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คำนิยามคำศัพท+ 
-------------------------------------------------- 

วุฒิภาวะรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Maturity Model) 

 

ในแนวทางการพัฒนาทักษะด8านดิจิทัลของข8าราชการและบุคลากรภาครัฐมีการแบFง

พัฒนาการด8านดิจิทัลขององคGกรเปJน 3 ระยะ ได8แกF 

(1) รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส+ – E-Government (Early Stage) หมายถึง หนFวยงานที่มีการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช8ในการบริหารจัดการและบูรณาการบริการและการบริหาร

จัดการของหนFวยงานอยFางเต็มรูปแบบ เพื ่อให8เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการให8บริการที่ตอบสนอง 

ความต8องการหรือชFวยแก8ป]ญหาท่ีแท8จริงของประชาชนและผู8รับบริการ 
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(2) รัฐบาลแบบเช่ือมโยงกัน – Connected Government (Developing Stage) หมายถึง 

หนFวยงานที่มีการบูรณาการรFวมกับหนFวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกภาครัฐเพื่อพัฒนาภาครัฐเสมือน

เปJนองคGกรเดียว ขับเคลื่อนโดยความต8องการของประชาชนหรือผู8รับบริการโดยการเชื่อมโยงการบริการ

และการบริหารจัดการระหวFางหนFวยงานแบบไร8รอยตFอ ผFานการพัฒนาเครือขFายข8อมูลสาธารณะ 

เพื่อความปลอดภัยแบบ Real-time การใช8ทรัพยากรดิจิทัลรFวมกัน และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

มาใช8เปJนเครื่องมือเชิงกลยุทธG รวมทั้งเปiดให8ประชาชนเข8ามามีสFวนรFวมในการตัดสินใจและตรวจสอบ 

การทำงานภาครัฐผFานระบบอิเล็กทรอนิกสGได8โดยสะดวก 

(3) รัฐบาลอัจฉริยะ – Smart Government (Mature Stage) หมายถึง หนFวยงานที่ให8

ความสำคัญกับการสร8างคุณคFารFวมกับประชาชนและผู 8มีสFวนได8เสีย และเปiดให8ประชาชนและ 

ทุกภาคสFวนเข8ามามีสFวนรFวมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ตรวจสอบกระบวนการ วิธีการดำเนินงาน 

รวมทั้งเอกสารข8อมูลภาครัฐ ผFานระบบอิเล็กทรอนิกสG รวมทั้งมีสFวนรFวมในการกำหนดแนวทาง รวมถึง

พัฒนาบริการภาครัฐ ในลักษณะที ่ภาครัฐเปJนฐานของการพัฒนาตFอยอดและสร8างคุณคFาให8กับ 

ภาคสFวนตFาง ๆ (Government as a Platform for Business and Citizen) ทั้งนี ้ เพื ่อการสร8างสังคม

ประชาธิปไตยและการสร8างความโปรFงใสและความเช่ือม่ันศรัทธาในหมูFประชาชน 

 

 

กลุhมข0าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเปCนรัฐบาลดิจิทัล  

ในแนวทางการพัฒนาทักษะด8านดิจิทัลของข8าราชการและบุคลากรภาครัฐมีการแบFงบุคลากร

ออกเปJน 6 กลุFม ได8แกF 

(1) ผู0บริหารระดับสูง (Executive)  

ผู8ดำรงตำแหนFงหัวหน8าสFวนราชการ หรือรองหัวหน8าสFวนราชการระดับกระทรวง กรม 

จังหวัด หรือหนFวยงานในตFางประเทศ ซึ่งดำรงตำแหนFงประเภทบริหาร ระดับสูง หรือตำแหนFงอื่นท่ี

เทียบเทFา รับผิดชอบการกำหนดนโยบายและทิศทางองคGกร และกำกับดูแลการดำเนินงานของ 

สFวนราชการให8บรรลุเป{าหมายตามบทบาท ภารกิจที่กำหนด อาทิ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง 

อธิบดี รองอธิบดี ผู8วFาราชการจังหวัด รองผู8วFาราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต อัครราชทูต 
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(2) ผู0อำนวยการกอง (Management) 

ผู8ดำรงตำแหนFงหัวหน8าหนFวยงานระดับกอง หรือผู8ดำรงตำแหนFงประเภทอำนวยการ หรือ

ตำแหนFงอื่นที่เทียบเทFา ซึ่งรับผิดชอบการนำนโยบายจากฝ}ายบริหารไปปฏิบัติให8เกิดผลอยFางเปJนรูปธรรม 

และควบคุมกำกับการทำงานของหนFวยงานให8เปJนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรG อาทิ ผู8อำนวยการ

สำนัก/กอง/ศูนยG ในสFวนกลาง สFวนกลางท่ีต้ังในสFวนภูมิภาค และสFวนภูมิภาค 

(3) ผู0ทำงานด0านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 

ผู8ปฏิบัติงานท่ีต8องใช8ความรู8ในทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติหน8าท่ีท่ีได8รับมอบหมาย ซ่ึงมีลักษะ

งานอยFางใดอยFางหน่ึง ดังตFอไปน้ี  

- งานจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตรG แผนงาน มาตรการ มาตรฐาน กฎเกณฑG หลักปฏิบัติ 

หรือจัดทำรFางงบประมาณ  

- งานด8านการศึกษา ค8นคว8าวิจัย หรือจัดทำผลงานทางวิชาการ ตำรา หลักสูตร ส่ิงประดิษฐG 

หรือข8อสรุปเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง                   

(4) ผู0ทำงานด0านบริการ (Service) 

ผู 8ปฏิบัติงานด8านการให8บริการ ซึ ่งปฏิบัติงานโดยมีวัตถุประสงคGเพื ่อการให8บริการ  

ให8ความชFวยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกแกFผู 8รับบริการภายในหรือภายนอกหนFวยงาน หรือแกF

ประชาชน และเอกชน  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของกลุFมน้ี เปJนงานท่ีต8องมีการติดตFอ ส่ือสาร หรือปฏิสัมพันธG 

