นิยามศัพท+
ทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อ
ปรับเปลี่ยนเปCนรัฐบาลดิจิทัล
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พัฒนาการด0านดิจิทัลขององค+กร
ในแนวทางการพั ฒ นาทั กษะด2 า นดิ จ ิ ท ั ล ของข2 า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ มี การแบ@ ง
พัฒนาการด2านดิจิทัลขององคAกรเปDน 3 ระยะ ได2แก@
(1) องค+กรที่มีพัฒนาการด0านดิจิทัลระยะเริ่มแรก (Early) หมายถึง องคAกรที่นำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช2เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการให2บริ การสาธารณะ
(Digitized) เพื่อเพิ่มความโปร@งใสและความน@าเชื่อถือ
(2) องค+กรที่มีพัฒนาการด0านดิจิทัลระยะกำลังพัฒนา (Developing) หมายถึง องคAกรที่
เชื ่ อมโยงการทำงานและข2 อมู ล ข2 า มหน@ ว ยงาน (Connected) โดยไม@ ย ึ ด ติ ด กั บ ขอบเขตของหน2 า ที่
ความรับผิดชอบตามพันธกิจของหน@วยงาน แต@คำนึงถึงประโยชนAของประชาชนเปDนที่ตั้ง และมีเปdาหมาย
ในการส@งมอบบริการที่มีคุณภาพแก@ประชาชน มีรูปแบบของการปฏิสัมพันธAด2านดิจิทัลระหว@างหน@วยงาน
(Digital Interaction) ทั้ง ปฏิสัมพันธAระหว@างประชาชนกับรัฐบาล (C2G) ระหว@างรัฐบาลกับหน@วยงาน
ภาครัฐ (G2G) ระหว@างภาครัฐกับประชาชน (G2C) และระหว@างภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2B)
(3) องค+ ก รที ่ มี พั ฒ นาการด0 านดิ จ ิ ท ั ลระยะสมบู ร ณ+ (Mature) หมายถึ ง องคA กรที ่ เ ปmด
(Open) ให2ประชาชนเข2ามามีส@วนร@วมและตรวจสอบกระบวนการ วิธีการดำเนินงาน รวมถึงเอกสารและ
ข2 อมู ล ต@า ง ๆ ของภาครั ฐ ซึ ่ ง จะช@ วยสนั บสนุนการสร2 างสั งคมประชาธิ ปไตย สร2 า งความโปร@งใสและ
ความเชื่อมั่นและศรัทราในหมู@ประชาชน
(อ2างอิง แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๒๐ ปt)

กลุ^มข0าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเปCนรัฐบาลดิจิทัล
ในแนวทางการพัฒนาทักษะด2านดิจิทัลของข2าราชการและบุคลากรภาครัฐมีการแบ@งบุคลากร
ออกเปDน 6 กลุ@ม ได2แก@

(1) ผู0บริหารระดับสูง (Executive)

ผู2ดำรงตำแหน@งหัวหน2าส@วนราชการ หรือรองหัวหน2าส@วนราชการระดับกระทรวง กรม
จังหวัด หรือหน@วยงานในต@างประเทศ ซึ่งดำรงตำแหน@งประเภทบริหาร ระดับสูง หรือตำแหน@ง อื่นที่
เที ย บเท@ า รั บ ผิ ด ชอบการกำหนดนโยบายและทิ ศ ทางองคA กร และกำกั บ ดู แ ลการดำเนิ นงานของ
ส@วนราชการให2บรรลุเปdาหมายตามบทบาท ภารกิจที่กำหนด อาทิ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง
อธิบดี รองอธิบดี ผู2ว@าราชการจังหวัด รองผู2ว@าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต อัครราชทูต
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(2) ผู0อำนวยการกอง (Management)
ผู2ดำรงตำแหน@งหัวหน2าหน@วยงานระดับกอง หรือผู2ดำรงตำแหน@งประเภทอำนวยการ หรือ
ตำแหน@งอื่นที่เทียบเท@า ซึ่งรับผิดชอบการนำนโยบายจากฝwายบริหารไปปฏิบัติให2เกิดผลอย@างเปDนรูปธรรม
และควบคุมกำกับการทำงานของหน@วยงานให2เปDนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรA อาทิ ผู2อำนวยการ
สำนัก/กอง/ศูนยA ในส@วนกลาง ส@วนกลางทีต่ ั้งในส@วนภูมิภาค และส@วนภูมิภาค

(3) ผู0ทำงานด0านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
ผู2ปฏิบัติงานที่ต2องใช2ความรู2ในทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติหน2าที่ที่ได2รับมอบหมาย ซึ่งมีลักษะ
งานอย@างใดอย@างหนึ่ง ดังต@อไปนี้
- งานจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตรA แผนงาน มาตรการ มาตรฐาน กฎเกณฑA หลักปฏิบัติ
หรือจัดทำร@างงบประมาณ
- งานด2านการศึกษา ค2นคว2าวิจัย หรือจัดทำผลงานทางวิชาการ ตำรา หลักสูตร สิ่งประดิษฐA
หรือข2อสรุปเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
- งานให2คำปรึกษาโดยใช2ความรู2 ความเชี่ยวชาญในสายงาน

(4) ผู0ทำงานด0านบริการ (Service)
ผู 2 ป ฏิ บ ั ต ิ ง านด2 านการให2 บริ การ ซึ ่ ง ปฏิ บ ั ต ิ งานโดยมี วั ตถุ ประสงคA เ พื่ อการให2 บริการ
ให2 ค วามช@ วยเหลื อ หรื ออำนวยความสะดวกแก@ ผ ู 2รั บ บริ การภายในหรื อภายนอกหน@ ว ยงาน หรื อแก@
ประชาชน และเอกชน ลักษณะงานที่ปฏิบัติของกลุ@มนี้ เปDนงานที่ต2องมีการติดต@อ สื่อสาร หรือปฏิสัมพันธA
กับผู2รับบริการโดยตรง โดยจะเปDนงานที่ใช2ความรู2ทางวิชาการเพื่อปฏิบัติหน2าที่หรือไม@ ก็ได2

