
  

 

 

นิยามศัพท+ 

ทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือ

ปรับเปล่ียนเปCนรัฐบาลดิจิทัล 
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พัฒนาการด0านดิจิทัลขององค+กร 
ในแนวทางการพัฒนาทักษะด2านดิจ ิท ัลของข2าราชการและบุคลากรภาครัฐมีการแบ@ง

พัฒนาการด2านดิจิทัลขององคAกรเปDน 3 ระยะ ได2แก@ 

(1) องค+กรที่มีพัฒนาการด0านดิจิทัลระยะเริ่มแรก (Early) หมายถึง องคAกรท่ีนำเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใช2เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการให2บริการสาธารณะ 

(Digitized) เพ่ือเพ่ิมความโปร@งใสและความน@าเชื่อถือ 

(2) องค+กรที่มีพัฒนาการด0านดิจิทัลระยะกำลังพัฒนา (Developing) หมายถึง องคAกรท่ี

เชื ่อมโยงการทำงานและข2อมูลข2ามหน@วยงาน (Connected) โดยไม@ยึดติดกับขอบเขตของหน2า ท่ี 

ความรับผิดชอบตามพันธกิจของหน@วยงาน แต@คำนึงถึงประโยชนAของประชาชนเปDนท่ีตั้ง และมีเปdาหมาย

ในการส@งมอบบริการท่ีมีคุณภาพแก@ประชาชน มีรูปแบบของการปฏิสัมพันธAด2านดิจิทัลระหว@างหน@วยงาน 

(Digital Interaction) ทั้ง ปฏิสัมพันธAระหว@างประชาชนกับรัฐบาล (C2G) ระหว@างรัฐบาลกับหน@วยงาน

ภาครัฐ (G2G) ระหว@างภาครัฐกับประชาชน (G2C) และระหว@างภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2B) 

(3) องค+กรที ่มีพัฒนาการด0านดิจิทัลระยะสมบูรณ+ (Mature) หมายถึง องคAกรที ่เปmด 

(Open) ให2ประชาชนเข2ามามีส@วนร@วมและตรวจสอบกระบวนการ วิธีการดำเนินงาน รวมถึงเอกสารและ

ข2อมูลต@าง ๆ ของภาครัฐ ซึ ่งจะช@วยสนับสนุนการสร2างสังคมประชาธิปไตย สร2างความโปร@งใสและ 

ความเชื่อม่ันและศรัทราในหมู@ประชาชน 

(อ2างอิง แผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๒๐ ปt) 

 

กลุ^มข0าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยนเปCนรัฐบาลดิจิทัล  

ในแนวทางการพัฒนาทักษะด2านดิจิทัลของข2าราชการและบุคลากรภาครัฐมีการแบ@งบุคลากร

ออกเปDน 6 กลุ@ม ได2แก@ 

(1) ผู0บริหารระดับสูง (Executive)  

ผู2ดำรงตำแหน@งหัวหน2าส@วนราชการ หรือรองหัวหน2าส@วนราชการระดับกระทรวง กรม 

จังหวัด หรือหน@วยงานในต@างประเทศ ซึ่งดำรงตำแหน@งประเภทบริหาร ระดับสูง หรือตำแหน@งอื่นท่ี

เทียบเท@า รับผิดชอบการกำหนดนโยบายและทิศทางองคAกร และกำกับดูแลการดำเนินงานของ 

ส@วนราชการให2บรรลุเปdาหมายตามบทบาท ภารกิจที่กำหนด อาทิ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง 

อธิบดี รองอธิบดี ผู2ว@าราชการจังหวัด รองผู2ว@าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต อัครราชทูต 
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(2) ผู0อำนวยการกอง (Management) 

ผู2ดำรงตำแหน@งหัวหน2าหน@วยงานระดบักอง หรือผู2ดำรงตำแหน@งประเภทอำนวยการ หรือ

ตำแหน@งอ่ืนท่ีเทียบเท@า ซ่ึงรับผิดชอบการนำนโยบายจากฝwายบริหารไปปฏิบัติให2เกิดผลอย@างเปDนรูปธรรม 

และควบคุมกำกับการทำงานของหน@วยงานให2เปDนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรA อาทิ ผู2อำนวยการ

สำนัก/กอง/ศูนยA ในส@วนกลาง ส@วนกลางท่ีตั้งในส@วนภูมิภาค และส@วนภูมิภาค 

(3) ผู0ทำงานด0านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 

ผู2ปฏิบัติงานท่ีต2องใช2ความรู2ในทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติหน2าท่ีท่ีได2รับมอบหมาย ซ่ึงมีลักษะ

งานอย@างใดอย@างหน่ึง ดังต@อไปน้ี  

- งานจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตรA แผนงาน มาตรการ มาตรฐาน กฎเกณฑA หลักปฏิบัติ 

หรือจัดทำร@างงบประมาณ  

- งานด2านการศึกษา ค2นคว2าวิจัย หรือจัดทำผลงานทางวิชาการ ตำรา หลักสูตร สิ่งประดิษฐA 

หรือข2อสรุปเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง                   

- งานให2คำปรึกษาโดยใช2ความรู2 ความเชี่ยวชาญในสายงาน 

(4) ผู0ทำงานด0านบรกิาร (Service) 

ผู 2ปฏิบัติงานด2านการให2บริการ ซึ ่งปฏิบัติงานโดยมีวัตถุประสงคAเพื่อการให2บริการ  

ให2ความช@วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกแก@ผู 2รับบริการภายในหรือภายนอกหน@วยงาน หรือแก@

ประชาชน และเอกชน  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของกลุ@มน้ี เปDนงานท่ีต2องมีการติดต@อ สื่อสาร หรือปฏิสัมพันธA 

กับผู2รับบริการโดยตรง โดยจะเปDนงานท่ีใช2ความรู2ทางวิชาการเพ่ือปฏิบัติหน2าท่ีหรือไม@ ก็ได2 

(5) ผู0ปฏิบัติงานเฉพาะด0านเทคโนโลยี (Technologist) 

ผู2ท่ีปฏิบัติงานด2านเทคโนโลยีดิจิทัลในส@วนราชการหรือหน@วยงานของรัฐ ซ่ึงดำรงตำแหน@ง

