นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. ภารกิจและทิศทางของสำนักงาน ก.พ.ร.
บทบาทภารกิจ สำนักงาน กพร. ที่ต้องดำเนินการในปัจจุบัน และอนาคตแล้ว ทิศทางการ
ดำเนิน งานของสำนักงาน ก.พ.ร. ต้องขับเคลื่อนการพัฒ นาระบบราชการตามมาตรา ๓/๑ ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใต้กฎหมายที่มี
อยู่ในปัจจุบัน และที่สำนักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบดำเนินการ และสามารถเป็นกลไกในการพัฒนาระบบ
ราชการ มุ่งตอบสนองเป้าหมายสำคัญ ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ประชาชน โดยมุ่งให้ประชาชนอยู่ ดี กินดี ทำ
มาหากินได้ และมีความเชื่อมั่นในภาครัฐ ๒) หน่วยงานภาครัฐ โดยผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีการ
พัฒนาให้มีขีดสมรรถนะสูงและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงทีและ ๓) รัฐบาล มุ่ง
ให้รัฐบาลสามารถบริห ารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน ทั้งนี้
ภารกิจของสำนักงาน ก.พ.ร. ในอนาคตประกอบด้วย ๔ ภารกิจ ดังนี้

ภาพภารกิจของสำนักงาน ก.พ.ร. ๔ ด้าน

๒

๑) ภารกิจด้านนโยบายการพัฒนาระบบราชการ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทยที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้น การ
จัดการและการรับมือของภาครัฐกับประเด็นปัญหาต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอยู่บนฐานความไม่
แน่นอนที่มีสูงขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด การเกิดโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น
รวมทั้งกระแสท้าทายใหม่ๆ จากภาคประชาชนส่งผลให้ภาครัฐจะต้องปรับตัวและพัฒนาระบบราชการ
ในทุกส่วนให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สามารถตอบสนองได้ทันต่อบริบทโลกที่กำลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและทิศทางการพัฒนาประเทศ และสามารถทำหน้าที่ขับเคลื่อนการบริหาร
ราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพดังกล่าว
สำนั ก งาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่ ว ยงานเลขานุ ก ารของ ก.พ.ร. มี ห น้ า ที ่ เสนอนโยบาย
มาตรการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการ ผลักดันให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาระบบ
ราชการอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการติดตาม
ประเมินผล ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการการจัดทำและบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. ต้องมีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน
การ วิเคราะห์ คาดการณ์ เพื่อเสนอแนะนโยบาย เพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนา การจัดทำนโยบาย
และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง การติดตามกระแสการเปลี่ยนแปลงระบบ
ราชการของประเทศต่างๆ โดยภารกิจด้านนโยบายการพัฒนาระบบราชการ ประกอบด้วย
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ทิศทางหรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศไทยในอนาคต รวมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนา
ระบบราชการ
(๒) ศึกษาบทบาทภาครัฐไทยในอนาคต แนวทางและวิธีการในการปรับบทบาทเดิมไปสู่
บทบาทใหม่ในอนาคต
(๓) จัดทำระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการใน
รูปแบบดิจิทัลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ คาดการณ์ เสนอแนะนโยบาย
และเปิดเผยต่อสาธารณะ
(๔) สร้างการรับรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ สร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้ได้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาครัฐ

๓

๒) ภารกิจด้านพัฒนาการให้บริการประชาชน
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘ และพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
กำหนดให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักที่จะส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม ให้ทุกส่วน
ราชการ รวมทั้งองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติราชการเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
และดำเนินการให้ภาครัฐเป็น Open government เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการ
จากภาครัฐได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กำหนดให้สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (สพร.) ในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ภาครัฐในการบริหารจัดการด้านบูรณาการข้อมูลภาครัฐ การแก้ไขอุปสรรค ความท้าทายและบริการ
ระหว่างหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน การสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลกลางด้าน
สวัสดิการประชาชน
ดังนั้น สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานบริการภาครัฐ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน และร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล จึงต้องยกระดับ
งานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรือการให้บริการ
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric Service) ปรับรูปแบบและวิธีการดำเนินการของ
ภาครัฐให้มีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการในเชิงรุก และการให้บริการภาคธุรกิจ
และภาคประชาชนอยู่ในระบบดิจิทัลทั้งหมด (Fully Digitized Services) การเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐโดยใช้ประโยชน์จากการบูร
ณาการฐานข้อมูล สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการยืนยันตัวตนและ
บริหารจัดการสิทธิ รวมทั้งการเปิดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น ออกแบบ และเสนอ
แนวทางในการพัฒนาบริการภาครัฐ ดังนี้
(๑) พัฒนา ส่งเสริมการยกระดับการให้บริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) ขับเคลื่อนการให้บริการภาคธุรกิจและภาคประชาชนด้วยระบบดิจิ ทัล อย่า งเต็ม
รูปแบบ
(๓) สนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในการเพิ่มขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ
ในการบริหารจัดการด้านบูรณาการข้อมูลภาครัฐ
(๔) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริการ
ภาครัฐ เปิดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น ออกแบบ และเสนอ
แนวทางในการพัฒนาบริการภาครัฐ
(๕) ทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคต่อ
การอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน และการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

๔

๓) ภารกิจปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้โครงสร้างภาครัฐ
กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง ให้มีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจ ที่ร ับ ผิดชอบ มีความคุ้มค่า และสามารถขับเคลื่อนการบริห ารราชการแผ่นดิน ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล ปรับภารกิจและพันธกิจของหน่ว ยงานภาครัฐ ให้ส อดคล้องกับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจที่ไม่จำเป็น ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่น
รับไปดำเนินการ
สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการศึกษาวิเคราะห์ ปรับปรุงบทบาท
ภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดกะทัดรัด ยืดหยุ่นดำเนินการเฉพาะภารกิจที่สำคัญ
จำเป็น และคุ้มค่า พร้อมปรับเปลี่ยนแปลง โครงสร้างองค์กรที่มีความทันสมัย มีระบบการทำงานที่คล่องตัว
รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงาน ปรับเปลี่ยนองค์กรได้ตามสถานการณ์ โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
นอกจากนี้ ต้องให้ความสำคัญกับการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ บทบาท ภารกิจ พื้นที่
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา สนับสนุนท้องถิ่น ชุมชน
ภาคประชาสังคม ร่วมดำเนินงานบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสมกับศักยภาพ
ของพื้นที่ ทบทวนการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลางในภูมิภาค (ภาค/เขต)และราชการส่วน
ภูมิภาค
งานสำคัญที่สำนั กงาน ก.พ.ร. จะต้องขับเคลื ่ อนในภารกิจปรั บบทบาท ภารกิจ และ
โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ มีดังนี้
(๑) การพัฒนาการจัดแบ่งบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสมระหว่างบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
(๒) บูรณาการบทบาทภารกิจ โครงสร้าง และเชื่อมโยงการทำงานของภาครัฐในทุกระดับ
ทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกันตามห่วงโซ่การพัฒนา โดยส่งเสริม
ให้ภ าคเอกชน ภาคส่ว นอื่น มีบทบาทในการดำเนินงานของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น
(๓) การจัดโครงสร้างส่ว นราชการ และจังหวัดให้ดำเนินการเฉพาะภารกิจที่สำคัญ
จำเป็น มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น ทันสมัย ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(๔) มอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม และประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความคุ้มค่าภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ
(๕) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์กลาง และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง การ
รวม การยุบเลิก และการประเมินความคุ้มค่าขององค์การมหาชนและหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ

๕

๔) ภารกิจเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (High Performance)
ภารกิจเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (High Performance) มุ่งเน้นการยกระดับขีด
ความสามารถและมาตรฐานในการทำงานให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ สู ง และเที ย บเท่ า เกณฑ์ ส ากล ( High
Performance) พร้อมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานของรั ฐ ได้แก่ ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน
ให้เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง มีผลสัมฤทธิ์สูง มีระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหาร
และการตัดสินใจ มุ่งสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ และบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนให้ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การมหาชน
พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน
ในเรื่องเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ
คุ้มค่าในภารกิจ และศักยภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการประเมินผลการบริหารงานของผู้นำ
องค์กร
นอกจากนี้ มุ่งเน้น ภาครัฐ ระบบเปิดโดยส่งเสริมภาครัฐให้เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารต่อ
สาธารณะในรู ป แบบดิ จ ิ ท ัล ให้ป ระชาชนสามารถเข้า ถึ ง ได้ ง ่า ย รวมถึ ง การให้ ผ ู ้ม ี ส ่ ว นได้ส ่ว นเสี ย
ประชาชนมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการบริหารราชการ และการให้บริการประชาชนตั้งแต่
ขั้นตอนการกำหนดนโยบาย ให้ความเห็นเกี่ยวกับงานราชการ การให้ข้อมูล การปรึกษาหารือและมีส่วน
ร่วมดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง มุ่งสู่การตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างยั่งยืน
สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ต้องขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว จึงมีภารกิจเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (High Performance) ที่ต้องดำเนินการ ดังนี้
(๑) พั ฒ นาส่ ว นราชการ จั ง หวั ด และองค์ ก ารมหาชน ให้ ม ี ข ี ด สมรรถนะสู ง (High
Performance Organization) มุ่งสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ และบริหารจัดการ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๒) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และองค์การ
มหาชน โดยปรับระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการเพื่อ การพัฒนา
หน่วยงาน (enable) ควบคู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance)
(๓) มอบอำนาจการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด
และองค์การมหาชน
(๔) สร้างความเข้มแข็งของจังหวัดให้เป็นจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ให้มีความคล่องตัวใน
การบริหารระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำลังคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายรัฐ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ และการบริหารราชการ

๖

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการประเมินขีดความสามารถและอัตรากำลังด้านบุคลากร โดยมีวิธีการ
ประเมิน โดยใช้แบบสอบถาม ร่ว มกับ การสัมภาษณ์ผ ู้บริหารระดับกอง สอบถามถึงความต้องการ
กำลังคนและลักษณะของบุคลากรที่ต้องการปฏิบัติงาน โดยผลการประเมินพบว่าสำนักงาน ก.พ.ร.
ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะด้านดิจิทัล และสามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลได้ มี
ความรู้ความเข้าใจในระบบราชการเพื่อสามารถพัฒนาระบบงานภาครัฐได้ ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าว
ได้ถูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ วิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ก.พ.ร.
ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้มอบนโยบายว่า
ต้องการขับเคลื่อนสำนักงาน ก.พ.ร. ไปสู่องค์กรไปสู่องค์กรที่มีสมรรรถนะสูง (High Performance
Organization) สู่การเป็นระบบราชการที่ทันสมัย มีระบบการบริหารจัดการที่ดี นำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการบริหารงานองค์กร บุคลากรมีวัฒนธรรมการทำงานในการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีการทำงาน
แบบ Knowledge Workers และมีการบูรณาการทำงานร่วมกัน และเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น
คล่องตัว รายละเอียดปรากฎตามภาพนโยบายของสำนักงาน ก.พ.ร.

ภาพนโยบายของสำนักงาน ก.พ.ร.