(5) ผู0ปฏิบตั ิงานเฉพาะด0านเทคโนโลยี (Technologist)
ผู2ที่ปฏิบัติงานด2านเทคโนโลยีดิจิทัลในส@วนราชการหรือหน@วยงานของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน@ง
นักวิชาการคอมพิวเตอรA เจ2าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรA หรือตำแหน@งในสายงานอื่น หรือประเภทอื่ นที่
ได2รับมอบหมายให2ปฏิบัติงานที่ต2องใช2ความรู2เชิงเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล

(6) ผู0ปฏิบตั ิงานอื่น (Other)
ผู2ปฏิบัติงานด2านอื่น ๆ ที่ไม@สามารถจัดอยู@ใน ๖ กลุ@มข2างต2น หรือผู2ปฏิบัติงานที่อาศัย
ทักษะ และฝtมือเฉพาะด2านต@าง ๆ เช@น ผู2ปฏิบัติงานในกลุ@มบริหารทั่วไป ผู2ปฏิบัติงานด2านศิลปกรรม คีตศิลป
ดุริยางคศิลป นาฏศิลป เปDนต2น
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บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
ในแนวทางการพัฒนาทักษะด2านดิจิทัลของข2าราชการและบุคลากรภาครัฐมีการแบ@งบทบาท
และพฤติกรรมที่คาดหวังของบุคลากร 6 กลุ@ม ในองคAกรที่มีพัฒนาการด2านดิจิทัล 3 ระยะ ดังนี้

กลุ^มที่ 1 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐในองค+กรที่ มี
พัฒนาการด0านดิจิทัลระยะเริ่มแรก (Early)
(1) ผู0บริหารระดับสูง (Executive)

เปD น “ผู 2 กระตุ 2 นและสร2 า งความตระหนั กรู 2 ถ ึ ง ความสำคั ญและการเปลี ่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ” โดยการทบทวนนโยบายและยุ ท ธศาสตรA ข ององคA ก ร รวมถึ ง ผลั ก ดั น ให2 เ กิ ด
การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและแนวทางการให2บริการ (Work/Service Process) ปรับปรุงเทคโนโลยี
และเตรียมการพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน และส@งเสริมการพัฒนาบุคลากร เพื่อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช2
ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัด การและการให2บริการของภาครัฐ ที่มีการเชื่อมโยงข2 อมูล และ
การให2บริการระหว@างหน@วยงานภาครัฐด2วยกันเองและระหว@างภาครัฐ กับประชาชน และส@งเสริมให2เกิด
การเปm ด เผยข2 อมู ล ที ่ เ ปD นประโยชนA ต @ อสาธารณะ รวมทั ้ ง เปD นผู 2 ใช2 ข 2 อมู ล และเทคโนโลยี ด ิ จิ ท ั ล เพื่ อ
การตัดสินใจกำหนดนโยบายหรือทิศทางองคAกรด2วย

(2) ผู0อำนวยการกอง (Management)
เปDน “ผู2ปรับเปลี่ยนกระบวนงานด2านดิจิทัลในกระบวนการทำงานหรือการให2บริการ”
สามารถนำนโยบายและทิ ศทางองคA กรจากผู 2 บ ริ ห ารระดั บ สู ง มากำหนดเปD นแนวทางและแผนการ
ดำเนินงานของหน@วยงาน ทบทวนและพัฒนากระบวนการ วิธีการทำงาน หรือการบริการให2สามารถ
รองรับการเชื่อมโยงข2อมูลและการให2บริการระหว@างหน@วยงานภาครัฐด2วยกันเอง และระหว@างภาครัฐกับ
ประชาชน และมีการเปmดเผยข2อมูลที่เปDนประโยชนAต@อสาธารณะ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช2

(3) ผู0ทำงานด0านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
เปDน “ผู2ใช2ข2อมูลดิจิทัลที่ทันสมัย” ที่สามารถวิเคราะหAและใช2ข2อมูลรวมถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อการนำเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย การกำหนดแผนงาน โครงการ ข2อเสนอทางวิชาการที่
สอดคล2องกับทิศทางและยุทธศาสตรAองคAกร รวมทั้งมีความเข2าใจระบบข2อมูล สามารถจัดเก็บข2อมูลให2อยู@
ในรูปแบบที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือเรียกใช2ได2อย@างสะดวก
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(4) ผู0ทำงานด0านบริการ (Service)
เปD น “ผู 2 ให2 บ ริการดิ จิ ทั ล ภาครั ฐ” ที ่ ส ามารถใช2 เทคโนโลยี ดิจิ ทั ลในการให2บ ริ การ ให2
ความช@ วยเหลื อ หรื ออำนวยความสะดวกให2 แก@ ป ระชาชน หรื อผู 2 รั บ บริ การทั ้ งภายในและภายนอก
หน@วยงาน ทั้งที่เปDนบริการหลักของหน@วยงาน และการบริการของหน@วยงานอื่นที่มีการเชื่อมโยงข2าม
หน@วยงาน รวมทั้งสามารถให2ข2อคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการบริการที่มีประชาชนเปD นศู นยAกลางด2วย
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช2

