
กรอบการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร ปี 2564 

KPI - ระดับช ำนำญกำรพิเศษ/หัวหน้ำกลุ่มงำน  
- ระดับช ำนำญกำร/ปฏิบัติกำร  
- กลุ่ม Think Tank เสนอไอเดียเชิงนวัตกรรมให้กรมทรับทรำบและพิจำรณำ 

- เจ้ำหน้ำท่ีได้รับกำรอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้ ท้ังด ำเนินกำรเอง ส่งบุคลำกรอบรมกับ
หน่วยงำนภำยนอก และสร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำยพันธมิตรท้ังภำครัฐและเอกชน 
จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 2 หลักสูตรต่อรำยต่อปี 

- ผู้ผ่ำนกำรพัฒนำควำมรู้แบบ DIY Voucher น ำมำถ่ำยทอดควำมรู้ภำยในองค์กร 

- หัวหน้ำฝ่ำย/ผอ.ส่วน  มีบทบำทส ำคัญในกำรสื่อสำรนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ และ
สะท้อนปัญหำท่ีพบจำกกำรท ำงำน จำกเจ้ำหน้ำท่ีทุกระดับ เพ่ือปรับกระบวนงำน
ให้บรรลุเป้ำหมำยของกรมและตรงควำมต้องกำรของประชำชน/ผู้ประกอบกำร
กลุ่มเป้ำหมำย 

- สร้ำงปฎิสัมพันธ์ต่อกันอย่ำงสม่ ำเสมอ และยังเป็นกำรช่วย Feedback ในด้ำน
ต่ำงๆ ท่ีเป็นข้อมูลท่ีดีส ำหรับกำรพัฒนำบุคลำกร 

Result - หัวหน้ำฝ่ำย/ผอ.ส่วน  มีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำลูกน้องและบริหำรทีมงำน 
ได้รับไอเดียจำกลูกน้องท่ีสัมผัสกับผู้รับบริกำรโดยตรง เพ่ือน ำมำปรับปรุงกระบวน
งำน/โครงกำรให้ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร/ผู้ประกอบกำรมำกยิ่งขึ้น 

- เกิดกำรสร้ำงสรรค์ไอเดียใหม่ๆท่ีสำมำรถพัฒนำเป็น New service /NewSolution 
ตอบโจทย์งำนพัฒนำนวตักรรมของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

- เจ้ำหน้ำท่ีได้รับกำรพัฒนำตำมแนวทำงกำรเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลำกหลำย 
ตำมโมเดล 70:20:10  
 70 – ลงมือปฏิบัติโดยมีผู้บังคับบัญชำคอยให้ค ำแนะน ำ 
 20 – กำรติดตำมคนเก่ง (Shadowing) กำรสอนงำน (Coaching) กำรศึกษำดูงำน 

 กรณีศึกษำ (Case studies) 
      10 –กำรอบรมในห้องเรียน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ท้ังออฟไลน์และออนไลน ์
- เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรเรียนรู้และได้รับกำรพัฒนำท่ีหลำกหลำยและตรงกับควำมต้องกำรของ

ตนเอง 

- แบบส ำรวจออนไลน์มีควำมสม่ ำเสมอในกำรวัดผล เก็บข้อมูล ตลอดจนสำมำรถ 
Feedback กันแบบ Real Time 

- องค์กรมีบรรยำกำศท ำงำนท่ีดี ช่วยบรรเทำอำกำร Burn out ในท่ีท ำงำน 

Partnership องค์กรต้นแบบท้ังภำครัฐและเอกชน อำทิ SCG ปตท. CP All  AIS  SCB Academy KBTG ในด้ำนกำรสนับสนนุวิทยำกร ศึกษำดูงำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร และเป็น Commentator ในโปรแกรมพัฒนำผู้น ำรวมถึงหน่วยงำนท่ีสนับสนุนโปรโมชั่นพิเศษในกำรเข้ำร่วมอบรม 

ความสอดคล้องกับแผน
และนโยบายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ำนท่ี 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ ข้อ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ และพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 – 2564 ข้อ 5 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเชิงรุกและมีธรรมำภิบำล 
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พัฒนำองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง : พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน 
นโยบายรัฐบาล ข้อ 11 กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ       ตุลาคม 2563 

