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คํานํา
สํานักงาน ก.พ. ไดบัญญัติใหสวนราชการมีหนาที่ดําเนินการใหมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
เสริ มสร า งแรงจู งใจแก ขา ราชการพลเรือนสามัญ โดยมุงเนน การนําหลักสมรรถนะมาประกอบการ
พิ จ ารณาในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล และเพื่ อ ให บุ ค ลากรมี พื้ น ฐานสมรรถนะตามที่ ก รมกํ า หนด
จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ก ารวางแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรเป น รายบุ ค คลให ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ดั ง กล า ว
จึ ง จํ า เป น ต อ งจั ด ทํ า คู มื อ การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรรายบุ ค คล ขึ้ น เพื่ อ เป น กรอบแนวทางให แ ก
ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานไดนําไปดําเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค ตามตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) ตอไป
คูมือการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลฉบับนี้ ไดถายทอดความรู ความเขาใจ รวมทั้งการให
คําแนะนําสําหรับการออกแบบกรอบการพัฒนาดวยเทคนิคการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลที่เหมาะสมกับ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ประกอบดวยสาระสําคัญของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ขั้นตอนในการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคลและแบบฟอรมที่ใชในการคนหาโอกาสการพัฒนา แบบฟอรมแผนพัฒนารายบุคคล
และแบบฟอร ม การติ ด ตามและประเมิ น ผลการพั ฒ นา
คู มื อ ฯ ฉบั บ นี้ จ ะเป น ประโยชน ใ นการ
ดําเนิน การเพื่ อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการและพนักงาน ในการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล ตอไป
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แผนพัฒนาบุคลากร
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
………………………………..
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรที่มีศักยภาพ สามารถแขงขันได ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับ
สากล
เป น สิ่ ง ที่ มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง ในป จ จุ บั น
ซึ่ ง เป น ยุ ค แห ง การแข ง ขั น ไร พ รมแดน
(Globalization) โดยตองอาศัยความรู ความสามารถของบุคลากร องคความรู และการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปจจัยสําคัญที่จะชวยใหองคกรมีการพัฒนาสูความเปนเลิศได
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม จึงเห็นตวามสําคัญอยางยิ่งตอปจจัยดังกลาว ดังนั้น ขาราชการหรือ
พนั ก งาน ซึ่ ง เป น บุ ค ลากรในหน ว ยงานต อ งเป น บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ความสามารถ ทั้ ง ทางด า น
วิชาการ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวของ ดานเศรษฐกิจ การเมือง โดยตองอาศัยกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง
ๆ เปนแนวทางในการปฏิบัติงานในหนาที่ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหารจัดการภายในองคกรใหทันสมัย และมีมาตรฐานของการใหบริการ
ประชาชนทุก ๆ ดาน รวมทั้งเปนการเพิ่มทักษะ ความรูใหทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ มีความรู
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานในองคกรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ความหมายของแผนพัฒนารายบุคคล
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทาง
ที่จ ะช ว ยใหบุ คลากรในหนว ยงานสามารถปฏิบัติงานไดบ รรลุตามเปาหมายในสายอาชีพของตน โดยมี
วัตถุประสงคห ลักในการพัฒนาจุดออน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรใน
หนวยงาน
แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ ในคูมือฉบับนี้วา IDP จึงเปนแผนสําหรับการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมใหมีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทํางานสําหรับตําแหนงที่
สูงขึ้นตอไปในอนาคต หรือตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ที่องคการกําหนดขึ้น
ดังนั้น IDP จึงไมใชกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพื่อ
การเลื่อนตําแหนงงานหรือการปรับเงินเดือนและการใหผลตอบแทนในรู ปแบบตาง ๆ แตเ มื่อไดมีการ
ดําเนิ นกิจ กรรมตามกรอบ IDP อยางเปน ระบบบนเกณฑขั้น พื้นฐานของระดับ ความรู ความสามารถ
หรือสิ่งที่ผูบังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เปนขอผูกพันหรือขอตกลงในการเรียนรู
รวมกัน IDP ก็จะเปนเครื่องมือสําคัญในการเชื่อมโยงความตองการของพนักงานรายบุคคลใหตอบรับหรือ
ตอบสนองตอความตองการในระดับหนวยงานยอย และสงผลใหบรรลุเปาหมายขององคการได
*** สรุป IDP จึงเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ที่จะนําไปสูการพัฒนาผลงานที่มีประสิทธิภาพ (ทําใหเปนคนเกงและดี)
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ประโยชนของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ประโยชนของ IDP แบงเปน ๓ ระดับ ไดแก ระดับรายบุคคล ระดับหนวยงาน (สํานัก/ กอง/
สํานักงาน) หรือหัวหนางาน และระดับองคการ (กรมทางหลวง) ดังนี้
1. ระดับรายบุคคล
ปรับปรุง (To Improve) IDP ชวยปรับปรุงความสามารถเดิมที่มีอยู และปรับปรุงผลงาน
ที่บุคคลรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พัฒนา (To Develop) IDP ชวยใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนา
ความสามารถเดิมที่มีอยูใหดียิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพการทํางานของ
บุคลากรใหมีความสามารถที่จะรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น
เตรียมความพรอม (To Prepare)
ชวยใหบุคลากรมีความพรอมในการทํางานในตําแหนงที่สูงขึ้น
2. ระดับหนวยงาน (สํานัก/ กอง/ สํานักงาน) หรือหัวหนางาน
การทดแทนงาน (Work Replacement)
บุคลากรเกิดทักษะในการทํางานหลายดาน (Multi Skills) ทําใหสามารถทํางานทดแทนกันไดใน
กรณีที่เจาของงานเดิมไมอยูหรือโอนยายไปที่อื่น
ผลงานของหนวยงาน (Department Performance)
การที่บุคลากรมีการเรียนรูและพัฒนาความสามารถอยางตอเนื่อง ทําใหบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานไดดีขึ้น ทําใหผลงานของหนวยงานระดับสํานัก/ กอง/ สํานักงาน ก็ดีขึ้นตามไปดวย
คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life)
หัวหนางานที่มีลูกนองทํางานดี มีความสามารถ ทําใหมีการวางแผนบริหารจัดการการทํางานไดดี
(ไมตองเสียเวลามากในการจัดการงาน) ซึ่งถือเปนการรักษาสมดุลในการทํางานกับชีวิตสวนตัว สงผลใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีดวย หมายความวาหากหัวหนางานสามารถจัดการงานที่ทําไดเปนอยางดี จะทําใหมีเวลา
มากพอที่จะไปจัดการกับชีวิตสวนตัวได
3. ระดับองคการ (กรมอนามัย)
ผลงานของกรมอนามัย (Corporate Performance) การจัดทํา IDP ทําใหบุคลากรมีการ
พัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่องทําใหสัมฤทธิผลของหนวยงานเปนไปตามเปาหมาย ซึ่งสงผลตอความสําเร็จ
ของกรมโดยรวมดวยเชนกัน
การสรางภาพลักษณที่ดีใหกับกรมอนามัย (Corporate Branding) บุคลากรที่มีความสามารถ
มีสวนชวยสรางภาพลักษณที่ดีของกรมอนามัยในดานการพัฒนาบุคลากรภายในตอบุคคลภายนอก
นอกจากนี้ยังมีสวนชวยใหบุคลากรภายในมีทัศนคติที่ดีตอกรม มีความรักและผูกพันกับกรมดวย
ความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage) การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
ทําใหบุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่ดี สงผลตอความสําเร็จของกรมอนามัยซึ่งทําใหเกิดความไดเปรียบใน
การแขงขันกับหนวยงานภายนอก
4