(5) ผู0ปฏิบตั ิงานเฉพาะด0านเทคโนโลยี (Technologist)
เปDน “ผู2พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของหน@วยงาน” ที่สามารถบริหารโครงการ หรือเลือก
เทคโนโลยี ท ี ่ เ หมาะสมมาพั ฒ นาแพลตฟอรA มการบริ ห ารจั ด การภายในองคA ก ร (Back Office) และ
การจัดบริการของรัฐ (Service) เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการ และ
รูปแบบการให2บริการ ให2อยู@ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยงข2อมูล การทำงานและการให2บริการ
ระหว@างหน@วยงานภาครัฐด2วยกันเอง และระหว@างหน@วยงานภาครัฐกับประชาชน ตลอดจนสามารถดูแล
บำรุงรักษาระบบให2มีความมั่ นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู@ในสภาพพร2อมใช2งานอย@างต@อเนื ่อง
รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบให2สอดคล2องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได2

(6) ผู0ปฏิบตั ิงานอื่น (Other)
เปDน “ผู2ใช2เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ” ที่ตระหนักรู2เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจทิ ัล และสามารถใช2
เทคโนโลยีดิจทิ ัลในการบริหารจัดการงานที่ได2รับมอบหมายได2อย@างเหมาะสม

กลุ^มที่ 2 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐในองค+กรที่ มี
พัฒนาการด0านดิจิทัลระยะกำลังพัฒนา (Developing)
(1) ผู0บริหารระดับสูง (Executive)
เปDน “ผู2นำด2านดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถกำหนดนโยบายและทิศทางขององคAกร
รวมถึ ง กระตุ 2 นและผลั ก ดั นให2 ข2 าราชการและบุ คลากรภาครั ฐ รวมถึ ง หน@ วยงานที ่ เ กี ่ ย วข2 อ ง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน (How the organization operates) หรือการให2บริการของ
องคAกร ให2มีความทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช2 เปDนองคAกรที่สร2างสรรคAนวัตกรรม รวมทั้งมี
การเชื่อมโยงระหว@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
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานหรือการให2บริการขององคAกร 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 รวมทั้งสามารถระบุความต2อ งการ
สร2างสรรคA ออกแบบ รวมถึงสร2างความเชื่อมโยงและบูรณาการข2อมูลทีเ่ กี่ยวข2องแหล@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
ผู2ร ับ บริก าร ทั้ง ภายในและภายนอกหน@วยงาน รวมทั้ง สามารถให2ข2อมูลความต2อ งการบริการ
สร2างสรรคAนวัตกรรม ออกแบบและปรับปรุงการบริการภาครัฐที่มีประชาชนเปDนศูนยAกลาง รวมถึง
สนับสนุนการสร2างความเชื่อมโยงการบริการข2ามหน@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@อเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบให2สอดคล2องกับเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไปได2ซึ่งจะสร2างให2เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานหรือการให2บริการของ
ภาครัฐ ไปสู@ระบบดิจิทัลที่สามารถช@วยสนองตอบต@อความต2องการของผู2รับบริการในรูปแบบและ
ช@องทางที่หลากหลาย รวมทั้งสร2างให2เกิดการเชื่อมโยงระหว@างหน@วยงานภาครัฐด2วยกันเอง และ
ระหว@างภาครัฐกับประชาชน อย@างเปDนระบบ และการเปDนรัฐบาลที่เปmดให2ประชาชนเข2ามามีส@วนร@วม
(6) ผู0ปฏิบัติงานอื่น (Others)
เปDน “ผู2รู2เท@าทันเทคโนโลยีดิจิทัล” ที่มีความรู2ความเข2าใจและเท@าทันการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และสามารถนำเทคโนโลยีมาใช2ประโยชนAได2อย@างเหมาะสมและปลอดภัย และเปDนผู2
ที่ใฝwเรียนรู2มุ@งพัฒนาตนเอง ให2สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย@างต@อเนื่อง โดยนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช2
กลุ^มที่ 3 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐในองค+กรที่ มี
พัฒนาการด0านดิจิทัลระยะสมบูรณ+ (Mature)
(1) ผู0บริหารระดับสูง (Executive)
เปDน “ผู2สร2างวัฒนธรรมองคAกรด2านดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถสร2างวัฒนธรรมองคAกร
ที่ส@งเสริมให2เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนA และการสร2างสรรคAนวัตกรรม เพื่อการพัฒนางาน
ภาครัฐที่มีมูลค@าสูงขึ้น (High Value Jobs) พัฒนาการทำงานและการบริการภาครัฐที่สร2างคุณค@า
ร@วมกันระหว@างหน@วยงานภาครัฐด2วยกันเอง และระหว@างภาครัฐกับประชาชน มีการเชื่อมโยงและ
บูรณาการภาครัฐเสมือนเปDนองคAกรเดียว เปDนภาครัฐที่เปmดให2ประชาชนเข2ามามีส@วนร@วมอย@างเต็ม
รูปแบบ ด2วยเทคโนโลยีดิจิทัล
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(2) ผู0อำนวยการกอง (Management)
เปDน “ผู2ขับเคลื่อนองคAกรแห@งดิจิทัล” ที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร2าง
บรรยากาศการทำงานในรูปแบบดิจิท ัล ที่เอื้อต@อการสร2างสรรคAนวัตกรรม เพื่อการพัฒนางาน
ภาครัฐที่มีมูลค@าสูงขึ้น (High Value Jobs) พัฒนาการทำงานและการบริการภาครัฐที่สร2างคุณค@า
ร@วมกันระหว@างหน@วยงานภาครัฐด2วยกันเอง และระหว@างภาครัฐกับประชาชน มีการเชื่อมโยงและ
บูรณาการภาครัฐเสมือนเปDนองคAกรเดียว เปDนภาครัฐที่เปmดให2ประชาชนเข2ามามีส@วนร@วมอย@างเต็ม
รูปแบบด2วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(3) ผู0ทำงานด0านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
เปDน “นักคิดเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล” ที่สามารถคิด วิเคราะหA สังเคราะหA
และใช2ข2อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อต@อยอดและสร2างสรรคAนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาและสร2าง
งานภาครั ฐ ที ่ ม ี ค ุ ณ ค@ า สู ง (High Value Jobs) รวมทั้ ง สามารถสร2างสรรคAและออกแบบระบบ
การบริหารจัดการ กระบวนการ ระบบการให2บริการ ที่ส นับสนุนการพัฒนาการทำงานภาครัฐ
ที่ส ร2างคุณค@าร@วมกันระหว@างหน@วยงานภาครัฐด2วยกันเอง และระหว@างภาครัฐกับประชาชน
มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภาครัฐเสมือนเปDนองคAกรเดียว เปDนภาครัฐที่เปmดให2ประชาชนเข2ามามี
ส@วนร@วม อย@างเต็มรูปแบบ ด2วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(4) ผู0ทำงานด0านบริการ (Service)
เปDน “ผู2นำด2านการบริการภาครัฐ” ที่ร@วมสร2างสรรคAและพัฒนาการบริการภาครัฐที่
ให2ความสำคัญกับการสร2างคุณค@าร@วมกันระหว@างภาครัฐด2วยกันเอง และภาครัฐกับประชาชน
มี ก ารเชื่ อ มโยงและบู ร ณาการบริ ก ารภาครัฐ เสมื อ นเปDน องคA ก รเดีย ว ไม@ ถ ู ก จำกัด ด2วยเวลา
สถานที่ ภาษา มีความโปร@งใสเปDนธรรม และเปmดให2ประชาชนเข2ามามีส@วนร@วมอย@างเต็มรูปแบบ
ด2วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(5) ผู0ปฏิบัติงานเฉพาะด0านเทคโนโลยี (Technologist)
เปDน “ผู2ส ร2างองคAก รอัจ ฉริยะ” ที่ม ีความรอบรู2เ กี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี สามารถคาดการณAและเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทขององคAกร และรองรับ
การเปลี่ยนผ@านเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อการสร2างงานภาครัฐที่มีมูลค@าสูงขึ้น (High Value Jobs)
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การพัฒนาภาครัฐเปDนองคAกรแห@งนวัตกรรม มีการเชือ่ มโยงและบูรณาการหน@วยงานต@าง ๆ เสมือน
เปDนองคAกรเดียว มีการบริการที่ทันสมัย ไม@จำกัดด2วยเวลา สถานที่และภาษา และเปDนภาครัฐที่เปmด
ให2ป ระชาชนเข2ามามีส @วนร@วมอย@างเต็ม รูป แบบ ตลอดจนสามารถดูแลบำรุง รัก ษาระบบให2มี
ความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู@ในสภาพพร2อมใช2งานอย@างต@อเนื่อง
(6) ผู0ปฏิบัติงานอื่น (Other)
เปDน “ผู2ใช2เ ทคโนโลยีดิจ ิทัลอย@างชาญฉลาด” ที่ส ามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ทันสมัยมาใช2ประโยชนAได2อ ย@างถูกต2อ ง เหมาะสมและปลอดภัย รู2รอบและเท@าทันเทคโนโลยี
ใฝwเรียนรู2 มุ@งพัฒนาตนเองและผู2อื่นอย@างต@อเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาและบริหารจัดการงานที่
ได2รับมอบหมายได2อย@างมีประสิทธิภาพและบรรลุเปdาหมายด2วยเทคโนโลยีดิจิทัล
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รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10
อ,างอิง : เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธI โดย กลุLมการเจNาหนNาที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานสถิติแหLงชาติ

รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10

70% เรียนรู,ด,วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน
การเรียนรูNในรูปแบบออนไลนI (e-Learning)
การลงมือปฏิบัติ (On-the-job Training)
การเพิม่ คุณคLาในงาน (Job Enrichment)
การเพิม่ ปริมาณงาน (Job Enlargement)
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment)
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing)
การทำกิจกรรม (Activity)
การเรียนรูNดNวยตนเอง (Self-learning)
การเปsนวิทยากรภายใน (Internal Trainer)
การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
การเปรียบเทียบกับคูLแขLง/คูLเปรียบเทียบ (Benchmarking)

10% เรียนรู,จากการฝBกอบรม
การฝzกอบรมในหNองเรียน (Classroom Training)
การประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar)
การใหNทุนการศึกษา (Scholarship)

20% เรียนรู,จากผู,อื่นและการสอนงาน
การสอนงาน (Coaching)
โปรแกรมพีเ่ ลี้ยง (Mentoring Program)
การใหNคำปรึกษาแนะนำ (Consulting)
การใหNขNอมูลปÉอนกลับ (Feedback)
การฝzกงานกับผูเN ชี่ยวชาญ (Counterpart)
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1. เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบการพัฒนา 70% เรียนรู,ด,วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน
อ,างอิง : เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธI โดย กลุLมการเจNาหนNาที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานสถิติแหLงชาติ

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
ลักษณะเฉพาะ
1. การเรียนรูNในรูปแบบ
เนNนการฝzกอบรมโดยใชNสื่อ
ออนไลนI (e-Learning)
อิเล็กทรอนิกสI ตามหัวขNอที่ผูNเรียน
สนใจ โดยผูNเรียนสามารถเขNาเรียนตาม
เวลาและสถานที่ทตี่ นเองสะดวก
2. การลงมือปฏิบตั ิ (On the
Job Training : OJT)