กับผู8รับบริการโดยตรง โดยจะเปJนงานท่ีใช8ความรู8ทางวิชาการเพ่ือปฏิบัติหน8าท่ีหรือไมF ก็ได8 

(5) ผู0ปฏิบัติงานเฉพาะด0านเทคโนโลยี (Technologist) 

ผู8ที่ปฏิบัติงานด8านเทคโนโลยีดิจิทัลในสFวนราชการหรือหนFวยงานของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหนFง

นักวิชาการคอมพิวเตอรG เจ8าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรG หรือตำแหนFงในสายงานอื่น หรือประเภทอื่นท่ี

ได8รับมอบหมายให8ปฏิบัติงานท่ีต8องใช8ความรู8เชิงเทคนิคเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

(6) ผู0ปฏิบัติงานอ่ืน (Others) 

ผู8ปฏิบัติงานด8านอื่น ๆ ที่ไมFสามารถจัดอยูFใน 6 กลุFมข8างต8น หรือผู8ปฏิบัติงานที่อาศัย

ทักษะ และฝÇมือเฉพาะด8านตFาง ๆ เชFน ผู8ปฏิบัติงานในกลุFมบริหารทั่วไป ผู8ปฏิบัติงานด8านศิลปกรรม คีตศิลปÑ 

ดุริยางคศิลปÑ นาฏศิลปÑ เปJนต8น  
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บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ในแนวทางการพัฒนาทักษะด8านดิจิทัลของข8าราชการและบุคลากรภาครัฐมีการแบFงบทบาท

และพฤติกรรมท่ีคาดหวังของบุคลากร 6 กลุFม ในองคGกรท่ีมีพัฒนาการด8านดิจิทัล 3 ระยะ ดังน้ี 

กลุhมที่ 1 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐในองค+กรที่มี

พัฒนาการด0านดิจิทัลระยะเร่ิมแรก (Early) 

(1) ผู0บริหารระดับสูง (Executive)  

เปJน “ผู 8กระตุ 8นและสร8างความตระหนักรู 8ถึงความสำคัญและการเปลี ่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล” โดยการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตรGขององคGกร รวมถึงผลักดันให8เกิด 

การปรับเปล่ียนกระบวนการทำงานและแนวทางการให8บริการ (Work/Service Process) ปรับปรุงเทคโนโลยี

และเตรียมการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐาน และสFงเสริมการพัฒนาบุคลากร เพื่อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช8

ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการให8บริการของภาครัฐ ที่มีการเชื่อมโยงข8อมูลและ 

การให8บริการระหวFางหนFวยงานภาครัฐด8วยกันเองและระหวFางภาครัฐ กับประชาชน และสFงเสริมให8เกิด

การเปiดเผยข8อมูลที ่เปJนประโยชนGตFอสาธารณะ รวมทั ้งเปJนผู 8ใช8ข8อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ 

การตัดสินใจกำหนดนโยบายหรือทิศทางองคGกรด8วย 

(2) ผู0อำนวยการกอง (Management) 

เปJน “ผู8ปรับเปลี่ยนกระบวนงานด8านดิจิทัลในกระบวนการทำงานหรือการให8บริการ” 

สามารถนำนโยบายและทิศทางองคGกรจากผู 8บริหารระดับสูง มากำหนดเปJนแนวทางและแผนการ

ดำเนินงานของหนFวยงาน ทบทวนและพัฒนากระบวนการ วิธีการทำงาน หรือการบริการให8สามารถ

รองรับการเชื่อมโยงข8อมูลและการให8บริการระหวFางหนFวยงานภาครัฐด8วยกันเอง และระหวFางภาครัฐกับ

ประชาชน และมีการเปiดเผยข8อมูลท่ีเปJนประโยชนGตFอสาธารณะ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช8 

(3) ผู0ทำงานด0านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 

เปJน “ผู8ใช8ข8อมูลดิจิทัลที่ทันสมัย” ที่สามารถวิเคราะหGและใช8ข8อมูลรวมถึงเทคโนโลยี

ดิจิทัล เพื่อการนำเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย การกำหนดแผนงาน โครงการ ข8อเสนอทางวิชาการท่ี

สอดคล8องกับทิศทางและยุทธศาสตรGองคGกร รวมทั้งมีความเข8าใจระบบข8อมูล สามารถจัดเก็บข8อมูลให8อยูF

ในรูปแบบท่ีสามารถนำมาแลกเปล่ียนหรือเรียกใช8ได8อยFางสะดวก 
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(4) ผู0ทำงานด0านบริการ (Service) 

เปJน “ผู 8ให8บริการดิจิทัลภาครัฐ” ที ่สามารถใช8เทคโนโลยีดิจิทัลในการให8บริการ  

ให8ความชFวยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกให8แกFประชาชน หรือผู8รับบริการทั้งภายในและภายนอก

หนFวยงาน ทั ้งที ่เปJนบริการหลักของหนFวยงาน และการบริการของหนFวยงานอื ่นที ่มีการเชื ่อมโยง 

ข8ามหนFวยงาน รวมทั้งสามารถให8ข8อคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการบริการที่มีประชาชนเปJนศูนยGกลาง

ด8วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช8 

(5) ผู0ปฏิบัติงานเฉพาะด0านเทคโนโลยี (Technologist) 

เปJน “ผู8พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของหนFวยงาน” ที่สามารถบริหารโครงการ หรือเลือก

เทคโนโลยีที ่เหมาะสมมาพัฒนาแพลตฟอรGมการบริหารจัดการภายในองคGกร (Back Office) และ 

การจัดบริการของรัฐ (Service) เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการ และ

รูปแบบการให8บริการ ให8อยูFในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยงข8อมูล การทำงานและการให8บริการ

ระหวFางหนFวยงานภาครัฐด8วยกันเอง และระหวFางหนFวยงานภาครัฐกับประชาชน ตลอดจนสามารถดูแล

บำรุงรักษาระบบให8มีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยูFในสภาพพร8อมใช8งานอยFางตFอเนื่อง 

รวมท้ังสามารถพัฒนาระบบให8สอดคล8องกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปได8 

(6) ผู0ปฏิบัติงานอ่ืน (Others) 