Goal : เตรียมความพร้อมก าลังคนคุณภาพ สร้างขีดความสามารถองค์กรเพื่อขับเคล่ือนสู่ DBD แห่งอนาคต 

วัตถุประสงค์ พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบคุลากรพร้อมรับวิถี New Normal เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 

โครงการ 

ยกระดับบุคลากรเพ่ือเพ่ิมผลสมัฤทธิข์องงาน การด าเนินงาน เสริมความพรอ้มในการเป็นผู้น า 

Succession Planning 
สร้ำงบทบำทส ำคัญในกำร Coaching และ feedback ทีมงำน        

เพ่ือพัฒนำกระบวนงำนและแก้ไขปัญหำตำมควำมตอ้งกำรของผู้รบับรกิำร 
กลุ่มเป้าหมาย : ช านาญการพิเศษ/หวัหน้ากลุ่มงาน  

Reskill & Upskill 
 พัฒนำควำมรู้ (hard side) ทักษะกำรคิด ทักษะที่ใช้ในกำรท ำงำน

ในยุค New Normal
 พัฒนำด้ำนจิตใจ กำรส่ือสำร บุคลิกภำพ ทัศนคติ ทั้งในกำรท ำงำน

และกำรใช้ชีวิต (soft side)
 พัฒนำทักษะทำงดิจิทัล (digital solution)

โดยออกแบบกำรเรียนรู้ตำมโมเดล 70:20:10  (70:20:10 Learning and 
Development model) 

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

Talent Management 
ค้นหำคนเก่ง+คนด+ีมีศักยภำพสูง ออกแบบแบบประเมิน  

เข้ำร่วมโปรแกรมพัฒนำ  เตรียมควำมพรอ้มทักษะกำรบริหำร 
กลุ่มเป้าหมาย : ช านาญการพิเศษ/หวัหน้ากลุ่มงาน ช านาญการ 

Think Tank 
มอบหมำยโปรเจคพิเศษ /ควำมท้ำทำยใหม่ๆใหก้ับกลุ่มก ำลังคนคุณภำพ 

เพ่ือเสนอไอเดียเชิงนวัตกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย : นปร. HIPPs นักเรียนทุน 

DIY (Develop It Yourself) Voucher  
พัฒนาความรู้ตามความสนใจเฉพาะราย 

ออกแบบกำรเรียนรูใ้นหัวขอ้/สถำบันที่ตนเองสนใจ โดยกรมสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยตำมระดับ/ตำมหลักสูตร ตำมเกณฑ์ทีก่ ำหนด 

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

สร้างความรักความผูกพันตอ่องค์กร 

 ถอดวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ และจัดกิจกรรมสื่อสารนโยบาย
วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร และปลูกฝังทัศนคติ
Growth mindset ให้บุคลำกรทุกระดับรับทรำบพร้อม
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น เพ่ือด ำเนินงำนไปในทิศทำงและ
เป้ำหมำยเดียวกัน

 Happy Survey ส ำรวจควำมพึงพอใจ และควำมผูกพันของ
บุคลำกรแบบต่อเน่ือง ตำมช่องทำงออฟไลน์ อำทิ กิจกรรม
พบปะผู้บริหำร และ ออนไลน์ อำทิ ไลน์ DBD Family หรือ
ผ่ำน App Happily.ai

 สร้างบรรยากาศและสถานที่ในการท างานที่ดี สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมและค่ำนิยมขององค์กร

 กิจกรรม Team Building ข้ำมระดับ ข้ำมสำยงำน ข้ำม Gen
 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม DBD Get Together
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การด าเนินงานพัฒนาบุคลากร ปี 2564 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรของกรมสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน การเตรียมพร้อมบุคลากร

ในยุคดิจิทัล และพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 กรอบการด าเนินงานและหลักสูตรฝึกอบรม ปี 2564
(1) พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรพร้อมรับวิถี New Normal มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมความ

พร้อมในการเป็นผู้น า (Talent Management) และยกระดับบุคลากรเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่  
      - Data Analytic การวิเคราะห์ข้อมูล และมองให้ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์