2.4 บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของกรมอนามัย
1) ผูบริหารระดับสูง
๒) ผูบังคับบัญชาที่มีผูใตบังคับบัญชา
3) บุคลากร/ เจาหนาที่
4) กลุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
บุคคลในแตละกลุมมีบทบาทและขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตารางตอไปนี้
กลุมบุคคล
ผูบริหารระดับสูง

ผูบังคับบัญชาที่มี
ผูใตบังคับบัญชา หรือ
หัวหนางาน

บุคลากร/ เจาหนาที่

บทบาท/ หนาที่ความรับผิดชอบ
- สนับสนุนและผลักดันใหผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามที่กําหนดขึ้น
- อนุมตั ิใหการจัดทํา IDP เปนกระบวนการหนึ่งที่ผูบังคับบัญชาจะตองปฏิบัติ
อยางตอเนื่องทุกป
- ติดตามผลการจัดทํา IDP ระหวางผูบังคับบัญชากับบุคลากร พรอมทั้งการนํา
แผน IDP ไปใชปฏิบัติจริง
- จัดสรรงบประมาณในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแตละปอยางตอเนื่อง
- ทําความเขาใจกับกระบวนการและวัตถุประสงคของการจัดทํา IDP
- ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่กําหนดขึ้น
- ประเมินขีดความสามารถของผูใตบังคับบัญชา เพื่อคนหาจุดแข็งและจุดออนของ
บุคลากรในงานที่มอบหมายใหรับผิดชอบในปจจุบัน
- ทําความเขาใจถึงแหลงหรือชองทางการเรียนรูเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรเปนรายบุคคล
- กําหนดแนวทางหรือชองทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร
- ใหขอมูลปอนกลับแกบุคลากรถึงจุดเดนและจุดที่บุคลากรตองพัฒนาปรับปรุง
ใหดีขึ้น
- ชี้ใหบุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพิ่มความรับผิดชอบมากขึ้น
- หาโอกาสความกาวหนาในสายอาชีพใหกับบุคลากรในงานปจจุบันหรืองานอื่น ๆ
ที่มีอยูในสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
- มีสวนรวมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเปนจริง
- ทําความเขาใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผูบังคับบัญชากําหนดขึ้นดวยความ
เต็มใจและตั้งใจ
- รวมกับหัวหนางานกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการพัฒนาตนเอง
- หาวิธีการในการทําใหเปาหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่รับผิดชอบ
ประสบความสําเร็จ
- ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรูผลการพัฒนา
ความสามารถของตนเองจากผูอื่น
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กลุมบุคคล
กลุมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

บทบาท/ หนาที่ความรับผิดชอบ
- นําเสนอโครงการใหผูบริหารของกรมเห็นดวยกับการนําเอา IDP มาใช
- จัดเตรียมแบบฟอรมการทํา IDP ใหเปนมาตรฐานเดียวกันภายในกรม
- ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP กับ
เครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอื่น ๆ
- ใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทํา IDP แกผูบริหาร
ทุกหนวยงานและบุคลากรทั่วทั้งกรมอนามัย
- ใหคําปรึกษาและแนะนําแนวทางการจัดทําแผน IDP กับผูบริหารและบุคลากร
- ตอบขอซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดทําแผน IDP
- หาชองทางในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธเปลี่ยน Mindset หรือจิตสํานึกของ
ผูบริหารและบุคลากรในการจัดทํา IDP
- ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผูบริหารและบุคลากร
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เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools)
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร แบงออกเปน ๒ กลุม ดังแผนภูมิตอไปนี้
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
(Development Tools)

เครื่องมืออื่นๆ
ที่ไมใชการฝกอบรมในหองเรียน
(Non Classroom Training)

การฝกอบรมในหองเรียน
(Classroom Training)

กลุมพัฒนาบุคลากร เปนผูรับผิดชอบ
ความรูอยูติดตัวไมนาน
ประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห
การเรียนรูระยะสั้น
(Short Term Learning)

ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน
และบุคลากรเปนผูรับผิดชอบ
การเรียนรูระยะยาว
(Long Term Learning) ไดแก
การสอนงาน (Coaching)
การฝกอบรมในขณะทํางาน (On the Job Training : OJT)
โปรแกรมพี่เลีย้ ง (Mentoring Program)
การเพิ่มคุณคาในงาน (Job Enrichment)
การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement)
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment)
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
การใหคําปรึกษาแนะนํา (Consulting)
การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing)
การทํากิจกรรม (Activity)
การเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning)
การเปนวิทยากรภายใน (Internal Trainer)
การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
การใหขอมูลปอนกลับ (Feedback)
การฝกงานกับผูเ ชี่ยวชาญ (Counterpart)
การเปรียบเทียบกับคูแขง / คูเปรียบเทียบ (Benchmarking)
การประชุม / สัมมนา (Meeting / Seminar)
การใหทุนการศึกษา (Scholarship)
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ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
เครื่องมือการพัฒนา
ลักษณะเฉพาะ
วัตถุประสงค/เปาหมาย
บุคลากร
๑. ปรับปรุงจุดออนหรือขอที่ตองพัฒนา
๑. การฝกอบรมในหองเรียน เนนการเรียนรูจากผูเรียน
ของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(Classroom Training) หลากหลายกลุมงาน/ตําแหนงงาน
๒. พัฒนาความสามารถที่เปนจุดแข็งของ
โดยมีหนวยงานทรัพยากรบุคคล
บุคลากรใหดีขึ้นกวาเดิม
(กองฝกอบรม) ทําหนาที่ดําเนินการ
๓. เตรียมความพรอมสําหรับตําแหนงงาน
จัดอบรม
ที่สูงขึ้น ทําใหผูบังคับบัญชาและ
บุคลากรเกิดความมั่นใจวาจะสามารถ
รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายเมื่อ
ไดรับการเลื่อนตําแหนงงานในอนาคต
๔. ใชเปนเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาว
เดน (Talented People) หรือผูสืบ
ทอดตําแหนงงาน (Successors) ที่จะ
กาวขึ้นสูตําแหนงงานระดับบริหาร
ตอไป
๒. การสอนงาน
เนนอธิบายรายละเอียดของงาน ไม 1. เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน
(Coaching)
จําเปนจะตองอยูในภาคสนาม
ผูสอนชี้ใหเห็นแนวทางแกไข และให
เทานั้น อาจจะเปนการสอนงานนอก
บุคลากรคิดแกไขปญหาตอเอง
ภาคสนาม โดยสวนใหญหัวหนางาน 2. เพื่อพัฒนาอาชีพเปนการเตรียมให
โดยตรงจะทําหนาที่สอนงานใหกับ
พรอมกอนที่จะเลื่อนตําแหนง
บุคลากร
ผูสอนตองทบทวนผลงาน
ความสามารถที่มีอยู และกําหนด
เปาหมายในการสอนงาน
โดยเนนการพัฒนาความสามารถใน
ตําแหนงที่บุคลากรจะเลื่อนขึ้นไป
๓. เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ผูสอนจะตองคนหาความสามารถที่โดด
เดน/ ที่ตองปรับปรุง และจัดลําดับ
ความสําคัญของความสามารถที่จะตอง
พัฒนา หรือตองการเสริมและพัฒนา
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร
๓. การฝกอบรมในขณะ
ทํางาน (On the Job
Training : OJT)

๔. โปรแกรมพี่เลี้ยง
(Mentoring
Program)

