นิยามศัพท+
ทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อ
ปรับเปลี่ยนเปCนรัฐบาลดิจิทัล
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คำนิยามคำศัพท+
-------------------------------------------------วุฒิภาวะรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Maturity Model)

ในแนวทางการพั ฒ นาทั ก ษะด8 า นดิ จ ิ ท ั ล ของข8 า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ มี ก ารแบF ง
พัฒนาการด8านดิจิทัลขององคGกรเปJน 3 ระยะ ได8แกF
(1) รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส+ – E-Government (Early Stage) หมายถึง หนFวยงานที่มีการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช8ในการบริหารจัดการและบูรณาการบริการและการบริหาร
จัดการของหนFวยงานอยFางเต็มรูปแบบ เพื่อให8เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการให8บริการที่ตอบสนอง
ความต8องการหรือชFวยแก8ป]ญหาที่แท8จริงของประชาชนและผู8รับบริการ
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(2) รัฐบาลแบบเชื่อมโยงกัน – Connected Government (Developing Stage) หมายถึง

หนFวยงานที่มีการบูรณาการรFวมกับหนFวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกภาครัฐเพื่อพัฒนาภาครัฐเสมือน
เปJนองคGกรเดียว ขับเคลื่อนโดยความต8องการของประชาชนหรือผู8รับบริการโดยการเชื่อมโยงการบริการ
และการบริหารจัดการระหวFางหนFวยงานแบบไร8รอยตFอ ผFานการพัฒนาเครื อขF ายข8 อมู ลสาธารณะ
เพื่อความปลอดภัยแบบ Real-time การใช8ทรัพยากรดิจิทัลรFวมกัน และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช8เปJนเครื่องมือเชิงกลยุทธG รวมทั้งเปiดให8ประชาชนเข8ามามีสFวนรFวมในการตัดสินใจและตรวจสอบ
การทำงานภาครัฐผFานระบบอิเล็กทรอนิกสGได8โดยสะดวก
(3) รัฐบาลอัจฉริยะ – Smart Government (Mature Stage) หมายถึง หนFวยงานที่ให8
ความสำคั ญกั บการสร8 างคุ ณคF ารF วมกั บประชาชนและผู 8 ม ี ส F วนได8 เสี ย และเปi ดให8 ประชาชนและ
ทุกภาคสFวนเข8ามามีสFวนรFวมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ตรวจสอบกระบวนการ วิธีการดำเนินงาน
รวมทั้งเอกสารข8อมูลภาครัฐ ผFานระบบอิเล็กทรอนิกสG รวมทั้งมีสFวนรFวมในการกำหนดแนวทาง รวมถึง
พั ฒนาบริ การภาครั ฐ ในลั กษณะที ่ ภาครั ฐเปJ นฐานของการพั ฒนาตF อยอดและสร8 างคุ ณคF าให8 กั บ
ภาคสFวนตFาง ๆ (Government as a Platform for Business and Citizen) ทั้งนี้ เพื่อการสร8างสังคม
ประชาธิปไตยและการสร8างความโปรFงใสและความเชื่อมั่นศรัทธาในหมูFประชาชน

กลุhมข0าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเปCนรัฐบาลดิจิทัล
ในแนวทางการพัฒนาทักษะด8านดิจิทัลของข8าราชการและบุคลากรภาครัฐมีการแบFงบุคลากร
ออกเปJน 6 กลุFม ได8แกF

(1) ผู0บริหารระดับสูง (Executive)

ผู8ดำรงตำแหนFงหัวหน8าสFวนราชการ หรือรองหัวหน8าสFวนราชการระดับกระทรวง กรม
จังหวัด หรือหนFวยงานในตFางประเทศ ซึ่งดำรงตำแหนFงประเภทบริหาร ระดับสูง หรือตำแหนFงอื่นที่
เที ย บเทF า รั บ ผิ ด ชอบการกำหนดนโยบายและทิ ศ ทางองคG ก ร และกำกั บ ดู แ ลการดำเนิ น งานของ
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 สFวนกลางที่ตั้งในสFวนภูมิภาค และสFวนภูมิภาค

(3) ผู0ทำงานด0านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
ผู8ปฏิบัติงานที่ต8องใช8ความรู8ในทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติหน8าที่ที่ได8รับมอบหมาย ซึ่งมีลักษะ
งานอยFางใดอยFางหนึ่ง ดังตFอไปนี้
- งานจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตรG แผนงาน มาตรการ มาตรฐาน กฎเกณฑG หลักปฏิบัติ
หรือจัดทำรFางงบประมาณ
- งานด8านการศึกษา ค8นคว8าวิจัย หรือจัดทำผลงานทางวิชาการ ตำรา หลักสูตร สิ่งประดิษฐG
หรือข8อสรุปเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

(4) ผู0ทำงานด0านบริการ (Service)
ผู 8 ปฏิ บั ติ งานด8 านการให8 บริ การ ซึ ่ งปฏิ บั ติ งานโดยมี วั ตถุ ประสงคG เพื ่ อการให8 บริ การ
ให8ความชFวยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกแกFผู8รับบริการภายในหรือภายนอกหนFวยงาน หรือแกF
ประชาชน และเอกชน ลักษณะงานที่ปฏิบัติของกลุFมนี้ เปJนงานที่ต8องมีการติดตFอ สื่อสาร หรือปฏิสัมพันธG
กับผู8รับบริการโดยตรง โดยจะเปJนงานที่ใช8ความรู8ทางวิชาการเพื่อปฏิบัติหน8าที่หรือไมF ก็ได8

