คํานํา
สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะสวนราชการที่มีภารกิจหลักดาน
การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 – 2559
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพ มีเปาหมายหลัก คือ พัฒนา
บุคลากรของกรุงเทพมหานครใหสามารถปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพใหพรอมรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในป พ.ศ. 2558 โดยกรุงเทพมหานครมีระบบการพัฒนา
บุคลากรตามสมรรถนะวิชาชีพ ครบทุกสายวิชาชีพ ในป พ.ศ. 2559 เพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยให
องคกรสามารถกําหนดทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรแตละสายอาชีพ อันเปนการวางรากฐานระบบ
การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ใหมีความเขมแข็ง สามารถเพิ่มศักยภาพใหบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่องคกรและผูรับบริการคาดหวัง
สวนจัดการฝกอบรม สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ไดจัดทําคูมือฉบับนี้
โดยรวบรวมเนื้อหา ความรูจากการบรรยาย การระดมความคิดเห็น การประชุมกลุม และการฝกปฏิบัติ
ในการฝกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเสนทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งดําเนินการทั้งหมด 12 สายงาน ไดแก สายงานวิเทศสัมพันธ ตําแหนง
นักวิเทศสัมพันธ สายงานปฏิบัติงานจัดเก็บรายได ตํา แหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได สายงานชวยงานปกครอง ตําแหนงพนักงานปกครอง สายงานชวยงานเทศกิจ ตําแหนงพนักงานเทศกิจ สายงานวิชาการพัสดุ
ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ สายงานปฏิบัติงานพัสดุ ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ สายงานปฏิบัติงานธุรการ ตําแหนง
เจาพนักงานธุรการ สายงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี สายงาน
ระบบงานคอมพิวเตอร ตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร สายงานวิชาการสถิติ ตําแหนงนักวิชาการสถิติ
และสายงานปฏิบัติงานสถิติ ตําแหนงเจาพนักงานสถิติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพใหขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญทราบความรูและทักษะที่จําเปนตอ
การปฏิบัติงานในแตละระดับตามสายอาชีพ
ในโอกาสนี้ ผูจัดทําขอขอบคุณผูเขารวมการสัมมนาที่ใหความรวมมืออยางดียิ่งในการ
เขารวมโครงการจนไดผลการสัมมนาเพื่อนํามาจัดทําคูมือ คณะวิทยากรและผูชวยวิทยากรประจํากลุม
ผูบริหารหนวยงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทาน หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนในการพัฒนา
บุคลากรตามแนวทางการจัดทําเสนทางการฝกอบรมในตําแหนงตางๆ ตอไป
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1. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสมรรถนะ (Competency Concept)
1.1 ความเปนมาและความหมายของหลักสมรรถนะ
1.2 การนําหลักสมรรถนะไปใชในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
1.3 สมรรถนะในระบบราชการของกรุงเทพมหานคร
2. แนวคิดเรื่องการบริหารอาชีพ (Career Management)
2.1 Career Planning
2.2 Succession Planning
3. เสนทางการฝกอบรม (Training Road Map)
3.1 ความสําคัญของเสนทางการฝกอบรม
3.2 ความหมายของเสนทางการฝกอบรม
3.3 ความจําเปนในการจัดทําเสนทางการฝกอบรม
3.4 วัตถุประสงคของการจัดทําเสนทางการฝกอบรม
3.5 ผูรับผิดชอบในการจัดทําเสนทางการฝกอบรม
3.6 สวนประกอบที่สําคัญ
4. แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
4.1 ความแตกตางระหวาง TRM กับ IDP
4.2 คุณลักษณะของ IDP
4.3 ขั้นตอนการจัดทํา IDP
TRM สายงานชวยงานปกครอง ตําแหนงพนักงานปกครอง
1. สมรรถนะที่จําเปนในสายงานชวยงานปกครอง ตําแหนงพนักงานปกครอง
1.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency)
1.2 มาตรฐานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
1.3 สมรรถนะประจํากลุม งาน (Functional Competency)
2. การจัดทําเสนทางการพัฒนาตามสายงานชวยงานปกครอง ตําแหนงพนักงานปกครอง
2.1 การหาสมรรถนะประจํากลุมงาน/สายงาน (Functional Competency : FC)
2.1.1 การระบุหนาที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Result Area : KRA)
2.1.2 การกําหนดสมรรถนะที่ทําใหเกิดผลสําเร็จของงาน
2.2 การกําหนดวิธีการพัฒนาและหลักสูตร/เรื่อง/หัวขอตามสมรรถนะ
2.3 การกําหนดเสนทางการพัฒนาตามสายงานชวยงานปกครอง ตําแหนงพนักงานปกครอง
2.4 การพัฒนาสมรรถนะตามสายอาชีพ สายงานชวยงานปกครอง ตําแหนงพนักงานปกครอง
2.5 การพัฒนาสมรรถนะตามสายอาชีพ (ประเมินความจําเปนหลักสูตรฝกอบรม : Training)
สายงานชวยงานปกครอง ตําแหนงพนักงานปกครอง
รายชื่อผูเขารวมโครงการสัมมนาฯ
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แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถทรัพยากรมนุษย
1. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสมรรถนะ (Competency Concept)
1.1 ความเปนมาและความหมายของหลักสมรรถนะ
David C McClelland ศาสตราจารยดานจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัย Harvard ไดแสดงความ
คิดเห็นในบทความเรื่อง Testing For Competency Rather than for Intelligence วาการทดสอบความ
ถนัด การทดสอบความรูในงานหรือผลการเรียน ไมใชสิ่งที่บอกไดถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือ
ความสําเร็จตางๆ ในชีวิต คนฉลาดทุกคนอาจไมไดมีผลปฏิบัติงานดีเดนเหมือนกันทั้งหมด สิ่งที่แสดงใหเห็น
ชัดเจนระหวางผูที่ฉลาดและมีผลการปฏิบัติงานดี กับผูที่ฉลาดแตมีผลการปฏิบัติงานปานกลางก็คือสมรรถนะ
นั่นเอง
David C McClelland ไดเปรียบเทียบสมรรถนะที่มีอยูในตัวคนวา เปรียบเสมือนกับภูเขาน้ําแข็ง กลาวคือ สวนที่อยูเหนือน้ําซึ่งเปนสวนนอยของภูเขาน้ําแข็งเปนสิ่งที่สามารถมองเห็นได สัมผัสได ซึ่งก็
เหมือนกับความรูและทักษะของคนที่แสดงออกใหเห็นไดงาย ขณะเดียวกัน สวนใหญของภูเขาน้ําแข็งจะอยูใต
ผิวน้ํา ซึ่งเปรียบเสมือนกับสิ่งที่ฝงอยูในตัวคนที่ไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน เหมือนความรูและทักษะดังที่
กลาวขางตน สิ่งที่อยูในสวนลึกนี้ ไดแก แรงผลักดัน (Motives) อุปนิสัย (Traits) ภาพลักษณภายใน (Self
Image) ฯลฯ ซึ่งเปนตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมมนุษยใหแสดงออกในรูปแบบตางๆ เชน เปนคนขยันขันแข็ง
เปนคนเฉื่อยชา เปนคนซื่อสัตย ฯลฯ เปนตน และ “สมบัติ” ดังกลาวของคนนี้ เปนปจจัยสําคัญตอ
ความสําเร็จในการทํางานของเขา
แนวคิดขางตน
David C McClelland เรียกวา ตัวแบบภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model)
ดังรูปที่แสดงไวนี้

-2ตัวแบบภูเขาน้ําแข็งนี้ไดถูกนํามาใชเปนตัวแบบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของคน ซึ่งประกอบดวย
3
ดานหลัก คือ ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) สมบัติของคน (Attribute) และสมรรถนะทั้ง 3 ดานนี้
ก็ไดรับการพัฒนามาเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาความสามารถของคนในปจจุบัน

Human Competencies
Knowledge

Skill

รู

ทําได
Attribute
เปน

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดกําหนดคํานิยามของสมรรถนะวาเปน
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทําใหบุคคล
สามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่นๆ ในองคกรกลาวคือ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดๆ
ออกมาได ตองมีองคประกอบทั้งความรู ทักษะ ความสามารถ
และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย ดังนั้นเมื่อ
องคกรไดกําหนดสมรรถนะเปนกลุมพฤติกรรมที่เชื่อวาสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติ เมื่อผูปฏิบัติมีพฤติกรรม
ตามที่กําหนดแลวจะสงผลใหเกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของ องคกรไดดังภาพ
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของบุคคล สมรรถนะ และผลงาน

-3จากภาพ แสดงถึงความสัมพันธระหวางความแตกตางระหวางบุคคลที่แสดงในรูปภูเขาน้ําแข็งกับ
สมรรถนะและผลงาน แสดงใหเห็นวา ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลสงผลให
บุคคลมีสมรรถนะหรือพฤติกรรมในการทํางาน สัมพันธกับการปฏิบัติงานและผลงานที่ได
1.2 การนําหลักสมรรถนะไปใชในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล


การคัดเลือก (Recruitment)

วิธีการคัดเลือกขาราชการที่ใชโดยทั่วไป คือ การสอบ ซึ่งกําหนดใหมีทั้งการวัดความรู
ความสามารถทั่วไป ความรูเฉพาะตําแหนง และการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยในการวัดความรู
ความสามารถทั่วไป จะเปนการประเมินความสามารถของบุคคลในการเรียนรูสิ่งใหมๆ ขณะที่การวัดความรู
เฉพาะตําแหนงเปนการประเมินวาบุคคลมีความรูที่จําเปนในตําแหนงงานนั้นๆ หรือไม ซึ่งการวัดประเมินทั้ง 2
ดานนี้ ถือวามีความสําคัญตอการทํางานมาก อยางไรก็ตาม ปจจุบันไดใหความสําคัญในการประเมินความ
เหมาะสมกับตําแหนงมากขึ้น ซึ่งอาจนําระบบสมรรถนะหรือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมมาเปนกรอบในการ
ประเมินเพื่อใหเห็นพฤติกรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
 การพัฒนา (Development)

การพัฒนาบุคลากรในอดีต เนนการใหความรูและทักษะ ซึ่งเปนการพัฒนาที่ตองนําความรู
และทักษะนั้นไปประยุกตตามความสามารถของบุคคล แตในความเปนจริงพฤติกรรมในการทํางานเปนสิ่ง
สําคัญมาก ผูทําหนาที่ดานพัฒนาบุคลากรจึงตองหาหนทางในการพัฒนาขาราชการใหมีพฤติกรรมที่เอื้อตอการ
ปฏิบัติงานตามที่องคกรกําหนด หรือเรียกวา การฝกอบรมพัฒนาแบบอิงสมรรถนะซึ่งตองใชขอมูลและ
เครื่องมือที่จําเปน คือ
1. สมรรถนะที่กําหนดขึ้นเพื่อกําหนดกรอบหรือหลักสูตรวิชาการอบรม
2. เทคนิควิธีการในการหาขอมูลวาบุคลากรมีสมรรถนะอยูในระดับใด และมีผูใดที่
จําเปนตองพัฒนาสมรรถนะใดบาง อาจเรียกวาเปนวิธีหา Training Need วิธีหนึ่งก็ได
3. การสรางหลักสูตรฝกอบรม หรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ ที่ชวยใหบุคลากรมีความรู ทักษะ
และพฤติกรรมตามที่กําหนด
4. การติดตามประเมินผลดวยวิธีตาง ๆ เพื่อยืนยันถึงการพัฒนาที่เกิดขึ้น หรือกําหนดแนว
ทางแกไขตาง ๆ
 การบริหารผลงาน (Performance Management)

การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มจากกระบวนการคัดเลือก ซึ่งจะทําใหไดบุคลากรที่มี
คุณภาพ แตเมื่อเขามาปฏิบัติงานแลว หากองคกรขาดการบริหารที่ดี ในเรื่องการรักษาและการใชประโยชน
อยางเหมาะสม หนวยงานก็ไมอาจรักษาบุคลากรไวไดหรือรักษาไวไดแตใชประโยชนไดไมเต็มที่ ดังนั้น
จึงนําเครื่องมือทางการบริหาร คือการบริหารผลงาน โดยใชระบบสมรรถนะมาใช เพื่อสรางความเชื่อมโยง
และความชัดเจนใหกับเปาหมายขององคกรและบุคลากรใหมุงไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีกระบวนการ ดังนี้

-41. การมอบหมายงานและกําหนดตัวชี้วัดผลงาน
2. การติดตามผลงาน
3. การพัฒนาความสามารถของบุคลากร
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. การใหคาตอบแทน หรือรางวัลผลการปฏิบัติงานที่ดี
จะเห็นไดวาหากมีระบบสมรรถนะที่ชัดเจน กระบวนการบริหารผลงานดังกลาว ก็สามารถ
บริหารไดดีทั้งความสามารถของบุคลากรและผลงานที่เกิดขึ้น
1.3 สมรรถนะในระบบราชการของกรุงเทพมหานคร
 สมรรถนะหลัก (Core Competency) กําหนดขึ้นเพื่อใหเกิดคุณลักษณะรวมของ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร โดยการหลอหลอมคานิยม และพฤติกรรมที่พึงประสงค
 สมรรถนะผูบ
 ริหาร (Management Competency) ไดแก การมองภาพรวมเชิงกลยุทธ
สภาวะผูนํา การบริหารเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ การวางแผนเชิงรุกอยางสรางสรรค ศักยภาพในการผลักดันใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีตอประชาชน การใหอํานาจแกผูอื่น
 สมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional Competency) เปนสมรรถนะเฉพาะที่กําหนด
ขึ้นสําหรับกลุมงานเพื่อสนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และเปนการ
สงเสริม พัฒนาใหขาราชการปฏิบัติงานตามหนาที่รับผิดชอบไดดียิ่งขึ้น
ในการกําหนดสมรรถนะประจํากลุมงานจะตองมีความเกี่ยวของกับการจัดกลุมงาน
(Job Family) ในระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนใหม เพื่อใหสอดคลองกับหลักสมรรถนะและสามารถ
นําไปใชในการบริหารงานบุคคลได การจัดกลุมงานของขาราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ไดมีการเก็บ
รวบรวมขอมูล เพื่อวิเคราะหหนาที่หลักของตําแหนงตาง ๆ แลวจัดตําแหนงรวมกันเปนกลุมงาน (Job Family)
เพื่อกําหนดเปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม หรือสมรรถนะประจํากลุมงานและนําคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมนั้น
มาใชประโยชนในการบริหารงานบุคคล
กลุมงานของขาราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร แบงเปน 34 กลุมงาน ดังนี้
1. กลุมงานสนับสนุนทั่วไป
2. กลุมงานสถิติ
3. กลุมงานคอมพิวเตอร
4. กลุมงานนิติการ
5. กลุมงานบุคคล
6. กลุมงานปกครองและทะเบียน
7. กลุมงานเทศกิจ
8. กลุมงานวิเคราะหนโยบายและแผน
9. กลุมงานวิเทศสัมพันธ
10. กลุมงานสิ่งแวดลอม
11. กลุมงานการทองเที่ยว
12. กลุมงานการเงินและบัญชี
13. กลุมงานเศรษฐกิจและการพาณิชย
14. กลุมงานประชาสัมพันธ

-515. กลุมงานโสตทัศนศึกษา
16. กลุมงานสถาปตยกรรม
17. กลุมงานเกษตรกรรม
18. กลุมงานวิทยาศาสตร
19. กลุมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
20. กลุมงานบริการทางการแพทย
21. กลุมงานเภสัชกรรม
22. กลุมงานจิตวิทยา
23. กลุมงานสังคมสงเคราะห
24. กลุมงานการพยาบาล
25. กลุมงานการบําบัดและฟนฟูสุขภาพประชาชน
26. กลุมงานสัตวแพทย
27. กลุมงานวิทยาศาสตรการแพทย
28. กลุมงานสาธารณสุข
29. กลุมงานการศึกษา
30. กลุมงานวิศวกรรม
31. กลุมงานผังเมือง
32. กลุมงานศิลป สังคม และวัฒนธรรม
33. กลุมงานชางเทคนิค
34. กลุมงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
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2. แนวคิดเรื่องการบริหารอาชีพ (Career Management)
CM

(Career Management)

SP

CP

(Succession Planning)

(Career Planning)

(Career Path)

(Career T&D)

(Ind. Career Plans)

การบริหารอาชีพ เปนระบบหรือกระบวนการที่องคกรจัดเตรียมและดําเนินการเพื่อรักษา (Retain)
พัฒนา (Develop) และบริหารคนใหเกิดประโยชนสูงสุด (Utilize) บางครั้งเราอาจเรียก Career Management
(CM) วา Career & Succession Planning หรือ Career Development การบริหารอาชีพประกอบดวย
Career Planning และ Succession Planning โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 Career Planning เปนวิธีการพัฒนาคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารโดยมุงใหมี
สมรรถนะสูงขึ้น ตามความจําเปนสําหรับตําแหนงงานนั้น ๆ (สําหรับกรุงเทพมหานคร Career Planning
ควรเปนหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารบุคคล คือ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร และกองการเจาหนาที่) ประกอบดวย
2.1.1 Career Path คือ แผนผังแสดงลําดับความกาวหนาของตําแหนงในองคกร
ซึ่งพนักงานสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนความกาวหนาของตนเอง พนักงานสามารถรับรูไดวาตนเอง
สามารถเลื่อนตําแหนง (Promote) ไปยังตําแหนงใดไดบาง หรือสามารถโอนยาย(Transfer) หรือสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน (Rotate) ไปยังหนวยงานหรือตําแหนงงานใดไดบาง
ลักษณะของ Career Path สามารถทําได 2 ลักษณะ คือ
(1) ลักษณะที่แสดงเปนกลุมตําแหนงงาน ใชกับระดับเจาหนาที่ เชน กลุมตําแหนง
เจาหนาที่ฝกอบรม ฯลฯ องคกรสวนใหญมักนิยมใชแบบนี้
(2) ลักษณะที่แสดงเปนรายตําแหนง ใชกับระดับบริหาร มักไมเปนที่นิยม เพราะตํในาแหนง
องคกรมีการเปลี่ยนแปลงบอย เชน มีการปรับผังโครงสรางองคกร ฯลฯ ทําใหไมสามารถปรับขอมูลไดทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
ระบบของ
Career Path แบงเปน
(1) ระบบเดี่ยว (
Single) สวนมากใชทั่วไปทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มักใช
เฉพาะตําแหนงระดับบริหาร
(2) ระบบคู (Dual) หรือ Y type career คือ ในชวงตนของชีวิตการทํางานจะเจริญเติบโต
ในหนาที่ตามลําดับ เชน ระดับ 3 เติบโตถึง ระดับ 6 หลังจากนั้นก็จะแยกการเติบโตกาวหนาตามสายอาชีพ
เนื่องจากมีสมรรถนะ (Competency) ตางกัน ระบบนี้เหมาะกับตําแหนงงานที่ตองอาศัยทักษะและความ

-7ชํานาญพิเศษ หรือเปนตําแหนงที่มีอัตราการลาออกสูง ซึ่งองคกรตองการรักษาตําแหนงนี้ไว เชน วิศวกร
นักวิชาการ อาจารย นักวิจัย เปนตน องคกรจึงกําหนดทางเลือกใหบุคลากรเหลานี้สามารถเติบโตในสายงาน
ที่
ตองอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดาน (Technical) หรือสายงานดานบริหารก็ได คือสามารถเติบโตขาม
สายได มีศักดิ์และสิทธิ์เทาเทียมกันในเรื่องตาง ๆ เชน เงินเดือน ความเติบโตกาวหนา สวัสดิการ ผลประโยชน
ตอบแทนอื่น ๆ เปนตน ตัวอยางการใชระบบนี้ในภาคเอกชน เชน ในบริษัทยา มีผูที่ดํารงตําแหนงนักวิจัย
บางคนไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงมาก เทียบเทากับระดับผูบริหารขององคกร เพราะนักวิจัยสามารถคิดคนตัว
ยาใหมได ทําใหองคกรไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นในระยะยาว เปนตน
(3)
ระบบผสม (Multiple) เปนสวนผสมของระบบเดี่ยวและระบบคูซึ่งองคกรจะพิจารณา
ความเหมาะสมวาจะใชระบบใด
สวนประกอบของ Career Path ประกอบดวย
(1)
การโยกยายเพื่อเพิ่มเติมประสบการณ ทั้งในสายงานเดิม (ทางลึก) และนอกสายงาน (ทางกวาง)
(2) ระยะเวลาการเรียนรูเพื่อขึ้นสูระดับใหม (
Learning Curve) คือ การเรียนรูในงานหนึ่งๆ
ในระยะเวลาหนึ่งจึงจะเลื่อนระดับได เชน ระบบราชการตองดํารงตําแหนงระดับ 4 ระยะเวลา 2 ป จึงจะได
รับเลื่อนใหดํารงตําแหนงระดับ 5 คือ มีประสบการณถึงขั้นต่ําที่กําหนด
(3) การวัดผลงานและศักยภาพ หรือ สมรรถนะ
(4) การวางแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP )
ขอ 1 – 3 เปนเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคล (
HRM) สวนขอ 4 เปนเรื่องของการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (HRD) สิ่งที่จําเปนใน Career Path คือ การพัฒนาโดยใชสมรรถนะ C( ompetency) เปนตัวนํา
Career Path ไมใชเรื่องอัตโนมัติ แตเมื่ออายุงานหรือเงินเดือนตรงตามเกณฑที่กําหนด จะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน Career Path จึงเปนเรื่องของกระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่อง หลายหนวยงานโดยเฉพาะ
ภาคเอกชนเรียก Career Path วา Career Opportunity หมายถึงโอกาสทางการเติบโต
2.1.2 Individual Career Plan เปนแผนความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานของพนักงาน
แตละคน (ควรเปนงานของกองการเจาหนาที่โดยกําหนดหลักเกณฑรวมกับสถาบันฯ เพราะเปนเรื่องของการ
เจริญเติบโตกาวหนาในงานและการพัฒนาบุคคล)
2.1.3 Career Training & Development เปนงานที่หนวยงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR)
หรือสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครดําเนินการอยู โดยเปนสวนสนับสนุน Career Path และ
Individual Career Plans
กลาวโดยสรุป Career management (CM) เปนภาพใหญที่มีความเกี่ยวของกับการจัดเสนทาง
การฝกอบรม (Training Road Map : TRM)
2.2 Succession Planning เปนการวางแผนทดแทนตําแหนงงานเพื่อมุงพัฒนาศักยภาพและ
เตรียมความพรอมใหพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพสูง (ควรเปนหนาที่ของสํานักงาน ก.ก. โดยมี
กองการเจาหนาที่ เปนผูนําไปปฏิบัติใหเกิดผล)
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3. เสนทางการฝกอบรม (Training Road Map : TRM)
3.1 ความสําคัญของเสนทางการฝกอบรม
ดวยรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม
องคกรจึงจําเปนตองมี
นโยบาย แผนงาน โครงการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเปนการพัฒนาขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมี
ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการบรรลุภารกิจและเปาหมายขององคกร การพัฒนาบุคลากรจึงเปน
เรื่องสําคัญที่ตองทําอยางตอเนื่อง แมวาบุคลากรสวนใหญมีความรู ทักษะที่ผานกระบวนการคัดสรรมาแลว
แตในการปฏิบัติงานจะตองพัฒนาเสริมสรางความรู ทักษะและพฤติกรรมที่พึงประสงค เพื่อใหสอดคลองกับ
หลักสมรรถนะที่กําหนดขึ้น
เสนทางการฝกอบรมเปนเครื่องมือการบริหารจัดการดานการพัฒนาบุคลากรที่สําคัญ
หาก
องคกรใดขาดการวางแผนการพัฒนาบุคลากร จะไมสามารถหาคําตอบไดวาบุคลากรที่มีอยูตองพัฒนา
องคความรู
และพฤติกรรมใด เมื่อใด และดวยเหตุผลใด การทําTRM จึงเปนการกําหนดเสนทางในการพัฒนาบุคลากรอยางมี
แบบแผน เพื่อนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรตามที่ตั้งเปาหมายไว
3.2 ความหมายของเสนทางการฝกอบรม
หมายถึง แนวทางการพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการตาง ๆ ที่กําหนด ไวอยางเปนระบบแบบแผน
โดยระบุวาบุคลากรในแตละตําแหนง หรือกลุมงานจะตองไดรับการพัฒนาและฝกอบรมเรื่องใดบาง ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด TRM จึงเปรียบเสมือนแผนที่ในการเดินทางที่จะบอกวาการปฏิบัติงานในแตละกลุมงานหรือ
สายอาชีพ บุคลากรตองพัฒนาความรูความสามารถอะไร และเมื่อระยะเวลาผานไปตองพัฒนาอะไรเพิ่มเติม
ซึ่งแตละคนจะมีระยะเวลาและรูปแบบการพัฒนาที่ตางกัน ซึ่งเกิดจากสมรรถนะที่แตละคนมีไมเทากันนั่นเอง
การจัดทํา
TRM นี้ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามเวลา และสถานการณที่กําหนด เชน เมื่อ
องคกร มีการ เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร คานิยมและวัฒนธรรมขององคกร ภารกิจ
บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานของหนวยงานหรือองคกร
3.3