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค/เปาหมาย

ใชสําหรับบุคลากรใหมที่เพิ่งเขามา
ทํางาน สับเปลี่ยน โอนยาย เลื่อน
ตําแหนง มีการปรับปรุงงานหรือตอง
อธิบายงานใหม ๆ เพื่อสอนใหบุคลากร
ทราบและเรียนรูเกี่ยวกับคูมือขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการ
ปฏิบัติงาน (Work Instruction) คูมือ
การทํางาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวของกับการทํางาน (Rules &
Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม ๆ
เพื่อใหบุคลากรสามารถทํางานตามที่
ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑. เพื่อดูแลและรักษาบุคลากรใหมให
เนนพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การ
สามารถปฏิบัติงานรวมกับทุกคนใน
ทํางานรวมกับผูอื่นภายในองคการ
องคการไดอยางมีความสุข สามารถ
องคการบางแหงเรียก Buddy Program
ปรับตัวเขากับองคการ
ซึ่งบุคลากรจะมีพี่เลี้ยงที่ไดรับคัดเลือกให
เพื่อนรวมงาน และสภาพแวดลอม
ดูแลเอาใจใส และพูดคุยกับบุคลากร
ในการทํางานที่แตกตางจากองคการ
อยางไมเปนทางการ
เดิมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีพี่
เลี้ยงทําหนาที่ในการสราง
ความสัมพันธ ความคุนเคย และ
บรรยากาศที่ดีในการทํางาน รวมทั้ง
เปนแบบอยาง (Role Model) ที่ดี
ใหแกบุคลากรใหม
๒. เพื่อชวยบุคลากรที่กําลังจะปรับ
ตําแหนงใหเติบโตขึ้นในองคการ พี่
เลี้ยงจะทําหนาที่ใหขอมูลที่เปน
ประโยชนในการทํางานรวมถึงขอ
ควรระวังและความขัดแยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากงานใหมที่ไดรับ
มอบหมาย
เนนการฝกอบรมในภาคสนาม ฝกปฏิบัติ
จริง โดยมีผูสอนที่เปนหัวหนางานหรือ
บุคคลที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่
ประกบเพือ่ อธิบายและชี้แนะ ซึ่ง
เครื่องมือนี้จะเกิดประโยชนไดถาใชคูกับ
การสอนงาน
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เครื่องมือการพัฒนา
ลักษณะเฉพาะ
วัตถุประสงค/เปาหมาย
บุคลากร
๕. การเพิ่มคุณคาในงาน เนนการมอบหมายงานที่ยาก หรือทา ๑. Renewal – การทําใหเกิดความแปลก
(Job Enrichment) ทายมากขึ้น ตองใชความคิดริเริ่ม การ
ใหม ไมใหบุคลากรเกิดความเบื่อ
คิดเชิงวิเคราะห การวางแผนงาน
หนาย โดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
มากกวาเดิมที่เคยปฏิบัติ
งาน บุคคลที่จะตองติดตอ
ประสานงานดวย เปลี่ยนมุมมองหรือ
ความคิดจากงานเดิม
๒. Exploration – การพัฒนาและการ
แสวงหาทักษะความชํานาญมากขึ้น
พัฒนาสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นจากการ
ทํางานใหม ๆ
๓. Specialization – การชํานาญในงาน
เปนพิเศษ กอใหเกิดความสามารถใน
การบริหารจัดการงานนั้นที่ลึกขึ้น
ยากและทาทายมากขึ้น
๖. การเพิ่มปริมาณงาน เนนการมอบหมายงานที่มากขึ้น
เพื่อเปนการเพิ่มทักษะการทํางานใหกับ
(Job Enlargement) เปนงานที่มีขั้นตอนงานคลายกับงาน บุคลากรโดยเฉพาะทักษะในดานการ
เดิมที่เคยปฏิบัติหรืออาจจะเปนงานที่ บริหารจัดการ (Managerial
แตกตางจากเดิมที่เคยปฏิบัติ แตงานที่ Competency) ที่เพิ่มขึ้นจากการ
ไดรับมอบหมายไมยากหรือไมตองใช บริหารงานที่มีปริมาณที่มากขึ้นกวาเดิมที่
ความคิดเชิงวิเคราะหมากนัก
เคยปฏิบัติ ไดแก ทักษะการวางแผนงาน
ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการแกไข
ปญหาและตัดสินใจ การบริหารทีมงาน
การสอนและการพัฒนาทีมงาน (เหมาะ
สําหรับบุคลากรที่ทํางานเดิม ๆ ซ้ํา ๆ มา
เปนระยะเวลานาน)
๗. การมอบหมาย
เนนการมอบหมายใหบุคลากร
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหหาจุด
โครงการ
รับผิดชอบโครงการระยะยาว ไม
แข็งและจุดออนของบุคลากรจากโครงการ
(Project
สามารถทําใหเสร็จภายในวันหรือสอง ที่มอบหมายใหบุคลากรไปปฏิบัติ เปน
Assignment)
วัน เปนโครงการพิเศษที่บุคลากร
เครื่องมือในการฝกทักษะในการทํางาน
จะตองแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือ (Skill-based) โดยเฉพาะทักษะเฉพาะ
เปนโครงการที่เพิ่มขึ้นจากงานประจําที่ ดานที่เกี่ยวของในงานนั้น บางองคการ
รับผิดชอบ
นํามาใชในการเลื่อนระดับตําแหนงงาน
การคัดเลือกหาบุคลากรดาวเดน และการ
หาผูสืบทอดทายาทตําแหนงงาน
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร
๘. การหมุนเวียนงาน
(Job Rotation)

๙. การใหคําปรึกษา
แนะนํา
(Consulting)

๑๐. การติดตาม/สังเกต
(Job Shadowing)

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค/เปาหมาย

เนนใหบุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่ง
ไปยังอีกงานหนึ่ง เพื่อเรียนรูงานนั้น
ตามระยะเวลาที่กําหนด โดยสวนใหญ
มักใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ความสามารถของผูบริหารกอนการ
ปรับตําแหนง/ระดับ

เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให
เกิดการทํางานที่หลากหลายดาน เปนการ
เสริมสรางประสบการณของบุคลากรให
เรียนรูงานมากขึ้น จึงเหมาะสําหรับ
บุคลากรที่เตรียมความพรอมในการ
รับผิดชอบงานที่สูงขึ้น หรือเปนกลุมคนที่
มีผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High
Performance and High Potential)
เพื่อใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับ
เนนการใหคําปรึกษาแนะนําเมื่อ
บุคลากรดวยการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น
บุคลากรมีปญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่
ในการทํางาน และนํามากําหนดแนวทาง
รับผิดชอบ หัวหนางานจะตองทํา
หนาที่ใหแนวทาง เคล็ดลับ และวิธีการ ในการแกไขปญหารวมกันระหวาง
เพื่อใหบุคลากรสามารถแกไขปญหาที่ ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ซึ่ง
ผูบังคับบัญชาจะตองนําเสนอแนวทางใน
เกิดขึ้นนั้นได
การแกไขปญหาที่เหมาะสมเพื่อให
บุคลากรมีแนวทางในการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นกับตนเองได มี ๓ ลักษณะ ไดแก
- การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร
- การปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น
- การสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาทักษะ
และความรูตางๆ
เนนการเรียนรูงานจากการเลียนแบบ เพื่อใหบุคลากรไดเห็นสภาพแวดลอม ทักษะ
และการติดตามหัวหนางานหรือผูรูใน ที่จําเปนตองใชในการทํางาน ขอบเขตงานที่
รับผิดชอบ การจัดการงานที่เกิดขึ้นจริง
งานนั้น ๆ เปนเครื่องมือที่ไมตองใช
รวมถึงการแสดงออกและทัศนคติของ
เวลามากนักในการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร เนื่องจาก แมแบบหรือ Role Model ภายในระยะเวลา
บุคลากรจะตองทําหนาที่สังเกตติดตาม สั้น ๆ (Shot-term Experienced)
ระยะเวลาตัง้ แตหนึ่งวันไปจนถึงเปนเดือน
พฤติกรรมของหัวหนางาน
หรือเปนป มักใชในการพัฒนาบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง (Talent) หรือการพัฒนาคนเกง
หรือใหบุคลากรทั่วไปไดเรียนรูวธิ ีการทํางาน
ของผูอื่นเพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานของ
ตนเองใหดีขึ้น หรือใชในการพัฒนา
ความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร (Career
Path)
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร
๑๑. การทํากิจกรรม
(Activity)

