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แนวทางการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร ป 2565

(1) พัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) อยางต อเนื่ อง โดยนําสรุปผลการพัฒนาตนเอง มาวิ เคราะห
ชองวาง (Gap Analysis) และพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับความเห็นของผูอํานวยการสวน/หัวหนางาน ที่ตองการ
พัฒนาสมรรถนะของผูใตบังคับบัญชา
(2) พั ฒ นาภาวะผูนํ า ที่ ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ (Collaborative Leadership) ผ า นโปรแกรม
พี่เลี้ยง การแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรม Team Building เปนตน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและสรางความรักความผูกพัน
ตอองคกร
(3) พัฒนาทักษะเดิมและเพิ่มทักษะใหม (Reskill & Upskill) ไดแก
- พั ฒ นาบุ ค ลากรให มี ทั ก ษะรู ลึ ก และเก ง รอบด า น (T-Shape Development) และสร า ง
วัฒนธรรมนวัตกรรม เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิ บัติงานและให บริการอย างเข าใจและเขาถึงภาคธุรกิ จรวมทั้ง
พัฒนา mindset รูปแบบการใชชีวิตและการปรับตัวยืดหยุนตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
- จัดฝกอบรมในรูปแบบ Micro Learning ที่กําหนดแนวทางการเรียนรูแตละหัวขอชัดเจน ใช
ระยะเวลาในการเรียนรูแบบสั้นๆ สามารถนําไปใชในการทํางานไดทันที
- การสงบุคลากรอบรมภายนอกและนํามาเผยแพรในรูปแบบสื่อตางๆ และสงเสริมใหบุคลากร
เรียนรูดวยตนเองในรูปแบบออนไลน (e-Learning)
(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู (Learning and Development System : LMS)
ภายใตโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย โดยออกแบบเครื่องมื อทดสอบสมรรถนะและทักษะ
จัดทําหลักสูตร e-Learning และใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการการฝกอบรม
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แนวทางการพัฒนาทักษะเดิมและเพิ่มทักษะใหม (Reskill & Upskill)
ภายใต โ ครงการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถบุ ค ลากรพร อ มขั บ เคลื่ อ นองค ก รดิ จิ ทั ล ป งบประมาณ 2565
มีเปาหมายการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะรูลึกและเกงรอบดาน (T-Shape Development) และสรางวั ฒนธรรม
นวัตกรรม ทั้งตามระดับตําแหนงงานและรายกลุมงาน รายละเอียด ดังนี้
1. การดําเนินงานจัดฝกอบรมเอง การจัดทําแบบสํารวจความตองการฝกอบรม (Training Need) เพื่อ
ออกแบบหลักสูตรฝกอบรมบุคลากร ภายใตแนวคิด Powered by DBD 4Dx ประกอบดวย
(1) Digital Workplace
: ใชดิจิทัลทํางาน
(2) Delivered at Heart : บริการจากใจ
(3) Deeper Learning
: รูลึกรายกลุมงาน 4 กลุมงาน
(4) Dee tor jai
: ชีวิตดีดี ที่ DBD
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2. การสงบุคลากรเขารวมโครงการอบรมกับหนวยงานภายนอก โดยมีหลักเกณฑประกอบ การพิจารณา
ดังนี้
(1) หลักสูตรที่นําเสนอมีความเกี่ยวของกับภารกิจของกรม สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