เปJน “ผู8ใช8เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ” ท่ีตระหนักรู8เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถใช8

เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการงานท่ีได8รับมอบหมายได8อยFางเหมาะสม 

 

กลุhมที่ 2 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐในองค+กรที่มี

พัฒนาการด0านดิจิทัลระยะกำลังพัฒนา (Developing) 

(1) ผู0บริหารระดับสูง (Executive) 

เปJน “ผู8นำด8านดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถกำหนดนโยบายและทิศทางขององคGกร 

รวมถึงกระตุ 8นและผลักดันให8ข8าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงหนFวยงานที ่เกี ่ยวข8อง 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน (How the organization operates) หรือการให8บริการของ

องคGกร ให8มีความทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช8 เปJนองคGกรท่ีสร8างสรรคGนวัตกรรม รวมท้ังมี

การเชื่อมโยงระหวFางหนFวยงานภาครัฐด8วยกันเอง และระหวFางภาครัฐกับประชาชนอยFางเปJนระบบ 
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และเปJนรัฐบาลที่เปiดให8ประชาชนเข8ามามีสFวนรFวม รวมทั้งเปJนผู8ใช8ข8อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

การตัดสินใจกำหนดนโยบายหรือทิศทางองคGกร รวมทั้งสร8างคุณคFาจากข8อมูลขององคGกร เพ่ือให8

เกิดประโยชนGตFอสาธารณะด8วย 

(2) ผู0อำนวยการกอง (Management) 

เปJน “ผู8บริหารการเปลี่ยนแปลงด8านดิจิทัลระดับองคGกร” ที่สามารถสื่อสารนโยบาย

ขององคGกรมาสูFระดับปฏิบัติ พร8อมทั้งสั่งการ กำหนดแนวทาง วางแผน กำกับ ติดตามดูแล ให8เกิด

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานหรือการให8บริการขององคGกร ให8มีความทันสมัยและอยูFใน

รูปแบบดิจิทัล มีการสร8างสรรคGนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให8มีการเชื่อมโยงระหวFาง

หนFวยงานภาครัฐด8วยกันเอง และระหวFางภาครัฐกับประชาชน อยFางเปJนระบบ และเปJนรัฐบาลท่ี

เปiดให8ประชาชนเข8ามามีสFวนรFวม รวมทั้งเปJนผู8ใช8ข8อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจ

กำหนดนโยบายหรือทิศทางองคGกรด8วย 

(3) ผู0ทำงานด0านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 

เปJน “ผู8ใช8ข8อมูลดิจิทัลเพื่อสนับสนุนนโยบาย” ที่สามารถคิด วิเคราะหG สังเคราะหG 

และใช8ข8อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรG 

แผนงาน มาตรฐาน แนวทาง หรือการจัดบริการขององคGกร รวมทั้งสามารถระบุความต8องการ 

สร8างสรรคG ออกแบบ รวมถึงสร8างความเชื่อมโยงและบูรณาการข8อมูลที่เกี่ยวข8องแหลFงตFาง ๆ เพ่ือ

การเชื่อมโยงหนFวยงานภาครัฐด8วยกันเอง และระหวFางภาครัฐกับประชาชน อยFางเปJนระบบ และ

เปJนรัฐบาลท่ีเปiดให8ประชาชนเข8ามามีสFวนรFวมในรูปแบบดิจิทัล 

(4) ผู0ทำงานด0านบริการ (Service) 

เปJน “ผู8อำนวยความสะดวกด8านดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถให8บริการ ให8ความชFวยเหลือ 

อำนวยความสะดวก หรือให8คำแนะนำในรูปแบบดิจิทัล ที่สร8างความประทับใจให8แกFประชาชนและ

ผู8รับบริการ ทั ้งภายในและภายนอกหนFวยงาน รวมทั้งสามารถให8ข8อมูลความต8องการบริการ 

สร8างสรรคGนวัตกรรม ออกแบบและปรับปรุงการบริการภาครัฐที่มีประชาชนเปJนศูนยGกลาง รวมถึง

สนับสนุนการสร8างความเชื่อมโยงการบริการข8ามหนFวยงาน ระหวFางหนFวยงานภาครัฐ และระหวFาง

ภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบดิจิทัล และการเปJนรัฐบาลท่ีเปiดให8ประชาชนเข8ามามีสFวนรFวม 
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(5) ผู0ปฏิบัติงานเฉพาะด0านเทคโนโลยี (Technologist) 

เปJน “ผู8ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีขององคGกร” ที่สามารถบริหารโครงการ หรือเลือก

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสร8างสรรคGและออกแบบระบบอัจฉริยะให8แกFหนFวยงาน (Automated 

Public Service) ตลอดจนสามารถดูแลและบำรุงรักษาระบบให8มีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ 

และอยูFในสภาพพร8อมใช8งานอยFางตFอเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบให8สอดคล8องกับเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนแปลงไปได8ซึ่งจะสร8างให8เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานหรือการให8บริการของ

ภาครัฐ ไปสูFระบบดิจิทัลที่สามารถชFวยสนองตอบตFอความต8องการของผู8รับบริการในรูปแบบและ

ชFองทางที่หลากหลาย รวมทั้งสร8างให8เกิดการเชื่อมโยงระหวFางหนFวยงานภาครัฐด8วยกันเอง และ

ระหวFางภาครัฐกับประชาชน อยFางเปJนระบบ และการเปJนรัฐบาลท่ีเปiดให8ประชาชนเข8ามามีสFวนรFวม 

(6) ผู0ปฏิบัติงานอ่ืน (Others) 

เปJน “ผู8รู8เทFาทันเทคโนโลยีดิจิทัล” ที่มีความรู8ความเข8าใจและเทFาทันการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี และสามารถนำเทคโนโลยีมาใช8ประโยชนGได8อยFางเหมาะสมและปลอดภัย และเปJน 

ผู8ที่ใฝ}เรียนรู8มุFงพัฒนาตนเอง ให8สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยFางตFอเนื่อง โดยนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช8 

 

กลุhมที่ 3 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐในองค+กรที่มี

พัฒนาการด0านดิจิทัลระยะสมบูรณ+ (Mature) 