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค/เปาหมาย

เนนการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น
ไมตองมีระยะเวลาหรือขั้นตอนการ
ดําเนินงานมากนัก ความสําเร็จของ
เครื่องมือดังกลาวนี้ตองอาศัยความ
รวมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบ
กิจกรรมใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรเกิดความรวมมือสามัคคี
กัน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
มุมมองซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดการ
เรียนรูรวมกัน รวมถึงชวยสราง
บรรยากาศและสรางขวัญกําลังใจที่ดีใน
การทํางาน ทําใหบุคลากรเกิดความรูสึก
สนุกสนานในระหวางวันทํางาน อัน
สงผลใหผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงาน
เพิ่มสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนด
เพื่อใหบุคลากรมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองโดยไม
จําเปนตองใชชวงเวลาในการปฏิบัติงาน
เทานั้น บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาส
เรียนรูไดดวยตนเองผานชองทางการ
เรียนรูและสื่อตาง ๆ ที่ตองการได วิธีนี้
เหมาะกับบุคลากรที่ชอบเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ (Self
Development) โดยเฉพาะกับ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมี
ศักยภาพในการทํางานสูง (Talented
People)
เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ชวยให
บุคลากรไดแสดงผลงานจากการเปน
วิทยากรภายในใหกับบุคลากรภายใน
องคการ วิธีนี้เหมาะสําหรับบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญหรือรอบรูในงานที่
รับผิดชอบ มีความชํานาญในงานเปน
อยางมาก เชน หัวหนางาน หรือ
ผูบริหาร

๑๒. การเรียนรูดวยตนเอง เนนการฝกฝนฝกปฏิบัติดวยตนเองจาก
(Self Learning)
แหลง/ ชองทาง การเรียนรูตาง ๆ เชน
อานหนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก
Work Instruction หรือ คนควาขอมูล
ผาน Internet หรือเรียนรูจาก eLearning หรือ สอบถามผูรู เปนตน

๑๓. การเปนวิทยากร
ภายใน
(Internal Trainer)

เนนการสรางบุคลากรที่มี
ความสามารถในการถายทอด รักการ
สอนและมีความรูในเรื่องที่จะสอน โดย
มอบหมายใหบุคคลเหลานี้เปน
วิทยากรภายในองคการทําหนาที่จัด
อบรมให กับบุคลากรในหนวยงาน
ตาง ๆ
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร
๑๔. การดูงานนอก
สถานที่
(Site Visit)

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค/เปาหมาย

เนนการดูระบบและขั้นตอนงานจาก
องคการที่เปนตัวอยาง (Best
Practice) ในเรื่องที่ตองการดูงาน
เพื่อใหบุคลากรเห็นแนวคิด และหลัก
ปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จ อัน
นําไปสูการปรับใชในองคการตอไป

เพื่อใหบุคลากรไดเห็นประสบการณใหม ๆ
การไดเห็นรูปแบบการทํางานที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ หรือไดเรียนรูเรื่องใหม ๆ ที่ดี
จากองคการภายนอก มาใชเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานใหดีขึ้น วิธีนี้
เหมาะกับบุคลากรตั้งแตระดับผูจัดการขึ้น
ไป
เพื่อรับฟงขอมูลตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่อง
การทํางานหรือเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นของ
ตัวบุคคลหรือกลุมคน มี ๓ รูปแบบ คือ
- แบบแจงและชักจูง (Tell and Sell)
- แบบแจงและรับฟง (Tell and Listen)
- แบบรวมแกปญหา (Problem Solving)
เพื่อใหบุคลากรในระดับผูจัดการ หัวหนา
งาน และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งมี
ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดภายในระยะเวลาที่จํากัด เพื่อให
นําความรูที่ไดรับจากผูเชี่ยวชาญมา
ถายทอดใหกับบุคลากรคนอื่น ๆ ใน
องคกรตอไป
เพื่อหาวิธีการปฏิบัติตาง ๆ ที่ดีที่สุด หรือ
ไดเทียบเทา หรือดีกวา เหมาะกับบุคลากร
ระดับหัวหนางาน หรือบุคลากรที่มีผลงาน
ดีและมีศักยภาพสูง ที่มีความพรอมที่จะ
เรียนรูและปรับปรุงผลงานและ
ความสามารถของตนเองใหเปนไปตาม
หรือสูงกวามาตรฐานของคูแขงภายในหรือ
ภายนอกหนวยงานและองคการ
เพื่อใหเกิดความรูและประสบการณใหม ๆ
จากผูอื่นทั้งภายในและภายนอกองคการ
เปนการเรียนรูจากการรับฟงแนวคิดหรือ
ผลงานใหม ๆ รวมถึงการหารือหรือระดม
ความคิดเห็นกันในหัวขอใดหัวขอหนึ่ง

๑๕. การใหขอมูล
ปอนกลับ
(Feedback)

เนนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และแจงผลหรือใหขอมูลปอนกลับแก
บุคลากร เพื่อใหบุคลากรปรับปรุง
พัฒนาประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการทํางาน

๑๖. การฝกงานกับ
ผูเชี่ยวชาญ
(Counterpart)

เนนการฝกปฏิบัติจริงกับผูเชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณในเรื่องนั้น เปนการ
ฝกงานภายนอกสถานที่หรือการเชิญ
ผูเชี่ยวชาญใหเขามาฝกงานกับ
บุคลากรภายใตระยะเวลาที่กําหนด

๑๗. การเปรียบเทียบ
กับคูแขง/
คูเปรียบเทียบ
(Benchmarking)

เนนการนําตัวอยางของขั้นตอนหรือ
ระบบงานจากองคการอื่นที่เปน
ตัวอยาง (Best Practice) มา
วิเคราะหเปรียบเทียบกับขั้นตอนหรือ
ระบบงานปจจุบัน เพื่อกระตุนจูงใจ
บุคลากรใหเห็นถึงสถานะของ
หนวยงานเทียบกับองคการที่เปน
Best Practice
เนนการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ
ทีมงาน ใหเกิดการแลกเปลี่ยน
มุมมองที่หลากหลาย ผูนําการ
ประชุม/สัมมนาจึงมีบทบาทสําคัญ
มากในการกระตุนจูงใจใหผูเขารวม
ประชุม/สัมมนานําเสนอความคิดเห็น
รวมกัน

๑๘. การประชุม/ สัมมนา
(Meeting/ Seminar)
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร
๑๙. การใหทนุ การศึกษา
(Scholarship)

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค/เปาหมาย

เนนการใหทุนการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมี
ความรู ประสบการณมากขึ้นจาก
อาจารยผูสอน รวมถึงการสราง
เครือขายกับผูเรียนดวยกัน ซึ่งบุคคลที่
ไดรับทุนจะตองใชเวลาการทํางานหรือ
เวลาสวนตัวในการขอรับทุนจาก
องคการ

เพื่อใหบุคลากรไดใชชวงเวลาทํางาน
ปกติ หรือนอกเวลาทํางานในการศึกษา
หาความรูเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น โดย
ศึกษาตอในหลักสูตรที่เปนประโยชนตอ
การทํางานปจจุบันของบุคลากร หรือ
การทํางานในอนาคต หรือเปนประโยชน
ตอการเลื่อนระดับหรือตําแหนงงานที่
สูงขึ้นตอไปในอนาคต

