
รายงานผลการประชุมทีมปฏิบัติการเตรียมคนมหาดไทย 
(ตามคําสั่ง มท.ที่ ๖๑๙/๒๕๖๑ แตงตั้งทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐)  

เพื่อพิจารณาหลักสูตร/แนวทางการฝกอบรมเตรียมคนมหาดไทยสูศตวรรษที่ ๒๑  
ในวันศุกรที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ  หองประชุมสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข  อาคารดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 
****************************** 

ทีมปฏิบัติการที่เขารวมการประชุม  
1 . นายบัญชา เชาวรินทร ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ สป.        (หัวหนาทีม) 
2. นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง  

(แทน) อธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง 
3. นายประเสริฐ สุภัครพงษกุล ผูอํานวยการสวนฝกอบรม 2 สถาบันพัฒนา 

บุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 

๔. นายเอกราช ญาณอุบล ผูอํานวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน  
กรมการพัฒนาชุมชน 
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน 

๕. นางสาวสมลักษณ รุงเพชร ผูอํานวยการสวนวิชาการ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน      
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

๖. นางสาวไพรินทร ดุราศวิน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง 

๗. นายไชยรัตน บัวเผ่ือน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กองการฝกอบรม 
กรมท่ีดิน (แทน) ผูอํานวยการกองฝกอบรม 

๘. นางสาวอารีรัตน วิจิตรพัชรผล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันฯ  

๙. นางเพ็ญจันทร ทรรศนกุลพันธุ ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย การไฟฟานครหลวง 
๑๐. นางสาววันนิดา เกตุแกว รองผูอํานวยการกองพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ดานการบริการลูกคา การไฟฟาสวนภูมิภาค 
๑๑. นางนวียา บัวสรวง ผูอํานวยการฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

การประปานครหลวง 
๑๒. นางจุฬาทิพ พลกุล ผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล  

การประปาสวนภูมิภาค 
๑๓. นางพรรณวิภา ปยัมปุตระ ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย           (เลขานุการ)  

สถาบันดํารงราชานุภาพ สป. 
๑๔. นางสาวดารา รักษาชาติ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารจัดการความรู          (ผูชวยเลขานุการ) 

สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.    
 
 
 
 



-๒- 
ทีมปฏิบัติการที่ติดภารกิจ  
๑. หัวหนาแผนกบริหารบุคคล องคการตลาด  
ผูเขารวมการประชุม 
1. นางสาวสุชาดา ถนอมบุญ ผูชวยผูอํานวยการกองพัฒนาบุคลากร การไฟฟาสวนภูมิภาค 
2. นางสาวชุตินาฏ สุทธิสมณ นักอักษรศาสตร ระดับ 9 การไฟฟาสวนภูมิภาค 
3 นายสมพล พงษสวัสด์ิ ผูอํานวยการกองบริหารองคความรู การประปาสวนภูมิภาค 
๔. นายนิพัฒน ปรีศิริ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ วิทยาลัยการปกครอง  

กรมการปกครอง 
๕. นายอภิชาต ศรีเมือง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กองการฝกอบรม 

กรมท่ีดิน 
๖. นายศักด์ินรินทร พิมเนตร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กองการฝกอบรม 

กรมท่ีดิน 
๗. นางเสาวลักษณ กิจนุสนธ์ิ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

กลุมงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย สดร.สป. 
๘. นายวีระ แสงจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

กลุมงานบริหารจัดการความรู สดร.สป. 
๙. จาเอกชัยพล ภูตองลม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

กลุมงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย สดร.สป. 
๑๐. นายองครักษ ทองนิรมล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

กลุมงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย สดร.สป. 
๑๑. นายชัจจชนันต ธรรมจินดา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

กลุมงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย สดร.สป. 
๑๒. นางสาวทัศนีย ชัยศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

กลุมงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย สดร.สป. 
๑๓. นายบัญชา ดวงดีแกว นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

กลุมงานบริหารจัดการความรู สดร.สป. 
๑๔. นายอนุกูล สุขปญญา นักจัดการงานท่ัวไป กลุมงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย สดร.สป. 