(5) ผู0ปฏิบัติงานเฉพาะด0านเทคโนโลยี (Technologist)
ผู8ที่ปฏิบัติงานด8านเทคโนโลยีดิจิทัลในสFวนราชการหรือหนFวยงานของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหนFง
นักวิชาการคอมพิวเตอรG เจ8าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรG หรือตำแหนFงในสายงานอื่น หรือประเภทอื่นที่
ได8รับมอบหมายให8ปฏิบัติงานที่ต8องใช8ความรู8เชิงเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล

(6) ผู0ปฏิบัติงานอื่น (Others)
ผู8ปฏิบัติงานด8านอื่น ๆ ที่ไมFสามารถจัดอยูFใน 6 กลุFมข8างต8น หรือผู8ปฏิบัติงานที่อาศัย
ทักษะ และฝÇมือเฉพาะด8านตFาง ๆ เชFน ผู8ปฏิบัติงานในกลุFมบริหารทั่วไป ผู8ปฏิบัติงานด8านศิลปกรรม คีตศิลปÑ
ดุริยางคศิลปÑ นาฏศิลปÑ เปJนต8น
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บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
ในแนวทางการพัฒนาทักษะด8านดิจิทัลของข8าราชการและบุคลากรภาครัฐมีการแบFงบทบาท
และพฤติกรรมที่คาดหวังของบุคลากร 6 กลุFม ในองคGกรที่มีพัฒนาการด8านดิจิทัล 3 ระยะ ดังนี้

กลุhมที่ 1 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐในองค+กรที่มี
พัฒนาการด0านดิจิทัลระยะเริ่มแรก (Early)
(1) ผู0บริหารระดับสูง (Executive)

เปJ น “ผู 8 กระตุ 8 นและสร8 างความตระหนั กรู 8 ถึ งความสำคั ญและการเปลี ่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ” โดยการทบทวนนโยบายและยุ ท ธศาสตรG ข ององคG ก ร รวมถึ ง ผลั ก ดั น ให8 เ กิ ด
การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและแนวทางการให8บริการ (Work/Service Process) ปรับปรุงเทคโนโลยี
และเตรียมการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐาน และสFงเสริมการพัฒนาบุคลากร เพื่อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช8
ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการให8บริการของภาครัฐ ที่มีการเชื่อมโยงข8อมูลและ
การให8บริการระหวFางหนFวยงานภาครัฐด8วยกันเองและระหวFางภาครัฐ กับประชาชน และสFงเสริมให8เกิด
การเปi ดเผยข8 อมู ลที ่ เ ปJ นประโยชนG ตF อสาธารณะ รวมทั ้ ง เปJ นผู 8 ใ ช8 ข 8 อมู ล และเทคโนโลยี ดิ จ ิ ทั ลเพื่ อ
การตัดสินใจกำหนดนโยบายหรือทิศทางองคGกรด8วย

(2) ผู0อำนวยการกอง (Management)
เปJน “ผู8ปรับเปลี่ยนกระบวนงานด8านดิจิทัลในกระบวนการทำงานหรือการให8บริการ”
สามารถนำนโยบายและทิ ศทางองคG กรจากผู 8 บริ หารระดั บสู ง มากำหนดเปJ นแนวทางและแผนการ
ดำเนินงานของหนFวยงาน ทบทวนและพัฒนากระบวนการ วิธีการทำงาน หรือการบริการให8สามารถ
รองรับการเชื่อมโยงข8อมูลและการให8บริการระหวFางหนFวยงานภาครัฐด8วยกันเอง และระหวFางภาครัฐกับ
ประชาชน และมีการเปiดเผยข8อมูลที่เปJนประโยชนGตFอสาธารณะ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช8

(3) ผู0ทำงานด0านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
เปJน “ผู8ใช8ข8อมูลดิจิทัลที่ทันสมัย” ที่สามารถวิเคราะหGและใช8ข8อมูลรวมถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อการนำเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย การกำหนดแผนงาน โครงการ ข8อเสนอทางวิชาการที่
สอดคล8องกับทิศทางและยุทธศาสตรGองคGกร รวมทั้งมีความเข8าใจระบบข8อมูล สามารถจัดเก็บข8อมูลให8อยูF
ในรูปแบบที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือเรียกใช8ได8อยFางสะดวก
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(4) ผู0ทำงานด0านบริการ (Service)
เปJ น “ผู 8 ใ ห8 บ ริ ก ารดิ จ ิ ท ั ล ภาครั ฐ ” ที ่ ส ามารถใช8 เ ทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ในการให8 บ ริ ก าร
ให8ความชFวยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกให8แกFประชาชน หรือผู8รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หนF วยงาน ทั ้ งที ่ เปJ นบริ การหลั กของหนF วยงาน และการบริ การของหนF วยงานอื ่ นที ่ มี การเชื ่ อมโยง
ข8ามหนFวยงาน รวมทั้งสามารถให8ข8อคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการบริการที่มีประชาชนเปJนศูนยGกลาง
ด8วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช8