นักวิชาการคอมพิวเตอรA เจ2าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอรA หรือตำแหน@งในสายงานอ่ืน หรือประเภทอ่ืนท่ี

ได2รับมอบหมายให2ปฏิบัติงานท่ีต2องใช2ความรู2เชิงเทคนิคเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

(6) ผู0ปฏิบัติงานอื่น (Other) 

ผู2ปฏิบัติงานด2านอื่น ๆ ที่ไม@สามารถจัดอยู@ใน ๖ กลุ@มข2างต2น หรือผู2ปฏิบัติงานที่อาศัย

ทักษะ และฝtมือเฉพาะด2านต@าง ๆ เช@น ผู2ปฏิบัติงานในกลุ@มบริหารท่ัวไป ผู2ปฏิบัติงานด2านศิลปกรรม คีตศิลป� 

ดุริยางคศิลป� นาฏศิลป� เปDนต2น  
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บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ในแนวทางการพัฒนาทักษะด2านดิจิทัลของข2าราชการและบุคลากรภาครัฐมีการแบ@งบทบาท

และพฤติกรรมท่ีคาดหวังของบุคลากร 6 กลุ@ม ในองคAกรท่ีมีพัฒนาการด2านดิจิทัล 3 ระยะ ดังน้ี 

กลุ^มที่ 1 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐในองค+กรที่มี

พัฒนาการด0านดิจิทัลระยะเร่ิมแรก (Early) 

(1) ผู0บริหารระดับสูง (Executive)  

เปDน “ผู 2กระตุ 2นและสร2างความตระหนักรู 2ถ ึงความสำคัญและการเปลี ่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล” โดยการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตรAขององคAกร รวมถึงผลักด ันให2เกิด 

การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและแนวทางการให2บริการ (Work/Service Process) ปรับปรุงเทคโนโลยี

และเตรียมการพัฒนาโครงสร2างพ้ืนฐาน และส@งเสริมการพัฒนาบุคลากร เพ่ือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช2

ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการให2บริการของภาครัฐ ที่มีการเชื่อมโยงข2อมูลและ 

การให2บริการระหว@างหน@วยงานภาครัฐด2วยกันเองและระหว@างภาครัฐ กับประชาชน และส@งเสริมให2เกิด

การเปmดเผยข2อมูลที ่เปDนประโยชนAต@อสาธารณะ รวมทั ้งเปDนผู 2ใช2ข2อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ 

การตดัสินใจกำหนดนโยบายหรือทิศทางองคAกรด2วย 

(2) ผู0อำนวยการกอง (Management) 

เปDน “ผู2ปรับเปลี่ยนกระบวนงานด2านดิจิทัลในกระบวนการทำงานหรือการให2บริการ” 

สามารถนำนโยบายและทิศทางองคAกรจากผู 2บริหารระดับสูง มากำหนดเปDนแนวทางและแผนการ

ดำเนินงานของหน@วยงาน ทบทวนและพัฒนากระบวนการ วิธีการทำงาน หรือการบริการให2สามารถ

รองรับการเชื่อมโยงข2อมูลและการให2บริการระหว@างหน@วยงานภาครัฐด2วยกันเอง และระหว@างภาครัฐกับ

ประชาชน และมีการเปmดเผยข2อมูลท่ีเปDนประโยชนAต@อสาธารณะ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช2 

(3) ผู0ทำงานด0านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 

เปDน “ผู2ใช2ข2อมูลดิจิทัลที่ทันสมัย” ที่สามารถวิเคราะหAและใช2ข2อมูลรวมถึงเทคโนโลยี

ดิจิทัล เพื่อการนำเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย การกำหนดแผนงาน โครงการ ข2อเสนอทางวิชาการท่ี

สอดคล2องกับทิศทางและยุทธศาสตรAองคAกร รวมท้ังมีความเข2าใจระบบข2อมูล สามารถจัดเก็บข2อมูลให2อยู@

ในรูปแบบท่ีสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือเรียกใช2ได2อย@างสะดวก 
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(4) ผู0ทำงานด0านบรกิาร (Service) 

เปDน “ผู 2ให2บริการดิจิทัลภาครัฐ” ที ่สามารถใช2เทคโนโลยีดิจิทัลในการให2บริการ ให2 

ความช@วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกให2แก@ประชาชน หรือผู 2รับบริการทั ้งภายในและภายนอก

หน@วยงาน ทั้งที่เปDนบริการหลักของหน@วยงาน และการบริการของหน@วยงานอื่นที่มีการเชื่อมโยงข2าม

หน@วยงาน รวมท้ังสามารถให2ข2อคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการบริการท่ีมีประชาชนเปDนศูนยAกลางด2วย

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช2 

(5) ผู0ปฏิบัติงานเฉพาะด0านเทคโนโลยี (Technologist) 

เปDน “ผู2พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของหน@วยงาน” ที่สามารถบริหารโครงการ หรือเลือก

เทคโนโลยีที ่เหมาะสมมาพัฒนาแพลตฟอรAมการบริหารจัดการภายในองคAกร (Back Office) และ 

การจัดบริการของรัฐ (Service) เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการ และ

รูปแบบการให2บริการ ให2อยู@ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยงข2อมูล การทำงานและการให2บริการ

ระหว@างหน@วยงานภาครัฐด2วยกันเอง และระหว@างหน@วยงานภาครัฐกับประชาชน ตลอดจนสามารถดูแล

บำรุงรักษาระบบให2มีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู@ในสภาพพร2อมใช2งานอย@างต@อเนื ่อง 

รวมท้ังสามารถพัฒนาระบบให2สอดคล2องกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปได2 

(6) ผู0ปฏิบัติงานอื่น (Other) 

เปDน “ผู2ใช2เทคโนโลยดีิจิทัลภาครัฐ” ท่ีตระหนักรู2เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถใช2

เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการงานท่ีได2รับมอบหมายได2อย@างเหมาะสม 

 

กลุ^มที่ 2 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐในองค+กรที่มี

พัฒนาการด0านดิจิทัลระยะกำลังพัฒนา (Developing) 

(1) ผู0บริหารระดับสูง (Executive) 

