กรอบการดาเนินงานพัฒนาบุคลากร ปี 2564
Goal : เตรียมความพร้อมกาลังคนคุณภาพ สร้างขีดความสามารถองค์กรเพื่อขับเคลื่อนสู่ DBD แห่งอนาคต

การดาเนินงาน

เสริมความพร้อมในการเป็นผู้นา

ยกระดับบุคลากรเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิข์ องงาน

โครงการ

Succession Planning

Reskill & Upskill

สร้ำงบทบำทสำคัญในกำร Coaching และ feedback ทีมงำน
เพื่อพัฒนำกระบวนงำนและแก้ไขปัญหำตำมควำมต้องกำรของผู้รบั บริกำร
กลุ่มเป้าหมาย : ชานาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มงาน

Talent Management
ค้นหำคนเก่ง+คนดี+มีศักยภำพสูง ออกแบบแบบประเมิน
เข้ำร่วมโปรแกรมพัฒนำ เตรียมควำมพร้อมทักษะกำรบริหำร
กลุ่มเป้าหมาย : ชานาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มงาน ชานาญการ

ระดับชำนำญกำรพิเศษ/หัวหน้ำกลุ่มงำน
ระดับชำนำญกำร/ปฏิบัติกำร
กลุ่ม Think Tank เสนอไอเดียเชิงนวัตกรรมให้กรมทรับทรำบและพิจำรณำ

 ถอดวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ และจัดกิจกรรมสื่อสารนโยบาย
วั ฒ นธรรม และค่ า นิ ย มองค์ ก ร และปลู ก ฝั ง ทั ศ นคติ
Growth mindset ให้บุคลำกรทุกระดับรับทรำบพร้อม
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เพื่อดำเนินงำนไปในทิศทำงและ
เป้ำหมำยเดียวกัน
 Happy Survey สำรวจควำมพึงพอใจ และควำมผูกพันของ
บุคลำกรแบบต่อเนื่อง ตำมช่องทำงออฟไลน์ อำทิ กิจกรรม
พบปะผู้บริหำร และ ออนไลน์ อำทิ ไลน์ DBD Family หรือ
ผ่ำน App Happily.ai
 สร้างบรรยากาศและสถานที่ในการทางานที่ดี สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมและค่ำนิยมขององค์กร
 กิจกรรม Team Building ข้ำมระดับ ข้ำมสำยงำน ข้ำม Gen
 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม DBD Get Together

DIY (Develop It Yourself) Voucher
พัฒนาความรู้ตามความสนใจเฉพาะราย
ออกแบบกำรเรียนรูใ้ นหัวข้อ/สถำบันที่ตนเองสนใจ โดยกรมสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยตำมระดับ/ตำมหลักสูตร ตำมเกณฑ์ทกี่ ำหนด
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ

มอบหมำยโปรเจคพิเศษ /ควำมท้ำทำยใหม่ๆให้กับกลุ่มกำลังคนคุณภำพ
เพื่อเสนอไอเดียเชิงนวัตกรรม
กลุ่มเป้าหมาย : นปร. HIPPs นักเรียนทุน
-

สร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร

 พัฒนำควำมรู้ (hard side) ทักษะกำรคิด ทักษะที่ใช้ในกำรทำงำน
ในยุค New Normal
 พัฒนำด้ำนจิตใจ กำรสื่อสำร บุคลิกภำพ ทัศนคติ ทั้งในกำรทำงำน
และกำรใช้ชีวิต (soft side)
 พัฒนำทักษะทำงดิจิทัล (digital solution)
โดยออกแบบกำรเรี ย นรู้ ต ำมโมเดล 70:20:10 (70:20:10 Learning and
Development model)
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ

Think Tank

KPI

เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข

พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรพร้อมรับวิถี New Normal

วัตถุประสงค์

-

-

เจ้ำ หน้ำ ที่ได้ รับกำรอบรมเพิ่มพูน ควำมรู้ ทั้งด ำเนิน กำรเอง ส่งบุคลำกรอบรมกั บ
หน่วยงำนภำยนอก และสร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำยพันธมิตรทั้งภำครัฐและเอกชน
จำนวนไม่ต่ำกว่ำ 2 หลักสูตรต่อรำยต่อปี
ผู้ผ่ำนกำรพัฒนำควำมรู้แบบ DIY Voucher นำมำถ่ำยทอดควำมรู้ภำยในองค์กร