ในแต่ละภารกิจของกรม อาทิ การน าข้อมูลนิติบุคคลมาใช้ในการจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 
การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผู้บริหารเพ่ือการตัดสินใจ 

      -  Digital Transformation เสริมความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ เครื่องมือ Digital เ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในท างาน ลดขั้นตอนและปรับปรุงกระบวนงาน ตลอดจนการน าเสนอบริการใหม่ให้กับประชาชน  

- Service Excellence อาทิ การออกแบบบริการ (Service Design) การสื่อสารเพื่อสร้างทีมบริการ 
การปรับปรุงมาตรฐานบริการ การจัดการข้อร้องเรียน เป็นต้น 

      - Functional course โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรพัฒนาความรู้ตามความสนใจเฉพาะราย ในรูปแบบ 
DIY (Develop It Yourself) Voucher ซึ่งเป็นการออกแบบการเรียนรู้ในหัวข้อ/สถาบันที่ตนเองสนใจ โดยกรม
สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามระดับ/ตามหลักสูตร ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรต้องได้รับความเห็นชอบจากกรม
ก่อนเข้าร่วมอบรม 

(2) เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร และสร้าง
เสริมคุณธรรมจริยธรรม  

 การส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โดยผู้อ านวยการส่วน/หัวหน้างาน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ
ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน ดังนี้ 

 (1) พัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) โดยเพ่ิมเติมแนวทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ซึ่งในแต่ละสมรรถนะให้ใช้ 3 เครื่องมือ ตามโมเดลการเรียนรู้และพัฒนา 70:20:10 ได้แก่ 

- การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (On the job training) ผ่านการมอบหมายงาน โครงการพิเศษ 
การหมุนเวียนงาน การศึกษาดูงาน โดยมีผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน า ร้อยละ 70  

- การแลกเปลี่ยนความรู้ ได้แก่ การโค้ช (Coaching) พ่ีเลี้ยง (Mentoring) การติดตามเรียนรู้จาก
ผู้บริหาร (Shadowing) ร้อยละ 20  

- การฝึกอบรม (Training) ทั้งในห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 10  
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(2) กระตุ้นให้ทีมงานเห็นความส าคัญในการพัฒนาตนเอง โดยบุคลากรจะต้องเข้าร่วมอบรมหลักสูตร    
ทั้งภายในและภายนอกตามที่กรมเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร ต่อรายต่อปี ประกอบด้วย ด้านการพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน อย่างน้อย 1 หลักสูตร และด้านเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข      
อย่างน้อย 1 หลักสูตร หรือมากกว่าตามความสนใจของบุคลากร 

โดยการพัฒนาศักยภาพฯ ดังกล่าว ให้จัดท าเป็น แผนพัฒนารายบุคคล ( Individual 
Development Plan : IDP) และจัดส่งพร้อมกับแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งสามารถเป็นหลักฐานแสดง
ความส าเร็จพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะเพ่ือประกอบการพิจารณาการบริหารทรัพยากรบุคคล      
ในเรื่องต่างๆ และเตรียมความพร้อมส าหรับเส้นทางความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน (Career Path) ต่อไป 

 ผลลัพธ์ (Outcome) จากการด าเนินงาน 
(1) ระดับรายบุคคล บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะเพ่ิมเติมจากการฝึกอบรม เตรียมความพร้อม

ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพตนเองในการท างานส าหรับต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต 
(2) ระดับหน่วยงาน (ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) บุคลากรเกิดทักษะในการท างานหลายด้าน (Multi 

Skills) ท าให้สามารถท างานทดแทนกันได้ในกรณีที่เจ้าของงานเดิมไม่อยู่หรือโอนย้ายไปที่ อ่ืน  อีกทั้งช่วยให้
ผู้อ านวยการส่วน/หัวหน้างานมีการวางแผนบริหารจัดการการท างานและถ่ายทอดประสบการณ์ได ้

(3) ระดับกรม บุคลากรมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจที่ส าคัญ สามารถส่งมอบบริการ    
แก่ประชาชนและภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาต่อยอดให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

 
-------------------------------------------------- 

 
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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