(1) ผู0บริหารระดับสูง (Executive) 

เปJน “ผู8สร8างวัฒนธรรมองคGกรด8านดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถสร8างวัฒนธรรมองคGกร

ที่สFงเสริมให8เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนG และการสร8างสรรคGนวัตกรรม เพื่อการพัฒนางาน

ภาครัฐที่มีมูลคFาสูงขึ้น (High Value Jobs) พัฒนาการทำงานและการบริการภาครัฐที่สร8างคุณคFา

รFวมกันระหวFางหนFวยงานภาครัฐด8วยกันเอง และระหวFางภาครัฐกับประชาชน มีการเชื่อมโยงและ

บูรณาการภาครัฐเสมือนเปJนองคGกรเดียว เปJนภาครัฐที่เปiดให8ประชาชนเข8ามามีสFวนรFวมอยFางเต็ม

รูปแบบ ด8วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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(2) ผู0อำนวยการกอง (Management) 

เปJน “ผู8ขับเคลื่อนองคGกรแหFงดิจิทัล” ที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร8าง

บรรยากาศการทำงานในรูปแบบดิจิทัล ที่เอื ้อตFอการสร8างสรรคGนวัตกรรม เพื่อการพัฒนางาน

ภาครัฐที่มีมูลคFาสูงขึ้น (High Value Jobs) พัฒนาการทำงานและการบริการภาครัฐที่สร8างคุณคFา

รFวมกันระหวFางหนFวยงานภาครัฐด8วยกันเอง และระหวFางภาครัฐกับประชาชน มีการเชื่อมโยงและ

บูรณาการภาครัฐเสมือนเปJนองคGกรเดียว เปJนภาครัฐที่เปiดให8ประชาชนเข8ามามีสFวนรFวมอยFางเต็ม

รูปแบบด8วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(3) ผู0ทำงานด0านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 

เปJน “นักคิดเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล” ที่สามารถคิด วิเคราะหG สังเคราะหG

และใช8ข8อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตFอยอดและสร8างสรรคGนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาและสร8าง

งานภาครัฐที ่ม ีคุณคFาสูง (High Value Jobs) รวมทั ้งสามารถสร8างสรรคGและออกแบบระบบ 

การบริหารจัดการ กระบวนการ ระบบการให8บริการ ที่สนับสนุนการพัฒนาการทำงานภาครัฐ 

ที ่สร8างคุณคFารFวมกันระหวFางหนFวยงานภาครัฐด8วยกันเอง และระหวFางภาครัฐกับประชาชน  

มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภาครัฐเสมือนเปJนองคGกรเดียว เปJนภาครัฐที่เปiดให8ประชาชนเข8ามามี

สFวนรFวม อยFางเต็มรูปแบบ ด8วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(4) ผู0ทำงานด0านบริการ (Service) 

เปJน “ผู8นำด8านการบริการภาครัฐ” ที่รFวมสร8างสรรคGและพัฒนาการบริการภาครัฐท่ี

ให8ความสำคัญกับการสร8างคุณคFารFวมกันระหวFางภาครัฐด8วยกันเอง และภาครัฐกับประชาชน  

มีการเชื ่อมโยงและบูรณาการบริการภาครัฐเสมือนเปJนองคGกรเดียว ไมFถูกจำกัดด8วยเวลา  

สถานที่ ภาษา มีความโปรFงใสเปJนธรรม และเปiดให8ประชาชนเข8ามามีสFวนรFวมอยFางเต็มรูปแบบ  

ด8วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(5) ผู0ปฏิบัติงานเฉพาะด0านเทคโนโลยี (Technologist) 

เปJน “ผู 8สร8างองคGกรอัจฉริยะ” ที ่มีความรอบรู 8เกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี สามารถคาดการณGและเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทขององคGกร และรองรับ 

การเปลี่ยนผFานเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อการสร8างงานภาครัฐที่มีมูลคFาสูงขึ้น (High Value Jobs) 

การพัฒนาภาครัฐเปJนองคGกรแหFงนวัตกรรม มีการเช่ือมโยงและบูรณาการหนFวยงานตFาง ๆ เสมือน
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เปJนองคGกรเดียว มีการบริการที่ทันสมัย ไมFจำกัดด8วยเวลา สถานที่และภาษา และเปJนภาครัฐที่เปiด

ให8ประชาชนเข8ามามีสFวนรFวมอยFางเต็มรูปแบบ ตลอดจนสามารถดูแลบำรุงรักษาระบบให8มี 

ความม่ันคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยูFในสภาพพร8อมใช8งานอยFางตFอเน่ือง 

(6) ผู0ปฏิบัติงานอ่ืน (Others) 

เปJน “ผู 8ใช8เทคโนโลยีดิจิทัลอยFางชาญฉลาด” ที ่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี

ทันสมัยมาใช8ประโยชนGได8อยFางถูกต8อง เหมาะสมและปลอดภัย รู 8รอบและเทFาทันเทคโนโลยี  

ใฝ}เรียนรู8 มุFงพัฒนาตนเองและผู8อื่นอยFางตFอเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาและบริหารจัดการงานท่ี

ได8รับมอบหมายได8อยFางมีประสิทธิภาพและบรรลุเป{าหมายด8วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ผู0บังคับบัญชา 

 

ผู8บังคับบัญชา หมายถึง หัวหน8างานผู8มีหน8าที่มอบหมายและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ

ข8าราชการหรือบุคลากรภาครัฐโดยตรง ซึ่งเปJนผู8ประเมินผลการปฏิบัติงานของข8าราชการและบุคลากร 

ในสังกัด หรือเปJนผู8ท่ีผู8ประเมินมอบหมาย  
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รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10  

อ,างอิง : เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธM โดย กลุPมการเจRาหนRาที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานสถิติแหPงชาต ิ

  

การเรียนรูRในรปูแบบออนไลนM (e-Learning) 

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

การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)  

การติดตาม/สงัเกต (Job Shadowing) 
การทำกจิกรรม (Activity)  

การเรียนรูRดRวยตนเอง (Self-learning) 
การเปuนวิทยากรภายใน (Internal Trainer) 

การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) 
การเปรียบเทียบกบัคูPแขPง/คูPเปรียบเทียบ (Benchmarking)   

70% เรียนรู,ด,วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน 

การฝ|กอบรมในหRองเรียน (Classroom Training) 
การประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar) 
การใหRทุนการศึกษา (Scholarship)  

10% เรียนรู,จากการฝBกอบรม 

การสอนงาน (Coaching) 
โปรแกรมพีเ่ลี้ยง (Mentoring Program) 
การใหRคำปรึกษาแนะนำ (Consulting) 
การใหRขRอมูลปÑอนกลับ (Feedback)  

การฝ|กงานกบัผูRเช่ียวชาญ (Counterpart) 

20% เรียนรู,จากผู,อ่ืนและการสอนงาน 

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

อ,างอิง : เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธM โดย กลุPมการเจRาหนRาที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานสถิติแหPงชาต ิ

รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนา ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงคO/เปQาหมาย 

1. การเรียนรูRในรูปแบบ

ออนไลนM (e-Learning) 

เนRนการฝ|กอบรมโดยใชRส่ือ

อิเล็กทรอนิกสM ตามหัวขRอท่ีผูRเรียน

สนใจ โดยผูRเรียนสามารถเขRาเรียนตาม

เวลาและสถานท่ีท่ีตนเองสะดวก  

ใชRเปuนเคร่ืองมือเพ่ือใหRผูRท่ีสนใจสามารถพัฒนาทักษะและความรูRของตนเองใหRมี

ความหลากหลายและตรงกับความตRองการของตนเองไดRมากข้ึน โดยไมPจำเปuนตRอง

เดินทางไปเรียน สามารถเลือกท่ีจะเรียนรูRเพ่ิมเติมในเวลาท่ีสะดวก ซ่ึงชPวยลด 

การสูญเสียเวลาในการเดินทางไปยังหRองเรียน เคร่ืองมือน้ีจะเกิดประโยชนMไดR 

ถRาผูRเรียนนำความรูRท่ีไดRรับมาทดลองใชRในงานจริง 

2. การลงมือปฏิบัติ (On the 

Job Training : OJT) 

เนRนการฝ|กอบรมในภาคสนาม  

ฝ|กปฏิบัติจริง โดยมีผูRสอนท่ีเปuน

หัวหนRางานหรือบุคคลท่ีไดRรับ

มอบหมายใหRทำหนRาท่ีประกบเพ่ือ

อธิบายและช้ีแนะ เคร่ืองมือน้ีจะเกิด

ประโยชนMไดR ถRาใชRคูPกับการสอนงาน 

ใชRสำหรับบุคลากรใหมPท่ีเพ่ิงเขRามาทำงาน สับเปล่ียน โอนยRาย เล่ือนตำแหนPง มี

การปรับปรุงงานหรือตRองอธิบายงานใหมP ๆ เพ่ือสอนใหRบุคลากรทราบและเรียนรูR

เก่ียวกับคูPมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการปฏิบัติงาน (Work 

Instruction) คูPมือการทำงาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวขRองกับการทำงาน 

(Rules & Regulation) หรือเทคโนโลยีใหมP ๆ เพ่ือใหRบุคลากรสามารถทำงาน

ตามท่ีไดRรับมอบหมายไดRอยPางมีประสิทธิภาพ 

3. การเพ่ิมคุณคPาในงาน (Job 

Enrichment) 

เนRนการมอบหมายงานท่ียาก หรือ 

ทRาทายมากข้ึน ตRองใชRความคิดริเร่ิม  

การคิดเชิงวิเคราะหM การวางแผนงาน

มากกวPาเดิมท่ีเคยปฏิบัติ 

1. Renewal – การทำใหRเกิดความแปลกใหมP ไมPใหRบุคลากรเกิดความเบ่ือหนPาย 

โดยการเปล่ียนแปลงลักษณะงาน บุคคลท่ีจะตRองติดตPอประสานงานดRวย 

เปล่ียนมุมมองหรือความคิดจากงานเดิม 

2. Exploration – การพัฒนาและการแสวงหาทักษะความชำนาญมากข้ึน  

พัฒนาสัมพันธภาพท่ีเกิดข้ึนจากการทำงานใหมP ๆ 

3. Specialization – การชำนาญในงานเปuนพิเศษ กPอใหRเกิดความสามารถ 

ในการบริหารจัดการงานท่ีลึกข้ึน และทRาทายมากข้ึน 
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รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนา ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงคO/เปQาหมาย 

4. การเพ่ิมปริมาณงาน (Job 

Enlargement) 

เนRนการมอบหมายงานท่ีมากข้ึน เปuน

งานท่ีมีข้ันตอนงานคลRายกับงานเดิมท่ี

เคยปฏิบัติหรืออาจจะเปuนงานท่ี

แตกตPางจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติ แตPงานท่ี

ไดRรับมอบหมายไมPยากหรือไมPตRองใชR

ความคิดเชิงวิเคราะหMมากนัก 

เพ่ือเปuนการเพ่ิมทักษะการทำงานใหRกับบุคลากรโดยเฉพาะทักษะในดRาน 

การบริหารจัดการ (Managerial Competency) ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการบริหารงานท่ีมี

ปริมาณท่ีมากข้ึนกวPาเดิมท่ีเคยปฏิบัติ ไดRแกP ทักษะการวางแผนงาน  

ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการแกRไขปïญหาและตัดสินใจ การบริหารทีมงาน 

การสอนและการพัฒนาทีมงาน (เหมาะสำหรับบุคลากรท่ีทำงานเดิม ๆ ซ้ำ ๆ  

มาเปuนระยะเวลานาน) 

5. การมอบหมายโครงการ 

(Project Assignment) 