เปDน “ผู2นำด2านดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถกำหนดนโยบายและทิศทางขององคAกร 

รวมถึงกระตุ 2นและผลักดันให2ข2าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงหน@วยงานที ่เกี ่ยวข 2อง 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน (How the organization operates) หรือการให2บริการของ

องคAกร ให2มีความทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช2 เปDนองคAกรที่สร2างสรรคAนวัตกรรม รวมทั้งมี

การเช่ือมโยงระหว@างหน@วยงานภาครัฐด2วยกันเอง และระหว@างภาครัฐกับประชาชนอย@างเปDนระบบ 
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และเปDนรัฐบาลที่เปmดให2ประชาชนเข2ามามีส@วนร@วม รวมทั้งเปDนผู2ใช2ข2อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การตัดสินใจกำหนดนโยบายหรือทิศทางองคAกร รวมทั้งสร2างคุณค@าจากข2อมูลขององคAกร เพื่อให2

เกิดประโยชนAต@อสาธารณะด2วย 

(2) ผู0อำนวยการกอง (Management) 

เปDน “ผู2บริหารการเปลี่ยนแปลงด2านดิจิทัลระดับองคAกร” ที่สามารถสื่อสารนโยบาย

ขององคAกรมาสู@ระดับปฏิบัติ พร2อมทั้งสั่งการ กำหนดแนวทาง วางแผน กำกับ ติดตามดูแล ให2เกิด

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานหรอืการให2บริการขององคAกร ให2มีความทันสมัยและอยู@ใน

รูปแบบดิจิทัล มีการสร2างสรรคAนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให2มีการเชื่อมโยงระหว@าง

หน@วยงานภาครัฐด2วยกันเอง และระหว@างภาครัฐกับประชาชน อย@างเปDนระบบ และเปDนรัฐบาลที่

เปmดให2ประชาชนเข2ามามีส@วนร@วม รวมทั้งเปDนผู2ใช2ข2อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจ

กำหนดนโยบายหรือทิศทางองคAกรด2วย 

(3) ผู0ทำงานด0านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 

เปDน “ผู2ใช2ข2อมูลดิจิทัลเพื่อสนับสนุนนโยบาย” ที่สามารถคิด วิเคราะหA สังเคราะหA 

และใช2ข2อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรA 

แผนงาน มาตรฐาน แนวทาง หรือการจัดบริการขององคAกร รวมทั้งสามารถระบุความต2องการ 

สร2างสรรคA ออกแบบ รวมถึงสร2างความเช่ือมโยงและบูรณาการข2อมูลทีเ่กี่ยวข2องแหล@งต@าง ๆ เพื่อ

การเชื่อมโยงหน@วยงานภาครัฐด2วยกันเอง และระหว@างภาครัฐกับประชาชน อย@างเปDนระบบ และ

เปDนรัฐบาลที่เปmดให2ประชาชนเข2ามามีส@วนร@วมในรูปแบบดิจิทัล 

(4) ผู0ทำงานด0านบริการ (Service) 

เปDน “ผู2อำนวยความสะดวกด2านดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถให2บริการ ให2ความช@วยเหลือ 

อำนวยความสะดวก หรือให2คำแนะนำในรูปแบบดิจิทัล ที่สร2างความประทับใจให2แก@ประชาชนและ

ผู 2ร ับบริการ ทั ้งภายในและภายนอกหน@วยงาน รวมทั้งสามารถให2ข2อมูลความต2องการบริการ 

สร2างสรรคAนวัตกรรม ออกแบบและปรับปรุงการบริการภาครัฐที่มีประชาชนเปDนศูนยAกลาง รวมถึง

สนับสนุนการสร2างความเช่ือมโยงการบริการข2ามหน@วยงาน ระหว@างหน@วยงานภาครัฐ และระหว@าง

ภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบดิจิทัล และการเปDนรัฐบาลที่เปmดให2ประชาชนเข2ามามีส@วนร@วม 
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(5) ผู0ปฏิบัติงานเฉพาะด0านเทคโนโลยี (Technologist) 

เปDน “ผู2ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีขององคAกร” ที่สามารถบริหารโครงการ หรือเลือก

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสร2างสรรคAและออกแบบระบบอัจฉริยะให2แก@หน@วยงาน (Automated 

Public Service) ตลอดจนสามารถดูแลและบำรุงรักษาระบบให2มีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ 

และอยู@ในสภาพพร2อมใช2งานอย@างต@อเน่ือง รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบให2สอดคล2องกับเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนแปลงไปได2ซึ่งจะสร2างให2เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานหรือการให2บริการของ

ภาครัฐ ไปสู@ระบบดิจิทัลที่สามารถช@วยสนองตอบต@อความต2องการของผู2รับบริการในรูปแบบและ

ช@องทางที่หลากหลาย รวมทั้งสร2างให2เกิดการเชื่อมโยงระหว@างหน@วยงานภาครัฐด2วยกันเอง และ

ระหว@างภาครฐักับประชาชน อย@างเปDนระบบ และการเปDนรฐับาลที่เปmดให2ประชาชนเข2ามามีส@วนร@วม 

(6) ผู0ปฏิบัติงานอ่ืน (Others) 

เปDน “ผู2รู2เท@าทันเทคโนโลยีดิจิทัล” ที่มีความรู2ความเข2าใจและเท@าทันการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี และสามารถนำเทคโนโลยีมาใช2ประโยชนAได2อย@างเหมาะสมและปลอดภัย และเปDนผู2

ที่ใฝwเรียนรู2มุ@งพัฒนาตนเอง ให2สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย@างต@อเนื่อง โดยนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช2 

 

กลุ^มที่ 3 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐในองค+กรที่มี

พัฒนาการด0านดิจิทัลระยะสมบูรณ+ (Mature) 

(1) ผู0บริหารระดับสูง (Executive) 

เปDน “ผู2สร2างวัฒนธรรมองคAกรด2านดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถสร2างวัฒนธรรมองคAกร

ที่ส@งเสริมให2เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนA และการสร2างสรรคAนวัตกรรม เพื่อการพัฒนางาน

ภาครัฐที่มีมูลค@าสูงขึ้น (High Value Jobs) พัฒนาการทำงานและการบริการภาครัฐที่สร2างคุณค@า