เนNนการฝzกอบรมในภาคสนาม
ฝzกปฏิบตั ิจริง โดยมีผูNสอนที่เปsน
หัวหนNางานหรือบุคคลที่ไดNรับ
มอบหมายใหNทำหนNาทีป่ ระกบเพื่อ
อธิบายและชี้แนะ เครื่องมือนี้จะเกิด
ประโยชนIไดN ถNาใชNคูLกับการสอนงาน
3. การเพิ่มคุณคLาในงาน (Job เนNนการมอบหมายงานที่ยาก หรือ
Enrichment)
ทNาทายมากขึ้น ตNองใชNความคิดริเริ่ม
การคิดเชิงวิเคราะหI การวางแผนงาน
มากกวLาเดิมทีเ่ คยปฏิบัติ

วัตถุประสงคI/เปÉาหมาย
ใชNเปsนเครื่องมือเพื่อใหNผูNที่สนใจสามารถพัฒนาทักษะและความรูขN องตนเองใหNมี
ความหลากหลายและตรงกับความตNองการของตนเองไดNมากขึ้น โดยไมL
จำเปsนตNองเดินทางไปเรียน ในเวลาที่สะดวก ซึ่งชLวยลดการสูญเสียเวลา
ในการเดินทางไปยังหNองเรียน เครื่องมือนี้จะเกิดประโยชนIไดNถNาผูNเรียนนำความรูNที่
ไดNรับมาทดลองใชNในงานจริง
ใชNสำหรับบุคลากรใหมLทเี่ พิ่งเขNามาทำงาน สับเปลีย่ น โอนยNาย เลื่อนตำแหนLง มี
การปรับปรุงงานหรือตNองอธิบายงานใหมL ๆ เพื่อสอนใหNบคุ ลากรทราบและเรียนรูN
เกี่ยวกับคูLมือขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน (Procedure) วิธีการปฏิบัตงิ าน (Work
Instruction) คูLมือการทำงาน (Manual) ระเบียบปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวขNองกับการทำงาน
(Rules & Regulation) หรือเทคโนโลยีใหมL ๆ เพื่อใหNบุคลากรสามารถทำงาน
ตามที่ไดNรับมอบหมายไดNอยLางมีประสิทธิภาพ
1. Renewal – การทำใหNเกิดความแปลกใหมL ไมLใหNบุคลากรเกิดความเบื่อหนLาย
โดยการเปลีย่ นแปลงลักษณะงาน บุคคลที่จะตNองติดตLอประสานงานดNวย
เปลี่ยนมุมมองหรือความคิดจากงานเดิม
2. Exploration – การพัฒนาและการแสวงหาทักษะความชำนาญมากขึ้น
พัฒนาสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นจากการทำงานใหมL ๆ
3. Specialization – การชำนาญในงานเปsนพิเศษ กLอใหNเกิดความสามารถ
ในการบริหารจัดการงานที่ลึกขึ้น และทNาทายมากขึ้น
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4. การเพิ่มปริมาณงาน (Job เนNนการมอบหมายงานที่มากขึ้น เปsน
Enlargement)
งานทีม่ ีขั้นตอนงานคลNายกับงานเดิมที่
เคยปฏิบตั ิหรืออาจจะเปsนงานที่
แตกตLางจากเดิมที่เคยปฏิบัติ แตLงานที่
ไดNรับมอบหมายไมLยากหรือไมLตNองใชN
ความคิดเชิงวิเคราะหIมากนัก
5. การมอบหมายโครงการ
เนNนการมอบหมายใหNบุคลากร
(Project Assignment)
รับผิดชอบโครงการระยะยาว
ไมLสามารถทำใหNเสร็จภายในวันหรือ
สองวัน เปsนโครงการพิเศษที่บคุ ลากร
จะตNองแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบัติ
หรือเปsนโครงการที่เพิ่มขึ้นจากงาน
ประจำที่รับผิดชอบ
6. การหมุนเวียนงาน (Job
เนNนใหNบุคลากรเวียนงานจากงานหนึง่
Rotation)
ไปยังอีกงานหนึ่ง เพื่อเรียนรูNงานนั้น
ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยสLวนใหญL
มักใชNเปsนเครื่องมือในการพัฒนา
ความสามารถของผูNบริหาร
กLอนการปรับตำแหนLง/ระดับ

วัตถุประสงคI/เปÉาหมาย
เพื่อเปsนการเพิ่มทักษะการทำงานใหNกับบุคลากรโดยเฉพาะทักษะในดNาน
การบริหารจัดการ (Managerial Competency) ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารงานที่มี
ปริมาณที่มากขึ้นกวLาเดิมที่เคยปฏิบตั ิ ไดNแกL ทักษะการวางแผนงาน
ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการแกNไขปîญหาและตัดสินใจ การบริหารทีมงาน
การสอนและการพัฒนาทีมงาน (เหมาะสำหรับบุคลากรที่ทำงานเดิม ๆ ซ้ำ ๆ
มาเปsนระยะเวลานาน)
เพื่อใชNเปsนเครื่องมือในการวิเคราะหIหาจุดแข็งและจุดอLอนของบุคลากรจาก
โครงการที่มอบหมายใหNบุคลากรไปปฏิบัติ เปsนเครื่องมือในการฝzกทักษะ
ในการทำงาน (Skill-based) โดยเฉพาะทักษะเฉพาะดNานที่เกีย่ วขNองในงานนั้น
บางองคIกรนำมาใชNในการเลื่อนระดับตำแหนLงงาน การคัดเลือกหาบุคลากรที่มี
ความโดดเดLน และการหาผูสN ืบทอดตำแหนLงงาน

เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรใหNเกิดการทำงานที่หลากหลายดNาน
เปsนการเสริมสรNางประสบการณIของบุคลากรใหNเรียนรูNงานมากขึน้ จึงเหมาะ
สำหรับบุคลากรที่เตรียมความพรNอมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึน้ หรือเปsนกลุLม
คนที่มีผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High Performance and High Potential)
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7. การติดตาม/สังเกต (Job
เนNนการเรียนรูNงานจากการเลียนแบบ
Shadowing)
และการติดตามหัวหนNางานหรือผูNรูNใน
งานนั้น ๆ เปsนเครื่องมือที่ไมLตNองใชN
เวลามากนักในการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร เนื่องจาก
บุคลากรจะตNองทำหนNาที่สังเกตติดตาม
พฤติกรรมของหัวหนNางาน
8. การทำกิจกรรม (Activity) เนNนการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น
ไมLตNองมีระยะเวลาหรือขั้นตอนการ
ดำเนินงานมากนัก ความสำเร็จของ
เครื่องมือดังกลLาวนีต้ Nองอาศัยความ
รLวมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบ
กิจกรรมใหNบรรลุเปÉาหมายที่กำหนด
9. การเรียนรูNดNวยตนเอง
เนNนการฝzกฝนฝzกปฏิบัตดิ Nวยตนเอง
(Self-learning)
จากแหลLง/ ชLองทาง การเรียนรูตN Lาง ๆ
เชLน อLานหนังสือ หรือศึกษาระบบงาน
จาก Work Instruction หรือ คNนควNา
ขNอมูลผLาน Internet หรือ สอบถามผูNรูN
เปsนตNน

วัตถุประสงคI/เปÉาหมาย
เพื่อใหNบุคลากรไดNเห็นสภาพแวดลNอม ทักษะที่จำเปsนตNองใชNในการทำงาน
ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ การจัดการงานที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการแสดงออกและ
ทัศนคติของแมLแบบ (Role Model) ภายในระยะเวลาสั้น (Shot-term Experienced)
ระยะเวลาตัง้ แตLหนึง่ วันไปจนถึงเปsนเดือนหรือเปsนปô มักใชNในการพัฒนาบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูง (Talent) หรือการพัฒนาคนเกLง หรือใหNบคุ ลากรทั่วไปไดNเรียนรูN
วิธีการทำงานของผูNอื่นเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของตนเองใหNดีขึ้น
หรือใชNในการพัฒนาความกNาวหนNาในอาชีพของบุคลากร (Career Path)
เพื่อใหNบุคลากรเกิดความรLวมมือสามัคคีกัน เกิดการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
มุมมองซึ่งกันและกัน ทำใหNเกิดการเรียนรูNรLวมกัน รวมถึงชLวยสรNางบรรยากาศและ
สรNางขวัญกำลังใจทีด่ ีในการทำงาน ทำใหNบุคลากรเกิดความรูNสึกสนุกสนานใน
ระหวLางวันทำงาน อันสLงผลใหNผลผลิตหรือผลการปฏิบัตงิ านเพิ่มสูงขึ้น
และมีประสิทธิภาพเปsนไปตามเปÉาหมายที่กำหนด
เพื่อใหNบุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรูNและพัฒนาตนเองโดยไมLจำเปsนตNอง
ใชNชLวงเวลาในการปฏิบัตงิ านเทLานั้น บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาสเรียนรูNไดNดNวย
ตนเองผLานชLองทางการเรียนรูNและสื่อตLาง ๆ ทีต่ NองการไดN วิธีนี้เหมาะกับบุคลากร
ทีช่ อบเรียนรูNและพัฒนาตนเองอยูเL สมอ (Self-Development) โดยเฉพาะกับ
บุคลากรที่มผี ลการปฏิบตั งิ านดี และมีศักยภาพในการทำงานสูง (Talented People)
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10. การเปsนวิทยากรภายใน เนNนการสรNางบุคลากรที่มีความสามารถใน
(Internal Trainer)
การถLายทอด รักการสอนและมีความรูNใน
เรื่องที่จะสอน โดยมอบหมายใหNบุคคล
เหลLานี้เปsนวิทยากรภายในองคIกรทำหนNาที่
จัดอบรมใหN กับบุคลากรในหนLวยงานตLาง ๆ
11. การดูงานนอกสถานที่
เนNนการดูระบบและขั้นตอนงานจาก
(Site Visit)
องคIกรที่มีแนวปฏิบตั ิที่ดี (Best
Practice) ในเรื่องทีต่ Nองการดูงาน
เพื่อใหNบุคลากรเห็นแนวคิด และหลัก
ปฏิบตั ิที่ประสบความสำเร็จ อันนำไปสูL
การปรับใชNในองคIกรตLอไป
12. การเปรียบเทียบกับคูแL ขLง/ เนNนการนำตัวอยLางของขั้นตอนหรือ
คูLเปรียบเทียบ
ระบบงานจากองคIกรอื่นที่มีลักษณะ
(Benchmarking)
ใกลNเคียงกับหนLวยงานของทLาน และมี
แนวปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice)
มาวิเคราะหIเปรียบเทียบกับขั้นตอน
หรือระบบงานปîจจุบัน เพื่อกระตุNนจูง
ใจบุคลากรใหNเห็นถึงสถานะของ
หนLวยงานเทียบกับองคIกรที่ที่มีแนว
ปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice)