ความจําเปนในการจัดทําเสนทางการฝกอบรม

3.3.1 บุคลากรมีความหลากหลาย เปนเหตุผลที่เชื่อวาไมมีองคกรใดที่สามารถหาบุคลากรที่
มีความรู ความสามารถพรอมทุกดานเหมือน ๆ กัน โดยสามารถปฏิบัติงานไดเหมือนกัน ซึ่งในความเปนจริง
บุคลากรที่แตละองคกรคัดสรรมา จําเปนตองเรียนรูสิ่งใหม ๆ อีกมากมาย แมจะมีประสบการ
ณในการทํางานแต
รายละเอียด ในการปฏิบัติงานยอมมีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จึงจําเปนตองพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
3.3.2 ลักษณะงานและวิชาชีพแตกตางกัน บุคลากรในองคกรยอมมีโอกาสในการสับเปลี่ยน
ตําแหนงหรือภารกิจตาง ๆ ขอบเขตหนาที่รับผิดชอบของแตละงานก็แตกตางกัน ความรูและประสบการณ
เดิม
ก็ไมอาจเทียบเคียงกับงานที่หลากหลายได และที่สําคัญสมรรถนะของแตละตําแหนงที่กําหนดขึ้นก็ไมเหมือนกัน
การเรียนรูและพัฒนาจึงตองใชองคความรูที่แตกตางกัน โดยตองพัฒนาอยางมีแบบแผนและเปนขั้นตอน

-93.3.3 การฝกอบรม พัฒนาและการเรียนรูตางๆ มีขอจํากัด เพราะองคกรไมสามารถ
จัดการฝกอบรมพัฒนาตางๆ ใหกับทุกคนไดในเวลาเดียวกัน และบุคลากรทุกคนก็ไมอาจเรียนรูเรื่องที่จําเปนได
ในเวลาเดียวกัน จึงจําเปนตองกําหนดเสนทางและระยะเวลาในการฝกอบรมใหเปนระบบ
3.3.4 บุคลากรตองการความกาวหนา เปนเหตุผลที่จําเปนอีกประการหนึ่ง คือ ความ
ตองการความกาวหนาในวิชาชีพที่ตองใชความรู ความสามารถเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและกาวไปสู
การเลื่อนระดับหรือปรับตําแหนงใหสูงขึ้น
3.4 วัตถุประสงคของการจัดทําเสนทางการฝกอบรม
3.4.1 เพื่อสรางความสามารถของบุคลากรใหสอดคลองกับทิศทางขององคกร โดยทิศทาง
ขององคกร จะประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายตาง ๆ ที่กําหนดขึ้นเพื่อใหองคกรสามารถปฏิบัติ
ภารกิจตางๆ ไดตามวัตถุประสงค แตทั้งนี้ตองอาศัยทักษะ ความรู ความสามารถของผูปฏิบัติงานในดานตางๆ ซึ่ง
ตองมีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรใหสอดคลองกับภารกิจขององคกรดวย
3.4.2 เพื่อใหบุคลากรทราบถึงกําหนดระยะเวลาในการพัฒนาตนเองในขณะที่ดํารงตําแหนง
ตาง ๆ หรือเรียกวาเปนแผนที่เดินทางในการพัฒนาความรูความสามารถ ซึ่งเปนการพัฒนาตามความคาดหวัง
ขององคกร
3.4.3 เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ( Self Learning ) อยางหลากหลาย ซึ่ง
ไมใชเพียงการฝกอบรมพัฒนาเพียงอยางเดียว แตหมายรวมถึงบุคลากรจะตองรูถึงความจําเปนของตนเองใน
การพัฒนาองคความรูและทักษะตางๆ ใหเหมาะสมตอการปฏิบัติงานดวย
3.5 ผูรับผิดชอบในการจัดทําเสนทางการฝกอบรม
ในหลายองคกรมีความสับสนในภารกิจการจัดทําเสนทางการฝกอบรม วาเปนความ
รับผิดชอบหลักของฝายใด แทจริงแลวในองคกรตองวางแผนการจัดทําเสนทางการฝกอบรมรวมกัน ดังนี้
3.5.1 หัวหนาหนวยงาน
เปนผูที่มีบทบาทสําคัญโดยใหการสนับสนุน รวมเปนคณะทํางาน
พิจารณากําหนดเสนทางการฝกอบรมและกําหนดแผนกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน หัวหนา หนวยงาน ตองระบุความตองการผลลัพธของงาน และสมรรถนะที่จําเปนในการทํางานเพื่อใหบุคลากรรับทราบ
แนวทางในการปฏิบัติงาน สวนผูบังคับบัญชาในระดับตาง ๆ ก็ตองทําหนาที่ในการรวมพิจารณากําหนดหัวขอ
การฝกอบรม วิธีการพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง ตามเสนทางการฝกอบรมของแตละตําแหนงงาน และ
วางแผนกําหนดระยะเวลาในการจัดทํา TRM ทั้งนี้ เพื่อใหมีมาตรฐานเดียวกัน และสอดคลองกัน
3.5.2 หนวยงานบริหารงานบุคคล
ทั้งฝายการเจาหนาที่ (HRM) และฝายฝกอบรม (HRD)
ตองมีบทบาทในการเปนผูชี้แนะกระบวนการจัดทํา TRM ตองใหความรู ประสานงานในการจัดทําหรือ
ทบทวน TRM ใหทุกหนวยงานตองสื่อสาร ประชาสัมพันธใหขอมูลดานระบบสมรรถนะ ตลอดจนเสนอแนะ
หลักสูตรการฝกอบรม และวิธีการพัฒนาที่เปนมาตรฐานเหมาะสม สอดคลองกับตําแหนงตามสายงาน
3.5.3 พนักงาน/ขาราชการ ตองมีสวนรวมในการระบุหนาที่งานหลัก สมรรถนะที่ตองการ
เรื่องที่ตองฝกอบรมและพัฒนา ตลอดจนใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการดําเนินการ
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สนับสนุนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ โดยจะตอมีงการชี้แจง สื่อสาร ประชาสัมพันธใหทั่วถึง เพื่อให
เขาใจถึงเปาหมายและประโยชนที่ทุกคนจะไดรับ
3.6 สวนประกอบที่สําคัญ
3.6.1 การฝกอบรม พัฒนาเพื่อใหมีความรูและทักษะในงานTechnical
(
Training) เปน
สวนประกอบ ที่บอกไดวาผูที่จะเขามาดํารงตําแหนงนี้ ตองไดรับการพัฒนาฝกอบรมหัวขออะไรบาง เปนการ
อบรม ภาคบังคับเพื่อใหมีความรูและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
3.6.2 การฝกอบรม พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน (Job Enhancement
Training) เปนสวนประกอบที่บอกวา ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ควรมีความสามารถอื่นใดอีกบาง
นอกเหนือจากความรู และทักษะในงาน ซึ่งจะสามารถนําไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานได
3.6.3 การฝกอบรม พัฒนาเพื่อรองรับความกาวหนาในอาชีพ Career
(
Development)
เปนสวนหนึ่งที่บอกวาผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ควรมีความสามารถอะไรบาง กอนจะเติบโตขึ้นไปในสายอาชีพ
หรือการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น รวมทั้งการโยกยาย เปลี่ยนสายงาน ซึ่งจะชวยเตรียมความพรอมรองรับ
ความกาวหนาในอาชีพ

4. แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

เสนทางฝกอบรม (TRM) ตามที่อธิบายในหัวขอที่แลวเปนเครื่องมือที่จะใชสรางเกณฑมาตรฐานในการ
พัฒนาสายอาชีพ ซึ่งหลักสูตรใน TRM สวนใหญก็จะเปนหลักสูตรมาตรฐาน สวน IDP ก็เปนเครื่องมืออีกอยาง
หนึ่งที่นํามาใชประกอบกับ TRM โดยลงลึกถึงความจําเปนสวนตัวบุคคลเปนคนๆ ไปวาจะตองมีการพัฒนา
การฝกอบรมอะไรและอยางไร
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) จึงหมายถึง แผนที่กําหนดทิศทาง
พัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคลในชวงเวลาหนึ่งๆ ใหมีสมรรถนะที่จะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจไดสําเร็จ
และเปนไปตามเปาหมายในสายอาชีพของบุคลากรผูนั้น บางครั้งเราอาจเรียกแผนพัฒนารายบุคคลในชื่อที่
แตกตางกันไป เชน IDP (Individual Development Plan) , EDP (Employee Development Plan) หรือ
PDP (Personal Development Plan / Performance Development Plan) แตสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึง
ในการทํา IDP คือ IDP นั้นตองเชื่อมโยงกับเปาหมายขององคกรหรือหนวยงาน
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TRM
1. คืออะไร?
เปนเครื่องมือหลักในการพัฒนาความสามารถของ
คน
2. ขอบเขต
เปนมาตรฐานความสามารถของกลุมอาชีพ หรือ
กลุมตําแหนง หรือรายตําแหนง ตั้งแตเริ่มเขาสูสายอาชีพจนสิ้นสุด (ความเขมขนของมาตรฐาน
ความสามารถที่กําหนดใน TRM ขึ้นอยูกับความ
จําเปนของสายอาชีพนั้นๆ)

IDP
เปนเครื่องมือยอยที่ใชในการพัฒนาความสามารถ
ของคนโดยมี TRM เปนกรอบ
เปนความจําเปนเฉพาะ (customized needs)
ของตัวบุคคล ซึ่งแตกตางกันเพื่อแกไขจุดออน และ/
หรือเสริมสรางจุดแข็งภายในระยะเวลาสั้นๆ เชน
6 เดือน หรือ 1 ป (จุดออนหรือจุดแข็งดังกลาวควร
ตองสอดคลองกับมาตรฐานใน TRM และความจําเปน
ของงานในแตละชวงเวลา)