ร@วมกันระหว@างหน@วยงานภาครัฐด2วยกันเอง และระหว@างภาครฐักับประชาชน มีการเช่ือมโยงและ

บูรณาการภาครัฐเสมือนเปDนองคAกรเดียว เปDนภาครัฐที่เปmดให2ประชาชนเข2ามามีส@วนร@วมอย@างเต็ม

รูปแบบ ด2วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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(2) ผู0อำนวยการกอง (Management) 

เปDน “ผู2ขับเคลื่อนองคAกรแห@งดิจิทัล” ที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร2าง

บรรยากาศการทำงานในรูปแบบดิจิทัล ที่เอื้อต@อการสร2างสรรคAนวัตกรรม เพื่อการพัฒนางาน

ภาครัฐที่มีมูลค@าสูงขึ้น (High Value Jobs) พัฒนาการทำงานและการบริการภาครัฐที่สร2างคุณค@า

ร@วมกันระหว@างหน@วยงานภาครัฐด2วยกันเอง และระหว@างภาครัฐกับประชาชน มีการเช่ือมโยงและ

บูรณาการภาครัฐเสมือนเปDนองคAกรเดียว เปDนภาครัฐที่เปmดให2ประชาชนเข2ามามีส@วนร@วมอย@างเต็ม

รูปแบบด2วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(3) ผู0ทำงานด0านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 

เปDน “นักคิดเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล” ที่สามารถคิด วิเคราะหA สังเคราะหA

และใช2ข2อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อต@อยอดและสร2างสรรคAนวัตกรรม เพื่อการพฒันาและสร2าง

งานภาครัฐที ่มีค ุณค@าสูง (High Value Jobs) รวมทั ้งสามารถสร2างสรรคAและออกแบบระบบ 

การบริหารจัดการ กระบวนการ ระบบการให2บริการ ที ่สนับสนุนการพัฒนาการทำงานภาครัฐ 

ที ่สร2างคุณค@าร@วมกันระหว@างหน@วยงานภาครัฐด2วยกันเอง  และระหว@างภาครัฐกับประชาชน  

มีการเช่ือมโยงและบูรณาการภาครัฐเสมือนเปDนองคAกรเดียว เปDนภาครัฐที่เปmดให2ประชาชนเข2ามามี

ส@วนร@วม อย@างเต็มรูปแบบ ด2วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(4) ผู0ทำงานด0านบริการ (Service) 

เปDน “ผู2นำด2านการบริการภาครัฐ” ที่ร@วมสร2างสรรคAและพัฒนาการบริการภาครัฐที่

ให2ความสำคัญกับการสร2างคุณค@าร@วมกันระหว@างภาครัฐด2วยกันเอง และภาครัฐกับประชาชน  

มีการเชื ่อมโยงและบูรณาการบริการภาครัฐเสมือนเปDนองคAกรเดียว ไม@ถูกจำกัดด2วยเวลา  

สถานที่ ภาษา มีความโปร@งใสเปDนธรรม และเปmดให2ประชาชนเข2ามามีส@วนร@วมอย@างเต็มรูปแบบ  

ด2วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(5) ผู0ปฏิบัติงานเฉพาะด0านเทคโนโลยี (Technologist) 

เปDน “ผู 2สร2างองคAกรอัจฉริยะ” ที ่มีความรอบรู 2เกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี สามารถคาดการณAและเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทขององคAกร และรองรับ 

การเปลี่ยนผ@านเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อการสร2างงานภาครัฐที่มีมูลค@าสูงขึ้น (High Value Jobs) 
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การพัฒนาภาครัฐเปDนองคAกรแห@งนวัตกรรม มีการเช่ือมโยงและบูรณาการหน@วยงานต@าง ๆ เสมือน

เปDนองคAกรเดียว มีการบริการที่ทันสมัย ไม@จำกัดด2วยเวลา สถานที่และภาษา และเปDนภาครัฐที่เปmด

ให2ประชาชนเข2ามามีส@วนร@วมอย@างเต็มรูปแบบ ตลอดจนสามารถดูแลบำรุงรักษาระบบให2มี 

ความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู@ในสภาพพร2อมใช2งานอย@างต@อเน่ือง 

(6) ผู0ปฏิบัติงานอ่ืน (Other) 

เปDน “ผู 2ใช2เทคโนโลยีดิจิทัลอย@างชาญฉลาด” ที ่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่

ทันสมัยมาใช2ประโยชนAได2อย@างถูกต2อง เหมาะสมและปลอดภัย รู 2รอบและเท@าทันเทคโนโลยี  

ใฝwเรียนรู2 มุ@งพัฒนาตนเองและผู2อื่นอย@างต@อเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาและบริหารจัดการงานที่

ได2รับมอบหมายได2อย@างมีประสิทธิภาพและบรรลุเปdาหมายด2วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10  

อ,างอิง : เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธI โดย กลุLมการเจNาหนNาที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนกังานสถิติแหLงชาต ิ

  

การเรียนรูNในรปูแบบออนไลนI (e-Learning) 

การลงมือปฏิบัติ (On-the-job Training) 
การเพิม่คุณคLาในงาน (Job Enrichment) 
การเพิม่ปริมาณงาน (Job Enlargement) 

การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)  

การติดตาม/สงัเกต (Job Shadowing) 
การทำกจิกรรม (Activity)  

การเรียนรูNดNวยตนเอง (Self-learning) 
การเปsนวิทยากรภายใน (Internal Trainer) 

การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) 
การเปรียบเทียบกบัคูLแขLง/คูLเปรียบเทียบ (Benchmarking)   

70% เรียนรู,ด,วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน 

การฝzกอบรมในหNองเรียน (Classroom Training) 
การประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar) 
การใหNทุนการศึกษา (Scholarship)  

10% เรียนรู,จากการฝBกอบรม 

การสอนงาน (Coaching) 
โปรแกรมพีเ่ลี้ยง (Mentoring Program) 
การใหNคำปรึกษาแนะนำ (Consulting) 
การใหNขNอมูลปÉอนกลับ (Feedback)  

การฝzกงานกบัผูNเช่ียวชาญ (Counterpart) 