(5) ผู0ปฏิบัติงานเฉพาะด0านเทคโนโลยี (Technologist)
เปJน “ผู8พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของหนFวยงาน” ที่สามารถบริหารโครงการ หรือเลือก
เทคโนโลยี ท ี ่ เ หมาะสมมาพั ฒ นาแพลตฟอรG ม การบริ ห ารจั ด การภายในองคG ก ร (Back Office) และ
การจัดบริการของรัฐ (Service) เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการ และ
รูปแบบการให8บริการ ให8อยูFในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยงข8อมูล การทำงานและการให8บริการ
ระหวFางหนFวยงานภาครัฐด8วยกันเอง และระหวFางหนFวยงานภาครัฐกับประชาชน ตลอดจนสามารถดูแล
บำรุงรักษาระบบให8มีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยูFในสภาพพร8อมใช8งานอยFางตFอเนื่อง
รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบให8สอดคล8องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได8

(6) ผู0ปฏิบัติงานอื่น (Others)
เปJน “ผู8ใช8เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ” ที่ตระหนักรู8เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถใช8
เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการงานที่ได8รับมอบหมายได8อยFางเหมาะสม

กลุhมที่ 2 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐในองค+กรที่มี
พัฒนาการด0านดิจิทัลระยะกำลังพัฒนา (Developing)
(1) ผู0บริหารระดับสูง (Executive)
เปJน “ผู8นำด8านดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถกำหนดนโยบายและทิศทางขององคGกร
รวมถึ ง กระตุ 8 น และผลั ก ดั น ให8 ข 8 า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ รวมถึ ง หนF ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข8 อ ง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน (How the organization operates) หรือการให8บริการของ
องคGกร ให8มีความทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช8 เปJนองคGกรที่สร8างสรรคGนวัตกรรม รวมทั้งมี
การเชื่อมโยงระหวFางหนFวยงานภาครัฐด8วยกันเอง และระหวFางภาครัฐกับประชาชนอยFางเปJนระบบ
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และเปJนรัฐบาลที่เปiดให8ประชาชนเข8ามามีสFวนรFวม รวมทั้งเปJนผู8ใช8ข8อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การตัดสินใจกำหนดนโยบายหรือทิศทางองคGกร รวมทั้งสร8างคุณคFาจากข8อมูลขององคGกร เพื่อให8
เกิดประโยชนGตFอสาธารณะด8วย
(2) ผู0อำนวยการกอง (Management)
เปJน “ผู8บริหารการเปลี่ยนแปลงด8านดิจิทัลระดับองคGกร” ที่สามารถสื่อสารนโยบาย
ขององคGกรมาสูFระดับปฏิบัติ พร8อมทั้งสั่งการ กำหนดแนวทาง วางแผน กำกับ ติดตามดูแล ให8เกิด
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานหรือการให8บริการขององคGกร ให8มีความทันสมัยและอยูFใน
รูปแบบดิจิทัล มีการสร8างสรรคGนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให8มีการเชื่อมโยงระหวFาง
หนFวยงานภาครัฐด8วยกันเอง และระหวFางภาครัฐกับประชาชน อยFางเปJนระบบ และเปJนรัฐบาลที่
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 เพื่อ
การเชื่อมโยงหนFวยงานภาครัฐด8วยกันเอง และระหวFางภาครัฐกับประชาชน อยFางเปJนระบบ และ
เปJนรัฐบาลที่เปiดให8ประชาชนเข8ามามีสFวนรFวมในรูปแบบดิจิทัล
(4) ผู0ทำงานด0านบริการ (Service)
เปJน “ผู8อำนวยความสะดวกด8านดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถให8บริการ ให8ความชFวยเหลือ
อำนวยความสะดวก หรือให8คำแนะนำในรูปแบบดิจิทัล ที่สร8างความประทับใจให8แกFประชาชนและ
ผู8รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหนFวยงาน รวมทั้งสามารถให8ข8อมูลความต8องการบริการ
สร8างสรรคGนวัตกรรม ออกแบบและปรับปรุงการบริการภาครัฐที่มีประชาชนเปJนศูนยGกลาง รวมถึง
สนับสนุนการสร8างความเชื่อมโยงการบริการข8ามหนFวยงาน ระหวFางหนFวยงานภาครัฐ และระหวFาง
ภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบดิจิทัล และการเปJนรัฐบาลที่เปiดให8ประชาชนเข8ามามีสFวนรFวม
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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 และการเปJนรัฐบาลที่เปiดให8ประชาชนเข8ามามีสFวนรFวม
(6) ผู0ปฏิบัติงานอื่น (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 ที่เอื้อตFอการสร8างสรรคGนวัตกรรม เพื่อการพัฒนางาน
ภาครัฐที่มีมูลคFาสูงขึ้น (High Value Jobs) พัฒนาการทำงานและการบริการภาครัฐที่สร8างคุณคFา
รFวมกันระหวFางหนFวยงานภาครัฐด8วยกันเอง และระหวFางภาครัฐกับประชาชน มีการเชื่อมโยงและ
บูรณาการภาครัฐเสมือนเปJนองคGกรเดียว เปJนภาครัฐที่เปiดให8ประชาชนเข8ามามีสFวนรFวมอยFางเต็ม
รูปแบบด8วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(3) ผู0ทำงานด0านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
เปJน “นักคิดเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล” ที่สามารถคิด วิเคราะหG สังเคราะหG
และใช8ข8อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตFอยอดและสร8างสรรคGนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาและสร8าง
งานภาครั ฐ ที ่ ม ี ค ุ ณ คF า สู ง (High Value Jobs) รวมทั ้ ง สามารถสร8 า งสรรคG แ ละออกแบบระบบ
การบริหารจัดการ กระบวนการ ระบบการให8บริการ ที่สนับสนุนการพัฒนาการทำงานภาครัฐ
ที่สร8างคุณคFารFวมกันระหวFางหนFวยงานภาครัฐด8วยกันเอง และระหวFางภาครัฐกับประชาชน
มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภาครัฐเสมือนเปJนองคGกรเดียว เปJนภาครัฐที่เปiดให8ประชาชนเข8ามามี
สFวนรFวม อยFางเต็มรูปแบบ ด8วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(4) ผู0ทำงานด0านบริการ (Service)
เปJน “ผู8นำด8านการบริการภาครัฐ” ที่รFวมสร8างสรรคGและพัฒนาการบริการภาครัฐที่
ให8ความสำคัญกับการสร8างคุณคFารFวมกันระหวFางภาครัฐด8วยกันเอง และภาครัฐกับประชาชน
มี ก ารเชื ่ อ มโยงและบู ร ณาการบริ ก ารภาครั ฐ เสมื อ นเปJ น องคG ก รเดี ย ว ไมF ถ ู ก จำกั ด ด8 ว ยเวลา
สถานที่ ภาษา มีความโปรFงใสเปJนธรรม และเปiดให8ประชาชนเข8ามามีสFวนรFวมอยFางเต็มรูปแบบ
ด8วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(5) ผู0ปฏิบัติงานเฉพาะด0านเทคโนโลยี (Technologist)
เปJ น “ผู 8 ส ร8 า งองคG ก รอั จ ฉริ ย ะ” ที ่ ม ี ค วามรอบรู 8 เ กี ่ ย วกั บ การเปลี ่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี สามารถคาดการณGและเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทขององคGกร และรองรับ
การเปลี่ยนผFานเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อการสร8างงานภาครัฐที่มีมูลคFาสูงขึ้น (High Value Jobs)
การพัฒนาภาครัฐเปJนองคGกรแหFงนวัตกรรม มีการเชื่อมโยงและบูรณาการหนFวยงานตFาง ๆ เสมือน
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เปJนองคGกรเดียว มีการบริการที่ทันสมัย ไมFจำกัดด8วยเวลา สถานที่และภาษา และเปJนภาครัฐที่เปiด
ให8ประชาชนเข8ามามีสFวนรFวมอยFางเต็มรูปแบบ ตลอดจนสามารถดูแลบำรุงรักษาระบบให8มี
ความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยูFในสภาพพร8อมใช8งานอยFางตFอเนื่อง
(6) ผู0ปฏิบัติงานอื่น (Others)
เปJน “ผู8ใช8เทคโนโลยีดิจิทัลอยFางชาญฉลาด” ที่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ทันสมัยมาใช8ประโยชนGได8อยFางถูกต8อง เหมาะสมและปลอดภัย รู8รอบและเทFาทันเทคโนโลยี
ใฝ}เรียนรู8 มุFงพัฒนาตนเองและผู8อื่นอยFางตFอเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาและบริหารจัดการงานที่
ได8รับมอบหมายได8อยFางมีประสิทธิภาพและบรรลุเป{าหมายด8วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู0บังคับบัญชา
ผู8บังคับบัญชา หมายถึง หัวหน8างานผู8มีหน8าที่มอบหมายและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
ข8าราชการหรือบุคลากรภาครัฐโดยตรง ซึ่งเปJนผู8ประเมินผลการปฏิบัติงานของข8าราชการและบุคลากร
ในสังกัด หรือเปJนผู8ที่ผู8ประเมินมอบหมาย
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รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10
อ,างอิง : เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธM โดย กลุPมการเจRาหนRาที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานสถิติแหPงชาติ

รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10

70% เรียนรู,ด,วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน
การเรียนรูRในรูปแบบออนไลนM (e-Learning)
การลงมือปฏิบัติ (On-the-job Training)
การเพิม่ คุณคPาในงาน (Job Enrichment)
การเพิม่ ปริมาณงาน (Job Enlargement)
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment)
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing)
การทำกิจกรรม (Activity)
การเรียนรูRดRวยตนเอง (Self-learning)
การเปuนวิทยากรภายใน (Internal Trainer)
การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
การเปรียบเทียบกับคูPแขPง/คูPเปรียบเทียบ (Benchmarking)

10% เรียนรู,จากการฝBกอบรม
การฝ|กอบรมในหRองเรียน (Classroom Training)
การประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar)
การใหRทุนการศึกษา (Scholarship)

20% เรียนรู,จากผู,อื่นและการสอนงาน
การสอนงาน (Coaching)
โปรแกรมพีเ่ ลี้ยง (Mentoring Program)
การใหRคำปรึกษาแนะนำ (Consulting)
การใหRขRอมูลปÑอนกลับ (Feedback)
การฝ|กงานกับผูเR ชี่ยวชาญ (Counterpart)
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1. เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบการพัฒนา 70% เรียนรู,ด,วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน
อ,างอิง : เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธM โดย กลุPมการเจRาหนRาที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานสถิติแหPงชาติ

รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนา
ลักษณะเฉพาะ
1. การเรียนรูRในรูปแบบ
เนRนการฝ|กอบรมโดยใชRสื่อ
ออนไลนM (e-Learning)
อิเล็กทรอนิกสM ตามหัวขRอที่ผูRเรียน
สนใจ โดยผูRเรียนสามารถเขRาเรียนตาม
เวลาและสถานที่ที่ตนเองสะดวก
2. การลงมือปฏิบัติ (On the
Job Training : OJT)