เนRนการมอบหมายใหRบุคลากร

รับผิดชอบโครงการระยะยาว  

ไมPสามารถทำใหRเสร็จภายในวันหรือ

สองวัน เปuนโครงการพิเศษท่ีบุคลากร

จะตRองแยกตัวจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติ

หรือเปuนโครงการท่ีเพ่ิมข้ึนจากงาน

ประจำท่ีรับผิดชอบ 

เพ่ือใชRเปuนเคร่ืองมือในการวิเคราะหMหาจุดแข็งและจุดอPอนของบุคลากรจาก

โครงการท่ีมอบหมายใหRบุคลากรไปปฏิบัติ เปuนเคร่ืองมือในการฝ|กทักษะ 

ในการทำงาน (Skill-based) โดยเฉพาะทักษะเฉพาะดRานท่ีเก่ียวขRองในงานน้ัน 

บางองคMกรนำมาใชRในการเล่ือนระดับตำแหนPงงาน การคัดเลือกหาบุคลากรท่ีมี

ความโดดเดPน และการหาผูRสืบทอดตำแหนPงงาน 

6. การหมุนเวียนงาน (Job 

Rotation) 

เนRนใหRบุคลากรเวียนงานจากงานหน่ึง

ไปยังอีกงานหน่ึง เพ่ือเรียนรูRงานน้ัน 

ตามระยะเวลาท่ีกำหนด โดยสPวนใหญP

มักใชRเปuนเคร่ืองมือในการพัฒนา

ความสามารถของผูRบริหาร 

กPอนการปรับตำแหนPง/ระดับ 

เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรใหRเกิดการทำงานท่ีหลากหลายดRาน  

เปuนการเสริมสรRางประสบการณMของบุคลากรใหRเรียนรูRงานมากข้ึน จึงเหมาะ

สำหรับบุคลากรท่ีเตรียมความพรRอมในการรับผิดชอบงานท่ีสูงข้ึน หรือเปuนกลุPม

คนท่ีมีผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High Performance and High Potential) 
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รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนา ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงคO/เปQาหมาย 

7. การติดตาม/สังเกต (Job 

Shadowing) 

เนRนการเรียนรูRงานจากการเลียนแบบ 

และการติดตามหัวหนRางานหรือผูRรูRใน

งานน้ัน ๆ เปuนเคร่ืองมือท่ีไมPตRองใชR

เวลามากนักในการพัฒนา

ความสามารถของบุคลากร เน่ืองจาก

บุคลากรจะตRองทำหนRาท่ีสังเกตติดตาม

พฤติกรรมของหัวหนRางาน 

เพ่ือใหRบุคลากรไดRเห็นสภาพแวดลRอม ทักษะท่ีจำเปuนตRองใชRในการทำงาน 

ขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ การจัดการงานท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึงการแสดงออกและ

ทัศนคติของแมPแบบ (Role Model) ภายในระยะเวลาส้ัน (Shot-term Experienced) 

ระยะเวลาต้ังแตPหน่ึงวันไปจนถึงเปuนเดือนหรือเปuนปõ มักใชRในการพัฒนาบุคลากร

ท่ีมีศักยภาพสูง (Talent) หรือการพัฒนาคนเกPง หรือใหRบุคลากรท่ัวไปไดRเรียนรูR

วิธีการทำงานของผูRอ่ืนเพ่ือนำมาปรับปรุงการทำงานของตนเองใหRดีข้ึน  

หรือใชRในการพัฒนาความกRาวหนRาในอาชีพของบุคลากร (Career Path) 

8. การทำกิจกรรม (Activity) เนRนการมอบหมายกิจกรรมระยะส้ัน 

ไมPตRองมีระยะเวลาหรือข้ันตอนการ

ดำเนินงานมากนัก ความสำเร็จของ

เคร่ืองมือดังกลPาวน้ีตRองอาศัยความ

รPวมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบ

กิจกรรมใหRบรรลุเปÑาหมายท่ีกำหนด 

เพ่ือใหRบุคลากรเกิดความรPวมมือสามัคคีกัน เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

มุมมองซ่ึงกันและกัน ทำใหRเกิดการเรียนรูRรPวมกัน รวมถึงชPวยสรRางบรรยากาศและ

สรRางขวัญกำลังใจท่ีดีในการทำงาน ทำใหRบุคลากรเกิดความรูRสึกสนุกสนานใน

ระหวPางวันทำงาน อันสPงผลใหRผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงานเพ่ิมสูงข้ึน  

และมีประสิทธิภาพเปuนไปตามเปÑาหมายท่ีกำหนด 

9. การเรียนรูRดRวยตนเอง 

(Self-learning) 

เนRนการฝ|กฝนฝ|กปฏิบัติดRวยตนเอง

จากแหลPง/ ชPองทาง การเรียนรูRตPาง ๆ 

เชPน อPานหนังสือ หรือศึกษาระบบงาน

จาก Work Instruction หรือ คRนควRา

ขRอมูลผPาน Internet หรือ สอบถามผูRรูR 

เปuนตRน 

เพ่ือใหRบุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรูRและพัฒนาตนเองโดยไมPจำเปuนตRอง

ใชRชPวงเวลาในการปฏิบัติงานเทPาน้ัน บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาสเรียนรูRไดRดRวย

ตนเองผPานชPองทางการเรียนรูRและส่ือตPาง ๆ ท่ีตRองการไดR วิธีน้ีเหมาะกับบุคลากร

ท่ีชอบเรียนรูRและพัฒนาตนเองอยูPเสมอ (Self-Development) โดยเฉพาะกับ

บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพในการทำงานสูง (Talented People) 
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รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนา ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงคO/เปQาหมาย 

10. การเปuนวิทยากรภายใน 

(Internal Trainer) 

เนRนการสรRางบุคลากรท่ีมีความสามารถใน

การถPายทอด รักการสอนและมีความรูRใน

เร่ืองท่ีจะสอน โดยมอบหมายใหRบุคคล

เหลPาน้ีเปuนวิทยากรภายในองคMกรทำหนRาท่ี

จัดอบรมใหR กับบุคลากรในหนPวยงานตPาง ๆ  

เพ่ือเปuนการสรRางแรงจูงใจและพัฒนาความสามารถของบุคลากร ชPวยใหRบุคลากร

ไดRแสดงผลงานจากการเปuนวิทยากรภายในใหRกับบุคลากรภายในองคMกร  

วิธีน้ีเหมาะสำหรับบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญหรือรอบรูRในงานท่ีรับผิดชอบ  

