุมหรือด าเนินการหลัก ภารกิจที่รัฐ -เอกชน-ประชาชน ร่วมกันจัดการได้ และ
ภารกิจที่ภาคเอกชน-ประชาชนสามารถจัดการได้เองภายใต้กติกาและการส่งเสริมของรัฐ 

 ส าหรับกระทรวงอ่ืน ๆ ที่ยังไม่มีแผนบริหารก าลังคนภาครัฐนั้นสามารถใช้ขั้นตอนการพัฒนาแผน
เช่นเดียวกับการศึกษานี้ ควรก าหนดมาตรการระยะสั้นและระยะยาวตามความเหมาะสมของแต่ละกระทรวง 
และควรมีการวางกรอบยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารก าลังคน พ .ศ.2552-2556 
โดยอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องชื่อยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1   กำรบริหำรก ำลังคนให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นตำมพันธกิจ 

  ตัวอย่ำง  มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1) พิจารณาก าลังคนให้เหมาะสมและเพียงพอกับพันธกิจที่อาจมีเพ่ิมขึ้นหรือลดลงใน
อนาคต โดยวิเคราะห์พันธกิจใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและการกระจายการปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น 

2) ถ่ายโอนหรือ outsource บางพันธกิจให้ภาคเอกชน หรือท้องถิ่น 



๒๓ 

 
3) ปรับบทบาทของกระทรวงจากการเป็นผู้ปฏิบัติการให้เป็นผู้ก ากับและติดตามการ

ด าเนินงาน 

4) ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานและบทบาทในอนาคตของกรมต่างๆ ให้มีความ
ชัดเจนขึ้น หันมาเน้นการก ากับดูแลมากขึ้น และสรรหาคนให้เหมาะสมเพ่ือเตรียมรองรับกับบทบาทและ
ภารกิจในอนาคต 

5) งานเกี่ยวกับการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และนโยบาย ยังคงเป็นพันธกิจส าคัญของ
กระทรวงคมนาคม ทั้งการขนส่งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ เพ่ือความปลอดภัย ความมั่นคงของประเทศและ
สวัสดิภาพของประชาชน 

6) ใช้ระบบ Subcontract ให้ภาคเอกชน และ/หรือ โอนอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่แทน เช่น เอกชนท าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานการผลิต /สินค้าเกษตร ส่งเสริม
การเกษตรหรือตรวจสอบบัญชี เป็นต้น 

7) กรมทรัพยากรน้ า ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับน้ าผิวดิน ส่งเสริมให้มีการ subcontract 
และการถ่ายโอนให้ท้องถิ่นดูแล 

8) ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ รัฐให้นโยบายและสนับสนุน โดยให้
ท้องถิ่นมีบทบาทในการปฏิบัติ 

9) งานวิชาการยังเป็นพันธกิจส าคัญทุกกระทรวง หรือมีการท า Subcontract ได้เป็น
ชิ้นงาน 

10) งานทะเบียนต่าง ๆ สามารถ subcontract ให้เอกชนท าได้ เช่น การท าใบขับขี่ 
การท าทะเบียนรถยนต์ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 2   กำรเพิ่มประสิทธิภำพ ผลิตภำพ และแรงจูงใจ 

  ตัวอย่ำง  มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1) ให้โอกาสบุคลากรในการได้รับการฝึกอบรมเพ่ือทักษะและเพ่ิมความก้าวหน้าในการ
ท างาน วางแผนการสานต่อ การส่งมอบงานที่ชัดเจน และมีการฝึกอบรมเพ่ือรองรับงานไว้ล่วงหน้า เช่น 
ลักษณะงานหลายประเภทของกรมชลประทาน กรมการขนส่งทางบกและทางอากาศ กรมป่าไม้ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ผู้รับผิดชอบงานต้องได้รับการฝึกจากผู้มีประสบการณ์อย่างต่ า 2 ปี จึงจะสามารถท างานได้เต็มที่ 

2) วางแผนการท างานเป็นทีมมากขึ้นเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ
การเรียนรู้ระหว่างคนรุ่นใหม่กับข้าราชการที่ใกล้จะเกษียณ (อายุ 55 ปีขึ้นไป) ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ระหว่างบุคลากรในเรื่องที่เก่ียวข้อง 



๒๔ 

 
3) หาแนวทางให้ธุรกิจเอกชนที่ได้ประโยชน์อย่างชัดเจนจากกระทรวง เข้ามามีส่วนร่วม

ในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง เช่น กรมการขนส่งทางอากาศ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ภาคเอกชน
ได้ประโยชน์สูงมากแต่ไม่เคยร่วมลงทุนด้านบุคลากร 

4) ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรในระดับท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการรับการถ่ายโอน
ภารกิจหลายประการ เช่น การถ่ายโอนด้านทางหลวงชนบท การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

5) ปรับระบบแรงจูงใจแก่บุคลากรให้สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้ เพ่ือดึงดูดไม่ให้
เกิดสมองไหล มีปัญหาทุกกระทรวง (ควรเป็นมาตาการระยะยาว) 

6) วางแผนผลิตผู้เชี่ยวชาญในสาขาขาดแคลน เช่น การเจรจาอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ พันธกิจด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เกี่ยวเนื่องกับพันธกิจส าคัญของกระทรวงคมนาคม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

7) ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยเฉพาะระดับบริหารอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้บริหารมีความรู้และทักษะที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน เช่น กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม 

8) ส่งเสริมให้ผู้เกษียณอายุได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาเพ่ือฝึกทักษะให้แก่คนรุ่นใหม่ 

9) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น เช่น การใช้แผนที่
ระบบ GPS ในงานของกรมการขนส่งทางบก กรมที่ดิน และกรมป่าไม้ ท าให้สามารถลดก าลังคนด้านปฏิบัติ
ได้จ านวนมาก 

    ยุทธศำสตร์ที่ 3   กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนบุคลำกร 

   ตัวอย่ำง  มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1) มีการเพ่ิมบุคลากรในการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
งานด้านการก ากับดูแล ข้อมูลควรมีการปรับให้ทันสมัยทุก ๆ ปี 

2) สร้างความโปร่งใสใน Career path ลดการแทรกแซง 

3) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้ทันสมัย และมีความชัดเจนในด้านอายุ ทักษะ 
การศึกษาสูงสุด การได้ฝึกอบรมต่าง ๆ ภาระงานที่เคยรับผิดชอบ โดยให้มีการแบ่งประเภทที่ชัดเจน มีการใช้
ฐานข้อมูลในการวางแผนก าลังคนให้เหมาะสมกับงาน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าขาดบุคลากรที่มีทักษะ
ประเภทใดบ้าง และสามารถวางแผนการปรับโครงสร้างบุคลากร และการเตรียมรับบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สิ่งที่ควรท าพร้อมกับการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารก าลังคนภาครัฐคือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ถึงจ านวนผู้ที่จะเกษียณอายุในอนาคต และความต้องการก าลังคนที่มีคุณสมบัติต่างๆ มารองรับพันธกิจ 
ที่เปลี่ยนไป ท าให้สามารถประมาณได้ว่าในอนาคตจะมีก าลังคนลักษณะหรือคุณสมบัติใดบ้างที่จะเกษียณอายุ 



๒๕ 

 
การวิเคราะห์ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนของรัฐและร่วมวิเคราะห์โดยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง 
จากนั้นจึงวิเคราะห์ได้ว่ากระทรวงต้องการบุคลากรลักษณะใด สายงานใด เข้ามาทดแทนการเกษียณอายุ 
การวางแผนลักษณะนี้จะท าให้มีการรับบุคลากรใหม่ได้เหมาะสมกับเวลาและหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
แก้ปัญหาการสืบทอดงานดังที่เกิดขึ้นเกือบทุกกระทรวงในปัจจุบัน 

การผลักดันให้ทุกกระทรวงมียุทธศาสตร์การบริหารก าลังคนภาครัฐ และการผลักดันให้เกิดการ
ปฏิบัติจ าเป็นต้องอาศัยกลไกที่ส าคัญต่อไปนี้ 

1) คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ ซึ่งมีหน้าที่ในการก าหนด
นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และวิธีด าเนินการเพ่ือให้ก าลังคนภาครัฐมีขนาดกรดัดรัด เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

2) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีหน้าที่หลักในการเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในด้านมาตรฐาน
ค่าตอบแทน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดทั้งการวางแผนก าลังคนและด้านอ่ืนๆ 
เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 

3) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็นแก่คณะรัฐมนตรี 
เกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการและการก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 

4) คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ ซึ่งเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่ง สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนของข้าราชการ 

 การอาศัยกลไกเหล่านี้จะสามารถท าให้การผลักดันตามแผนยุทธศาสตร์มีความชัดเจน และเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่ทุกหน่วยราชการ 

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

   

 