ขอบเขตการดําเนินงานการจัดคูมือการทําแผนพัฒนารายบุคคลของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
1. ศึกษา วิเคราะห หลักเกณฑการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยกองการเจาหนาที่
กรมอนามัย เปนเจาภาพ ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนและดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP)
2. จัดทําคูมือการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเผยแพรใหกลุมตาง ๆ ของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม เพื่อเปนกรอบแนวทางใหกับผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานสามารถนําไปประยุกตในการ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคลอยางเปนระบบและตอเนื่อง
3. การติดตามผลการดําเนินการพัฒนาบุคลากรดวยแผนพัฒนารายบุคคลของกลุมตาง ๆ
ภายในสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
4. รายงาน แผน ผล การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ภายในระยะเวลาที่กรมกําหนด ดังนี้

ครั้งที่ 1 ผลงานรอบ 6 เดือน สงรายงาน ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2559
ครั้งที่ 2 ผลงานรอบ 9 เดือน สงรายงาน ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559
ครั้งที่ 3 ผลงานรอบ 12 เดือน สงรายงาน ภายในวันที่ 20 กันยายน 2559
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ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ขั้นตอนหลักในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มี ๖ ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ ๑ การกําหนดสรรถนะมาตรฐานความสามารถที่ตองการใหตรงกับตําแหนง และงานที่ปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ ๒ การกําหนดเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ขั้นตอนที่ ๔ การพูดคุยแผนการพัฒนาบุคลากรกับพนักงานหรือเจาหนาที่
ขั้นตอนที่ ๕ การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
อธิบายเปนแผนภาพพอสังเขปไดดังตอไปนี้
ผูบังคับบัญชา
หรือ
หัวหนางาน

ผูใตบังคับบัญชา
หรือลูกนอง

(๑) กําหนดเกณฑที่คาดหวังของตําแหนงงาน
- ความรู ความเขาใจ
(Knowledge & Understanding)
- ทักษะ (Skill)
- พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม
หรือที่คาดหวัง (Behavior Indicators)

(5) ติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงาน
พนักงานสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุ
ตามเปาหมายหรือไม

(4) พูดคุยแผนพัฒนารายบุคคลกับพนักงาน

(๒) กําหนดเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
- การฝกอบรมในหองเรียน
(Classroom Training)
- เครื่องมืออื่นที่ไมใชการฝกอบรม
ในหองเรียน

แบบไมเปนทางการ
เกิดขึ้นตลอดทั้งป
ไมเปนลายลักษณอักษร

แบบเปนทางการ
เกิดขึ้นในชวงประเมินผลงาน
เปนลายลักษณอักษร

(๓) จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล IDP
(กิจกรรมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง)
- ความรู ทักษะ หรือพฤติกรรมที่ตองพัฒนา
- ผลลัพธที่คาดหวังเชิงการกระทํา
- รายละเอียดของเครื่องมือ
(เรื่อง/บุคคล/สถานที่)
- งบประมาณที่ใชในการพัฒนาและปรับปรุง
- ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด

แผนภาพขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
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รายละเอียดขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ขั้นตอนที่ ๑ การกําหนดมาตรฐานความสามารถที่ตอ งการ
ในที่นี้ขอเรียกวา กําหนดเกณฑที่คาดหวังของตําแหนง – ผูบังคับบัญชาจะตองกําหนดเกณฑ
ที่คาดหวังของตําแหนงงานกอน ซึ่งประกอบดวย ความรู (knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะ
พิเศษสวนบุคคล (attributes) หรือที่เรียกวา “KSAs” เกณฑดังกลาวกําหนดไดจากวิสัยทัศนและภารกิจ
ของหนวยงาน รวมทั้งคําบรรยายลักษณะงาน หรือ Job Description ซึ่งเปนขอบเขตงานที่ตองปฏิบัติ
นอกจากนี้ผูบังคับบัญชาจะตองกําหนดพฤติกรรมที่คาดหวังของแตละเกณฑที่กําหนดขึ้นดวย
การกําหนดเกณฑที่คาดหวังของตําแหนงสามารถนําขอมูลมาจากคําบรรยายลักษณะงาน (Job
Description) ซึ่งขอมูลสวนที่จะนํามากําหนดคือในสวนของคุณลักษณะพิเศษของแตละตําแหนง
ซึ่งกองฝกอบรมไดจัดทําตัวอยางรายการและคําอธิบายรายละเอียดมาตรฐานความสามารถของตําแหนง
แนบไวในภาคผนวกของคูมือฉบับนี้แลว
ขั้นตอนที่ ๒ การกําหนดเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
เครื่องมือการพัฒนาความสามารถของบุคลากรจะเปนตัวขับเคลื่อนใหบุคลากรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม แบงเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ ไดแก การฝกอบรมในหองเรียน (Classroom Training) และ
เครื่องมืออื่นที่ไมใชการฝกอบรมในหองเรียน (Non-Classroom Training) ตามที่ไดกลาวไวในบทที่ ๑
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
จากผลการประเมินความสามารถของบุคลากรจะทําใหผูบังคับบัญชาทราบวาความสามารถใดเปน
จุดแข็งหรือจุดออนที่ตองปรับปรุง ซึ่งผูบังคับบัญชาจะตองเลือกจุดออนนี้มาพัฒนากอน ไมเกิน ๓ ขอ
จากนั้นจึงกําหนดเครื่องมือในการพัฒนา (Development Tools) ขอละไมเกิน ๓ เครื่องมือ นอกจากจะ
กําหนดเครื่องมือแลวยังตองกําหนดระยะเวลาการพัฒนาไวดวย ตามแบบฟอรมประเมินความสามารถ
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อการพัฒนาบุคลากร
ขั้นตอนที่ 4 การพูดคุยแผนการพัฒนากับบุคลากร
หรือที่เรียกวาการใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) เปนขั้นตอนที่สําคัญที่ผูบังคับบัญชาจะตอง
สื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาไดรับทราบแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รวมทั้งโนมนาวและจูงใจใหบุคลากรมี
สวนรวมในการปฏิบัติตามเครื่องมือการพัฒนาความสามารถที่กําหนดไวใน IDP
ขั้นตอนที่ 5 การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร – ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นหลังจาก
ผูบังคับบัญชาและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ที่กําหนดขึ้นแลว โดยผูบังคับบัญชาจะตองทําหนาที่ในการ
ติดตามผลการพัฒนาความสามารถของบุคลากรโดยใหนําแบบประเมินผลที่กองฝกอบรมจัดทําไปใช
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แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ดําเนินการตามขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยใชแบบฟอรมตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. แบบฟอรมแผน พัฒนารายบุคคล
2. แบบฟอรมผล พัฒนารายบุคคล
3. แบบฟอรมรายงานพัฒนารายบุคคล
4. แบบฟอรมรายงานผลการพัฒนารายบุคคล

(เอกสารหมายเลข 3)
(เอกสารหมายเลข 7)
(เอกสารหมายเลข 8)
(เอกสารหมายเลข 6)

ทั้งนี้ ควรมีเอกสาร/หลักฐาน/แบบฟอรมสําหรับวิธีการพัฒนา
เชน การคนควาดวยตนเอง/การสอนงาน/วิธีการอื่นๆ
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เอกสารหมายเลข 3

แบบฟอรมแผนพัฒนารายบุคคล
ชื่อ - สกุล ………………………………………………………..………ผูร ับการพัฒนา

ตําแหนง………………………………………………….