3. หลักสูตร / หัวเรื่อง
สวนใหญเนนการฝกอบรมความรูและทักษะใน
ตามความจําเปนของแตละบุคคล ซึ่งอาจเปนเรื่อง
สายอาชีพ มีเรื่องการพัฒนาบางเทาที่จําเปน
การฝกอบรม หรือเปนการพัฒนาก็ได
4. การปฏิบัติ
ขาราชการ / พนักงาน เขารับการฝกอบรมความรู
ขาราชการ/พนักงาน จะตองประเมินตนเองวายัง
และทักษะตามที่หนวยงานจัดใหหรือไปฝกอบรมกับ ขาดอะไร และวางแผนพัฒนาตนเองดวยวิธีการตางๆ
สถาบันภายนอก
ไมใชเฉพาะการฝกอบรมเทานั้น ทั้งนี้โดยการปรึกษา
หารือกับผูบังคับบัญชา
คุณลักษณะของ IDP
การจัดทํา
IDP มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการแกไขจุดออน (Weakness) และ/หรือเสริมสรางจุดแข็ง
(Strength) ของขาราชการ/พนักงานในองคกร ซึ่งในการจัดทํา IDP นั้นจะมีลักษณะดังนี้
1. IDP เปนกระบวนการที่เนนระบบการสื่อสารแบบสองทาง (Two Ways Communications)
ระหวางผูบังคับบัญชา/หัวหนา กับ ขาราชการ/พนักงาน ในเรื่องของความคาดหวังในงานของทั้ง 2 ฝาย
การพัฒนาสายอาชีพ (Career Management) ที่ผูบังคับบัญชาวางไวใหสําหรับบุคลากรแตละคน รวมทั้ง
เปนกระบวนการที่ผูบังคับบัญชาจะตองมีการติดตามผล (Monitoring) และใหขอมูลปอนกลับ (Feedback)
แกบุคลากรเปนระยะอยางตอเนื่องตลอดทั้งป
2. IDP เปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงความตองการของบุคลากรรายบุคคลใหตอบรับหรือสนองตอบ
ตอความตองการในระดับองคกร และเปนแนวทางในการวางแผนอาชีพ (Career Planning) ของบุคลากรอัน
นําไปสูการทํางานที่บรรลุเปาหมายตามที่หนวยงานและองคการที่ตองการ
3. IDP เปนแผนที่เชื่อมโยงระหวางสมรรถนะที่คาดหวังกับสมรรถนะที่เปนจริง และระบุเครื่องมือใน
การพัฒนาที่จะใชปดชองวางในชวงเวลาหนึ่ง

- 12 4. IDP เปนขอตกลงในการเรียนรูรวมกัน (Learning Agreement) ระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งจะมีสวนชวยสรางบรรยากาศการเรียนรู กระตุนใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน อันสงผลใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี
5. IDP เปนแผนที่ตองทําอยางตอเนื่อง และเปลี่ยนแปลงตามภารกิจและสมรรถนะของผูดํารง
ตําแหนง
ขอควรคํานึงถึงในการกําหนด IDP คือ IDP ไมใชกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
การเลื่อนตําแหนงงาน การปรับเงินเดือน การใหผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ หรือการรับประกันวา
หากบุคลากรนั้นไดรับการพัฒนาแลว จะไดรับการเลื่อนตําแหนงงานทันที โดยหลักการแลว IDP เปนแผนงาน
เพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากรใหมีคุณสมบัติ ขีดความสามารถ และศักยภาพในการทํางานสําหรับ
ตําแหนงงานที่สูงขึ้นตอไปตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ที่กําหนดขึ้น
ขั้นตอนการจัดทํา IDP
การจัดทํา IDP ของแตละบุคคลมีขั้นตอน ดังนี้
1. การประเมินสมรรถนะ
ขาราชการ/พนักงาน ประเมินสมรรถนะของตนเอง โดยใชตัวแบบสมรรถนะที่หนวยงาน
กําหนด (ถามี) เปนกรอบในการประเมิน การประเมินนี้มีวัตถุประสงคสําคัญที่จะหาวาตนเองมีจุดออนและ
จุดเดนในสมรรถนะเรื่องใดบาง เมื่อเทียบกับความคาดหวังขององคกร/หนวยงาน ทั้งนี้การประเมินดังกลาว
จะตองปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชาและไดรับความเห็นชอบรวมกัน
อยางไรก็ตาม อาจมีวิธีปฏิบัติที่แตกตางกัน ดังนี้
- บางองคกร/หนวยงาน ใหผูบังคับบัญชาเปนผูประเมินสมรรถนะของผูใตบังคับบัญชาเทานั้น
- บางองคกร/หนวยงาน ประเมินทั้งผลงานและสมรรถนะพรอมกัน เพื่อพิจารณาวาเหตุที่
ผลงานไมบรรลุตามเปาหมายเกิดจากการขาดความรูทักษะหรือไม
2. การพิจารณาจุดออน (gap) และจุดเดนที่สําคัญ
จุดออน (
gap) ที่สําคัญ หมายถึง จุดออนที่ทําใหงานตามแผนไมบรรลุผล หรือเปนจุดออนที่
จําเปนตองใชในการทํางานงานขณะนั้นๆ หรือในอนาคตอันใกล (เชน ปงบประมาณถัดไป) จุดออนที่สําคัญนี้
จําเปนตองไดรับการแกไข
สวนจุดเดน คือ สมรรถนะที่บุคคลผูนั้นมีอยูสมบูรณ จนทําใหปฏิบัติงานลุลวงไปไดดวยดี
อยางมีคุณภาพ เชน ทํางานไดอยางลึกซึ้ง ละเอียดถี่ถวน หรือ เสร็จกอนเวลา หรือ สําเร็จเกินเปาหมาย
เปนตน ซึ่งกรณีเชนนี้ ผูบังคับบัญชาตองวิเคราะหใหไดวา บุคคลผูนั้นมีสมรรถนะอะไร แลวหาทางพัฒนา
เสริมสรางจุดเดนนี้ใหสมบูรณแบบยิ่งขึ้นก็ได

- 13 3. การกําหนดแผนพัฒนา
เมื่อสามารถพิจารณาหาจุดออน และ/หรือจุดเดนไดแลว ก็จะตองกําหนดวาจะฝกอบรม
และ/หรือพัฒนาเรื่องอะไร โดยมีแนวทาง ดังนี้
- หลักสูตร/หัวเรื่อง ที่จะฝกอบรม/พัฒนาไมควรกําหนดเปนจํานวนมาก ควรมีประมาณ
1 – 2 หลักสูตร/ป ก็เพียงพอ
- ชื่อหลักสูตรใหพิจารณาที่กําหนดไวใน
TRM เปนหลัก
- ใหกําหนดวิธีการพัฒนาไวในแผน
IDP ดวย เชน จะใชวิธีฝกอบรม ดูงาน ศึกษาหาความรู
เอง ฯลฯ เปนตน
4. การประเมินผลการฝกอบรม/พัฒนา
เปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาตองผลักดันใหมีการปฏิบัติตามแผน
IDP และทําการประเมินผล
เปนระยะๆ ดังนี้
- ใชวิธีสอบขอเขียน หากตองการประเมินความรู
- ใชวิธีใหลงมือปฏิบัติงาน หากตองการประเมินทักษะ
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ผลการสัมมนาการจัดทําเสนทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map)
สายงานชวยงานปกครอง ตําแหนงพนักงานปกครอง
1. สมรรถนะที่จําเปนในสายงานชวยงานปกครอง ตําแหนงพนักงานปกครอง มีดังนี้

1.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency)
เปนกลุมสมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่กรุงเทพมหานครไดกําหนดขึ้นสําหรับขาราชการ
กรุงเทพมหานครทุกกลุมอาชีพ ทุกระดับ เพื่อใหเกิดคุณลักษณะรวมของขาราชการกรุงเทพมหานครในดาน
คานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค ประกอบดวย 5 สมรรถนะ ดังนี้
1) คุณธรรมจริยธรรม (Integrity)
2) การบริการที่ดี (Service mind)
3) การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
4) การทํางานเปนทีม (Teamwork)
5) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
โดยมีรายละเอียดของตัวแบบดังนี้

- 15 ชื่อ (Competency Name) 1. คุณธรรมและจริยธรรม
คําจํากัดความ (Definition) การครองตนและการประพฤติปฏิบัติตนถูกตองตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีความสํานึก และรับผิดชอบตอตนเอง ตําแหนงหนาที่ ตลอดจนวิชาชีพของตน
เพื่อธํารงรักษาศักดิ์ศรีแหงอาชีพขาราชการ
ระดับ Competency
ระดับ 5
อุทิศตนเพื่อผดุงความยุติธรรม
• ธํารงความถูกตอง ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงขององคกรแมใน
สถานการณที่อาจเสี่ยงตอความมั่นคงในตําแหนงหนาที่การงาน หรือ
อาจเสี่ยงภัยตอชีวิต
ระดับ 4
ธํารงความถูกตอง
• ธํารงความถูกตอง ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของประเทศชาติ
แมในสถานการณที่อาจสรางความลําบากใจให
• ตัดสินใจในหนาที่ ปฏิบัติราชการดวยความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม
แมผลของการปฏิบัติอาจสรางศัตรูหรือกอความไมพึงพอใจใหแกผูเกี่ยวของ
ระดับ 3
มั่นในหลักการ
• ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไมเบี่ยงเบนดวยอคติหรือ
ผลประโยชนสวนตน
• เสียสละความสุขสบายตลอดจนความพึงพอใจสวนตนหรือของครอบครัว
โดยมุงใหภารกิจในหนาที่สัมฤทธิ์ผลเปนสําคัญ
ระดับ 2
มีสัจจะเชื่อถือได
• รักษาวาจา มีสัจจะเชื่อถือได พูดอยางไรทําอยางนั้น ไมบิดเบือนอาง
ขอยกเวนใหตนเอง
• มีจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร
อุทิศแรงกายแรงใจผลักดันใหภารกิจหลักของตนและหนวยงานบรรลุผล
เพื่อสนับสนุน สงเสริมการพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระดับ 1
ซื่อสัตยสุจริต
• ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต ถูกตองทั้งตามหลักกฎหมาย
จริยธรรมและระเบียบวินัย
• แสดงความคิดเห็นของตนตามหลักวิชาชีพอยางเปดเผยตรงไปตรงมา

- 16 ชื่อ (Competency Name) 2. การบริการที่ดี
คําจํากัดความ (Definition) พฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจ ความพยายาม ความพรอมในการใหบริการ
ประชาชน และอุทิศเวลาเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
ระดับ Competency
ระดับ 5
เปนที่ปรึกษาที่ผูรับบริการวางใจ
• เล็งเห็นผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูรับบริการในระยะยาว และสามารถ
เปลี่ยนแปลงวิธีหรือขั้นตอนการใหบริการ เพื่อใหผูรับบริการไดประโยชน
สูงสุด
• ปฏิบัติตนเปนที่ปรึกษาที่ผูรับบริการไววางใจ ตลอดจนมีสวนชวยในการตัดสินใจของผูรับบริการ
• สามารถใหความเห็นสวนตัวที่อาจแตกตางไปจากวิธีการหรือขั้นตอนที่
ผูรับบริการตองการ เพื่อใหสอดคลองกับความจําเปน ปญหา โอกาส ฯลฯ
เพื่อเปนประโยชนอยางแทจริงหรือในระยะยาวแกผูรับบริการ
ระดับ 4
เขาใจความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ
• เขาใจความจําเปนหรือความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ และ/หรือใช
เวลาแสวงหาขอมูลและทําความเขาใจเกี่ยวกับความจําเปนหรือ
ความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ
• ใหคําแนะนําที่เปนประโยชน หรือใหบริการดานอื่น ๆ แกผูรับบริการ
เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ
ระดับ 3
ใหบริการที่เกินความคาดหวัง
• ใหบริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไป
• อุทิศเวลาใหแกผูรับบริการ โดยเฉพาะเมื่อผูรับบริการประสบความ
ยากลําบาก เชน สละเวลาและความพยายามนอกเหนือหนาที่ในการ
ใหบริการเพื่อชวยผูรับบริการแกปญหา
• ใหบริการหรือคําแนะนําที่เปนประโยชนตอผูรับบริการแมวาผูรับบริการจะ
ไมไดถามถึงหรือไมทราบมากอน
ระดับ 2
ใหบริการเพื่อแกไขปญหาใหกับผูรับบริการ
• รับเปนธุระแกปญหาหรือหาวิธีแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแกผูรับบริการอยาง
รวดเร็ว เต็มใจ ไมบายเบี่ยง ไมแกตัว หรือปดภาระ แมวาตองเสียสละเวลา
สวนตน หรือทํางานนอกเหนือ ความรับผิดชอบ
• คอยดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของใด ๆ
ที่เกิดขึ้น (ถามี) ไปพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น
ระดับ 1
ใหบริการที่เปนมิตร และสื่อสารขอมูลการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
• ใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีอันดี และสรางความประทับใจแกผูรับบริการ
• สื่อสารขอมูล ขาวสารตาง ๆ ของการบริการที่ชัดเจนกับผูรับบริการตลอด
การใหบริการ
• แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนาในการดําเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงาน
ตาง ๆ ที่ใหบริการอยู
• ประสานงานภายในหนวยงานและกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อให
ผูรับบริการไดรับบริการที่ตอเนื่องและรวดเร็ว