เนRนการฝ|กอบรมในภาคสนาม
ฝ|กปฏิบัติจริง โดยมีผูRสอนที่เปuน
หัวหนRางานหรือบุคคลที่ไดRรับ
มอบหมายใหRทำหนRาที่ประกบเพื่อ
อธิบายและชี้แนะ เครื่องมือนี้จะเกิด
ประโยชนMไดR ถRาใชRคูPกับการสอนงาน
3. การเพิ่มคุณคPาในงาน (Job เนRนการมอบหมายงานที่ยาก หรือ
Enrichment)
ทRาทายมากขึ้น ตRองใชRความคิดริเริ่ม
การคิดเชิงวิเคราะหM การวางแผนงาน
มากกวPาเดิมที่เคยปฏิบัติ

วัตถุประสงคO/เปQาหมาย
ใชRเปuนเครื่องมือเพื่อใหRผูRที่สนใจสามารถพัฒนาทักษะและความรูRของตนเองใหRมี
ความหลากหลายและตรงกับความตRองการของตนเองไดRมากขึ้น โดยไมPจำเปuนตRอง
เดินทางไปเรียน สามารถเลือกที่จะเรียนรูRเพิ่มเติมในเวลาที่สะดวก ซึ่งชPวยลด
การสูญเสียเวลาในการเดินทางไปยังหRองเรียน เครื่องมือนี้จะเกิดประโยชนMไดR
ถRาผูRเรียนนำความรูRที่ไดRรับมาทดลองใชRในงานจริง
ใชRสำหรับบุคลากรใหมPที่เพิ่งเขRามาทำงาน สับเปลี่ยน โอนยRาย เลื่อนตำแหนPง มี
การปรับปรุงงานหรือตRองอธิบายงานใหมP ๆ เพื่อสอนใหRบุคลากรทราบและเรียนรูR
เกี่ยวกับคูPมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการปฏิบัติงาน (Work
Instruction) คูPมือการทำงาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวขRองกับการทำงาน
(Rules & Regulation) หรือเทคโนโลยีใหมP ๆ เพื่อใหRบุคลากรสามารถทำงาน
ตามที่ไดRรับมอบหมายไดRอยPางมีประสิทธิภาพ
1. Renewal – การทำใหRเกิดความแปลกใหมP ไมPใหRบุคลากรเกิดความเบื่อหนPาย
โดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน บุคคลที่จะตRองติดตPอประสานงานดRวย
เปลี่ยนมุมมองหรือความคิดจากงานเดิม
2. Exploration – การพัฒนาและการแสวงหาทักษะความชำนาญมากขึ้น
พัฒนาสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นจากการทำงานใหมP ๆ
3. Specialization – การชำนาญในงานเปuนพิเศษ กPอใหRเกิดความสามารถ
ในการบริหารจัดการงานที่ลึกขึ้น และทRาทายมากขึ้น
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รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนา
ลักษณะเฉพาะ
4. การเพิ่มปริมาณงาน (Job เนRนการมอบหมายงานที่มากขึ้น เปuน
Enlargement)
งานทีม่ ีขั้นตอนงานคลRายกับงานเดิมที่
เคยปฏิบัติหรืออาจจะเปuนงานที่
แตกตPางจากเดิมที่เคยปฏิบัติ แตPงานที่
ไดRรับมอบหมายไมPยากหรือไมPตRองใชR
ความคิดเชิงวิเคราะหMมากนัก
5. การมอบหมายโครงการ
เนRนการมอบหมายใหRบุคลากร
(Project Assignment)
รับผิดชอบโครงการระยะยาว
ไมPสามารถทำใหRเสร็จภายในวันหรือ
สองวัน เปuนโครงการพิเศษที่บุคลากร
จะตRองแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบัติ
หรือเปuนโครงการที่เพิ่มขึ้นจากงาน
ประจำที่รับผิดชอบ
6. การหมุนเวียนงาน (Job
เนRนใหRบุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่ง
Rotation)
ไปยังอีกงานหนึ่ง เพื่อเรียนรูRงานนั้น
ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยสPวนใหญP
มักใชRเปuนเครื่องมือในการพัฒนา
ความสามารถของผูRบริหาร
กPอนการปรับตำแหนPง/ระดับ

วัตถุประสงคO/เปQาหมาย
เพื่อเปuนการเพิ่มทักษะการทำงานใหRกับบุคลากรโดยเฉพาะทักษะในดRาน
การบริหารจัดการ (Managerial Competency) ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารงานที่มี
ปริมาณที่มากขึ้นกวPาเดิมที่เคยปฏิบัติ ไดRแกP ทักษะการวางแผนงาน
ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการแกRไขปïญหาและตัดสินใจ การบริหารทีมงาน
การสอนและการพัฒนาทีมงาน (เหมาะสำหรับบุคลากรที่ทำงานเดิม ๆ ซ้ำ ๆ
มาเปuนระยะเวลานาน)
เพื่อใชRเปuนเครื่องมือในการวิเคราะหMหาจุดแข็งและจุดอPอนของบุคลากรจาก
โครงการที่มอบหมายใหRบุคลากรไปปฏิบัติ เปuนเครื่องมือในการฝ|กทักษะ
ในการทำงาน (Skill-based) โดยเฉพาะทักษะเฉพาะดRานที่เกี่ยวขRองในงานนั้น
บางองคMกรนำมาใชRในการเลื่อนระดับตำแหนPงงาน การคัดเลือกหาบุคลากรที่มี
ความโดดเดPน และการหาผูRสืบทอดตำแหนPงงาน

เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรใหRเกิดการทำงานที่หลากหลายดRาน
เปuนการเสริมสรRางประสบการณMของบุคลากรใหRเรียนรูRงานมากขึ้น จึงเหมาะ
สำหรับบุคลากรที่เตรียมความพรRอมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น หรือเปuนกลุPม
คนที่มีผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High Performance and High Potential)
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รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนา
ลักษณะเฉพาะ
7. การติดตาม/สังเกต (Job
เนRนการเรียนรูRงานจากการเลียนแบบ
Shadowing)
และการติดตามหัวหนRางานหรือผูRรูRใน
งานนั้น ๆ เปuนเครื่องมือที่ไมPตRองใชR
เวลามากนักในการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร เนื่องจาก
บุคลากรจะตRองทำหนRาที่สังเกตติดตาม
พฤติกรรมของหัวหนRางาน
8. การทำกิจกรรม (Activity) เนRนการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น
ไมPตRองมีระยะเวลาหรือขั้นตอนการ
ดำเนินงานมากนัก ความสำเร็จของ
เครื่องมือดังกลPาวนี้ตRองอาศัยความ
รPวมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบ
กิจกรรมใหRบรรลุเปÑาหมายที่กำหนด
9. การเรียนรูRดRวยตนเอง
เนRนการฝ|กฝนฝ|กปฏิบัติดRวยตนเอง
(Self-learning)
จากแหลPง/ ชPองทาง การเรียนรูRตPาง ๆ
เชPน อPานหนังสือ หรือศึกษาระบบงาน
จาก Work Instruction หรือ คRนควRา
ขRอมูลผPาน Internet หรือ สอบถามผูRรูR
เปuนตRน

วัตถุประสงคO/เปQาหมาย
เพื่อใหRบุคลากรไดRเห็นสภาพแวดลRอม ทักษะที่จำเปuนตRองใชRในการทำงาน
ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ การจัดการงานที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการแสดงออกและ
ทัศนคติของแมPแบบ (Role Model) ภายในระยะเวลาสั้น (Shot-term Experienced)
ระยะเวลาตั้งแตPหนึ่งวันไปจนถึงเปuนเดือนหรือเปuนปõ มักใชRในการพัฒนาบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูง (Talent) หรือการพัฒนาคนเกPง หรือใหRบุคลากรทั่วไปไดRเรียนรูR
วิธีการทำงานของผูRอื่นเพือ่ นำมาปรับปรุงการทำงานของตนเองใหRดีขึ้น
หรือใชRในการพัฒนาความกRาวหนRาในอาชีพของบุคลากร (Career Path)
เพื่อใหRบุคลากรเกิดความรPวมมือสามัคคีกัน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
มุมมองซึ่งกันและกัน ทำใหRเกิดการเรียนรูRรPวมกัน รวมถึงชPวยสรRางบรรยากาศและ
สรRางขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน ทำใหRบุคลากรเกิดความรูRสึกสนุกสนานใน
ระหวPางวันทำงาน อันสPงผลใหRผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น
และมีประสิทธิภาพเปuนไปตามเปÑาหมายที่กำหนด
เพื่อใหRบุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรูRและพัฒนาตนเองโดยไมPจำเปuนตRอง
ใชRชPวงเวลาในการปฏิบัติงานเทPานั้น บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาสเรียนรูRไดRดRวย
ตนเองผPานชPองทางการเรียนรูRและสื่อตPาง ๆ ที่ตRองการไดR วิธีนี้เหมาะกับบุคลากร
ที่ชอบเรียนรูRและพัฒนาตนเองอยูPเสมอ (Self-Development) โดยเฉพาะกับ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพในการทำงานสูง (Talented People)
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รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนา
ลักษณะเฉพาะ
10. การเปuนวิทยากรภายใน เนRนการสรRางบุคลากรที่มีความสามารถใน
(Internal Trainer)
การถPายทอด รักการสอนและมีความรูRใน
เรื่องที่จะสอน โดยมอบหมายใหRบุคคล
เหลPานี้เปuนวิทยากรภายในองคMกรทำหนRาที่
จัดอบรมใหR กับบุคลากรในหนPวยงานตPาง ๆ
11. การดูงานนอกสถานที่
เนRนการดูระบบและขั้นตอนงานจาก
(Site Visit)
องคMกรที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ในเรื่องที่ตRองการดูงาน เพื่อใหR
บุคลากรเห็นแนวคิด และหลักปฏิบัติที่
ประสบความสำเร็จ อันนำไปสูPการ
ปรับใชRในองคMกรตPอไป
12. การเปรียบเทียบกับคูPแขPง/ เนRนการนำตัวอยPางของขั้นตอนหรือ
คูPเปรียบเทียบ
ระบบงานจากองคMกรอื่นที่มีลักษณะ
(Benchmarking)
ใกลRเคียงกับหนPวยงานของทPาน และมี
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
มาวิเคราะหMเปรียบเทียบกับขั้นตอน
หรือระบบงานปïจจุบัน เพื่อกระตุRนจูง
ใจบุคลากรใหRเห็นถึงสถานะของ
หนPวยงานเทียบกับองคMกรที่ที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