 

เริ่มการประชุม   เวลา ๑๐.๐๐ น.  

  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  

 จากการประชุมคณะทํางานขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี                
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสํานักตรวจราชการและเร่ืองราวรองทุกข  อาคารดํารงราชานุภาพ                     
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (นายบุญธรรม 
เลิศสุขีเกษม) ประธานคณะทํางานฯ ไดประชุมติดตามความกาวหนา ในขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ ตามนโยบาย 
Thailand 4.0 และมอบใหทีมปฏิบัติการเตรียมคนไทย จัดทําหลักสูตรกลางของกระทรวงมหาดไทยในการเตรียม
พัฒนาบุคลากรของหนวยงานเพ่ือสอดรับการขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐  

 

 



- ๓ - 

 

 สําหรับสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. ไดจัดทําหลักสูตร/โครงการพัฒนาบุคลากรในระดับ
ตาง  ๆซ่ึงไดสอดแทรกประเด็นเร่ืองจริยธรรม คุณธรรม การเตรียมคนมหาดไทยเพ่ือเตรียมสูการขับเคล่ือนนโยบาย
ไทยแลนด ๔.๐ แลว ซ่ึงในปตอ  ๆไปจะนําหลักสูตรเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรฯ สําหรับ
ปจจุบัน ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้ังดานดิจิทัล และการจัดทําฐานขอมูลขนาดใหมอยูท่ีการสรรหาวิทยากรผูมี
ความรู ซ่ึงการดําเนินการสรรหาผูมีความรูความสามารถดานน้ี อาจตองพิจารณาถึงเร่ืองของการกําหนดตําแหนง
และคาตอบแทนเฉพาะ  

 สําหรับการประชุมฯ วันน้ี ขอใหท่ีประชุมไดวิพากษ แลกเปล่ียนความคิดเห็นตอ
หลักสูตรกลางเพ่ือเตรียมคนมหาดไทยสูศตวรรษท่ี ๒๑ และประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในวันน้ีโดยจะประชุมให
แลวเสร็จ และขอความเห็นโดยแจงเวียนเพ่ือรวบรวมขอมูลในภาพรวมอีกคร้ังเพ่ือไดนําเสนอคณะทํางานขับเคล่ือน
มหาดไทย ๔.๐ ตอไป  

 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องเพื่อทราบ 
  ๒.๑ คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ และทีมปฏิบัติการเตรียม
คนมหาดไทย 
  กระทรวงมหาดไทยไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานฯ และทีมปฏิบัติการฯ เพ่ือ
ขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ ดังน้ี  
  ๒.๑.๑ คําส่ังกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๘๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๑ เร่ือง แตงต้ังคณะทํางานขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ มีนายเริงศักด์ิ มหาวินิจฉัยมนตรี คณะทํางาน
รัฐมนตรีวาการกระทรงมหาดไทยเปนท่ีปรึกษาคณะทํางาน  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจ
ดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)  เปนประธาน   
  ๒.๑.๒ คําส่ังกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๖๑๙/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
เร่ือง แตงต้ังทีมปฏิบัติการขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ จํานวน ๓ ทีม  ท้ังน้ี  ทีมท่ี ๒. ไดแก ทีมปฏิบัติการเตรียม
คนมหาดไทย มีผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพเปนหัวหนาทีมปฏิบัติการ  
   
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 
 ๒.๒ การขับเคลื่อนงานของคณะทํางานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ ( มติการประชุม 
คณะทํางานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑)  
                               ท่ีประชุมรับทราบผลการประชุมคณะทํางานขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ ฯ คร้ังท่ี ๒/
๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กระทรวงมหาดไทย และขอมูลท่ีเก่ียวของตามเอกสารแนบ  
 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

 
 
 
 