- 17 ชื่อ (Competency Name) 3. การมุงผลสัมฤทธิ์
คําจํากัดความ (Definition) ความมุงมั่นในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานและคุณภาพงานที่
กําหนดและ/หรือใหเกินจากมาตรฐานที่กําหนด
ระดับ Competency
ระดับ 5
มีการคํานวณผลไดผลเสียโดยชัดเจน
• ตัดสินใจ แยกแยะระดับความสําคัญของงานตาง ๆ ในหนาที่ โดยคิดคํานวณ
ผลไดผลเสียที่จะเกิดขึ้นอยางชัดเจน (เชน กลาวถึงการพิจารณาเปรียบเทียบ
ประโยชนทกี่ รุงเทพมหานคร หรือประชาชนจะไดรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ
ตนทุนหรือรายจายที่กรุงเทพมหานครตองเสียไป)
• บริหารจัดการและทุมเทเวลาและทรัพยากรเพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจ
ของหนวยงานตามที่คาดการณไว
ระดับ 4
กําหนดแผนและปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ทาทาย
• กําหนดเปาหมายที่ทาทายและเปนไปไดยากเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ใหมใหดี
ขึ้นกวาผลงานเดิมอยางเห็นไดชัด
• ลงมือกระทําการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการ ปฏิบัติราชการเพื่อใหบรรลุ
มาตรฐานหรือผลสัมฤทธิ์ที่โดดเดนและแตกตางไมเคยมีใครกระทําไดมากอน
ระดับ 3
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพขึ้น
• เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง ซึ่งอาจรวมถึงการทํางานไดดีขึ้น เร็วขึ้น
มีประสิทธิภาพ มากขึ้นหรือมีการเพิ่มคุณภาพของงานที่ทํา
• เสนอหรือทดลองวิธีการหรือขั้นตอนการทํางานแบบใหมที่แนนอนเที่ยงตรง
กวาหรือมีประสิทธิภาพมากกวาเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ผูบังคับบัญชากําหนด
หรือเปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ
• พัฒนาหรือปรับเปลี่ยนระบบหรือวิธีการทํางานของหนวยงานเพื่อใหไดผล
สัมฤทธิ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ระดับ 2
สามารถกําหนดมาตรฐานหรือเปาหมายในการปฏิบัติงานของตนเพื่อให
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีเยี่ยม
• หมั่นติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานของตนโดยใชเกณฑที่ตนกําหนดขึ้นเองโดย
ไมไดถูกผูอื่นบังคับ
• กําหนดเปาหมายหรือขั้นตอนในการทํางานของตนใหสามารถบรรลุเปาหมายที่
ผูบังคับบัญชากําหนดหรือเปาหมายของหนวยงาน/กองที่รับผิดชอบ
• มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใสตรวจตราความถูกตองของงานหรือขอมูลที่
รับผิดชอบเพื่อใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ
ระดับ 1
แสดงความมุงมั่นและกระตือรือรนที่จะปฏิบัติราชการไดดี
• พยายามปฏิบัติราชการตามหนาที่ไดดีและถูกตอง
• มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร และตรงตอเวลา
• มีความรับผิดชอบในงานที่รับผิดชอบและสามารถสงงานไดตามกําหนดเวลา
อยางถูกตอง
• แสดงออกวาตองการปฏิบัติงานใหไดดีขึ้นหรือแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุง
พัฒนา เมื่อประสบพบเห็นเหตุที่กอใหเกิดการสูญเปลาหรือหยอน
ประสิทธิภาพในงาน

- 18 ชื่อ (Competency Name) 4. การทํางานเปนทีม
คําจํากัดความ (Definition) การทํางานโดยมีพฤติกรรมที่สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได สามารถรับฟง
ความคิดเห็นของสมาชิกในทีม เต็มใจเรียนรูจากผูอื่น และมีความสามารถในการ
สรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ระดับ Competency
ระดับ 5
รวมพลัง สรางความสามัคคีในทีม
• สงเสริมความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในทีม โดยไมคํานึงความชอบ
หรือไมชอบสวนตน
• ชวยประสานรอยราว หรือคลี่คลายแกไขขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในทีม
• ประสานสัมพันธ สงเสริมขวัญกําลังใจของทีมเพื่อรวมพลังกันในการปฏิบัติ
ภารกิจใหญนอยตาง ๆ ใหบรรลุผล
ระดับ 4
ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
• กลาวชื่นชมใหกําลังใจเพื่อนรวมงานไดอยางจริงใจ
• แสดงน้ําใจในเหตุวิกฤติ ใหความชวยเหลือแกเพื่อนรวมงานที่มีเหตุจําเปน
โดยไมตองใหรองขอ
• รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนรวมงานเพื่อชวยเหลือกันในวาระตาง ๆ ใหงาน
สําเร็จลุลวงเปนประโยชนตอสวนรวม
ระดับ 3
รับฟงความเห็นและประสานสัมพันธ
• รับฟงความเห็นของสมาชิกในทีม เต็มใจเรียนรูจากผูอื่น รวมถึง
ผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน
• ประมวลความคิดเห็นตาง ๆ มาใชประกอบการตัดสินใจหรือวางแผน
รวมกันในทีม
• ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีมเพื่อสนับสนุนการทํางาน
รวมกันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ระดับ 2
ผูกมิตรและรวมมือ
• สรางสัมพันธ เขากับผูอื่นในกลุมไดดี
• เอื้อเฟอเผื่อแผ ใหความรวมมือกับผูอื่นในทีมดวยดี
• กลาวถึงเพื่อนรวมงานในเชิงสรางสรรค
ระดับ 1
ปฏิบัติหนาที่ในสวนของตนใหสําเร็จลุลวง
• ทํางานในสวนที่ตนไดรับมอบหมายไดสําเร็จ สนับสนุนการตัดสินใจในกลุม
• รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการดําเนินงานในกลุม หรือขอมูล
อื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอการทํางานอยางตอเนื่อง

- 19 ชื่อ (Competency Name) 5. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
คําจํากัดความ (Definition) ความขวนขวาย สนใจใฝรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู ความสามารถของตน
ในการปฏิบัติงานราชการ ดวยการศึกษาคนควาหาความรู พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง อีกทั้งยังรูจักพัฒนา ปรับปรุงประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและ
เทคโนโลยีตาง ๆ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ระดับ Competency
ระดับ 5
สรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาในองคกร
• สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองคกร
ดวยการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ ที่เอื้อตอการพัฒนา
• ใหการสนับสนุน ชมเชย เมื่อมีผูแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในงาน
• มีวิสัยทัศนในการเล็งเห็นประโยชนของเทคโนโลยี องคความรู หรือ
วิทยาการใหม ๆ ตอการปฏิบัติงานในอนาคต และสนับสนุนสงเสริมใหมี
การนํามาประยุกตใชในหนวยงานอยางตอเนื่อง
ระดับ 4
รักษาและประยุกตความรูความเชี่ยวชาญทั้งเชิงลึกและเชิงกวางอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
• มีความรูความเชี่ยวชาญแบบสหวิทยาการ และสามารถนําความรูไปปรับใชใ
ปฏิบัติไดจริง
• สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสรางวิสัยทัศนเพื่อการ
ปฏิบัติงานในอนาคต
• ขวนขวายหาความรูที่เกี่ยวของกับงานทั้งเชิงลึกและเชิงกวางอยางตอเนื่อง
ระดับ 3
นําความรู วิทยากร หรือเทคโนโลยีใหมๆ ที่ไดศึกษามาปรับใชกับการทํางาน
• เขาใจประเด็นหลัก ๆ นัยสําคัญ และผลกระทบของวิทยาการตาง ๆ อยางลึ
• สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานได
• สั่งสมความรูใหม ๆ อยูเสมอและเล็งเห็นประโยชน ความสําคัญของ
องคความรูใหม ๆ ที่จะสงผลกระทบตองานของตนในอนาคต
ระดับ 2
รอบรูเทาทันเหตุการณและเทคโนโลยีใหม ๆ อยูเสมอ
• รอบรูเทาทันเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ในสาขาอาชีพของตนและ
ที่เกี่ยวของ หรืออาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของตน
• ติดตามแนวโนมวิทยาการที่ทันสมัย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับงต
งานอย
อเนื่อาง
ระดับ 1
มีความสนใจใฝรูในสาขาอาชีพของตน
• กระตือรือรนในการศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรู
ใหม ๆ ในสาขาอาชีพของตน
• หมั่นทดลองวิธีการทํางานแบบใหมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความรู
ความสามารถของตนใหดียิ่งขึ้น
• ติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม ๆ อยูเสมอดวยการสืบคนขอมูลจาก
แหลงตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ

- 20 1.2 มาตรฐานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ทักษะ หมายถึง การนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญ และคลองแคลวโดย
กําหนดทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติราชการ ดังนี้
1. การใชคอมพิวเตอร
2. การใชภาษาอังกฤษ
3. การจัดการขอมูล
4. การบริหารทรัพยากร
ชื่อทักษะ
คําจํากัดความ
ระดับ
ระดับที่ 5

ระดับที่ 4

ระดับที่ 3
ระดับที่ 2
ระดับที่ 1

1. การใชคอมพิวเตอร
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําอธิบายระดับ
• มีทักษะระดับที่ 4 และ
• มีความเขาใจอยางลึกซึ้ง เชี่ยวชาญ ในโปรแกรมตางๆ อยางกวางขวาง และ
มีความเขาใจในการประมวลผลและการเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอร หรือสามารถ
เขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได
• สามารถชวยชี้แนะหรือซอมแซมงานที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใหแกผูรวมงาน
ที่ประสบปญหาได
• มีทักษะระดับที่ 3 และ
• มีความรูในโปรแกรมใหมๆที่เกี่ยวของในงาน สามารถนามาประยุกตใชประโยชนใน
งานไดดี
• สามารถแกไขหรือปรับปรุงโปรแกรมเพื่อนํามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได
• มีทักษะระดับที่ 2 และ
• สามารถใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆที่จําเปนในการปฏิบัติงานได
• มีทักษะระดับที่ 1 และ
• สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานได
• สามารถบันทึกขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอรตามที่คูมือการใชระบุไวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถใชคอมพิวเตอรในระดับเบื้องตนได

- 21 ชื่อทักษะ
คําจํากัดความ
ระดับ
ระดับที่ 5

ระดับที่ 4
ระดับที่ 3
ระดับที่ 2
ระดับที่ 1
ชื่อทักษะ
คําจํากัดความ
ระดับ
ระดับที่ 5
ระดับที่ 4
ระดับที่ 3
ระดับที่ 2
ระดับที่ 1

2. การใชภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน
คําอธิบายระดับ
• มีทักษะระดับที่ 4 และ
• มีความเชี่ยวชาญในการใชภาษาอังกฤษ สามารถประยุกตใชโวหารทุกรูปแบบไดอยาง
คลองแคลวและสละสลวย ถูกตอง อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญศัพทเฉพาะดานใน
สาขาวิชาของตนอยางลึกซึ้ง
• มีทักษะระดับที่ 3 และ
• เขาใจสํานวนภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ สามารถประยุกตใชในงานไดอยางถูกตอง
ทั้งในหลักไวยากรณและความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา
• มีทักษะระดับที่ 2 และ
• สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอสื่อสารในงานไดอยางถูกหลักไวยากรณและ
มีประสิทธิภาพไดเนื้อหาสาระชัดเจนครบถวน
• มีทักษะระดับที่ 1 และ
• สามารถพูด เขียน อาน และฟงภาษาอังกฤษ และทําความเขาใจสาระสําคัญของ
เนื้อหาตาง ๆ ได
• สามารถพูด เขียน อาน และฟงภาษาอังกฤษในระดับเบื้องตน และสื่อสารใหเขาใจได
3. การจัดการขอมูล
ทักษะในการบริหารจัดการฐานขอมูล ตลอดจนวิเคราะหขอมูลเพื่อประโยชนในงาน
คําอธิบายระดับ
• มีทักษะในระดับ 4
• สามารถออกแบบ หรือประยุกตใชแบบจําลอง (Model) ตางๆ มาใชในการวิเคราะห
บริหารจัดการ และใชประโยชนจากฐานขอมูลได
• มีทักษะในระดับ 3
• สามารถชี้ประเด็นเสนอทางออกในเชิงกลยุทธของเรื่องตางๆ ที่วิเคราะหอยูโดยอางอิง
ผลจากการวิเคราะหขอมูล
• มีทักษะในระดับ 2
• สามารถสรุปผลการวิเคราะห นําเสนอทางเลือก ระบุขอดีขอเสีย ฯลฯ โดยอางอิงจาก
ขอมูลที่มีอยู
• มีทักษะในระดับ 1
• สามารถกําหนดการวิเคราะหและแสดงผลขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน กราฟ
รายงาน ฯลฯ ได
• สามารถเก็บรวบรวมขอมูลของหนวยงานไดอยางเปนระบบ และเปนปจจุบันอยูเสมอ
สะดวกแกการคนหาของผูที่ตองการใชขอมูล
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คําจํากัดความ

ระดับ
ระดับที่ 5

ระดับที่ 4

ระดับที่ 3

ระดับที่ 2

ระดับที่ 1

4. การบริหารจัดการทรัพยากร
ความตระหนักและทักษะในการคํานวณความคุมคาระหวางทรัพยากร (งบประมาณ เวลา
กําลังคนเครื่องมือ อุปกรณ ฯลฯ) ที่ลงทุนไปหรือที่ใชการปฏิบัติภารกิจ (Input) กับ
ผลลัพธที่ได (Output) อาจหมายรวมถึงทักษะในการจัดความสําคัญในการใชเวลา
ทรัพยากร และขอมูลอยางเหมาะสม และประหยัดคาใชจายสูงสุด
คําอธิบายระดับ
เสนอกระบวนการใหมๆ ในการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อใหสามารถสราง
ประสิทธิภาพในราชการ
• มีทักษะในระดับ 4
• พัฒนากระบวนการใหมๆ โดยอาศัยวิสัยทัศน ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ
ตางๆ มาประยุกตในกระบวนการทํางานเพื่อลดภาระการบริหารงานใหสามารถ
บรรลุภารกิจ/วิสัยทัศนของ กทม.อยางยั่งยืน
• สามารถเพิ่มผลผลิตหรือสรางสรรคงานใหม ที่โดดเดน แตกตางใหกับหนวยงานหรือ
กทม.โดยใชทรัพยากรเทาเดิม
เชื่อมโยงหรือประสานการบริหารทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานเพื่อใหเกิดการ
ใชทรัพยากรที่คุมคาสูงสุด
• มีทักษะในระดับ 3
• เลือกปรับปรุงกระบวนการทํางานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับหลายหนวยงาน และ
ไมกระทบกระบวนการทํางานตางๆ ภายในองคการ
• วางแผนและเชื่อมโยงภารกิจของหนวยงานตนเองกับหนวยงานอื่น (Synergy)
เพื่อใหการใชทรัพยากรของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดเกิดประโยชนสูงสุด
• กําหนดและ/หรือสื่อสารกระบวนการการบริหารทรัพยากรที่สอดคลองกันทั่วทั้ง
องคการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคการ
กําหนดการใชทรัพยากรใหสัมพันธกับผลลัพธที่ตองการ
• มีทักษะในระดับ 2
• ประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินงานที่ผานมาเพื่อปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากร
ใหไดผลผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือมีคาใชจายที่ลดลง
• วิเคราะหขอดี ขอเสียและขอบกพรองของกระบวนการการทํางานและกําหนดการ
ใชทรัพยากรที่สัมพันธกับผลลัพธที่ตองการโดยมองผลประโยชนขององคการเปนหลัก
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงคาใชจายที่เกิดขึ้น และมีความพยายามที่จะลดคาใชจาย
เบื้องตน
• มีทักษะในระดับ 1
• ตระหนักและควบคุมคาใชจายที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานโดยมีความพยายามที่จะ
ลดคาใชจายตางๆ ที่จะเกิดขึ้น
• จัดสรรงบประมาณ คาใชจาย ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหคุมคาและ
เกิดประโยชนในการปฏิบัติงานอยางสูงสุด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความคุมคาและคาใชจายที่เกิดขึ้น
• ตระหนักถึงความคุมคาและคาใชจายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
• ปฏิบัติงานตามกระบวนการขั้นตอนที่กําหนดไว เพื่อใหสามารถใชทรัพยากรไมเกิน
ขอบเขตที่กําหนด

- 23 1.3 สมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional Competency) เปนสมรรถนะที่กําหนดขึ้น
สําหรับกลุมงานเพื่อสนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และเปนการสงเสริม
พัฒนาใหขาราชการปฏิบัติงานตามหนาที่รับผิดชอบไดดียิ่งขึ้น สมรรถนะประจํากลุมงานปกครองและทะเบียน 1
ประกอบดวย
1) การควบคุมอารมณ
2) การแกปญหาเฉพาะหนา
3) ความยืดหยุนผอนปรน
4) การคิดวิเคราะหสรางสรรคในเชิงรุก
0

ชื่อ (Competency Name) 1. การควบคุมอารมณ
คําจํากัดความ (Definition) ความสามารถในการควบคุมความรูสึก เมื่อเผชิญกับสถานการณที่ไมคาดคิด หรือ
สถานการณที่มีผลกระทบโดยตรง และสามารถตอบสนองดวยพฤติกรรมที่เหมาะสม
เพื่อใหเกิดผลลัพธที่นาพอใจ
ชื่อ (Competency Name) 2. การแกปญหาเฉพาะหนา
คําจํากัดความ (Definition) ความสามารถในการหาแนวทางในการแกไขปญหาหรือสถานการณที่เกิดขึ้นในภาวะ
วิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ

ชื่อ (Competency Name) 3. ความยืดหยุนผอนปรน
คําจํากัดความ (Definition) การปรับเปลี่ยนแผนงาน วิธีการทํางาน เพื่อใหความชวยเหลือและแกไขปญหาใหกับ
ประชาชน โดยอยูภายใตกรอบของกฎหมาย และการแสดงออกทั้งกิริยาทาทางและ
น้ําเสียงไดอยางเหมาะสมตอประชาชน และสถานการณตาง ๆ
ชื่อ (Competency Name) 4. การคิดวิเคราะหสรางสรรคในเชิงรุก
คําจํากัดความ (Definition) ความเขาใจในเหตุและผลของขอมูลที่พิจารณาไดอยางเปนระบบ และสามารถเชื่อมโยง
ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง ชัดเจน รวมทั้งการพัฒนารูปแบบและวิธีการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิมเพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชนได
อยางเต็มที่

1

สํานักงาน ก.ก. ยังไมไดประกาศใชอยางเปนทางการ อยูระหวางการดําเนินการจัดทําระดับพฤติกรรมสมรรถนะ

- 24 นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครไดกําหนด
มาตรฐานความรู
2
ความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยจําแนกองคความรู
ตาง ๆ ที่ขาราชการกรุงเทพมหานครจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานในตําแหนง ออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน มี 5 ประเภท ไดแก
1) ดานการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร
2) ดานการบริหารงบประมาณ
3) ดานการจัดการการเงิน การคลัง การพัสดุ
4) ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
5) ดานการบริหารแผนงาน/โครงการ
6) ดานสถานการณแวดลอมองคกร
2. ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
หมายถึง ความรูเรื่องกฎหมายตลอดจนระเบียบตาง ๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับงานกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนความรูที่ขาราชการกรุงเทพมหานคร
จําเปนตองใชในการปฏิบัติราชการ เชน
2.1 รัฐธรรมนูญ
2.2 กฎหมายปกครอง
2.2.1 ดานการบริหารราชการ เชน
1) กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
2) กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
3) กฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่
4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธี
ประชาพิจารณ พ.ศ. 2539
5) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. 2542
6) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมื
ที่ดอี งพ.ศ. 2546
2.2.2 ดานการปฏิบัติราชการ เชน
1) ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546
2) กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
3) กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
4) กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
5) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
6) ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
2.2.3 ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน
1) กฎหมายวาดวยระเบียบ ขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร /กฎ ก.ก. /หลักเกณฑ วิธีการ /มติ ก.ก. ที่เกี่ยวของ
2) กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และกฎ ก.พ.ที่เกี่ยวของ
2.2.4 ดานการบริหารงบประมาณและการคลัง เชน
1) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536
2) ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน
การนําสงเงินและการตรวจเงิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม พ.ศ. 2541
4) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2402
1
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- 25 2. การจัดทําเสนทางการพัฒนาตามสายงานชวยงานปกครอง ตําแหนงพนักงานปกครอง
2.1 การหาสมรรถนะประจํากลุมงาน/สายงาน (Functional Competency : FC)
2.1.1 การระบุหนาที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Result Area : KRA)
การระบุหนาที่ความรับผิดชอบหลักของตําแหนงงานและกําหนดความรูและ
ทักษะ (Knowledge and Skill) ที่จําเปนตองใชเพื่อใหเกิดผลสําเร็จของงาน มีขอควรระวัง ดังนี้
1) ความรู ทักษะ จะมีกี่ตัวก็ไดตามความจําเปน แตไมควรมากเกินไป
2) งานฝาก หรืองานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ (special assignment) ไมควรใสใน
หนาที่งานหลัก (KRA)
3) หนาที่งานหลักของตําแหนงงานไมใชหนาที่งานหลักของบุคคลผูดํารงตําแหนง

การกําหนด Knowledge and Skill
สายงานชวยงานปกครอง ตําแหนงพนักงานปกครอง
- งานดานปกครอง
หนาที่หลัก (Key Result Area)
Knowledge
1. การปกครอง
- ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและ
- การปองกันและบรรเทาสาธารณ- ระเบียบที่เกี่ยวของกับ
ภัย/งานอาสาสมัครปองกันภัย
การปฏิบัติงาน
ฝายพลเรือน (อปพร.)
- ความรูเกีย่ วกับสภาพแวดลอม
- การเลือกตั้ง/การจัดทําประชามติ/ ในพื้นที่
ประชาพิจารณ
- งานสภาเขต
- งานตรวจพื้นที่
- งานลูกเสือชาวบาน
2. งานทะเบียนปกครองและทะเบียน
พาณิชย
- ทะเบียนพินัยกรรม
- ทะเบียนมูลนิธิ
- ทะเบียนสมาคม
- ทะเบียนศาลเจา
- ทะเบียนมัสยิดอิสลาม
- ทะเบียนสัตวพาหนะ
- การจดทะเบียนพาณิชย
- การฌาปนกิจสงเคราะห
3. งานสอบสวนรับรองบุคคล
4. งานดานอื่น ๆ
- งานดานการเงิน
- งานเขตเคลื่อนที่บริการประชาช
น
- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ
- งานประกาศเกียรติคุณ