๗

นอกจากนั้น ยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๕ : พัฒนาสำนักงานพัฒนาสำนักงาน ก.พ.ร. ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ด้วยการพัฒนาระบบการ
ทำงาน การจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูล และการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกัน โดยการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานทุกกระบวนงาน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพ
จากทิศทาง และนโยบายของสำนักงาน ก.พ.ร. นำมาสู่การกำหนดนโยบายการดำเนินการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละด้าน ดังนี้
๑) การวางแผนกำลังคนให้เหมาะสมเพื่อรองรับภารกิจในการพัฒนาระบบราชการ
ของสำนักงาน ก.พ.ร.
โดยในปัจจุบันสำนักงาน ก.พ.ร. มีภารกิจสำคัญครอบคลุมการพัฒนาระบบราชการใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนานโยบาย ดังนั้น จึงมุ่นเน้นการสร้าง และพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
สำหรับการปฏิบัติงานในภารกิจดังกล่าว โดยมีการพัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากร
พร้อมปฏิบัติงาน เช่น ความรู้ด้านงานบริการประชาชน ความรู้ด้านการพัฒนาโครงสร้างและระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นต้น และนอกจากนั้นยังมีการจัดโครงสร้าง ระบบงาน ให้
สามารถบริ ห ารจั ด การงานได้ ต ามยุ ท ธศาสตร์ รวมทั ้ ง งานเร่ ง ด่ ว นตามนโยบายสำคั ญ ได้ ท ั น ต่ อ
สถานการณ์ โดยมีการจัดระบบงานทั้งแบบเป็นโครงสร้างตามกอง/กลุ่มงาน ซึ่งรับผิดชอบภารกิจงาน
ตามที่กำหนดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และยังมีการจัดโครงสร้างในลักษณะ Cross Function
Team หรือแบบ Squad Team โดยเป็นภารกิจพิเศษ หรือโครงการสำคัญต่าง ๆ ที่ต้องการบุคลากรใน
ทีมที่มีคุณสมบัติที่สามารถตอบโจทย์งานตามโครงการต่าง ๆ ได้ เช่น โครงการสำรวจงานบริก าร
ประชาชน (e-service) ทีมดังกล่าวจะดึงบุคลากรที่มีคุณสมบัติทางด้านเทคโนโลยี สามารถสืบค้นและ
วิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลงานบริการภาครัฐได้ เป็นต้น อีกทั้ง การทำงานในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการ
คัดกรอง เตรียมบุคลากร ต่อไปในอนาคต องค์กรจะเห็นความสามารถของบุคลากรต่าง ๆ จากการ
ทำงานในลักษณะ Squad Team คุณลักษณะดังกล่าวจะถูกเก็บบัน ทึก และรวบรวมเพื่ อเป็ น การ
วิเคราะห์ในการวางแผนกำลังคนต่อไปในอนาคต
๒) การสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน :
สำนักงาน ก.พ.ร. มีการวางแผนการสรรหาบุคลากร การแต่งตั้งบุคลากรเพื่อดำรง
ตำแหน่งต่าง ๆ โดยจะทำให้เห็นถึงทิศทางการบริหารกำลังคนในปัจจุบัน และอนาคต โดยระบบการ
สรรหาบุคลากรจะคำนึงถึงคุณลักษณะและทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบาย
และภารกิจของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยจากผลการประเมินโดยการสอบถามผู้บังคับบัญชาระดับกอง
ข้างต้น จะถูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ก.พ.ร. และข้อมูลการสรรหาใน
อดีตเปรียบเทียบกับข้อมูลโครงสร้างอัตรากำลังในปัจจุบัน เพื่อทำข้อเสนอเลขาธิการ ก.พ.ร. และเสนอ
คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน และคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อกำหนดคุณสมบัติและวิธีการ
คัดเลือกบุคคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมุ่งเน้นการกำหนดคุณสมบัติที่สอดคล้อง
สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ นโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ความรู้ความเข้าในงานด้านการ
พัฒนาระบบราชการ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์การ คาดการณ์อนาคต การเป็นที่ปรึกษา และการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น โดยวิธีการ
คัดเลือกนั้นนอกจากการประเมินความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังกำหนดให้มีการประเมินทักษะด้านดิจิทัล