วัตถุประสงคI/เปÉาหมาย
เพื่อเปsนการสรNางแรงจูงใจและพัฒนาความสามารถของบุคลากร ชLวยใหNบุคลากร
ไดNแสดงผลงานจากการเปsนวิทยากรภายในใหNกับบุคลากรภายในองคIกร
วิธีนี้เหมาะสำหรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือรอบรูNในงานที่รับผิดชอบ
มีความชำนาญในงานเปsนอยLางมาก เชLน หัวหนNางาน หรือผูNบริหาร
เพื่อใหNบุคลากรไดNเห็นประสบการณIใหมL ๆ การไดNเห็นรูปแบบการทำงานที่มีวิธี
ปฏิบตั ิที่เปsนเลิศ หรือไดNเรียนรูNเรื่องใหมL ๆ ทีด่ ีจากองคIกรภายนอก
มาใชNเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานใหNดขี ึ้น วิธีนี้เหมาะกับบุคลากรตั้งแตLระดับ
ผูNอำนวยการขึ้นไป

เพื่อหาวิธีการปฏิบัตติ Lาง ๆ ทีด่ ีที่สดุ หรือไดNเทียบเทLา หรือดีกวLา เหมาะกับ
บุคลากรระดับหัวหนNางาน หรือบุคลากรที่มีผลงานดีและมีศักยภาพสูง
ที่มีความพรNอมที่จะเรียนรูNและปรับปรุงผลงานและความสามารถของตนเองใหN
เปsนไปตามหรือสูงกวLามาตรฐานของคูLแขLงภายในหรือภายนอกหนLวยงานและ
องคIกร
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2. เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบการพัฒนา 20% เรียนรู,จากผู,อื่นและการสอนงาน
อ,างอิง : เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธI โดย กลุLมการเจNาหนNาที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานสถิติแหLงชาติ

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
ลักษณะเฉพาะ
1. การสอนงาน (Coaching) เนNนอธิบายรายละเอียดของงาน
ไมLจำเปsนจะตNองอยูLในภาคสนาม
เทLานั้น อาจจะเปsนการสอนงานนอก
ภาคสนาม โดยสLวนใหญLหัวหนNางาน
โดยตรงจะทำหนNาที่สอนงานใหNกับ
บุคลากร

2. โปรแกรมพี่เลี้ยง
(Mentoring Program)

วัตถุประสงคI/เปÉาหมาย
1. เพื่อแกNปîญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน ผูNสอนชี้ใหNเห็นแนวทางแกNไข และใหN
บุคลากรคิดแกNไขปîญหาตLอเอง
2. เพื่อพัฒนาอาชีพเปsนการเตรียมใหNพรNอมกLอนที่จะเลื่อนตำแหนLง ผูNสอนตNอง
ทบทวนผลงาน ความสามารถที่มีอยูL และกำหนดเปÉาหมายในการสอนงาน
โดยเนNนการพัฒนาความสามารถในตำแหนLงทีบ่ ุคลากรจะเลื่อนขึน้ ไป
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานใหNมปี ระสิทธิภาพมากขึ้น ผูNสอนจะตNองคNนหา
ความสามารถที่โดดเดLนและทีต่ Nองปรับปรุง และจัดลำดับความสำคัญของ
ความสามารถที่จะตNองการเสริมหรือพัฒนา
เนNนพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การ 1. เพื่อดูแลและรักษาบุคลากรใหมLใหNสามารถปฏิบตั งิ านรLวมกับทุกคนในองคIกรไดN
ทำงานรLวมกับผูNอื่นภายในองคIกร
อยLางมีความสุข สามารถปรับตัวเขNากับองคIกร เพือ่ นรLวมงาน และสภาพแวดลNอม
องคIกรบางแหLงเรียก Buddy
ในการทำงานทีแ่ ตกตLางจากองคIกรเดิมไดNอยLางมีประสิทธิภาพ โดยมีพี่เลีย้ งทำ
Program ซึง่ บุคลากรจะมีพี่เลีย้ งที่
หนNาที่ในการสรNางความสัมพันธI ความคุNนเคย และบรรยากาศทีด่ ีในการทำงาน
ไดNรับคัดเลือกใหNดแู ลเอาใจใสL และ
รวมทัง้ เปsนแบบอยLาง (Role Model) ทีด่ ีใหNแกLบคุ ลากรรุLนใหมL
พูดคุยกับบุคลากรอยLางไมLเปsนทางการ 2. เพื่อชLวยบุคลากรที่กำลังจะปรับตำแหนLงใหNเติบโตขึ้นในองคIกร พี่เลีย้ งจะทำ
หนNาที่ใหNขNอมูลที่เปsนประโยชนIในการทำงานรวมถึงขNอควรระวังและ
ความขัดแยNงที่อาจเกิดขึ้นจากงานใหมLที่ไดNรับมอบหมาย
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ลักษณะเฉพาะ
3. การใหNคำปรึกษาแนะนำ
เนNนการใหNคำปรึกษาแนะนำเมื่อ
(Consulting)
บุคลากรมีปญ
î หาทีเ่ กิดขึ้นจากงานที่
รับผิดชอบ หัวหนNางานจะตNองทำ
หนNาที่ใหNแนวทาง เคล็ดลับ และวิธีการ
เพื่อใหNบุคลากรสามารถแกNไขปîญหาที่
เกิดขึ้นนั้นไดN

4. การใหNขNอมูลปÉอนกลับ
(Feedback)

5. การฝzกงานกับผูNเชีย่ วชาญ
(Counterpart)