- ๔ – 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา  
 หลักสูตร/แนวทางการฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากรสูศตวรรษที่ ๒๑  
            ( เนื้อหาหลักสูตร รายวิชา วิธีการจัดหลักสูตร/แนวทางฝกอบรม ฯลฯ)  
ฝายเลขานุการฯ   สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.ไดจัดทํา (ราง) กรอบหลักสูตรกลางเพ่ือเตรียม
ความพรอมของบุคลากรสูศตวรรษท่ี ๒๑ โดยวิเคราะห/ออกแบบจากยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนา
ประเทศ นโยบายไทยแลนด ๔.๐ ของรัฐบาล นโยบายมหาดไทย ๔.๐ และความตองการในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัด สาระสําคัญประกอบดวย  (รายละเอียดดังแนบ)  
  หลักการและเหตุผล กําหนดหลักสูตรกลางของ มท.ในการเตรียมคนไทยสู
ศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือใหหนวยงานในสังกัด มท. นําวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคของคนไทย ประกอบดวยคุณลักษณะ 
๕ ประการ คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ เพ่ือใชประกอบในเน้ืองหาการจัด
อบรมพัฒนาบุคลากรและการสัมมนาตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนตามนโยบายมหาดไทย ๔.๐ และ
นโยบายไทยแลนด ๔.๐ ของรัฐบาล  
  กลุมเปาหมาย  มุงเนน ๑) อํานวยการ (ระดับตน/สูง) และ ๒) วิชาการ และ
ท่ัวไป  รวมท้ังพนักงานราชการ สําหรับรัฐวิสาหกิจในสังกัดใหพิจารณาเทียบเคียงกับพนักงานรัฐวิสาหกิจใน
ระดับท่ีเทียบเคียงได  และสามารถนําไปใชตามความจําเปนในการเรียนรู (learning needs) ของบุคลากร  
  เน้ือหาหลักสูตร แบงโครงสรางเปน ๔ กลุมวิชา ไดแก ๑) การเสริมสรางความ 
รู ( Knowledge set) ๒) การพัฒนากระบวนทัศนและทัศนคติ (Mindset) ๓) การพัฒนาทักษะ (Skill set) 
และ ๔) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency set)  
 

ขอคิดเห็นของสวนราชการ /รัฐวิสาหกิจในภาพรวม  
  สรุปได คือ  
  - ( พช.) ลักษณะรายวิชามีความกวางขวาง ตอบสนองตอเปามายการสราง
คุณลักษณะ ๕ ประการ ท้ังน้ี ในสวนของการพัฒนากระบวนทัศน  อาจพิจารณาระบุรายละเอียดของรายวิชา
หลักสูตรท่ีมีความเฉพาะเจาะจงเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหทราบวาในแตละเร่ืองตองการใหสอน/เนนประเด็นใด  
  - ( ปค.) หลักสูตรการฝกอบรมของ ปค. สามารถปรับเน้ือหาบางสวนไป
ประยุกตใชได อาทิ หลักสูตรสืบสวนสอบสวนฯ อยางไรก็ตาม บางหลักสูตร (พัฒนากํานัน ผูใหญบาน) 
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีอาจไมสามารถปรับปรุงเพ่ิมเติมได  
  - (ทด.) หลักสูตรมีกรอบวิชากวาง ๆ ซ่ึงมีบางสวนท่ีดําเนินการอยูแลว ปญหาท่ี
ท่ีการหาวิทยากร จึงขอทราบช่ือวิทยากรท่ีจะดําเนินการ ท้ังน้ี ในสวนของช่ือวิชาอาจไมตรงกับ แตหากมี
แนวทางท่ีใกลเคียงกัน สามารถปรับใช/แลกเปล่ียนการดําเนินการได  
  - (สถ.) หลักสูตรเนนการพัฒนาท่ีบุคลากรของ อปท. โดยในทุกหลักสูตรได
สอดแทรกเร่ืองของศาสตรพระราชา ท้ังน้ี หลักสูตรกลางท่ีเสนอนาจะเพ่ิมรายละเอียดวามีเน้ือหาเชิงลึกมาก
นอยแคไหน  
  - (ปภ.) หลักสูตรของ ปภ.ในปจจุบัน มีเน้ือหาบางสวนสอดแทรกอยูแลว ท้ังน้ี 
เน้ือหาสวนใหญเปนเร่ืองของการรับรู เสนอขอใหมีวิธีการประเมินผลการนําไปสูการปฏิบัติ  
  - (ยผ.) หลักสูตรของ ยผ. โดยสวนใหญเปนหลักสูตรดานชาง ซ่ึงมีแกน 
หลักสูตรฯ ใกลเคียงกับหลักสูตรท่ีนําเสนอ  
 