วัตถุประสงคO/เปQาหมาย
เพื่อเปuนการสรRางแรงจูงใจและพัฒนาความสามารถของบุคลากร ชPวยใหRบุคลากร
ไดRแสดงผลงานจากการเปuนวิทยากรภายในใหRกับบุคลากรภายในองคMกร
วิธีนี้เหมาะสำหรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือรอบรูRในงานที่รับผิดชอบ
มีความชำนาญในงานเปuนอยPางมาก เชPน หัวหนRางาน หรือผูRบริหาร
เพื่อใหRบุคลากรไดRเห็นประสบการณMใหมP ๆ การไดRเห็นรูปแบบการทำงานที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เปuนเลิศ หรือไดRเรียนรูRเรื่องใหมP ๆ ที่ดีจากองคMกรภายนอก
มาใชRเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานใหRดีขึ้น วิธีนี้เหมาะกับบุคลากรตั้งแตPระดับ
ผูRอำนวยการขึ้นไป

เพื่อหาวิธีการปฏิบัติตPาง ๆ ที่ดีที่สุด หรือไดRเทียบเทPา หรือดีกวPา เหมาะกับ
บุคลากรระดับหัวหนRางาน หรือบุคลากรที่มีผลงานดีและมีศักยภาพสูง
ที่มีความพรRอมที่จะเรียนรูRและปรับปรุงผลงานและความสามารถของตนเองใหR
เปuนไปตามหรือสูงกวPามาตรฐานของคูPแขPงภายในหรือภายนอกหนPวยงานและ
องคMกร
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2. เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบการพัฒนา 20% เรียนรูจ, ากผูอ, ื่นและการสอนงาน
อ,างอิง : เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธM โดย กลุPมการเจRาหนRาที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานสถิติแหPงชาติ

รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนา
ลักษณะเฉพาะ
1. การสอนงาน (Coaching) เนRนอธิบายรายละเอียดของงาน
ไมPจำเปuนจะตRองอยูPในภาคสนาม
เทPานั้น อาจจะเปuนการสอนงานนอก
ภาคสนาม โดยสPวนใหญPหัวหนRางาน
โดยตรงจะทำหนRาที่สอนงานใหRกับ
บุคลากร

2. โปรแกรมพี่เลี้ยง
(Mentoring Program)

วัตถุประสงคO/เปQาหมาย
1. เพื่อแกRปïญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน ผูRสอนชี้ใหRเห็นแนวทางแกRไข และใหR
บุคลากรคิดแกRไขปïญหาตPอเอง
2. เพื่อพัฒนาอาชีพเปuนการเตรียมใหRพรRอมกPอนที่จะเลื่อนตำแหนPง ผูRสอนตRอง
ทบทวนผลงาน ความสามารถที่มีอยูP และกำหนดเปÑาหมายในการสอนงาน
โดยเนRนการพัฒนาความสามารถในตำแหนPงที่บุคลากรจะเลื่อนขึ้นไป
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานใหRมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูRสอนจะตRองคRนหา
ความสามารถที่โดดเดPนและที่ตRองปรับปรุง และจัดลำดับความสำคัญของ
ความสามารถที่จะตRองการเสริมหรือพัฒนา
เนRนพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การ 1. เพื่อดูแลและรักษาบุคลากรใหมPใหRสามารถปฏิบัติงานรPวมกับทุกคนในองคMกรไดR
ทำงานรPวมกับผูRอื่นภายในองคMกร
อยPางมีความสุข สามารถปรับตัวเขRากับองคMกร เพื่อนรPวมงาน และสภาพแวดลRอม
องคMกรบางแหPงเรียก Buddy
ในการทำงานที่แตกตPางจากองคMกรเดิมไดRอยPางมีประสิทธิภาพ โดยมีพี่เลี้ยงทำ
Program ซึ่งบุคลากรจะมีพี่เลี้ยงที่
หนRาที่ในการสรRางความสัมพันธM ความคุRนเคย และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
ไดRรับคัดเลือกใหRดูแลเอาใจใสP และ
รวมทั้งเปuนแบบอยPาง (Role Model) ที่ดีใหRแกPบุคลากรรุPนใหมP
พูดคุยกับบุคลากรอยPางไมPเปuนทางการ 2. เพื่อชPวยบุคลากรที่กำลังจะปรับตำแหนPงใหRเติบโตขึ้นในองคMกร พี่เลี้ยงจะทำ
หนRาที่ใหRขRอมูลที่เปuนประโยชนMในการทำงานรวมถึงขRอควรระวังและ
ความขัดแยRงที่อาจเกิดขึ้นจากงานใหมPที่ไดRรับมอบหมาย
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รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนา
ลักษณะเฉพาะ
3. การใหRคำปรึกษาแนะนำ
เนRนการใหRคำปรึกษาแนะนำเมื่อ
(Consulting)
บุคลากรมีปïญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่
รับผิดชอบ หัวหนRางานจะตRองทำ
หนRาที่ใหRแนวทาง เคล็ดลับ และวิธีการ
เพื่อใหRบุคลากรสามารถแกRไขปïญหาที่
เกิดขึ้นนั้นไดR

4. การใหRขRอมูลปÑอนกลับ
(Feedback)

5. การฝ|กงานกับผูRเชี่ยวชาญ
(Counterpart)