๘

และการประเมิ น พฤติ ก รรม (Assessment Centers) ผู ้ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ กจะได้ ร ั บ โจทย์ จ ำลอง
สถานการณ์การปฏิบัติงานจริง ใช้วิธีการ ทำงานกลุ่มพร้อมทั้งเตรียมการนำเสนอ ตามโจทย์ที่กำหนด
โดยวิธีการดังกล่าวผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีการแสดงความรู้ด้านวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัฒนาระบบราชการ มีการใช้ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล
นอกจากนั้น การประเมินพฤติ กรรม (Assessment Centers) ยังสามารถประเมินด้านทัศนคติ ระบบ
การทำงานเป็นทีม (Team-work) การทำงานแบบบูรณาการ ระบบการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ความคิด
เชิงสร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็น การนำเสนอข้อเสนอแนวทางการพัฒนาต่อผู้บริหาร โดยการ
ประเมินในลักษณะดังกล่าวเป็นกระบวนการคัดกรองคนเพื่อให้ได้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ตรงตามที่กำหนดไว้ สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายภารกิจของสำนักงาน ก.พ.ร. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้ง บุคลากรดังกล่าวเป็นผู้มีพื้นฐาน ความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และทักษะด้านการวิเ คราะห์ คุณลักษณะดังกล่าวเป็นเป็นพื้นฐานที่ดีของบุคลากรหากองค์กรจะปรับ
ไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Organization) ต่อไปในอนาคต
นอกจากการสรรหาบุคลากรใหม่ของสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อปฏิบัติงานแล้ว สำนักงาน
ก.พ.ร. ยังให้ความสำคัญต่อการสรรหาบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ โดยในการสรรหา โดยคัดเลือก
บุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนั้น มีปัจจัยต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานสำคัญที่ผ่านมา โดยใช้กลไกของคณะกรรมการ
ในการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะแต่ งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประกอบกับยังคำนึงถึง
เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร และการสั่งสมประสบการณ์หลากหลาย รายละเอียดปรากฎตาม
ภาพเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร โดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานของบุคลากรเพื่อเป็นการ
สร้างโอกาส และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ บุคลากรสามารถเรียนรู้งานด้านต่าง ๆ
จากการปฏิบัติงานจริง โดยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานดังกล่าวจะทำให้ผู้บริหารได้เห็นศักยภาพของ
บุคลากรว่ามีความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญในด้านใด เพื่อนำมาสู่การวางกำลังคนให้ก้าวสู่ตำแหน่ง
ที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต
๓) การพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ก.พ.ร. :
แผนการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ถูกกำหนดขึ้นมาจากหลายๆ ปัจจัย
ทั้งจากผลการประเมินจากผู้บังคับบัญชาระดับกองผ่านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบ
ออนไลน์ ผลการประเมินต่าง ๆ จะถูกรวบรวมนำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจ และการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจต่อไปใน
อนาคต โดยจากยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่มุ่งสู่งการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงาน ก.พ.ร. จึงมุ่ นเน้นการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจทัลสำหรับบุคลากร โดยมีการจัดหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) ต่อไปในอนาคตอีกด้วย
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๔) การบริหารผลการปฏิบัติงาน :
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ความสำคัญกับผลการปฏิบัติงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
โดยผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจะสะท้อนให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับรายบุคคล และสะท้อน
ไปสู่ผลสำเร็จขององค์กร ดังนั้น สำนักงาน ก.พ.ร. จึงมีระบบการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน โดยมี
การกำหนดตัวชี้วัดระดับกอง ลงมาสู่ระดับบุคคล เพื่อให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงไปสู่ระดับองค์กร
