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กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ เ ป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ภ ารกิ จ หลั ก
ในการตรวจสอบความถู ก ต้อ งของข้ อ มู ล ทางการเงิน และบัญ ชีใ ห้ก ับ
สหกรณ์แ ละกลุ่ม เกษตรกรทั่ว ประเทศ ซึ่ง ปัจ จุบัน กระแสความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้ส่งผลให้สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวเกิดการปรับ ตัว เพื่อความอยู่รอดในกระแสความ
เปลี่ยนแปลง และยังเป็นผลให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ต้องปรับตั วเพื่อให้
ปฏิบั ติงานได้อย่ างสอดคล้ องและเท่าทัน ต่อสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่าง
ทันท่วงที โดยทั่วไปในทุกองค์กรการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีนั้น
ทรั พยากรบุ คคลเป็ นองค์ประกอบที่ ส าคั ญ ในการเป็นฟันเฟื องเพื่อนาพา
องค์กรก้าวไปข้างหน้าในทิศทางที่ถูกกาหนดไว้ แต่การทุ่มเทใช้ทรัพยากรที่มี
เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกคนในองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานเชิงรุก
และมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมเป็นเรื่องที่
แทบจะเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น Talent Management จึงมีบ ทบาทสาคัญ
ในการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานโดยใช้กระบวนการคัดเลือก
ที่มีม าตรฐานเพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและได้รับการ

ยอมรับว่าเป็น Talent หรือกลุ่มกาลังคนคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มคน
ดังกล่าวได้รับ การปรับเปลี่ยนพัฒ นาทัศนคติ ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ นาไปสู ่ก ารเป็น กาลัง ส าคัญ ในการผลักดันองค์กรให้ เกิด
ความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไปได้
กลไก PRIDE เป็นแนวทางการบริหารจัดการกาลังคนคุณภาพเชิงรุก
ที่ถูกแนะนาโดยสานักงาน ก.พ. เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้วางกรอบ
นโยบายการดาเนินงาน Talent Management ของทั้งระบบราชการกับ
ส่วนราชการเองที่จะต้องมีหน้าที่ในการบริหารจัดการกลุ่มกาลังคนคุณภาพ
ในหน่ ว ยงานของตั ว เอง ซึ่ งในงานเขี ย นชิ ้น นี ้ผู ้เ ขีย นได้แ สดงให้เ ห็น ถึง
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนางานด้าน Talent Management ตามกลไก PRIDE
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์โดยประยุกต์จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการไป
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่ น ผู้ เขียนหวังเป็ นอย่างยิ่งว่างานชิ้นนี้จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการนาไปปรับใช้เพื่อการดาเนินงาน Talent Management
ของผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย
ความสาคัญของ Talent Management ท่ามกลางความท้าทาย
ในการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ปัจ จุบัน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้มีการปรับตัว เปลี่ย นแปลง
รู ปแบบการประกอบธุ รกิ จโดยมี ความซั บซ้ อนหลากหลายมากขึ้ นพร้ อมทั้ ง
มีการเพิ่มจานวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในเชิงธุรกิจ
เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางธุรกิจให้กับสหกรณ์ และ
ยัง มีก ารเพิ ่ม จ านวนสหกรณ์ที ่ม ีก ารใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศมาเป็น
เครื่องมือในการจัดทาข้อมูลทางการเงินการบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

จึงต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางานรวมถึงเร่ง
การพัฒ นาทรัพยากรบุค คลให้มีขีด ความสามารถสอดคล้อ งเท่า ทัน ต่อ
การเปลี่ย นแปลงต่า ง ๆ นั้น ด้ว ย ด้ว ยปัจ จัย ดัง กล่า วอัน ส่งผลต่อ งาน
ด้า นการบริห ารงานด้ า นทรั พยากรบุ คคลของกรมตรวจบัญ ชี ส หกรณ์
โดยตรง การบริ หารจัดการกลุ่ มกาลังคนคุณภาพ หรือ Talent Management
ตามกลไก PRIDE จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือการบริหารที่มีศักยภาพในการ
พัฒ นาขีด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านของกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์
ต่อไปได้ในอนาคต

สรุป
การผลัก ดัน ภารกิจ ของกรมตรวจบัญ ชีส หกรณ์ใ ห้เ ป็น ไปตาม
เป้า ประสงค์ที่กาหนดไว้ท่า มกลางกระแสความเป็น พลวัต ของสัง คม
ในยุค ปัจ จุบัน เป็น เรื่อ งที่ มีค วามท้า ทาย ซึ่ง การบริห ารงานทรัพ ยากร
บุค คลด้ว ยการมุ ่ง เน้น การพั ฒนาทุ นมนุ ษย์ จะท าให้ กรมฯ สามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามภารกิจต่อไปได้ แต่เนื่องด้วยความแตกต่าง
กันของความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนทัศนคติของบุคคล
ส่ง ผลให้ไ ม่ใ ช่บ ุค ลากรทุก คนที่จ ะสามารถได้รับ การพัฒ นาให้เ ป็น ทุน
มนุษ ย์ที่ส ามารถเป็น เสมือ นกุญ แจแห่ง ความสาเร็จ (Key Success
Factor) ของหน่ว ยงานได้ ดัง นั้น องค์ก ารต่า ง ๆ จึง หัน มามุ่ง เน้น
การดาเนิน งานพัฒ นากลุ่มกาลังคนคุณภาพเพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวเป็น
ทุนมนุษย์ที่เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อไปได้
ทั ้ง นี ้ ส านัก งาน ก.พ. ได้น าเสนอกลไก PRIDE ให้แ ก่ส่ ว นราชการ
เพื่อเป็น แนวทางการบริ หารจั ดการกาลังคนคุณภาพเชิงรุก และเพื่อการ
เชื่อมโยงการดาเนินงานด้านดังกล่าวร่วมกันทั้งระบบราชการ
จากการศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา
กลุ่มกาลังคนคุณภาพ ณ ประเทศญี่ปุ่น ผู้เขียนพบว่าองค์ความรู้และการ
บริห ารงานด้านทรัพยากรบุคคลของประเทศญี่ปุ่นมีความน่าสนใจและ
เป็น ประโยชน์ต่อการนามาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้ า นการพั ฒ นากลุ่ ม ก าลั ง คนคุ ณ ภาพของกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์
โดยเฉพาะอย่า งยิ ่ง แนวทางด าเนิน งานด้า น Talent Management
ของบริษัท Aeon และ Chiba University รวมถึงแนวคิด Mid Career

Engineer ของ บริษัท Grooves ซึ่งผู้เขียนได้นาความรู้และประสบการณ์

ดัง กล่า วมาประยุก ต์ใ ช้ ในการจั ดท าข้ อเสนอเพื่ อพั ฒนางานด้าน Talent
Management ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตามกลไก PRIDE ด้วยความมุ่งหวัง
ให้การพัฒ นางานด้าน Talent Management ของกรมฯ ได้รับการ
ผลัก ดัน ให้เ ป็น ไปในทิศ ทางที ่ส อดคล้อ งต่อ แนวทางที่ ส านั ก งาน ก.พ.
ก าหนด อั น จะอ านวยให้ เ กิ ด การบู ร ณาการงานด้ า นการบริ ห ารกลุ่ ม
กาลังคนคุณภาพในภาครัฐอย่างมี ป ระสิท ธิภ าพและสามารถเป็น กลไก
สาคัญในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของภาคราชการให้สามารถ
ปรับตัว และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