-

-

Result

Partnership
ความสอดคล้องกับแผน
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

-

หัวหน้ำ ฝ่ำ ย/ผอ.ส่วน มีบทบำทสำคั ญในกำรพัฒนำลูกน้องและบริหำรทีมงำน
ได้รับไอเดียจำกลูกน้องที่สัมผัสกับผู้รับบริกำรโดยตรง เพื่อนำมำปรับปรุงกระบวน
งำน/โครงกำรให้ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร/ผู้ประกอบกำรมำกยิ่งขึ้น
เกิดกำรสร้ำงสรรค์ไอเดียใหม่ๆที่สำมำรถพัฒนำเป็น New service /NewSolution
ตอบโจทย์งำนพัฒนำนวัตกรรมของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

หัวหน้ำฝ่ำย/ผอ.ส่วน มีบทบำทสำคัญในกำรสื่อสำรนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ และ
สะท้อนปัญหำที่พบจำกกำรทำงำน จำกเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ เพื่อปรับกระบวนงำน
ให้บรรลุเป้ำหมำยของกรมและตรงควำมต้องกำรของประชำชน/ผู้ประกอบกำร
กลุ่มเป้ำหมำย
สร้ำงปฎิสัมพันธ์ต่อ กันอย่ำ งสม่ำเสมอ และยังเป็นกำรช่วย Feedback ในด้ำน
ต่ำงๆ ที่เป็นข้อมูลที่ดีสำหรับกำรพัฒนำบุคลำกร

-

เจ้ำหน้ำที่ได้รับกำรพัฒนำตำมแนวทำงกำรเรียนรู้ในรูปแบบที่หลำกหลำย
- แบบสำรวจออนไลน์มีควำมสม่ำเสมอในกำรวัดผล เก็บข้อมูล ตลอดจนสำมำรถ
ตำมโมเดล 70:20:10
Feedback กันแบบ Real Time
70 – ลงมือปฏิบัติโดยมีผู้บังคับบัญชำคอยให้คำแนะนำ
- องค์กรมีบรรยำกำศทำงำนที่ดี ช่วยบรรเทำอำกำร Burn out ในที่ทำงำน
20
–
กำรติ
ด
ตำมคนเก่
ง
(Shadowing)
กำรสอนงำน
(Coaching)
กำรศึ
ก
ษำดู
ง
ำน
กรณีศึกษำ (Case studies)
10 –กำรอบรมในห้องเรียน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งออฟไลน์และออนไลน์
- เจ้ำหน้ำที่มีกำรเรียนรู้และได้รับกำรพัฒนำที่หลำกหลำยและตรงกับควำมต้องกำรของ
ตนเอง
องค์กรต้นแบบทั้งภำครัฐและเอกชน อำทิ SCG ปตท. CP All AIS SCB Academy KBTG ในด้ำนกำรสนับสนุนวิทยำกร ศึกษำดูงำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร และเป็น Commentator ในโปรแกรมพัฒนำผู้นำรวมถึงหน่วยงำนที่สนับสนุนโปรโมชั่นพิเศษในกำรเข้ำร่วมอบรม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ำนที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ ข้อ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ และพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 – 2564 ข้อ 5 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเชิงรุกและมีธรรมำภิบำล
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พัฒนำองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง : พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน
นโยบายรัฐบาล ข้อ 11 กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