Skill/Attribute
- ทักษะการปรับใชกฎหมาย
- มนุษยสัมพันธและการสื่อสาร
- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะการใหคําปรึกษา
- ทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
- ทักษะการสอบสวนขอเท็จจริง
- ความละเอียดรอบคอบ

- 26 - งานดานทะเบียน
หนาที่หลัก (Key Result Area)
1. การใหบริการดานงานทะเบียน
- ทะเบียนราษฎร
- ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน
- ทะเบียนทั่วไป
- ทะเบียนประวัติแรงงานตางดาว
2. งานการเลือกตั้ง
- จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง
- พิจารณากําหนดหนวยเลือกตั้ง
3. การจัดเก็บ/รักษา/ทําลายเอกสาร
ทางทะเบียน
4. การดําเนินงานเกี่ยวกับการทุจริต
ทางทะเบียน
5. การดําเนินการตามนโยบาย
ผูบริหาร

Knowledge
- ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
- ความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
ในพื้นที่
- ความรูเกี่ยวกับการจัดเก็บ รักษา
และทําลายเอกสาร
- ความรูเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร
และนโยบายตาง ๆ ของผูบริหาร

Skill/Attribute
- ทักษะการปรับใชกฎหมาย
- มนุษยสัมพันธและการสื่อสาร
- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะการใหคําปรึกษา
- ทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
- ทักษะการสอบสวนขอเท็จจริง
- ความละเอียดรอบคอบ

2.1.2 กําหนดสมรรถนะที่จะทําใหเกิดผลสําเร็จของงาน
เมื่อไดความรูและทักษะที่จําเปนในงานแลวนํามาพิจารณาหาเรื่องที่ซ้ํากันแลวตัดออก
จากนั้นจัดลําดับความสําคัญตามผลที่มีตอKRA แลวนํามาสรุปเปนสมรรถนะที่จําเปนในงานโดยมีขอควรระวังดังนี้
1) แตละตําแหนงหรือกลุมงาน จะมี KRA เปลี่ยนตามชวงเวลา ดังนั้นสมรรถนะจึง
สามารถปรับเปลี่ยนได
2) แตละตําแหนงงาน/กลุมงานจะมีสมรรถนะที่สําคัญ คือ เปน Critical Functional
Competency (FC) ของตําแหนงงานนั้นเสมอ พยายามคนหาใหพบ เชน เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานเงินเดือน
หากมีสมรรถนะที่สําคัญ คือ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยางถองแทก็จะ
ทําใหงานไมมีขอผิดพลาด
3) FC ที่จะทําใหคนพัฒนา ตองเปน FC ของคนเกงและคนดี
4) อยานําหนาที่งานมาเปน FC เชน เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานเงินเดือน มีหนาที่สําคัญ
คือ คํานวณและจายเงินเดือนใหถูกตอง ดังนั้น FC ที่สําคัญคือความรูดานกฎหมาย ภาษี ระเบียบ การเงิน
การบัญชี ฯลฯ ไมใชกําหนด FC วาตองมีความสามารถในการจัดทําเงินเดือน ซึ่งเปนหนาที่งานอยูแลว

- 27 สรุปสมรรถนะดานความรูและทักษะประจําสายงานชวยงานปกครอง
ตําแหนงพนักงานปกครอง
ชื่อสมรรถนะ (Competency)
Knowledge
1. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน
2. ความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในพื้นที่
3. ความรูเกี่ยวกับการจัดเก็บ รักษา และทําลายเอกสาร
4. ความรูเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรและนโยบายตาง ๆ ของ
ผูบริหาร

Skill/Attribute
5. มนุษยสัมพันธและการสื่อสาร
6. ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ทักษะการใหคําปรึกษา
8. ทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงาน
9. ทักษะการสอบสวนขอเท็จจริง
10. ความละเอียดรอบคอบ

2.2 การกําหนดวิธีการพัฒนา และหลักสูตร/เรื่อง/หัวขอตามสมรรถนะ

เมื่อไดสมรรถนะที่จําเปนในงานแลวนํามาพิจารณาเรื่องหลักสูตร/เรื่อง/หัวขอที่
ควรเรียนรูเพื่อใหเกิดการพัฒนาในแตละสมรรถนะ รวมถึงวิธีการพัฒนาของแตละหลักสูตรฯ โดยประเด็น
สําคัญที่ควรพิจารณา ไดแก
1) หลักสูตรฯ ที่กําหนดมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระของความรูและทักษะ
(สมรรถนะ) เชน ความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัสดุ ใหระบุถึงขอกฎหมายที่จําเปนตองเรียนรูดวย
2) วิธีการพัฒนาสามารถเลือกมากกวาหนึ่งวิธีการพัฒนาโดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสม

- 28 สมรรถนะ
1. ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงาน

หลักสูตร/เรื่อง/หัวขอ
- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน
• ดานงานปกครอง
• ดานงานทะเบียน
- การปรับใชกฎหมาย

2. ความรูเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมในพื้นที่

- ความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในพื้นที่

3. ความรูเกี่ยวกับการ
- ความรูเกี่ยวกับงานสารบรรณที่เกี่ยวของ
จัดเก็บ รักษาและทําลาย กับการปฏิบัติงาน
เอกสาร

4. ความรูเกี่ยวกับแผน
ยุทธศาสตรและนโยบาย
ตาง ๆ ของผูบริหาร

- แผนยุทธศาสตรและนโยบายตาง ๆ ของ
ผูบริหาร

5. มนุษยสัมพันธและ
การสื่อสาร

- การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี
- มนุษยสัมพันธ
- การบริการที่ดี
- การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีการพัฒนา
- การฝกอบรม (training) /
การสัมมนา (seminar)
- ไดรับการสอนงาน
(coaching)
- การมอบหมายงาน
(project assignment)
- การเขารวมเปน
คณะกรรมการ /คณะทํางาน
- การศึกษาคนควาดวยตัวเอง
(self study)
- การฝกปฏิบัติในงาน
(on the job training)
เชน การลงพื้นที่/ประสาน
ผูเกี่ยวของ
- การศึกษาคนควาดวยตัวเอง
(self study)
- การฝกปฏิบัติในงาน
(on the job training)
- การมอบหมายงาน
(project assignment)
- การศึกษาคนควาดวยตัวเอง
(self study)
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู
(knowledge management)

- การศึกษาคนควาดวยตัวเอง
(self study)
- การฝกอบรม (training) /
การสัมมนา (seminar)
- การฝกปฏิบัติในงาน
(on the job training)
- เขารวมกิจกรรมสงเสริม
การสรางมนุษยสัมพันธใน
หนวยงาน เชน โครงการคน
ดีศรีทะเบียน/ปกครอง
- การศึกษาคนควาดวยตัวเอง
(self study)

- 29 สมรรถนะ
6. ทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

7. ทักษะการใหคําปรึกษา

8. ทักษะการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงาน

9. ทักษะการสอบสวน
ขอเท็จจริง

10. ความละเอียดรอบคอบ

หลักสูตร/เรื่อง/หัวขอ
- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Facebook/LINE/LINE BRAND/
e-Mail/Internet)

วิธีการพัฒนา
- การฝกอบรม (training)
- การมอบหมายงาน
(project assignment)
- การฝกปฏิบัติในงาน
(on the job training)
- การเขารวมเปน
คณะกรรมการ /คณะทํางาน
- การศึกษาคนควาดวยตัวเอง
(self study)
- เทคนิคการใหคําปรึกษาแนะนํา
- การฝกปฏิบัติในงาน
(on the job training)
- การมอบหมายงาน
(project assignment)
- การศึกษาคนควาดวยตัวเอง
(self study)
- การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับ - การฝกอบรม (training)
การปฏิบัติงาน (เชน โปรแกรมการเลือกตั้ง - การฝกปฏิบัติในงาน
(on the job training)
ทะเบียนราษฎร และทะเบียนบัตร
- ไดรับการสอนงาน
ยาเสพติด ทะเบียนพาณิชย)
(coaching)
- การศึกษาคนควาดวยตัวเอง
(self study)
- เทคนิคการสอบสวนทางวินัย
- การฝกอบรม (training)
- เทคนิคการสอบสวนขอเท็จจริง
- ไดรับการสอนงาน
(coaching)
- การฝกปฏิบัติในงาน
(on the job training)
- การมอบหมายงาน
(project assignment)
- การศึกษาคนควาดวยตัวเอง
(self study)
- ความละเอียดรอบคอบ
- การมอบหมายงาน
(project assignment)
- การฝกปฏิบัติในงาน
(on the job training)
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2.3 การกําหนดเสนทางการพัฒนาตามสายงาน
ชวยงานปกครองตําแหนงพนักงานปกครอง
(Training Road Map : TRM)
โดยการระบุหลักสูตร/โครงการและหรือหัวขอเรื่องรวมถึงวิธีการพัฒนาตามระดับตําแหนงในแตละ
สมรรถนะ ดังนี้
ชื่อสมรรถนะ 1. ความรูเ กี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

Self
Development
Learning

Training

หลักสูตร/โครงการ
กฎหมายและระเบียบทั่วไปที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน





กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ดานการปกครอง





กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานทะเบียน





ไดรับการสอนงาน (coaching)





การมอบหมายงาน (project assignment)






การเขารวมเปนคณะกรรมการ /คณะทํางาน
การศึกษาคนควาดวยตนเองโดยการอานหนังสือ คูมือ หรือสืบคน
ทาง internet เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานดานปกครองหรือดานทะเบียน

ชื่อสมรรถนะ

Self
Development
Learning

ระดับ
ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน





2. ความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในพื้นที่
ระดับ

หลักสูตร/โครงการ

ปฏิบัติงาน

การฝกปฏิบัติในงาน (on the job training)
เชน การลงพื้นที่/ศึกษาขอมูลพื้นที่ /ประสานผูเกี่ยวของ





การศึกษาคนควาดวยตนเองโดยการศึกษาจากเอกสาร คูมือ และ
แผนที่





ชํานาญงาน

- 31 ชื่อสมรรถนะ

3. ความรูเกี่ยวกับการจัดเก็บ รักษา และทําลายเอกสาร

Self
Development
Learning

หลักสูตร/โครงการ
การฝกปฏิบัติในงาน (on the job training)
การมอบหมายงาน (project assignment)



การศึกษาคนควาดวยตนเองโดยการอานหนังสือ ระเบียบงาน
สารบรรณ



ชื่อสมรรถนะ

Development



4. ความรูเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรและนโยบายตาง ๆ ของผูบริหาร
หลักสูตร/โครงการ

Self
Learning

ระดับ
ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน


การแลกเปลี่ยนเรียนรู (knowledge management)
เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร และนโยบายตาง ๆ ของผูบริหาร

การศึกษาคนควาดวยตนเองโดยการอานหนังสือ คูมือ หรือ
สืบคนทาง internet เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร และนโยบาย
ตาง ๆ

ระดับ
ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน







- 32 ชื่อสมรรถนะ

5. มนุษยสัมพันธและการสื่อสาร

Self
Learning

Development

Training

หลักสูตร/โครงการ
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการที่ดี





การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ





การฝกปฏิบัติในงาน (on the job training)



การเขารวมกิจกรรมสงเสริมการสรางมนุษยสัมพันธในหนวยงาน
เชน โครงการคนดีศรีทะเบียน/ปกครอง
การศึกษาคนควาดวยตนเองโดยการอานหนังสือ คูมือ หรือสืบคน
ทาง internet เกี่ยวกับเรื่องมนุษยสัมพันธและการสื่อสาร









ชื่อสมรรถนะ

6. ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

Development

Training

หลักสูตร/โครงการ

Self
Learning

ระดับ
ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Facebook/LINE/LINE BRAND/
e-Mail/Internet)

ระดับ
ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน




การมอบหมายงาน (project assignment)
การฝกปฏิบัติในงาน (on the job training)