ระดับ……………..……………………………………

หนวยงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ความรู/ทักษะ/สมรรถนะที่ตองไดรับการ
พัฒนา

หมายเหตุ

วิธีการพัฒนา

เปาหมายการพัฒนา

เหตุผล/ความสําคัญ

ชวงเวลาที่ตองพัฒนา

1. เปาหมายการพัฒนา คือ การระบุผลที่คาดหวังในการพัฒนา หรือตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนา เชน สามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงาน เปนตน
2. เหตุผล/ความสําคัญ คือ การระบุเหตุผลประกอบการพิจารณาวาทําไมทานจึงควรพัฒนาความรู/ ทักษะ/สมรรถนะนัน้ เชน จากการประเมินสมรรถนะ
จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตรงกับความตองการของหนวยงาน เปนตน
3. แผนพัฒนารายบุคคลจัดทําขึ้นโดยความเห็นชอบและการหารือจนไดขอตกลงรวมกันระหวางผูรับการพัฒนาและผูบังคับบัญชา
ลงชื่อรับทราบแผนพัฒนารายบุคคล

ลงชื่ออนุมัติแผนพัฒนารายบุคคล

(
)
ตําแหนง…………………………………………………………
วันที่…………………………………………

(
)
ตําแหนง…………………………………………………………
วันที่…………………………………………
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เอกสารหมายเลข 7

แบบฟอรมรายงานผลการพัฒนารายบุคคล
ชื่อ - สกุล ………………………………………………………..………ผูร ับการพัฒนา

ตําแหนง………………………………………………….

ระดับ……………..……………………………………

หนวยงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ความรู/ทักษะ/สมรรถนะที่ไดรับการพัฒนา วิธีการพัฒนา

หมายเหตุ

เปาหมายการพัฒนา

ระยะเวลาที่พัฒนา ผลการพัฒนา
เปนไปตามแผน
โดยผลการพัฒนาอยูในระดับ
1
2
3

ไมเปนไปตามแผน
เหตุผล…………………………
……………………………………
…………………………………..
เปนไปตามแผน
ไมเปนไปตามแผน
โดยผลการพัฒนาอยูในระดับ เหตุผล…………………………
……………………………………
1
2
3
…………………………………..
เปนไปตามแผน
ไมเปนไปตามแผน
โดยผลการพัฒนาอยูในระดับ เหตุผล…………………………
……………………………………
1
2
3
…………………………………..

1. ระดับการพัฒนาแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 : ควรพัฒนาตอ ระดับ 2 : เปนที่นาพึงพอใจ ระดับ 3 : ดีกวาที่คาดหวัง
ทั้งนี้ ขอใหผูประเมินใสเครื่องหมาย  ในระดับที่เห็นสมควร
ลงชื่อผูรายงานผลการพัฒนารายบุคคล

ลงชื่อผูประเมินผลการพัฒนารายบุคคล

(
)
ตําแหนง…………………………………………………………
วันที่…………………………………………

(
)
ตําแหนง…………………………………………………………
วันที่…………………………………………
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เอกสารหมายเลข 6
แบบรายงานผลการพัฒนาความรู/ ทักษะ/สมรรถนะ ของขาราชการ พนักงานราชการ ตามแผนพัฒนารายบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ.2559
หนวยงาน .................................................................................................................
6
วิธีการพัฒนา

ชื่อหลักสูตร

7

8

รวม
จํานวน
ชวงเวลาที่
วันที่ไดรับ
ไดรับการพัฒนา
การพัฒนา
(วันที่เริ่มตน(อยางนอย
วันที่สิ้นสุด )
10 วัน/
คน/ป

ผูรายงาน..................................................................................
วันที.่ ............เดือน...........................พ.ศ...................
หัวหนาหนวยงาน..................................................................................
วันที.่ ............เดือน...........................พ.ศ...................
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9
ผลการพัฒนา
(3) (2) (1)

ควรพัฒนาตอ

5

เปนที่นาพึงพอใจ

ตําแหนง

4
ความรู/ ทักษะ/สมรรถนะ
ที่ตองไดรับการพัฒนา
สมรรถนะทั้ง 6 ดาน

ดีกวาที่คาดหวัง

ชื่อ-สกุล

3

การอบรม / ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
E-learning
การคนควาดวยตนเอง
การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน
การสอนงาน
อื่นๆ (โปรดระบุ)

ลําดับที่

2

ความรู
ทักษะ
การมุงผลสัมฤทธิ์
การบริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญฯ
การยึดมั่นในความถูกตองฯ
การทํางานเปนทีม
การบริหารจัดการขอมูลฯ

1

เอกสารหมายเลข 8
แบบรายงานการพัฒนา
การคนควาดวยตนเอง/การสอนงาน/วิธีการอื่นๆ
หนวยงาน ..................................................
1. เรื่องที่ไดรับการพัฒนา
เรื่อง .........................................................................................................................................
2. ระยะเวลาในการพัฒนา จํานวน ...............................วัน หรือ ชั่วโมง
(การนับเวลาในการฝกอบรม/พัฒนา ใหใชเกณฑ 7 ชั่วโมงเทากับ 1 วัน)
3. ความรูที่ไดจากการพัฒนา (โดยสังเขป)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. สิ่งที่จะนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก
1. ตัวอยางรายการและคําอธิบายรายละเอียดมาตรฐานความสามารถของตําแหนง
2. ตัวอยางการบันทึกในแบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
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รายละเอียดของเกณฑที่คาดหวังของตําแหนง
ชื่อเกณฑที่คาดหวัง
1 ความรูในดานบัญชี

คํานิยาม
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน
ในดานบัญชี รวมทั้งการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงาน
บัญชี ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานดานบัญชีใหมี
ประสิทธิภาพ
2 ความรูในการเปนผู
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนของการ
ตรวจสอบ
เปนผูตรวจสอบ รวมทั้งการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเปนผูตรวจสอบ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานดาน
การตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
3 ความรูในดานงบประมาณ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน
ในดานงบประมาณ รวมทั้งการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับงานงบประมาณ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานดาน
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพ
4 ความรูในดานการเงิน
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน
ในดานการเงิน รวมทั้งการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงาน
การเงิน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานดานการเงินใหมี
ประสิทธิภาพ
5 ความรูในดานการพัฒนา ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน
ทรัพยากรมนุษย
ในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) รวมทั้งการตอบขอซักถามใน
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงาน HRD ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง
ขั้นตอนการทํางานดานHRDใหมีประสิทธิภาพ
6 ความรูในงานดานระบบ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางานใน
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานบุคคล (HRIS) รวมทั้งการตอบขอซักถาม
บุคคล
ในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับงาน HRIS ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง
ขั้นตอนการทํางานดาน HRIS
7 ความรูในดานการบริหาร ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน
ทรัพยากรมนุษย
ในดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (HRM) รวมทั้งการตอบขอซักถามใน
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงาน HRM ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง
ขั้นตอนการทํางานดาน HRM ใหมีประสิทธิภาพ
8 ความรูในดานเทคโนโลยี ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน
สารสนเทศ
ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมทั้งการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับงาน IT ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน
ดาน IT ใหมีประสิทธิภาพ
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ชื่อเกณฑที่คาดหวัง
9 ความรูในดานการ
ตรวจสอบภายใน
10
11