วัตถุประสงคI/เปÉาหมาย
เพื่อใชNในการแกNไขปîญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากรดNวยการวิเคราะหIปîญหาที่เกิดขึ้น
ในการทำงาน และนำมากำหนดแนวทางในการแกNไขปîญหารLวมกันระหวLาง
ผูNบังคับบัญชากับผูNใตNบงั คับบัญชา ซึง่ ผูNบงั คับบัญชาจะตNองนำเสนอแนวทาง
ในการแกNไขปîญหาที่เหมาะสมเพื่อใหNบุคลากรมีแนวทางในการแกNไขปîญหาที่เกิด
ขึ้นกับตนเองไดN มี 3 ลักษณะ ไดNแกL
- การแกNไขปîญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร
- การปÉองกันปîญหาที่อาจเกิดขึ้น
- การสLงเสริมใหNบุคลากรไดNพัฒนาทักษะและความรูNตาL ง ๆ
เนNนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน เพื่อรับฟîงขNอมูลตLาง ๆ ไมLวLาจะเปsนเรื่องการทำงานหรือเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้น
และแจNงผลหรือใหNขNอมูลปÉอนกลับแกL ของตัวบุคคลหรือกลุLมคน มี 3 รูปแบบ คือ
บุคลากร เพื่อใหNบุคลากรปรับปรุง
- แบบแจNงและชักจูง (Tell and Sell)
พัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถ
- แบบแจNงและรับฟîง (Tell and Listen)
ในการทำงาน
- แบบรLวมแกNปญ
î หา (Problem Solving)
เนNนการฝzกปฏิบัติจริงกับผูเN ชี่ยวชาญที่ เพื่อใหNบุคลากรในระดับผูNจัดการ หัวหนNางาน และบุคลากรที่มีศกั ยภาพสูง
มีประสบการณIในเรื่องนั้น
ซึ่งมีความสามารถในการเรียนรูNและพัฒนาตนเองไดNภายในระยะเวลาที่จำกัด
เปsนการฝzกงานภายนอกสถานที่หรือ เพื่อใหNนำความรูNที่ไดNรบั จากผูNเชี่ยวชาญมาถLายทอดใหNกบั บุคลากรคนอื่น ๆ
การเชิญผูเN ชี่ยวชาญใหNเขNามาฝzกงานกับ ในองคIกรตLอไป
บุคลากรภายใตNระยะเวลาที่กำหนด
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3. เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบการพัฒนา 10% เรียนรู,จากการฝBกอบรม
อ,างอิง : เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธI โดย กลุLมการเจNาหนNาที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานสถิติแหLงชาติ

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
1. การฝzกอบรมในหNองเรียน
(Classroom Training)

2. การประชุม / สัมมนา
(Meeting / Seminar)

3. การใหNทุนการศึกษา
(Scholarship)

ลักษณะเฉพาะ
วัตถุประสงคI/เปÉาหมาย
เนNนการเรียนรูNจากผูNเรียนหลากหลาย 1. ปรับปรุงจุดอLอนหรือขNอที่ตNองพัฒนาของบุคลากรใหNมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กลุLมงาน/ตำแหนLงงาน โดยมี
2. พัฒนาความสามารถทีเ่ ปsนจุดแข็งของบุคลากรใหNดขี ึ้นกวLาเดิม
หนLวยงานทรัพยากรบุคคล
3. เตรียมความพรNอมสำหรับตำแหนLงงานที่สงู ขึ้น ทำใหNผบูN ังคับบัญชาและ
(กองฝzกอบรม) ทำหนNาทีด่ ำเนินการ
บุคลากรเกิดความมั่นใจวLาจะสามารถรับผิดชอบงานที่ไดNรบั มอบหมายเมื่อ
จัดอบรม
ไดNรับการเลื่อนตำแหนLงงานในอนาคต
4. ใชNเปsนเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรที่มีความโดดเดLน (Talent) หรือผูNสืบทอด
ตำแหนLงงาน (Successor) ที่จะกNาวขึ้นสูLตำแหนLงงานระดับบริหารตLอไป
เนNนการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ
เพื่อใหNเกิดความรูNและประสบการณIใหมL ๆ จากผูNอื่นทั้งภายในและภายนอก
ทีมงาน ใหNเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองที่ องคIกร เปsนการเรียนรูNจากการรับฟîงแนวคิดหรือผลงานใหมL ๆ รวมถึงการหารือ
หลากหลาย ผูNนำการประชุม/สัมมนาจึง หรือระดมความคิดเห็นกันในหัวขNอใดหัวขNอหนึ่ง
มีบทบาทสำคัญมากในการกระตุNนจูงใจ
ใหNผูNเขNารLวมประชุม/สัมมนานำเสนอ
ความคิดเห็นรLวมกัน
เนNนการใหNทุนการศึกษาเพื่อใหNผูNเรียนมี เพื่อใหNบุคลากรไดNใชNชLวงเวลาทำงานปกติ หรือนอกเวลาทำงานในการศึกษาหา
ความรูN ประสบการณIมากขึ้นจากอาจารยI ความรูNเพิ่มเติมในระดับที่สงู ขึ้น โดยศึกษาตLอในหลักสูตรทีเ่ ปsนประโยชนI
ผูNสอน รวมถึงการสรNางเครือขLายกับผูNเรียน ตLอการทำงานปîจจุบันของบุคลากร หรือการทำงานในอนาคต หรือเปsนประโยชนI
ดNวยกัน ซึ่งบุคคลที่ไดNรบั ทุนจะตNองใชNเวลา ตLอการเลื่อนระดับหรือตำแหนLงงานที่สูงขึ้นตLอไปในอนาคต
การทำงานหรือเวลาสLวนตัวในการขอรับ
ทุนจากองคIกร
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ผู#บังคับบัญชา
ผู&บังคับบัญชา หมายถึง หัวหน&างานผู&มีหน&าที่มอบหมายและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
ข&าราชการหรือบุคลากรภาครัฐโดยตรง ซึ่งเปKนผู&ประเมินผลการปฏิบัติงานของข&าราชการและบุคลากร
ในสังกัด หรือเปKนผู&ที่ผู&ประเมินมอบหมาย