20% เรียนรู,จากผู,อ่ืนและการสอนงาน 

รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 
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1. เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบการพัฒนา 70% เรียนรู,ด,วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน 

อ,างอิง : เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธI โดย กลุLมการเจNาหนNาที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนกังานสถิติแหLงชาต ิ

เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงคI/เปÉาหมาย 

1. การเรียนรูNในรูปแบบ

ออนไลนI (e-Learning) 

เนNนการฝzกอบรมโดยใชNสื่อ

อิเล็กทรอนิกสI ตามหวัขNอท่ีผูNเรียน

สนใจ โดยผูNเรียนสามารถเขNาเรียนตาม

เวลาและสถานท่ีท่ีตนเองสะดวก  

ใชNเปsนเคร่ืองมือเพ่ือใหNผูNท่ีสนใจสามารถพัฒนาทักษะและความรูNของตนเองใหNมี

ความหลากหลายและตรงกับความตNองการของตนเองไดNมากขึ้น โดยไมL

จำเปsนตNองเดินทางไปเรียน ในเวลาท่ีสะดวก ซ่ึงชLวยลดการสญูเสียเวลา 

ในการเดินทางไปยังหNองเรียน เคร่ืองมือน้ีจะเกิดประโยชนIไดNถNาผูNเรียนนำความรูNท่ี

ไดNรับมาทดลองใชNในงานจริง 

2. การลงมือปฏิบตัิ (On the 

Job Training : OJT) 

เนNนการฝzกอบรมในภาคสนาม  

ฝzกปฏิบตัิจริง โดยมีผูNสอนท่ีเปsน

หัวหนNางานหรือบุคคลท่ีไดNรับ

มอบหมายใหNทำหนNาท่ีประกบเพ่ือ

อธิบายและชี้แนะ เคร่ืองมือน้ีจะเกิด

ประโยชนIไดN ถNาใชNคูLกับการสอนงาน 

ใชNสำหรับบคุลากรใหมLท่ีเพ่ิงเขNามาทำงาน สับเปลีย่น โอนยNาย เลื่อนตำแหนLง มี

การปรับปรุงงานหรือตNองอธิบายงานใหมL ๆ เพ่ือสอนใหNบคุลากรทราบและเรียนรูN

เก่ียวกับคูLมือขั้นตอนการปฏิบตังิาน (Procedure) วิธีการปฏบิัตงิาน (Work 

Instruction) คูLมือการทำงาน (Manual) ระเบยีบปฏิบัตท่ีิเก่ียวขNองกับการทำงาน 

(Rules & Regulation) หรือเทคโนโลยีใหมL ๆ เพ่ือใหNบุคลากรสามารถทำงาน

ตามท่ีไดNรับมอบหมายไดNอยLางมีประสิทธิภาพ 

3. การเพ่ิมคุณคLาในงาน (Job 

Enrichment) 

เนNนการมอบหมายงานท่ียาก หรือ 

ทNาทายมากขึ้น ตNองใชNความคดิริเร่ิม  

การคิดเชิงวิเคราะหI การวางแผนงาน

มากกวLาเดิมท่ีเคยปฏบิัต ิ

1. Renewal – การทำใหNเกิดความแปลกใหมL ไมLใหNบุคลากรเกิดความเบื่อหนLาย 

โดยการเปลีย่นแปลงลักษณะงาน บุคคลท่ีจะตNองตดิตLอประสานงานดNวย 

เปลี่ยนมุมมองหรือความคิดจากงานเดิม 

2. Exploration – การพัฒนาและการแสวงหาทักษะความชำนาญมากขึ้น  

พัฒนาสัมพันธภาพท่ีเกิดขึ้นจากการทำงานใหมL ๆ 

3. Specialization – การชำนาญในงานเปsนพิเศษ กLอใหNเกิดความสามารถ 

ในการบริหารจัดการงานท่ีลึกขึ้น และทNาทายมากขึ้น 
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เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงคI/เปÉาหมาย 

4. การเพ่ิมปริมาณงาน (Job 

Enlargement) 

เนNนการมอบหมายงานท่ีมากขึ้น เปsน

งานท่ีมีขั้นตอนงานคลNายกับงานเดิมท่ี

เคยปฏิบตัิหรืออาจจะเปsนงานท่ี

แตกตLางจากเดิมท่ีเคยปฏิบัต ิแตLงานท่ี

ไดNรับมอบหมายไมLยากหรือไมLตNองใชN

ความคดิเชงิวิเคราะหIมากนัก 

เพ่ือเปsนการเพ่ิมทักษะการทำงานใหNกับบุคลากรโดยเฉพาะทักษะในดNาน 

การบริหารจัดการ (Managerial Competency) ท่ีเพ่ิมขึ้นจากการบริหารงานท่ีมี

ปริมาณท่ีมากขึ้นกวLาเดิมท่ีเคยปฏิบตัิ ไดNแกL ทักษะการวางแผนงาน  

ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการแกNไขปîญหาและตดัสินใจ การบริหารทีมงาน 

การสอนและการพัฒนาทีมงาน (เหมาะสำหรับบคุลากรท่ีทำงานเดิม ๆ ซ้ำ ๆ  

มาเปsนระยะเวลานาน) 

5. การมอบหมายโครงการ 

(Project Assignment) 

เนNนการมอบหมายใหNบุคลากร

รับผิดชอบโครงการระยะยาว  

ไมLสามารถทำใหNเสร็จภายในวันหรือ

สองวัน เปsนโครงการพิเศษท่ีบคุลากร

จะตNองแยกตัวจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติ

หรือเปsนโครงการท่ีเพ่ิมขึ้นจากงาน

ประจำท่ีรับผิดชอบ 

เพ่ือใชNเปsนเคร่ืองมือในการวิเคราะหIหาจุดแขง็และจุดอLอนของบคุลากรจาก

โครงการท่ีมอบหมายใหNบุคลากรไปปฏบิัต ิเปsนเคร่ืองมือในการฝzกทักษะ 

ในการทำงาน (Skill-based) โดยเฉพาะทักษะเฉพาะดNานท่ีเก่ียวขNองในงานน้ัน 

บางองคIกรนำมาใชNในการเลื่อนระดับตำแหนLงงาน การคัดเลือกหาบุคลากรท่ีมี

ความโดดเดLน และการหาผูNสืบทอดตำแหนLงงาน 

6. การหมุนเวียนงาน (Job 

Rotation) 