 



- ๕ – 
 
 

  - (กพน.)  หลักสูตท่ีนําเสนอสามารถปรับใชได โดยดูบริบทท่ีเก่ียวของจริง โดยมี
ท้ังการรับรู ความเขาใจ การปฏิบัติ และการประเมินผล ท้ังน้ีเสนออยางใหพัฒนาเปนภาควิชาชีพเชิงปฏิบัติ มี
การประเมินผลวิทยากร/เน้ือหา  การวัดผลในแตละระดับ   
  - (กฟภ.) การพัฒนาบุคลากรเนนการพัฒนาสมรรถนะ  เนนการอบรม และได
เพ่ิมการอบบรมแบบ On the job training และ Coaching โดยสวนใหญเปนหลักสูตรการใหบริการ  
  - (กปน.) การพัฒนาหลักสูตรฯ ได ดําเ นินการจากความรวมมือจาก
สถาบันการศึกษา/สถาบันเอกชนภายนอก เนนการสรางผูนําตนแบบ ท้ังน้ี ยังคงตองมีการสนับสนุนจาก
วิทยากร/อาจารยท่ีปรึกษา  
  - (กปภ.) นําเสนอหลักสูตรซ่ึงไดใชแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุไวใน
หลักสูตร  
 
ฝายเลขานุการ  สรุปขอเสนอแนะและความเห็นไดคือ ๑) โดยสวนใหญท่ีประชุมใหความ
เห็นชอบในกรอบหลักสูตร/แนวทางพัฒนาบุคลากร ซ่ึงมีความกวาง สามารถประยุกตใชได โดยช่ืออาจไมตอง
เหมือนกันแตเปาหมาย หลักการเหมือนกันก็ใชได  ๒) กรอบหลักสูตร/แนวทางพัฒนาบุคลากรจะไดนํา
ความเห็นไปประกอบการพัฒนา โดยจะมีรายละเอียดและคําอธิบายตามหลักวิชากร และใหสามารถปรับใชได
ในบริบทจริง ๓) ในสวนของการวัด/ประเมินผลอาจพิจารณาไดในสวนของการประเมินหลักสูตร วิทยากร และ 
เน้ือหา ซ่ึงการประเมินผลถึงการปฏิบัติจริง อาจเปนผลในระยะกลาง/ยาว ซ่ึงตองเช่ือมโยงกับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการซ่ึงอยูในขอบขายของงานบริหารงานบุคคล  และ ๔) เพ่ือประโยชนในการดําเนินการในหวง
ตอไป ฝายเลขานุการฯ จะไดแจงเวียนเพ่ือขอรับฟงความเห็นอีกครั้ง  และขอรับทราบแนวการจัดหลักสูตร/
รายวิชาท่ีใชในการพัฒนาบุคลากรสูศตวรรษท่ี ๒๑ และสราง ๕ คุณลักษณะของแตละสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
ขอรับทราบวิทยากรท่ีแตละหนวยงานเชิญเพ่ือบรรยายในหลักสูตร/โครงการฯ ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการ
เตรียมคนในศตวรรษท่ี ๒๑ หรือนโยบายไทยแลนด ๔.๐ แลวเกิดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล เพ่ือแลกเปล่ียน
วิทยากรและสรางถังขอมูล (Data tank) สําหรับใชประโยชนรวมกันตอไป ท้ังน้ี ใหแจงใหสถาบันดํารงราชานุภาพ
ทราบในระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ ตอไป  
  
มติท่ีประชุม   เห็นชอบในหลักการ และดําเนินการตามแนวทางท่ีไดหารือในท่ีประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

- ไมมี – 
 
สิ้นสุดการประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น. 
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