โดยผู้บังคับบัญชาระดับกอง จะได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับบริหารลงมา และถ่ายทอดลงสู่
ระดับหัวหน้ากลุ่มงาน และระดับบุคคล ตามลำดับ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. มีการประเมินผลก าร
ปฏิบัติงานใน 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้ว ัด และการประเมินสมรรถนะของ
บุคคลากร (สมรรนถนะหลัก ๕ ด้าน ตามที่ ก.พ. กำหนด) โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดระบบบุคคลผ่าน
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ SMART OPDC บุคลากรจัดทำข้อตกลงตัวชี้วัดร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน นับแต่เริ่มต้นรอบการประเมิน และเมื่อถึงรอบการประเมินผู้ถูกประเมิน
จะเข้าระบบเพื่อใส่รายละเอียดผลการดำเนินการต่าง ๆ และส่งต่อไปยังผู้บังคับบัญชาตามระบบ ใน
ระบบดังกล่าวผู้รับการประเมินจะสามารถรู้ feedback การประเมินผ่านระบบออนไลน์ได้ทันทีเมื่อ
ผู้บังคับบัญชาประเมิน และผลการประเมินจะถูกรวบรวมในระบบเพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์ต่อยอดใน
ด้านอื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาบุคลากร หรือการประเมินเลื่อนเงินเดือน เป็นต้น
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5) การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร :
สำนักงาน ก.พ.ร. นอกจากมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานแล้วยังให้ความสำคัญกับการ
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดแรงผลักดันที่จะทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ดังนี้
- การสร้างให้บุคลากรรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร ทุกระดับ เปิ ดโอกาสให้สามารถแสดงความเห็นได้ในทุก ๆ ช่องทาง ทั้งแบบเป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการ เช่น การแสดงความเห็นในการปรับปรุงระบบงานผ่านการเสนอความเห็น
ผ่านที่ประชุม เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับการ
ทำงานของบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้แต่ละคนสามารถเสนอหัวข้อหรือหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาเพื่อ
นำมาประกอบการจัดทำหลักสูตรหรือการวางแผนพัฒ นา ผ่านช่องทางระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานออนไลน์ และแบบสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. การให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการวางแผนสร้างทางก้าวหน้าในอาชีพของแต่ละสายงานโดยวิธีการการสัมภาษณ์ และการ
ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดความก้าวหน้าในอาชีพนั้นส่งผล
ให้บุคลากรได้รับรู้ และเป็นผู้กำหนดเส้นทางอาชีพของตนเองต่อไปในอนาคต เมื่อเห็นความก้าวหน้าใน
อนาคตก็จะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจที่จะทำงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
- การให้โอกาสให้บุคลากรได้รับผิดชอบงานที่มีความท้ายทาย โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มี
ระบบการทำงานแบบ Agile Team โดยเป็นการรวมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมปฏิบัติงานใน
ภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย โดยภารกิจดังกล่าวจะถูกรายงานผลและควบคุมโดยระดับผู้บริหาร ดังนั้น
หากข้าราชการได้รับมอบหมายให้ร่วมทีม หรือมีโอกาสได้แสดงศักยภาพ ก็จะเกิดแรงกระตุ้นในการทำงาน มี
ความต้องการที่จะปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ เพราะมีความมั่นใจได้ว่าผลงานที่จัดทำไปนั้นส่งถึงผู้บริหาร
องค์กรโดยตรง
- การให้รางวัลยกย่องชมเชย นอกจากการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการตามผลการ
ปฏิบัติราชการแล้ว สำนักงาน ก.พ.ร. ยังมีการให้รางวัลให้กับข้าราชการที่มีผลการปฏิบั ติงานที่ดี หรือ
บุคลากรที่มีศักยภาพ เช่น ส่งข้าราชการที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมสัมนาในหลักสูตร
ที่ดีหรือได้ศึกษาดูงานในต่างประเทศ เช่น การอบรมหลักสูตร Public Administration for Better
Life in Technological Disruption Era ของสถาบัน GRIPS ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
- การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ให้เกิดความผ่อนคลายในการทำงาน จัด
สถานที่ประชุมแบบไม่เป็นทางการ เช่น จัดพื้นที่ห้องประชุม “co working space” สำหรับบุคลากรได้
มีพบปะ สังสรรค์ หรือแลกเปลี่ยนความเห็นเป็นต้น