การเขารวมเปนคณะกรรมการ /คณะทํางาน





การศึกษาคนควาดวยตนเองโดยการอานหนังสือ คูมือ หรือสืบคน
ทาง internet เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมกับ
ทดลองฝกปฏิบัติ
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7. ทักษะการใหคําปรึกษา

Self
Learning

Development

หลักสูตร/โครงการ
การฝกปฏิบัติในงาน (on the job training)





การมอบหมายงาน (project assignment)





การศึกษาคนควาดวยตนเองโดยการอานหนังสือ คูมือ หรือสืบคน
ทาง internet เกี่ยวกับเทคนิคการใหคําปรึกษา





ชื่อสมรรถนะ

8. ทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

Development

Training

หลักสูตร/โครงการ

Self
Learning

ระดับ
ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ดานปกครอง

ระดับ
ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน



การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ดานทะเบียน





การฝกปฏิบัติในงาน (on the job training)





ไดรับการสอนงาน (coaching)





การศึกษาคนควาดวยตนเองโดยการอานหนังสือ คูมือ หรือ
สืบคนทาง internet เกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานพรอมกับทดลองฝกปฏิบัติ
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9. ทักษะการสอบสวนขอเท็จจริง

Self
Learning

Development

Training

หลักสูตร/โครงการ
เทคนิคการสอบสวนวินัย





เทคนิคการสอบสวนขอเท็จจริง





ไดรับการสอนงาน (coaching)



การฝกปฏิบัติในงาน (on the job training)





การมอบหมายงาน (project assignment)





การศึกษาคนควาดวยตนเองโดยการอานหนังสือ คูมือ หรือสืบคน
ทาง internet เกี่ยวกับเทคนิคการสอบสวน





ชื่อสมรรถนะ

10. ความละเอียดรอบคอบ
หลักสูตร/โครงการ

Development

ระดับ
ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน

ระดับ
ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน

การฝกปฏิบัติในงาน (on the job training)





การมอบหมายงาน (project assignment)
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2.4 การพัฒนาสมรรถนะตามสายอาชีพ สายงานชวยงานปกครอง ตําแหนงพนักงานปกครอง
เปนขั้นตอนการนําหลักสูตร/เรื่องที่จะตองพัฒนาดวยวิธีการฝกอบรม (Training) พรอมทั้ง
ระบุกลุมเปาหมายที่เหมาะสมกับแตละหลักสูตร/เรื่องนั้น ๆ ของทุกสมรรถนะมารวบรวมเปนภาพรวม
หลักสูตรการฝกอบรมของสายงาน
หลักสูตร/เรื่อง
1. กฎหมายและระเบียบทั่วไปที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน


ระดับ

ชํานาญงาน


2. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการปกครอง





3. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานทะเบียน





4. การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ดานปกครอง





5. การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ดานทะเบียน





6. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการที่ดี





7. การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ





8. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Facebook/LINE/LINE BRAND/
e-Mail/Internet)





9. เทคนิคการสอบสวนวินัย





10. เทคนิคการสอบสวนขอเท็จจริง
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2.5 การพัฒนาสมรรถนะตามสายอาชีพ (ประเมินความจําเปนหลักสูตรฝกอบรม : Training)
สายงานชวยงานปกครอง ตําแหนงพนักงานปกครอง
จากภาพรวมหลักสูตรการฝกอบรมของสายงานตาง ๆ ตามขอ 2.4 นํามาพิจารณาประเมิน
ความจําเปนในการฝกอบรม แลวเรียงลําดับความจําเปนในการฝกอบรมของหลักสูตรตาง ๆ แยกตามแตละ
ระดับตําแหนงของสายงาน ดังนี้
2.5.1 ระดับปฏิบัติงาน
เรื่อง/หัวขอ

วิธีการฝกอบรม

กฎหมายและระเบียบทั่วไปที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
การบรรยาย
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการปกครอง การบรรยาย
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานทะเบียน
การบรรยาย
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานปกครอ การบรรยาย/ฝกปฏิบัติ
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานทะเบียน การบรรยาย/ฝกปฏิบัติ
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการที่ดี
การบรรยาย/ฝกปฏิบัต/ิ การสาธิต
การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
การบรรยาย/ฝกปฏิบัติ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Facebook/LINE/
การบรรยาย/ฝกปฏิบัติ
LINE BRAND/e-Mail/Internet)
เทคนิคการสอบสวนวินยั
การบรรยาย/กรณีศึกษา
เทคนิคการสอบสวนขอเท็จจริง
การบรรยาย/กรณีศึกษา

ประเมิน
ความจําเปน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2.5.2 ระดับชํานาญงาน
เรื่อง/หัวขอ

วิธีการฝกอบรม

กฎหมายและระเบียบทั่วไปที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
การบรรยาย
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการปกครอง การบรรยาย
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานทะเบียน
การบรรยาย
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานปกครอ การบรรยาย/ฝกปฏิบัติ
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานทะเบียน การบรรยาย/ฝกปฏิบัติ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Facebook/LINE/
การบรรยาย/ฝกปฏิบัติ
LINE BRAND/e-Mail/Internet)
เทคนิคการสอบสวนวินยั
การบรรยาย/กรณีศึกษา
เทคนิคการสอบสวนขอเท็จจริง
การบรรยาย/กรณีศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการที่ดี
การบรรยาย/ฝกปฏิบัต/ิ การสาธิต
การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
การบรรยาย/ฝกปฏิบัติ

ประเมิน
ความจําเปน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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รายชื่อผูเขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเสนทางการพัฒนาตามสายอาชีพ
(Training Road Map) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
รุนที่ 1 สายงานวิเทศสัมพันธ สายงานปฏิบัติงานจัดเก็บรายได
สายงานชวยงานปกครอง และสายงานชวยงานเทศกิจ
วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

1. นางสาวพรทิพย พรชีวทิพย หัวหนากลุมงานตางประเทศ
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
2. นายไกรสรณ ทิพยจันทร หัวหนากลุมงานตางประเทศ 1 กองการตางประเทศ
3. นางสาวรุงนภา ยลประสาน นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กองการตางประเทศ
4. นางสาวสุรีรัตน นฤนิรนาท นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กองการตางประเทศ
5. นางสาวพรรณราย จริงจิตร นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กองการตางประเทศ
สํานักการคลัง
6. นายคงชาย ภูแสงทอง เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน กองรายได
7. ม.ล.กมลกรณ ศรีธวัช บานเกาะ เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน กองรายได
สํานักงานเขตคลองสาน
8. นายพรชัย จินะ พนักงานปกครองชํานาญงาน ฝายทะเบียน
9. นายประสิทธิ์ บุญมา พนักงานปกครองชํานาญงาน ฝายปกครอง
10. นายเจริญชัย คลายประภา พนักงานเทศกิจชํานาญงาน ฝายเทศกิจ
11. นางสาวยุพา แหวนทองคํา เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน ฝายรายได
สํานักงานเขตคันนายาว
12. นางยุพิน ธรรมชัย พนักงานปกครองชํานาญงาน ฝายทะเบียน
13. นายโกศล เมฆเสือ พนักงานเทศกิจชํานาญงาน ฝายเทศกิจ
สํานักงานเขตจอมทอง
14. นางสาวอุบล รสทิพย พนักงานปกครองชํานาญงาน ฝายทะเบียน
15. นางจันทรเพ็ญ มีแทน เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน ฝายรายได
สํานักงานเขตดอนเมือง
16. นางพัชรา สุขอราม พนักงานเทศกิจชํานาญงาน ฝายเทศกิจ
17. นางอนงควรรณ โชติชะวารานนท เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน ฝายรายได
สํานักงานเขตดุสิต
18. นายสมชาย ทูไพเราะ พนักงานเทศกิจชํานาญงาน ฝายเทศกิจ
สํานักงานเขตตลิ่งชัน
19. นางภัทรศยา ตะเภาทอง พนักงานปกครองชํานาญงาน ฝายทะเบียน
20. นางนุสรา พงษบัณฑิต
เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน ฝายรายได

- 38 สํานักงานเขตทวีวัฒนา
21. นายวธัญญา มวงจั่น พนักงานเทศกิจชํานาญงาน ฝายเทศกิจ
22. นางกุลวิภา ชาญชิต เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน ฝายรายได
สํานักงานเขตทุงครุ
23. นายทวนชัย สุริวัฒน พนักงานปกครองชํานาญงาน ฝายปกครอง
สํานักงานเขตบางกอกใหญ
24. นางวรรณวิมล ภูดํารงพันธ พนักงานปกครองชํานาญงาน ฝายทะเบียน
สํานักงานเขตบางซื่อ
25. นายวัชรินทร หมื่นนรา พนักงานเทศกิจชํานาญงาน ฝายเทศกิจ
สํานักงานเขตบางนา
26. นายบุญเลิศ มั่งมี พนักงานเทศกิจชํานาญงาน ฝายเทศกิจ
27. นางจวบจิต หุนโตภาพ เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน ฝายรายได
สํานักงานเขตบางบอน
28. นางสาวพัชรีย ชํานิวิกัยมาศ เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน ฝายรายได
สํานักงานเขตบางรัก
29. นางสาววริยา ปานเจริญ เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน ฝายรายได
สํานักงานเขตปทุมวัน
30. นายสุมิตร สิงหสุวรรณ พนักงานเทศกิจชํานาญงาน ฝายเทศกิจ
สํานักงานเขตประเวศ
31. นางวนิดา ศิริโรจน พนักงานปกครองชํานาญงาน ฝายปกครอง
32. นางสาวอรวรรณ สุทธิแจมใส เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน ฝายรายได
สํานักงานเขตปอมปราบศัตรูพาย
33. นายสมยศ อิสระสกุลพงศ พนักงานเทศกิจชํานาญงาน ฝายเทศกิจ
สํานักงานเขตพญาไท
34. นายจุลินทร สุภาพไว พนักงานเทศกิจชํานาญงาน ฝายเทศกิจ
สํานักงานเขตพระนคร
35. นางสาวรุงนภา อิ่มใจจิตต พนักงานปกครองชํานาญงาน ฝายทะเบียน
สํานักงานเขตพระโขนง
36. นางสาวธัชกร สุโชติธนากร พนักงานปกครองชํานาญงาน ฝายทะเบียน
สํานักงานเขตภาษีเจริญ
37. นายเริงชัย เกิดชูชื่น พนักงานเทศกิจชํานาญงาน ฝายเทศกิจ
38. นางสาวศรีไพร อ่ํากลาง พนักงานเทศกิจชํานาญงาน ฝายเทศกิจ
สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
39. นายพิพัฒน อุมาวงสกุล พนักงานเทศกิจชํานาญงาน ฝายเทศกิจ
40. นางสาวพรลดา เข็มเพ็ชร เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน ฝายรายได
สํานักงานเขตลาดกระบัง
41. นางวรีย ดาวกระจาย
พนักงานเทศกิจชํานาญงาน ฝายเทศกิจ
42. นางสุภชาดา ตาลพันธ เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน ฝายรายได
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43. นายสัญญา จากดุสิต พนักงานปกครองชํานาญงาน ฝายปกครอง
สํานักงานเขตวัฒนา
44. นายชิณรักษ ชิณโคตร พนักงานเทศกิจชํานาญงาน ฝายเทศกิจ
สํานักงานเขตสะพานสูง
45. นายธนชาติ วชิรฐากูร
เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน ฝายรายได
สํานักงานเขตสัมพันธวงศ
46. นางสาวจิระนันท เหลาสิทธิกุลชัย พนักงานปกครองชํานาญงาน ฝายทะเบียน
สํานักงานเขตหนองจอก
47. นางเพ็ญจันทร ปุยเจริญ
พนักงานปกครองชํานาญงาน ฝายปกครอง
48. นางธนพร วชิรฐากูร
เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน ฝายรายได
สํานักงานเขตหลักสี่
49. นางสาวภัทริน จิตจง
พนักงานปกครองชํานาญงาน ฝายปกครอง