เนNนใหNบุคลากรเวียนงานจากงานหน่ึง

ไปยังอีกงานหน่ึง เพ่ือเรียนรูNงานน้ัน 

ตามระยะเวลาท่ีกำหนด โดยสLวนใหญL

มักใชNเปsนเคร่ืองมือในการพัฒนา

ความสามารถของผูNบริหาร 

กLอนการปรับตำแหนLง/ระดับ 

เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรใหNเกิดการทำงานท่ีหลากหลายดNาน  

เปsนการเสริมสรNางประสบการณIของบคุลากรใหNเรียนรูNงานมากขึน้ จึงเหมาะ

สำหรับบคุลากรท่ีเตรียมความพรNอมในการรับผิดชอบงานท่ีสูงขึน้ หรือเปsนกลุLม

คนท่ีมีผลงานดีและมีศักยภาพสงู (High Performance and High Potential) 
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7. การตดิตาม/สงัเกต (Job 

Shadowing) 

เนNนการเรียนรูNงานจากการเลียนแบบ 

และการติดตามหัวหนNางานหรือผูNรูNใน

งานน้ัน ๆ เปsนเคร่ืองมือท่ีไมLตNองใชN

เวลามากนักในการพัฒนา

ความสามารถของบุคลากร เน่ืองจาก

บุคลากรจะตNองทำหนNาท่ีสังเกตติดตาม

พฤติกรรมของหัวหนNางาน 

เพ่ือใหNบุคลากรไดNเห็นสภาพแวดลNอม ทักษะท่ีจำเปsนตNองใชNในการทำงาน 

ขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ การจัดการงานท่ีเกิดขึ้นจริง รวมถงึการแสดงออกและ

ทัศนคติของแมLแบบ (Role Model) ภายในระยะเวลาสั้น (Shot-term Experienced) 

ระยะเวลาตัง้แตLหน่ึงวันไปจนถึงเปsนเดือนหรือเปsนปô มักใชNในการพัฒนาบุคลากร

ท่ีมีศักยภาพสงู (Talent) หรือการพัฒนาคนเกLง หรือใหNบคุลากรท่ัวไปไดNเรียนรูN

วิธีการทำงานของผูNอ่ืนเพ่ือนำมาปรับปรุงการทำงานของตนเองใหNดีขึ้น  

หรือใชNในการพัฒนาความกNาวหนNาในอาชีพของบคุลากร (Career Path) 

8. การทำกิจกรรม (Activity) เนNนการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น 

ไมLตNองมีระยะเวลาหรือขั้นตอนการ

ดำเนินงานมากนัก ความสำเร็จของ

เคร่ืองมือดงักลLาวน้ีตNองอาศัยความ

รLวมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบ

กิจกรรมใหNบรรลุเปÉาหมายท่ีกำหนด 

เพ่ือใหNบุคลากรเกิดความรLวมมือสามัคคีกัน เกิดการแลกเปลีย่นความคดิเห็นและ

มุมมองซ่ึงกันและกัน ทำใหNเกิดการเรียนรูNรLวมกัน รวมถงึชLวยสรNางบรรยากาศและ

สรNางขวัญกำลงัใจท่ีดีในการทำงาน ทำใหNบุคลากรเกิดความรูNสึกสนุกสนานใน

ระหวLางวันทำงาน อันสLงผลใหNผลผลิตหรือผลการปฏิบัตงิานเพ่ิมสูงขึ้น  

และมีประสิทธิภาพเปsนไปตามเปÉาหมายท่ีกำหนด 

9. การเรียนรูNดNวยตนเอง 

(Self-learning) 

เนNนการฝzกฝนฝzกปฏิบัตดิNวยตนเอง

จากแหลLง/ ชLองทาง การเรียนรูNตLาง ๆ 

เชLน อLานหนังสือ หรือศึกษาระบบงาน

จาก Work Instruction หรือ คNนควNา

ขNอมูลผLาน Internet หรือ สอบถามผูNรูN 

เปsนตNน 

เพ่ือใหNบุคลากรมีความรับผดิชอบในการเรียนรูNและพัฒนาตนเองโดยไมLจำเปsนตNอง

ใชNชLวงเวลาในการปฏบิัตงิานเทLาน้ัน บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาสเรียนรูNไดNดNวย

ตนเองผLานชLองทางการเรียนรูNและสื่อตLาง ๆ ท่ีตNองการไดN วิธีน้ีเหมาะกับบุคลากร

ท่ีชอบเรียนรูNและพัฒนาตนเองอยูLเสมอ (Self-Development) โดยเฉพาะกับ

บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบตังิานดี และมีศักยภาพในการทำงานสงู (Talented People) 
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10. การเปsนวิทยากรภายใน 

(Internal Trainer) 

เนNนการสรNางบุคลากรท่ีมีความสามารถใน

การถLายทอด รักการสอนและมีความรูNใน

เร่ืองท่ีจะสอน โดยมอบหมายใหNบุคคล

เหลLาน้ีเปsนวิทยากรภายในองคIกรทำหนNาท่ี

จัดอบรมใหN กับบุคลากรในหนLวยงานตLาง ๆ  

เพ่ือเปsนการสรNางแรงจูงใจและพัฒนาความสามารถของบุคลากร ชLวยใหNบุคลากร

ไดNแสดงผลงานจากการเปsนวิทยากรภายในใหNกับบุคลากรภายในองคIกร  

วิธีน้ีเหมาะสำหรับบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือรอบรูNในงานท่ีรับผิดชอบ  

มีความชำนาญในงานเปsนอยLางมาก เชLน หวัหนNางาน หรือผูNบริหาร 

11. การดูงานนอกสถานท่ี 

(Site Visit) 