มีความชำนาญในงานเปuนอยPางมาก เชPน หัวหนRางาน หรือผูRบริหาร 

11. การดูงานนอกสถานท่ี 

(Site Visit) 

เนRนการดูระบบและข้ันตอนงานจาก

องคMกรท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 

ในเร่ืองท่ีตRองการดูงาน เพ่ือใหR

บุคลากรเห็นแนวคิด และหลักปฏิบัติท่ี

ประสบความสำเร็จ อันนำไปสูPการ

ปรับใชRในองคMกรตPอไป 

เพ่ือใหRบุคลากรไดRเห็นประสบการณMใหมP ๆ การไดRเห็นรูปแบบการทำงานท่ีมีวิธี

ปฏิบัติท่ีเปuนเลิศ หรือไดRเรียนรูRเร่ืองใหมP ๆ ท่ีดีจากองคMกรภายนอก  

มาใชRเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานใหRดีข้ึน วิธีน้ีเหมาะกับบุคลากรต้ังแตPระดับ

ผูRอำนวยการข้ึนไป  

12. การเปรียบเทียบกับคูPแขPง/

คูPเปรียบเทียบ 

(Benchmarking) 

เนRนการนำตัวอยPางของข้ันตอนหรือ

ระบบงานจากองคMกรอ่ืนท่ีมีลักษณะ

ใกลRเคียงกับหนPวยงานของทPาน และมี

แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)  

มาวิเคราะหMเปรียบเทียบกับข้ันตอน

หรือระบบงานปïจจุบัน เพ่ือกระตุRนจูง

ใจบุคลากรใหRเห็นถึงสถานะของ

หนPวยงานเทียบกับองคMกรท่ีท่ีมีแนว

ปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 

เพ่ือหาวิธีการปฏิบัติตPาง ๆ ท่ีดีท่ีสุด หรือไดRเทียบเทPา หรือดีกวPา เหมาะกับ

บุคลากรระดับหัวหนRางาน หรือบุคลากรท่ีมีผลงานดีและมีศักยภาพสูง  

ท่ีมีความพรRอมท่ีจะเรียนรูRและปรับปรุงผลงานและความสามารถของตนเองใหR

เปuนไปตามหรือสูงกวPามาตรฐานของคูPแขPงภายในหรือภายนอกหนPวยงานและ

องคMกร 
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2. เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบการพัฒนา 20% เรียนรู,จากผู,อื่นและการสอนงาน 

อ,างอิง : เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธM โดย กลุPมการเจRาหนRาที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานสถิติแหPงชาต ิ

รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนา ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงคO/เปQาหมาย 

1. การสอนงาน (Coaching) เนRนอธิบายรายละเอียดของงาน  

ไมPจำเปuนจะตRองอยูPในภาคสนาม

เทPาน้ัน อาจจะเปuนการสอนงานนอก

ภาคสนาม โดยสPวนใหญPหัวหนRางาน

โดยตรงจะทำหนRาท่ีสอนงานใหRกับ

บุคลากร 

1. เพ่ือแกRปïญหาท่ีเกิดข้ึนในการทำงาน ผูRสอนช้ีใหRเห็นแนวทางแกRไข และใหR

บุคลากรคิดแกRไขปïญหาตPอเอง 

2. เพ่ือพัฒนาอาชีพเปuนการเตรียมใหRพรRอมกPอนท่ีจะเล่ือนตำแหนPง ผูRสอนตRอง

ทบทวนผลงาน ความสามารถท่ีมีอยูP และกำหนดเปÑาหมายในการสอนงาน 

โดยเนRนการพัฒนาความสามารถในตำแหนPงท่ีบุคลากรจะเล่ือนข้ึนไป 

3. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานใหRมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผูRสอนจะตRองคRนหา

ความสามารถท่ีโดดเดPนและท่ีตRองปรับปรุง และจัดลำดับความสำคัญของ

ความสามารถท่ีจะตRองการเสริมหรือพัฒนา 

2. โปรแกรมพ่ีเล้ียง 

(Mentoring Program) 

เนRนพัฒนาเร่ืองจิตใจ การปรับตัว การ

ทำงานรPวมกับผูRอ่ืนภายในองคMกร 

องคMกรบางแหPงเรียก Buddy 

Program ซ่ึงบุคลากรจะมีพ่ีเล้ียงท่ี

ไดRรับคัดเลือกใหRดูแลเอาใจใสP และ

พูดคุยกับบุคลากรอยPางไมPเปuนทางการ 

1. เพ่ือดูแลและรักษาบุคลากรใหมPใหRสามารถปฏิบัติงานรPวมกับทุกคนในองคMกรไดR

อยPางมีความสุข สามารถปรับตัวเขRากับองคMกร เพ่ือนรPวมงาน และสภาพแวดลRอม

ในการทำงานท่ีแตกตPางจากองคMกรเดิมไดRอยPางมีประสิทธิภาพ โดยมีพ่ีเล้ียงทำ

หนRาท่ีในการสรRางความสัมพันธM ความคุRนเคย และบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน 

รวมท้ังเปuนแบบอยPาง (Role Model) ท่ีดีใหRแกPบุคลากรรุPนใหมP 

2. เพ่ือชPวยบุคลากรท่ีกำลังจะปรับตำแหนPงใหRเติบโตข้ึนในองคMกร พ่ีเล้ียงจะทำ

หนRาท่ีใหRขRอมูลท่ีเปuนประโยชนMในการทำงานรวมถึงขRอควรระวังและ 

ความขัดแยRงท่ีอาจเกิดข้ึนจากงานใหมPท่ีไดRรับมอบหมาย 
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รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนา ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงคO/เปQาหมาย 

3. การใหRคำปรึกษาแนะนำ 

(Consulting) 