วัตถุประสงคO/เปQาหมาย
เพื่อใชRในการแกRไขปïญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากรดRวยการวิเคราะหMปïญหาที่เกิดขึ้น
ในการทำงาน และนำมากำหนดแนวทางในการแกRไขปïญหารPวมกันระหวPาง
ผูRบังคับบัญชากับผูRใตRบังคับบัญชา ซึ่งผูRบังคับบัญชาจะตRองนำเสนอแนวทาง
ในการแกRไขปïญหาที่เหมาะสมเพื่อใหRบุคลากรมีแนวทางในการแกRไขปïญหาที่เกิด
ขึ้นกับตนเองไดR มี 3 ลักษณะ ไดRแกP
- การแกRไขปïญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร
- การปÑองกันปïญหาที่อาจเกิดขึ้น
- การสPงเสริมใหRบุคลากรไดRพัฒนาทักษะและความรูRตPาง ๆ
เนRนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน เพื่อรับฟïงขRอมูลตPาง ๆ ไมPวPาจะเปuนเรื่องการทำงานหรือเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้น
และแจRงผลหรือใหRขRอมูลปÑอนกลับแกP ของตัวบุคคลหรือกลุPมคน มี 3 รูปแบบ คือ
บุคลากร เพื่อใหRบุคลากรปรับปรุง
- แบบแจRงและชักจูง (Tell and Sell)
พัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถ
- แบบแจRงและรับฟïง (Tell and Listen)
ในการทำงาน
- แบบรPวมแกRปïญหา (Problem Solving)
เนRนการฝ|กปฏิบัติจริงกับผูRเชี่ยวชาญที่ เพื่อใหRบุคลากรในระดับผูRจัดการ หัวหนRางาน และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
มีประสบการณMในเรื่องนั้น
ซึ่งมีความสามารถในการเรียนรูRและพัฒนาตนเองไดRภายในระยะเวลาที่จำกัด
เปuนการฝ|กงานภายนอกสถานที่หรือ เพื่อใหRนำความรูRที่ไดRรับจากผูRเชี่ยวชาญมาถPายทอดใหRกับบุคลากรคนอื่น ๆ
การเชิญผูRเชี่ยวชาญใหRเขRามาฝ|กงานกับ ในองคMกรตPอไป
บุคลากรภายใตRระยะเวลาที่กำหนด
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3. เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบการพัฒนา 10% เรียนรูจ, ากการฝBกอบรม
อ,างอิง : เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธM โดย กลุPมการเจRาหนRาที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานสถิติแหPงชาติ

รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนา
ลักษณะเฉพาะ
1. การฝ|กอบรมในหRองเรียน
เนRนการเรียนรูRจากผูRเรียนหลากหลาย
(Classroom Training)
กลุมP งาน/ตำแหนPงงาน โดยมี
หนPวยงานทรัพยากรบุคคล
(กองฝ|กอบรม) ทำหนRาที่ดำเนินการ
จัดอบรม
2. การประชุม / สัมมนา
(Meeting / Seminar)

3. การใหRทุนการศึกษา
(Scholarship)

เนRนการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ
ทีมงาน ใหRเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองที่
หลากหลาย ผูRนำการประชุม/สัมมนาจึง
มีบทบาทสำคัญมากในการกระตุRนจูงใจ
ใหRผูRเขRารPวมประชุม/สัมมนานำเสนอ
ความคิดเห็นรPวมกัน
เนRนการใหRทุนการศึกษาเพื่อใหRผูRเรียนมี
ความรูR ประสบการณMมากขึ้นจากอาจารยM
ผูRสอน รวมถึงการสรRางเครือขPายกับ
ผูRเรียนดRวยกัน ซึ่งบุคคลที่ไดRรับทุน
จะตRองใชRเวลาการทำงานหรือเวลาสPวนตัว
ในการขอรับทุนจากองคMกร

วัตถุประสงคO/เปQาหมาย
1. ปรับปรุงจุดอPอนหรือขRอที่ตRองพัฒนาของบุคลากรใหRมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. พัฒนาความสามารถที่เปuนจุดแข็งของบุคลากรใหRดีขึ้นกวPาเดิม
3. เตรียมความพรRอมสำหรับตำแหนPงงานที่สูงขึ้น ทำใหRผูRบังคับบัญชาและ
บุคลากรเกิดความมั่นใจวPาจะสามารถรับผิดชอบงานที่ไดRรับมอบหมายเมื่อ
ไดRรับการเลื่อนตำแหนPงงานในอนาคต
4. ใชRเปuนเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรที่มีความโดดเดPน (Talent) หรือผูRสืบทอด
ตำแหนPงงาน (Successor) ที่จะกRาวขึ้นสูPตำแหนPงงานระดับบริหารตPอไป
เพื่อใหRเกิดความรูRและประสบการณMใหมP ๆ จากผูRอื่นทั้งภายในและภายนอก
องคMกร เปuนการเรียนรูRจากการรับฟïงแนวคิดหรือผลงานใหมP ๆ รวมถึงการหารือ
หรือระดมความคิดเห็นกันในหัวขRอใดหัวขRอหนึ่ง

เพื่อใหRบุคลากรไดRใชRชPวงเวลาทำงานปกติ หรือนอกเวลาทำงานในการศึกษาหา
ความรูRเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น โดยศึกษาตPอในหลักสูตรที่เปuนประโยชนM
ตPอการทำงานปïจจุบันของบุคลากร หรือการทำงานในอนาคต หรือเปuนประโยชนM
ตPอการเลื่อนระดับหรือตำแหนPงงานที่สูงขึ้นตPอไปในอนาคต
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