12

13

14
15

16
17

18

คํานิยาม
ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการทํางานในดานการ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งการตอบขอซักถามในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
งานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานดาน
การตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ
ความรูในดานกฎหมาย
ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบขอบังคับ และมาตราตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับกฎหมาย รวมทั้งการตอบขอซักถามและใหคําปรึกษาแนะนําในประเด็น
ตาง ๆ โดยอางอิงถึงกฎหมายที่เกี่ยวของได
ความรูในดานจัดซื้อ
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน
ในดานงานจัดซื้อ รวมทั้งการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
งานจัดซื้อ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานดานจัดซื้อใหมี
ประสิทธิภาพ
ความรูในดานวิจัย
ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน
ในดานการวิจัย รวมทั้งการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
งานวิจัย ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานดานการวิจัยใหมี
ประสิทธิภาพ
ความรูในดานการบริหาร ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางาน
ความเสี่ยง
ในดานการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับงานบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอน
การทํางานดังกลาวใหมีประสิทธิภาพ
ความรูเกี่ยวกับระเบียบ/ ความเขาใจในระเบียบ คําสั่ง ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถตอบ
ขอบังคับของทางราชการ ขอซักถามและใหคําแนะนํากับผูอื่นเกี่ยวกับระเบียบ คําสั่ง และ/หรือสัญญาที่
เกี่ยวของไดอยางถูกตอง ชัดเจนตรงประเด็น
ความรูดานระบบคุณภาพ ความสามารถในการวางแผนและควบคุมดูแลเอกสารระบบคุณภาพของทั้ง
(ISO)
องคการ รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานของฝายตางๆ ใหสอดคลอง
กับขอกําหนดดานคุณภาพ ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกองคการในดานระบบคุณภาพ
การใหคําปรึกษา
ความเขาใจในความตองการหรือความคาดหวัง และปญหาที่เกิดขึ้นของผูอื่น
รวมถึงการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูอื่นถึงแนวทางหรือทางเลือกในการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น
การสรางเครือขาย
การสรางและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลตาง ๆ ในทุกระดับตําแหนงงานทั้ง
ภายในและภายนอกองคการ รวมทั้งความสามารถในการขอความคิดเห็น
ความชวยเหลือ และความรวมมือตาง ๆ จากสมาชิกที่เปนเครือขายเพื่อ
ตอบสนองตอเปาหมายของหนวยงานที่กําหนดขึ้น
การวางแผนงานและการ ความสามารถในการจัดลําดับความสําคัญของงานที่เรงดวน และการกําหนด
จัดการ
แผนการปฏิบัติงานสําหรับงานที่เปนปกติประจําวันและงานที่เรงดวนได
รวมทั้งการกําหนดผลที่คาดหวังของงานที่ปฏิบัติ และการหาวิธีประเมินผลการ
ทํางานของตนเองและของทีมงาน
24
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19 การแกไขปญหาตัดสินใจ

20 ความเปนผูนํา
21 การบริหารตนทุน

22 การบริหารความเสี่ยง

23 การบริหารโครงการ

24 ทักษะการสอนงานและ
พัฒนางาน
(Coaching
Development Skills)
25 ทักษะในการนําเสนองาน
26 การบริหารทรัพยากร
27 ทักษะในการคํานวณ

28 ทักษะการประนีประนอม

คํานิยาม
การสามารถประเมินสถานการณ คาดคะเนและวิเคราะหปญหาที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนการมองการณไกลกอนการตัดสินใจใด ๆ เพื่อใหการตัดสินใจและการ
แกไขปญหาไดเปนไปอยางเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น เปนไปอยางเปน
ระบบ มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
ความรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นของทีมงาน และนําเสนอความคิดเห็นของตนแก
สมาชิกในทีม รวมทั้งกระตุนใหทีมงานแสดงออกถึงความเปนผูนําและพรอมที่จะ
นําเสนอความคิดเห็นของตนแกสมาชิกในทีม
การตระหนักถึงความสําคัญของตนทุนที่ถูกนํามาใชในการบริหารงานหรือ
โครงการ รวมทั้งความสามารถในการบริหารจัดการตนทุนใหเปนไปตามแผน
งบประมาณและแผนงานที่กําหนด ตลอดจนการกําหนดและติดตามผลที่ได
จากการลงทุนในแตละงาน/โครงการ/กิจกรรม
ความเขาใจความหมาย ประเภท วงจรการบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะ
แนวทางปองกัน รวมทั้งความสามารถในการวางแผน และการตรวจสอบการ
บริหารความเสี่ยงใหเกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับหนวยงานและองคการ
ความสามารถในการกําหนดทิศทางของโครงการ แผนงานโครงสรางของ
โครงการ และความสามารถบริหารจัดการการดําเนินโครงการใหบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไว พรอมทั้งสามารถติดตามความคืบหนาของโครงการ และ
ใหคําแนะนําแกผูอื่นได
การกําหนดกลยุทธ และเปาหมายหรือผลลัพธที่ตองการจากการสอนงาน
รวมทั้งสอนงานใหเปนไปตามมาตรฐานการสอนงานที่กําหนดขึ้นโดยพิจารณา
จากความแตกตางของผูถูกสอนเปนสําคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
และเทคนิคการสอนงานใหมๆ ใหเหมาะสมและบรรลุผลสําเร็จของงานรวมทั้ง
พัฒนาความรูและทักษะการทํางานของตนเองและผูอื่นไดอยางตอเนื่อง
ความสามารถในการนําเสนอขอมูลหรือรายละเอียดตาง ๆ ใหกับกลุมผูฟงใน
ระดับที่แตกตางกัน รวมทั้งความสามารถในการเลือกใชสื่อ เครื่องมือ และ
อุปกรณตาง ๆ เพื่อประกอบการนําเสนองานไดอยางเหมาะสม
การวิเคราะหทรัพยากรที่มีอยูและการคาดการณถึงทรัพยากรที่จําเปนจะตอง
นํามาใชในกิจกรรม หรือโครงการที่กําหนดขึ้น โดยการวางแผนเพื่อจัดสรรและ
ใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ความรูและความเขาใจในวิธีการและขั้นตอนการคํานวณขอมูล รวมทั้ง
ความสามารถในการคํานวณและวิเคราะหขอมูลออกเปนประเด็นยอยๆ
ตลอดจนการนําขอมูลที่คํานวณไดมาใชในการวางแผน การวิเคราะหและหา
แนวทางเลือกในการแกไขปญหาตอไปได
ความสามารถในการกําหนดเงื่อนไขหรือผลประโยชนที่จะนําเสนอใหกับคูกรณี
ทั้งภายในและ/หรือภายนอกองคการ รวมถึงความสามารถในการเจรจาตอรอง
และประนีประนอมกับผูอื่นถึงผลประโยชนที่จะไดรับของทั้งสองฝาย
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29 ความสามารถในการใช
คอมพิวเตอร

คํานิยาม
ความสามารถในการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ และการสราง
รูปแบบของแบบฟอรม เอกสาร และรายงานตาง ๆ ได รวมถึงการดึง
ฐานขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อนํามาใชประโยชนในการทํางานอื่น ๆ
ตอไปได
30 การบริหารจัดการ
ความสามารถในการออกแบบระบบหรือฟงกชั่นงานใหม ๆ โดยการดึง
ฐานขอมูล
ฐานขอมูลที่มีอยูมาใชเพื่อจัดทําเอกสารหรือรายงานในรูปแบบที่แตกตางกันไป
ตามความตองการของผูอื่นได
31 การบริหารจัดการรายงาน ความสามารถในการจัดเตรียมและจัดทําเอกสารและรายงานตาง ๆ รวมทั้งการ
และเอกสาร
นําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดทําและจัดระบบการเก็บรักษา
เอกสารและรายงานตาง ๆ ได
32 ความสามารถในการใช
ความเขาใจศัพทภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ (ฟง
ภาษาอังกฤษ
พูด อาน และเขียน) เพื่อการติดตอสื่อสารและการโตตอบทั้งที่เปนลายลักษณ
อักษรและไมเปนลายลักษณอักษรไดอยางมีประสิทธิภาพ
33 การใชอุปกรณ/เครื่องมือ การจัดหาและเตรียมความพรอมของอุปกรณ / เครื่องมือประเภทตาง ๆ ได
รวมถึงความสามารถในการใช การบํารุงรักษา และการแกไขปญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดจากการใชอุปกรณ / เครื่องมือตาง ๆ
35 ทักษะในดานการเงิน
การคาดการณและบริหารการเงินของหนวยงานหรือทีมงาน รวมถึงการ
ควบคุมดูแลการใชเงินใหเกิดประโยชนและเปนตามงบประมาณที่จัดสรรไว
34 การรวบรวมและวิเคราะห การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวมหรือคนหา
ขอมูล
ขอมูล รวมทั้งการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการคนหา
และจัดเก็บขอมูล ตลอดจนการวิเคราะหหาขอสรุปจากขอมูลที่รวบรวมได
อยางเปนระบบ
35 การสัมภาษณเพื่อการ
การกําหนดความสามารถและทักษะที่จําเปนในการคัดเลือกผูสมัครที่มี
คัดเลือก
คุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงงานนั้น รวมทั้งการบริหารและควบคุม
งบประมาณที่ใชในการคัดเลือกผูสมัครแตละครั้ง
36 ทักษะในการใชภาษา
ความสามารถในการเลือกใชคําพูดและสํานวนภาษาในการนําเสนองานให
เหมาะสมกับเนื้อหาในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช
ศัพทเทคนิคที่เกี่ยวของกับสายงานของตนและสายอื่น ๆ ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
37 ทักษะการเจรจาตอรอง
ความเขาใจในสถานการณที่จําเปนตองเจรจาตอรอง และความสามารถในการ
หาขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ประกอบการเจรจาตอรอง กับคูกรณี รวมทั้ง
การกําหนดและเลือกแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดโดยไดรับการยอมรับและ
การตกลงรวมกันของทั้งสองฝาย
38 การบริหารงานสํานักงาน/ ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม เก็บและบํารุงรักษาขอมูล เอกสาร และ
ธุรการ
อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการสนับสนุนความตองการขององคกรและ
หนวยงานได
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39 การบริหารโครงการ