เนRนการใหRคำปรึกษาแนะนำเม่ือ

บุคลากรมีปïญหาท่ีเกิดข้ึนจากงานท่ี

รับผิดชอบ หัวหนRางานจะตRองทำ

หนRาท่ีใหRแนวทาง เคล็ดลับ และวิธีการ

เพ่ือใหRบุคลากรสามารถแกRไขปïญหาท่ี

เกิดข้ึนน้ันไดR 

เพ่ือใชRในการแกRไขปïญหาท่ีเกิดข้ึนกับบุคลากรดRวยการวิเคราะหMปïญหาท่ีเกิดข้ึน 

ในการทำงาน และนำมากำหนดแนวทางในการแกRไขปïญหารPวมกันระหวPาง

ผูRบังคับบัญชากับผูRใตRบังคับบัญชา ซ่ึงผูRบังคับบัญชาจะตRองนำเสนอแนวทาง 

ในการแกRไขปïญหาท่ีเหมาะสมเพ่ือใหRบุคลากรมีแนวทางในการแกRไขปïญหาท่ีเกิด

ข้ึนกับตนเองไดR มี 3 ลักษณะ ไดRแกP  

- การแกRไขปïญหาท่ีเกิดข้ึนกับบุคลากร 

- การปÑองกันปïญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

- การสPงเสริมใหRบุคลากรไดRพัฒนาทักษะและความรูRตPาง ๆ 

4. การใหRขRอมูลปÑอนกลับ 

(Feedback) 

เนRนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน

และแจRงผลหรือใหRขRอมูลปÑอนกลับแกP

บุคลากร เพ่ือใหRบุคลากรปรับปรุง 

พัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถ

ในการทำงาน 

เพ่ือรับฟïงขRอมูลตPาง ๆ ไมPวPาจะเปuนเร่ืองการทำงานหรือเร่ืองท่ัว ๆ ไปท่ีเกิดข้ึน

ของตัวบุคคลหรือกลุPมคน มี 3 รูปแบบ คือ 

- แบบแจRงและชักจูง (Tell and Sell) 

- แบบแจRงและรับฟïง (Tell and Listen) 

- แบบรPวมแกRปïญหา (Problem Solving) 

5. การฝ|กงานกับผูRเช่ียวชาญ 

(Counterpart) 

เนRนการฝ|กปฏิบัติจริงกับผูRเช่ียวชาญท่ี

มีประสบการณMในเร่ืองน้ัน  

เปuนการฝ|กงานภายนอกสถานท่ีหรือ

การเชิญผูRเช่ียวชาญใหRเขRามาฝ|กงานกับ

บุคลากรภายใตRระยะเวลาท่ีกำหนด 

เพ่ือใหRบุคลากรในระดับผูRจัดการ หัวหนRางาน และบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง  

ซ่ึงมีความสามารถในการเรียนรูRและพัฒนาตนเองไดRภายในระยะเวลาท่ีจำกัด 

เพ่ือใหRนำความรูRท่ีไดRรับจากผูRเช่ียวชาญมาถPายทอดใหRกับบุคลากรคนอ่ืน ๆ  

ในองคMกรตPอไป 
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3. เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบการพัฒนา 10% เรียนรู,จากการฝBกอบรม 

อ,างอิง : เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธM โดย กลุPมการเจRาหนRาที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานสถิติแหPงชาต ิ

รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนา ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงคO/เปQาหมาย 

1. การฝ|กอบรมในหRองเรียน 

(Classroom Training) 

เนRนการเรียนรูRจากผูRเรียนหลากหลาย

กลุPมงาน/ตำแหนPงงาน โดยมี

หนPวยงานทรัพยากรบุคคล  

(กองฝ|กอบรม) ทำหนRาท่ีดำเนินการ

จัดอบรม 

1. ปรับปรุงจุดอPอนหรือขRอท่ีตRองพัฒนาของบุคลากรใหRมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. พัฒนาความสามารถท่ีเปuนจุดแข็งของบุคลากรใหRดีข้ึนกวPาเดิม 

3. เตรียมความพรRอมสำหรับตำแหนPงงานท่ีสูงข้ึน ทำใหRผูRบังคับบัญชาและ

บุคลากรเกิดความม่ันใจวPาจะสามารถรับผิดชอบงานท่ีไดRรับมอบหมายเม่ือ

ไดRรับการเล่ือนตำแหนPงงานในอนาคต 

4. ใชRเปuนเคร่ืองมือคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความโดดเดPน (Talent) หรือผูRสืบทอด 

ตำแหนPงงาน (Successor) ท่ีจะกRาวข้ึนสูPตำแหนPงงานระดับบริหารตPอไป 

2. การประชุม / สัมมนา 

(Meeting / Seminar) 

เนRนการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ

ทีมงาน ใหRเกิดการแลกเปล่ียนมุมมองท่ี

หลากหลาย ผูRนำการประชุม/สัมมนาจึง

มีบทบาทสำคัญมากในการกระตุRนจูงใจ

ใหRผูRเขRารPวมประชุม/สัมมนานำเสนอ

ความคิดเห็นรPวมกัน 

เพ่ือใหRเกิดความรูRและประสบการณMใหมP ๆ จากผูRอ่ืนท้ังภายในและภายนอก

องคMกร เปuนการเรียนรูRจากการรับฟïงแนวคิดหรือผลงานใหมP ๆ รวมถึงการหารือ

หรือระดมความคิดเห็นกันในหัวขRอใดหัวขRอหน่ึง 

3. การใหRทุนการศึกษา 

(Scholarship) 

เนRนการใหRทุนการศึกษาเพ่ือใหRผูRเรียนมี

ความรูR ประสบการณMมากข้ึนจากอาจารยM

ผูRสอน รวมถึงการสรRางเครือขPายกับ

ผูRเรียนดRวยกัน ซ่ึงบุคคลท่ีไดRรับทุน

จะตRองใชRเวลาการทำงานหรือเวลาสPวนตัว

ในการขอรับทุนจากองคMกร 

เพ่ือใหRบุคลากรไดRใชRชPวงเวลาทำงานปกติ หรือนอกเวลาทำงานในการศึกษาหา

ความรูRเพ่ิมเติมในระดับท่ีสูงข้ึน โดยศึกษาตPอในหลักสูตรท่ีเปuนประโยชนM 

ตPอการทำงานปïจจุบันของบุคลากร หรือการทำงานในอนาคต หรือเปuนประโยชนM

ตPอการเล่ือนระดับหรือตำแหนPงงานท่ีสูงข้ึนตPอไปในอนาคต 
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