ตุลาคม 2563
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การดาเนินงานพัฒนาบุคลากร ปี 2564
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 วัตถุประสงค์
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของกรมสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน การเตรียมพร้อมบุคลากร
ในยุคดิจิทัล และพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
 กรอบการดาเนินงานและหลักสูตรฝึกอบรม ปี 2564
(1) พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรพร้อมรับวิถี New Normal มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความ
พร้อมในการเป็นผู้นา (Talent Management) และยกระดับบุคลากรเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่
- Data Analytic การวิเคราะห์ข้อมูล และมองให้ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในแต่ ล ะภารกิ จ ของกรม อาทิ การน าข้ อ มู ล นิ ติ บุ ค คลมาใช้ ใ นการจั ด ท าโครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาธุ ร กิ จ
การวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ
- Digital Transformation เสริ ม ความรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ เ ครื่ อ งมื อ Digital เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในทางาน ลดขั้นตอนและปรับปรุงกระบวนงาน ตลอดจนการนาเสนอบริการใหม่ให้กับประชาชน
- Service Excellence อาทิ การออกแบบบริการ (Service Design) การสื่อสารเพื่อสร้างทีมบริการ
การปรับปรุงมาตรฐานบริการ การจัดการข้อร้องเรียน เป็นต้น
- Functional course โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรพัฒนาความรู้ตามความสนใจเฉพาะราย ในรูปแบบ
DIY (Develop It Yourself) Voucher ซึ่งเป็นการออกแบบการเรียนรู้ในหัว ข้อ/สถาบันที่ตนเองสนใจ โดยกรม
สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามระดับ/ตามหลักสูตร ตามเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรต้องได้รับความเห็นชอบจากกรม
ก่อนเข้าร่วมอบรม
(2) เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความผูกพันต่อองค์ กร และสร้าง
เสริมคุณธรรมจริยธรรม
 การส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โดยผู้อานวยการส่วน/หัวหน้างาน เป็นผู้มีบทบาทสาคัญ
ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน ดังนี้
(1) พัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะ
เฉพาะตามลั กษณะงานที่ ปฏิ บั ติ (Functional Competency) โดยเพิ่ ม เติ ม แนวทางการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย
ซึ่งในแต่ละสมรรถนะให้ใช้ 3 เครื่องมือ ตามโมเดลการเรียนรู้และพัฒนา 70:20:10 ได้แก่
- การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (On the job training) ผ่านการมอบหมายงาน โครงการพิเศษ
การหมุนเวียนงาน การศึกษาดูงาน โดยมีผู้บังคับบัญชาให้คาแนะนา ร้อยละ 70
- การแลกเปลี่ยนความรู้ ได้แก่ การโค้ช (Coaching) พี่เลี้ยง (Mentoring) การติดตามเรียนรู้จาก
ผู้บริหาร (Shadowing) ร้อยละ 20
- การฝึกอบรม (Training) ทั้งในห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 10
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(2) กระตุ้นให้ทีมงานเห็นความสาคัญในการพัฒนาตนเอง โดยบุคลากรจะต้องเข้าร่วมอบรมหลักสู ตร
ทั้งภายในและภายนอกตามที่กรมเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร ต่อรายต่อปี ประกอบด้วย ด้านการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการทางาน อย่างน้อย 1 หลั กสู ตร และด้านเสริมสร้างองค์กรแห่ งความสุ ข
อย่างน้อย 1 หลักสูตร หรือมากกว่าตามความสนใจของบุคลากร
โดยการพั ฒ นาศั ก ยภาพฯ ดั ง กล่ า ว ให้ จั ด ท าเป็ น แผนพั ฒ นารายบุ ค คล (Individual
Development Plan : IDP) และจัดส่งพร้อมกับแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งสามารถเป็นหลักฐานแสดง
ความสาเร็จพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะเพื่อประกอบการพิจารณาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในเรื่องต่างๆ และเตรียมความพร้อมสาหรับเส้นทางความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน (Career Path) ต่อไป
 ผลลัพธ์ (Outcome) จากการดาเนินงาน
(1) ระดับรายบุคคล บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะเพิ่มเติมจากการฝึกอบรม เตรียมความพร้อ ม
ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพตนเองในการทางานสาหรับตาแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต
(2) ระดับหน่วยงาน (สานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) บุคลากรเกิดทักษะในการทางานหลายด้าน (Multi
Skills) ท าให้ ส ามารถท างานทดแทนกั น ได้ ใ นกรณี ที่ เ จ้ า ของงานเดิ ม ไม่ อ ยู่ ห รื อ โอนย้ า ยไปที่ อื่ น อี ก ทั้ ง ช่ ว ยให้
ผู้อานวยการส่วน/หัวหน้างานมีการวางแผนบริหารจัดการการทางานและถ่ายทอดประสบการณ์ได้
(3) ระดับกรม บุคลากรมีศักยภาพเพิ่ มขึ้นเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจที่สาคัญ สามารถส่งมอบบริการ
แก่ประชาชนและภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาต่อยอดให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
-------------------------------------------------กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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