40 การวิจัยและพัฒนา
41 การเขียนรายงาน
42 การวิเคราะหทางสถิติ

43 ทักษะดานชุมชนสัมพันธ

44 ทักษะการบริหารจัดการ
ดาน Hardware
45 ทักษะการบริหารจัดการ
ดาน Software
46 ทักษะการบริหารงาน
จัดซื้อ
47 ทักษะการติดตอ
ประสานงาน
48 ทักษะดานเลขานุการ

คํานิยาม
การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และทรัพยากรตาง ๆ ที่ใชใน
โครงการ รวมทั้งการนําแผนปฏิบัติการดังกลาวไปประยุกตใช
(Implementation Plan) ตลอดจนการติดตามและประเมินผลความสําเร็จ
ของโครงการ
ความสามารถในการกําหนดกรอบหรือแนวทางในการวิจัยและพัฒนา และการ
นําผลจากขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะห เสนอแนะ และคาดการณผลลัพธ
ที่อาจจะเกิดขึ้น
ความสามารถในการออกแบบรูปแบบของรายงาน และการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือเครื่องมือพิเศษในการสรางรายงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการกําหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานในการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ รวมทั้งสามารถนําสถิติที่เหมาะสมมาใชในการวิเคราะหขอมูล
ได ตลอดจนสามารถแปลและสรุปผลขอมูลจากการวิเคราะหดวยหลักการทาง
สถิติ
การวางแผนและกําหนดขั้นตอนการพัฒนาโครงการ เพื่อกอใหเกิดสังคมภายใน
โครงการที่มีความอบอุน เข็มแข็ง และมีความสัมพันธที่ดี ตลอดจนดูแลในเรื่อง
ความปลอดภัยและความเรียบรอยใหสอดคลองตอสภาวการณตางๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง พรอมทั้งการสรางความสัมพันธที่ดี เพื่อกอใหเกิดความรวมมือ
ระหวางองคการกับสมาชิกโครงการเปนอยางดี
การกําหนดและการพัฒนาระบบงาน เปาหมาย และกลยุทธการนํา Hardware
มาใชในองคการ รวมทั้งสอนแนะ และใหคําปรึกษา แนะนําแกผูอื่น ถึงวิธีการ
ดูแลรักษาระบบ Hardware ใหปลอดภัยและสามารถนํามาใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ความเขาใจในหลักการ และวิธีการจัดการดาน Software รวมถึงความสามารถ
ในการติดตั้ง ใชคําสั่ง แกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการใช Software ตลอดจนการ
ใช Software ไดอยางเหมาะสมกับการดําเนินงานของหนวยงาน และองคการ
การอธิบายไดถึงแนวคิด หลักการ และขั้นตอนการทํางานในดานงานจัดซื้อ
รวมทั้งการบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อใหมีความถูกตองทั้งในดานปริมาณ
คุณภาพ ราคา ระยะเวลา และแหลงผูขาย ตลอดจนการปรับปรุงขั้นตอนงาน
จัดซื้อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
การติดตอเพื่อรับและสงขอมูล ขาวสาร หรืองานกับผูอื่นทั้งภายในและภายนอก
หนวยงานไดถูกตองครบถวนทันตามเวลาที่กําหนด รวมทั้งแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและใหคําแนะนําแกผูอื่นถึงเทคนิคหรือวิธีการติดตอสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ความสามารถในการจัดพิมพเอกสาร จดหมายโตตอบ อํานวยความสะดวก
ใหแกผูบริหารขององคการและผูมาติดตองาน ตลอดจนชวยแกไขปญหา
อุปสรรคในการบริหารจัดการใหเปนไปดวยความรวดเร็วและราบรื่น
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ชื่อเกณฑที่คาดหวัง
49 ความละเอียดรอบคอบ
50
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คํานิยาม
ความสามารถในการวางแผนงาน และการวิเคราะหถึงปญหาหรืออุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นไวลวงหนาเสมอ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบขอมูล
และรายละเอียดตาง ๆ ทั้งของตนเองและผูอื่นได
มนุษยสัมพันธ
ความสามารถในการสรางและรักษาความสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้นกับบุคคลตาง ๆ
ทั้งจากภายในและภายนอกองคการ เพื่อเปาหมายในการทํางานรวมกันและ
เพื่อผลประโยชนที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล หนวยงานและองคการ
การควบคุมอารมณและ ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคุมอารมณและบุคลิกภาพที่
บุคลิกภาพ
แสดงออกไดอยางเหมาะสมทั้งของตนเองและของผูอื่นไดในสถานการณหรือ
เหตุการณที่แตกตางกันไป
ความคิดสรางสรรค
การนําเสนอความคิดริเริ่มเพื่อสรางสรรคงานใหมๆ ซึ่งนําไปสูการออกแบบ
ผลงานที่มีความแปลกใหม ทันยุคสมัยเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและการ
ขาย รวมถึงการสงเสริมภาพลักษณใหกับองคการ
ความคิดเชิงกลยุทธ
ความเขาใจในทิศทาง เปาหมาย และกลยุทธของหนวยงานและองคการ พรอม
ทั้งความสามารถในการวางแผนการดําเนินงาน และดําเนินงานใหสอดคลอง
และรองรับกับกลยุทธทั้งของหนวยงานและองคการ
ความคิดเชิงวิเคราะห
ความเขาใจในการกําหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ หรือปญหาที่
เกิดขึ้น รวมทั้งมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห และแยกแยะแจกแจง
ขอมูลออกเปนปจจัยยอย ๆ เชน สาเหตุ ผลลัพธ ผลกระทบ ขอเสนอแนะ และ
ผูที่เกี่ยวของ เปนตน ไดอยางเปนระบบ
การเรียนรูและพัฒนาอยาง การตื่นตัวตอการศึกษาหาความรูใหม ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองใหมีความรู
ตอเนื่อง
และเพิ่มขีดความสามารถใหแกตนเองอยางตอเนื่องตลอดเวลา
จิตสํานึกดานบริการ
การใหความสําคัญกับลูกคาทั้งภายในและภายนอก โดยตอบสนองความตองการ
และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาอยูในระดับสูงอยูเสมอ ดวยมาตรฐานการ
ใหบริการที่ดี
ความนาเชื่อถือได
ความสามารถในการรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุผลสําเร็จ รวมทั้ง
ความสามารถในการตรวจสอบ สืบคน และคนหาขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ
เพื่อที่จะใหไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ และตรงประเด็นแกผูอื่นทั้ง
ภายในและภายนอกองคการ
จิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม การตระหนักในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน
สุขภาพและความ
โดยปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานและวิธีการที่กําหนดอยางเครงครัด
ปลอดภัย
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ตัวอยาง
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