เนNนการดูระบบและขั้นตอนงานจาก

องคIกรท่ีมีแนวปฏิบตัิท่ีด ี(Best 

Practice) ในเร่ืองท่ีตNองการดงูาน 

เพ่ือใหNบุคลากรเห็นแนวคดิ และหลัก

ปฏิบตัิท่ีประสบความสำเร็จ อันนำไปสูL

การปรับใชNในองคIกรตLอไป 

เพ่ือใหNบุคลากรไดNเห็นประสบการณIใหมL ๆ การไดNเห็นรูปแบบการทำงานท่ีมีวิธี

ปฏิบตัิท่ีเปsนเลศิ หรือไดNเรียนรูNเร่ืองใหมL ๆ ท่ีดีจากองคIกรภายนอก  

มาใชNเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานใหNดขีึ้น วิธีน้ีเหมาะกับบุคลากรตั้งแตLระดบั

ผูNอำนวยการขึ้นไป  

12. การเปรียบเทียบกับคูLแขLง/

คูLเปรียบเทียบ 

(Benchmarking) 

เนNนการนำตัวอยLางของขั้นตอนหรือ

ระบบงานจากองคIกรอ่ืนท่ีมีลักษณะ

ใกลNเคียงกับหนLวยงานของทLาน และมี

แนวปฏิบตัิท่ีด ี(Best Practice)  

มาวิเคราะหIเปรียบเทียบกับขั้นตอน

หรือระบบงานปîจจุบัน เพ่ือกระตุNนจูง

ใจบุคลากรใหNเห็นถึงสถานะของ

หนLวยงานเทียบกับองคIกรท่ีท่ีมีแนว

ปฏิบตัิท่ีด ี(Best Practice) 

เพ่ือหาวิธีการปฏิบัตติLาง ๆ ท่ีดีท่ีสดุ หรือไดNเทียบเทLา หรือดีกวLา เหมาะกับ

บุคลากรระดับหัวหนNางาน หรือบคุลากรท่ีมีผลงานดีและมีศักยภาพสูง  

ท่ีมีความพรNอมท่ีจะเรียนรูNและปรับปรุงผลงานและความสามารถของตนเองใหN

เปsนไปตามหรือสงูกวLามาตรฐานของคูLแขLงภายในหรือภายนอกหนLวยงานและ

องคIกร 
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2. เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบการพัฒนา 20% เรียนรู,จากผู,อื่นและการสอนงาน 

อ,างอิง : เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธI โดย กลุLมการเจNาหนNาที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนกังานสถิติแหLงชาต ิ

เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงคI/เปÉาหมาย 

1. การสอนงาน (Coaching) เนNนอธิบายรายละเอียดของงาน  

ไมLจำเปsนจะตNองอยูLในภาคสนาม

เทLาน้ัน อาจจะเปsนการสอนงานนอก

ภาคสนาม โดยสLวนใหญLหัวหนNางาน

โดยตรงจะทำหนNาท่ีสอนงานใหNกับ

บุคลากร 

1. เพ่ือแกNปîญหาท่ีเกิดขึ้นในการทำงาน ผูNสอนชี้ใหNเห็นแนวทางแกNไข และใหN

บุคลากรคดิแกNไขปîญหาตLอเอง 

2. เพ่ือพัฒนาอาชีพเปsนการเตรียมใหNพรNอมกLอนท่ีจะเลื่อนตำแหนLง ผูNสอนตNอง

ทบทวนผลงาน ความสามารถท่ีมีอยูL และกำหนดเปÉาหมายในการสอนงาน 

โดยเนNนการพัฒนาความสามารถในตำแหนLงท่ีบุคลากรจะเลื่อนขึน้ไป 

3. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานใหNมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูNสอนจะตNองคNนหา

ความสามารถท่ีโดดเดLนและท่ีตNองปรับปรุง และจัดลำดับความสำคัญของ

ความสามารถท่ีจะตNองการเสริมหรือพัฒนา 

2. โปรแกรมพ่ีเลี้ยง 

(Mentoring Program) 

เนNนพัฒนาเร่ืองจิตใจ การปรับตัว การ

ทำงานรLวมกับผูNอ่ืนภายในองคIกร 

องคIกรบางแหLงเรียก Buddy 

Program ซ่ึงบคุลากรจะมีพ่ีเลีย้งท่ี

ไดNรับคัดเลือกใหNดแูลเอาใจใสL และ

พูดคยุกับบุคลากรอยLางไมLเปsนทางการ 

1. เพ่ือดูแลและรักษาบุคลากรใหมLใหNสามารถปฏิบตังิานรLวมกับทุกคนในองคIกรไดN

อยLางมีความสขุ สามารถปรับตวัเขNากับองคIกร เพ่ือนรLวมงาน และสภาพแวดลNอม

ในการทำงานท่ีแตกตLางจากองคIกรเดิมไดNอยLางมีประสทิธิภาพ โดยมีพ่ีเลีย้งทำ

หนNาท่ีในการสรNางความสัมพันธI ความคุNนเคย และบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน 

รวมท้ังเปsนแบบอยLาง (Role Model) ท่ีดีใหNแกLบคุลากรรุLนใหมL 

2. เพ่ือชLวยบคุลากรท่ีกำลงัจะปรับตำแหนLงใหNเติบโตขึ้นในองคIกร พ่ีเลีย้งจะทำ

หนNาท่ีใหNขNอมูลท่ีเปsนประโยชนIในการทำงานรวมถงึขNอควรระวังและ 

ความขดัแยNงท่ีอาจเกิดขึ้นจากงานใหมLท่ีไดNรับมอบหมาย 
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เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงคI/เปÉาหมาย 

3. การใหNคำปรึกษาแนะนำ 

(Consulting) 

เนNนการใหNคำปรึกษาแนะนำเม่ือ

บุคลากรมีปîญหาท่ีเกิดขึ้นจากงานท่ี

รับผิดชอบ หัวหนNางานจะตNองทำ

หนNาท่ีใหNแนวทาง เคลด็ลับ และวิธีการ

เพ่ือใหNบุคลากรสามารถแกNไขปîญหาท่ี

เกิดขึ้นน้ันไดN 

เพ่ือใชNในการแกNไขปîญหาท่ีเกิดขึ้นกับบคุลากรดNวยการวิเคราะหIปîญหาท่ีเกิดขึ้น 

ในการทำงาน และนำมากำหนดแนวทางในการแกNไขปîญหารLวมกันระหวLาง

ผูNบังคับบญัชากับผูNใตNบงัคับบัญชา ซ่ึงผูNบงัคบับญัชาจะตNองนำเสนอแนวทาง 

ในการแกNไขปîญหาท่ีเหมาะสมเพ่ือใหNบุคลากรมีแนวทางในการแกNไขปîญหาท่ีเกิด

ขึ้นกับตนเองไดN มี 3 ลักษณะ ไดNแกL  

- การแกNไขปîญหาท่ีเกิดขึ้นกับบคุลากร 

- การปÉองกันปîญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 

- การสLงเสริมใหNบุคลากรไดNพัฒนาทักษะและความรูNตLาง ๆ 

4. การใหNขNอมูลปÉอนกลับ 

(Feedback) 

เนNนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน

และแจNงผลหรือใหNขNอมูลปÉอนกลับแกL

บุคลากร เพ่ือใหNบุคลากรปรับปรุง 

พัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถ

ในการทำงาน 

เพ่ือรับฟîงขNอมูลตLาง ๆ ไมLวLาจะเปsนเร่ืองการทำงานหรือเร่ืองท่ัว ๆ ไปท่ีเกิดขึ้น

ของตัวบุคคลหรือกลุLมคน มี 3 รูปแบบ คือ 

- แบบแจNงและชักจูง (Tell and Sell) 

- แบบแจNงและรับฟîง (Tell and Listen) 

- แบบรLวมแกNปîญหา (Problem Solving) 

5. การฝzกงานกับผูNเชีย่วชาญ 

(Counterpart) 

เนNนการฝzกปฏิบัติจริงกับผูNเชี่ยวชาญท่ี

มีประสบการณIในเร่ืองน้ัน  

เปsนการฝzกงานภายนอกสถานท่ีหรือ

การเชิญผูNเชี่ยวชาญใหNเขNามาฝzกงานกับ

บุคลากรภายใตNระยะเวลาท่ีกำหนด 

เพ่ือใหNบุคลากรในระดับผูNจัดการ หัวหนNางาน และบคุลากรท่ีมีศกัยภาพสงู  

ซ่ึงมีความสามารถในการเรียนรูNและพัฒนาตนเองไดNภายในระยะเวลาท่ีจำกัด 

เพ่ือใหNนำความรูNท่ีไดNรับจากผูNเชี่ยวชาญมาถLายทอดใหNกับบุคลากรคนอ่ืน ๆ  

ในองคIกรตLอไป 
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3. เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบการพัฒนา 10% เรียนรู,จากการฝBกอบรม 

อ,างอิง : เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธI โดย กลุLมการเจNาหนNาที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนกังานสถิติแหLงชาต ิ

เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงคI/เปÉาหมาย 

1. การฝzกอบรมในหNองเรียน 

(Classroom Training) 

เนNนการเรียนรูNจากผูNเรียนหลากหลาย

กลุLมงาน/ตำแหนLงงาน โดยมี

หนLวยงานทรัพยากรบคุคล  

(กองฝzกอบรม) ทำหนNาท่ีดำเนินการ

จัดอบรม 

1. ปรับปรุงจุดอLอนหรือขNอท่ีตNองพัฒนาของบุคลากรใหNมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. พัฒนาความสามารถท่ีเปsนจุดแขง็ของบุคลากรใหNดขีึ้นกวLาเดมิ 

3. เตรียมความพรNอมสำหรับตำแหนLงงานท่ีสงูขึ้น ทำใหNผูNบังคับบัญชาและ

บุคลากรเกิดความม่ันใจวLาจะสามารถรับผดิชอบงานท่ีไดNรับมอบหมายเม่ือ

ไดNรับการเลื่อนตำแหนLงงานในอนาคต 

4. ใชNเปsนเคร่ืองมือคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความโดดเดLน (Talent) หรือผูNสืบทอด 

ตำแหนLงงาน (Successor) ท่ีจะกNาวขึ้นสูLตำแหนLงงานระดับบริหารตLอไป 

2. การประชุม / สัมมนา 

(Meeting / Seminar) 

เนNนการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ

ทีมงาน ใหNเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองท่ี

หลากหลาย ผูNนำการประชุม/สัมมนาจึง

มีบทบาทสำคัญมากในการกระตุNนจูงใจ

ใหNผูNเขNารLวมประชุม/สัมมนานำเสนอ

ความคิดเห็นรLวมกัน 

เพ่ือใหNเกิดความรูNและประสบการณIใหมL ๆ จากผูNอ่ืนท้ังภายในและภายนอก

องคIกร เปsนการเรียนรูNจากการรับฟîงแนวคิดหรือผลงานใหมL ๆ รวมถึงการหารือ

หรือระดมความคดิเห็นกันในหัวขNอใดหัวขNอหน่ึง 

3. การใหNทุนการศึกษา 

(Scholarship) 

เนNนการใหNทุนการศึกษาเพ่ือใหNผูNเรียนมี

ความรูN ประสบการณIมากขึ้นจากอาจารยI

ผูNสอน รวมถงึการสรNางเครือขLายกับผูNเรียน

ดNวยกัน ซ่ึงบุคคลท่ีไดNรับทุนจะตNองใชNเวลา

การทำงานหรือเวลาสLวนตัวในการขอรับ

ทุนจากองคIกร 

เพ่ือใหNบุคลากรไดNใชNชLวงเวลาทำงานปกต ิหรือนอกเวลาทำงานในการศึกษาหา

ความรูNเพ่ิมเติมในระดับท่ีสงูขึ้น โดยศึกษาตLอในหลักสูตรท่ีเปsนประโยชนI 

ตLอการทำงานปîจจุบันของบุคลากร หรือการทำงานในอนาคต หรือเปsนประโยชนI

ตLอการเลื่อนระดับหรือตำแหนLงงานท่ีสูงขึ้นตLอไปในอนาคต 
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ผู#บังคับบัญชา 
 

ผู&บังคับบัญชา หมายถึง หัวหน&างานผู&มีหน&าที่มอบหมายและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
ข&าราชการหรือบุคลากรภาครัฐโดยตรง ซึ่งเปKนผู&ประเมินผลการปฏิบัติงานของข&าราชการและบุคลากร 
ในสังกัด หรือเปKนผู&ท่ีผู&ประเมินมอบหมาย  
 