บุคลากรใหมีทักษะรูลึกและเกงรอบดาน สรางวัฒนธรรมนวัตกรรม รวมทั้ งเสริมสรางทักษะในอนาคต (Future
Skill) และทักษะเฉพาะดานเพื่อสงเสริมการเติบโตในสายงาน
(2) หนวยงานที่นําเสนอสามารถเปนไดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานในหลักสูตรที่นําเสนอ ซึ่งเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีทั้งความรูเชิงลึก พรอมทั้งการสรางเครือขายและ
แลกเปลี่ยนมุมมองกับภาคเอกชน ทั้งจากบุคลากรของหนวยงานอื่นๆที่เขาอบรมรวมกันและสามารถตอยอดความ
ร ว มมื อในการปฏิบัติ งานกับ หนว ยงานนั้ นๆในอนาคต อาทิ ดานการอํ า นวยความสะดวกทางการคา การเปน
หนวยงานพันธมิตรในโครงการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ
(3) คาใชจายในการเขาร วมโครงการอบรม โดยพิจารณาโครงการที่ ไมเสียคาใชจายเปน
ลําดับแรก ซึ่งหากโครงการใดมีคาใชจายอาจพิจารณาประกอบกับระยะเวลาของโครงการ ประโยชนที่ไดรับในการ
พัฒนาตัวบุคคลนั้นและการพัฒนางาน ระดับตําแหนงของบุคลากร เปนตน เปนรายกรณีไป
(4) ระยะเวลาในการเขารวมโครงการอบรม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอทั้งบุคลากรที่
เขารวมอบรมและไมกระทบตอการปฏิบัติงาน ดําเนินการดังนี้
- โครงการที่ มี ร ะยะเวลาการอบรมต อ เนื่ อ ง/ไม ต อ เนื่ อ ง ไม เ กิ น 1-2 วั น จะต อ ง
ไดรับการอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหฝกอบรมไดเต็มเวลา
- โครงการที่มีระยะเวลาการอบรมตอเนื่อง/ไมตอเนื่อง 3 วันขึ้นไป จะตองไดรับการอนุญาต
จากผูบังคับบัญชาใหฝกอบรมไดเต็มเวลาและมอบหมายผูปฏิบัติงานแทนในวันที่มีการอบรมดังกลาว
(5) การติดตามประเมินผล เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแลวใหบุคลากรดําเนินการ ดังนี้
- นําองคความรูมาถายทอดภายในองคกร ผานกิจกรรม DBD Living Room เพื่อเป นการ
สงตอ/แลกเปลี่ยนองคความรู ฝกฝนทักษะการนําเสนอ โดยดําเนินการอัดคลิปการถายทอดดังกลาวและอัปโหลดขึ้น
ระบบบริหารจัดการการเรียนรู (LMS) เพื่อจัดเก็บฐานขอมูลเปนองคความรูระยะยาว
- จั ดทํารายงานสรุปเนื้อหาและสิ่งที่ไดรับจากการเขารวมอบรมเสนอกรมทราบ และ
สําเนาให กลุมพัฒนาทรัพยากรมรนุษยทราบ เพื่อดําเนินการลงประวัติการผานการฝกอบรมใน ก.พ.7 ตอไป
3. จัด ตั้ง คณะทํา งานพิจารณาหลั กสูต รพัฒนาทั ก ษะเฉพาะด าน เพื่ อศึกษา วิ เคราะห แนว
ทางการพั ฒนาทั ก ษะรู ลึ ก ตามลัก ษณะการปฏิบ ัต ิง านเฉพาะดา น ของแตล ะกลุ ม งาน จํ า นวน 5 กลุม งาน
ประกอบดวย กลุมงานบริการจดทะเบียนและขอมูลธุรกิจ กลุมงานสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ กลุมงานสรางธรร
มาภิบาลธุรกิจ กลุมงานสนับสนุน และกลุมงานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะรูลึกตามลักษณะ
การปฏิบัติงานเฉพาะดาน และสอดคลองกับ การจัดทํา หลักสูตรเรียนรูดวยตนเอง (e-Learning) ตามภารกิจ
ของกรม
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เกงรอบดาน : ความสามารถในการทํางานนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ

รูลึก : ทักษะทางเทคนิค
ชํานาญในงานเฉพาะดาน

T-Shape Model บุคลากรมีความรู ความเกง ความชํานาญ 1 ดาน เสมือนเปนแกนตั้ง
ของตัว T และสวนที่เปนบารดานกวางของตัว T ก็คือความรูรอบและสนใจสิ่งตางๆ หรือการมีทักษะเสริม เพื่อมา
ชวยตอยอดความสามารถที่มีอยู เปดความเชื่อมโยงใหไดคดิ งานอะไรใหมๆ รวมถึงการมีทักษะอื่นๆ เพื่อเอื้อตอการ
ทํางานมากยิ่งขึ้น จะชวยเติมภาพความสําเร็จใหในชีวิตการทํางานของบุคลากร รวมทั้งบุคลากรมีประสิทธิภาพสูง
สามารถเพิ่มผลผลิตโดยรวมของกรมได
(1) ทักษะรูลึก

กลุมงาน
บริการจด
ทะเบียนและ
ขอมูลธุรกิจ
กลุมงานสราง
ธรรมาภิบาล
ธุรกิจ

กลุมงาน
เทคโนโลยี
ดิจิทัล

กลุมงาน
สงเสริมและ
พัฒนาธุรกิจ

กลุมงาน
สนับสนุน
Workforce Segmentation
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(2) ทักษะเกงรอบดาน
มุงเนนการสรางทัศนคติการปรับเปลี่ยน ปรับตัวแบบอไจล (Agile Mindset) เตรียม
ความพรอมผูนําในยุคดิจิทัล พัฒนาสมรรถนะ ความรูและทักษะที่จําเปนของบุคลากรภาครัฐ เชน Thinking Skill,
Digital Literacy Skill, Leadership Skill and People Skill
Outcome ของบุคลากร T-Shaped
1. สามารถปรับตัว เปลี่ยนแปลงตัวเองใหทันโลกอยูตลอดเวลา และนําทักษะที่มีอยู เชน
ทักษะทางความคิด ความฉลาดทางอารมณ ความคิดสรางสรรค และ Design Thinking ไปเชื่อมโยงในเรื่องตางๆ
ตอยอดการทํางานของตนเองได
2. สามารถทํางานหลักไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากฝกทักษะในสาขาอื่นๆ ที่อยูใกลกับ
สาขาความชํานาญภายในกลุมงานเดียวกัน จะชวยเพิ่มความกวางของขอบเขตความรู และยังเพิ่มความลึกในสาขา
ความเชี่ยวชาญเดิมดวย
3. การเติบโตตามตําแหนงที่สูงขึ้น นอกเหนือจากตองใชทักษะความสามารถเฉพาะทาง
แลว บุคลากรตองมีความรูรอบตั วและทั กษะการบริหาร เพราะจําเปนตองอาศัยมุมมองที่หลากหลายต อ การ
ตัดสินใจในเรื่องสําคัญอยูเสมอ ดังนั้นจึงตองอาศัย T-Shape Model เปนพื้นฐาน
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การพิจารณาทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานเฉพาะดาน เพื่อจัดทําตารางทักษะการทํางาน (Skill Matrix)
คณะทํางานพิจารณาหลักสูตรพัฒนาทักษะเฉพาะดาน จํานวน 5 กลุมงาน พิจารณากําหนดทักษะเฉพาะ
ดานที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของแตละกลุมงาน (รายสํานัก/กอง และรายกลุม/สวน/ฝาย) ซึ่งกลุมพัฒนาทรัพยากร
บุคคล จะนําขอมูลดังกลาวไปประมวลผลจัดหมวดหมูชุดองคความรู จัดทํา Skill Test การจัดทําเสนทางการเรียนรู
สําหรับการปฏิบัติงานในแตละระดับ การพัฒนาทักษะเพื่อความกาวหนาในสายอาชีพ และสรางเครือข ายในการ
ทํางาน ในกรณีลักษณะงานเดียวกันหรือเชื่อมโยงกัน เปนตน
(1) เปาหมายในการจัดทําตารางทักษะการทํางาน (Skill Matrix)
- เพื่อเปนขอมูลสําหรับการจัดสรรคนทํางานในหนาที่งานตางๆ
- การมอบหมายหรือกําหนดหนาที่รับผิดชอบ
- การเชื่อมโยง Skill Matrix ไปสูการจัดทําหัวขอการสอนงานแบบ OJT
- การจัดทํา Skill Assessment และออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามสายงาน
(2) แนวทางการพิจารณาทักษะเฉพาะดาน
- แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

- แผนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของกรม พ.ศ. 2563-2565

