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บุคลากรตามสมรรถนะวิชาชีพ ครบทุกสายวิชาชีพ ในป พ.ศ. 2559 เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยให

องคกรสามารถกําหนดทิศทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรแตละสายอาชีพ  อันเปนการวางรากฐานระบบ

การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ใหมีความเขมแข็ง สามารถเพ่ิมศักยภาพใหบุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามท่ีองคกรและผูรับบริการคาดหวัง 
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ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ สายงานปฏิบัติงานพัสดุ ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ สายงานปฏิบัติงานธุรการ ตําแหนง 

เจาพนักงานธุรการ สายงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี สายงาน

ระบบงานคอมพิวเตอร ตําแหนงเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร สายงานวิชาการสถิติ ตําแหนงนักวิชาการสถิติ 

และสายงานปฏิบัติงานสถิติ ตําแหนงเจาพนักงานสถิติ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพใหขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญทราบความรูและทักษะท่ีจําเปนตอ

การปฏิบัติงานในแตละระดับตามสายอาชีพ 

  ในโอกาสนี้  ผูจัดทําขอขอบคุณผูเขารวมการสัมมนาท่ีใหความรวมมืออยางดียิ่งในการ  
เขารวมโครงการจนไดผลการสัมมนาเพ่ือนํามาจัดทําคูมือ  คณะวิทยากรและผูชวยวิทยากรประจํากลุม 
ผูบริหารหนวยงานและผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทาน หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนในการพัฒนา
บุคลากรตามแนวทางการจัดทําเสนทางการฝกอบรมในตําแหนงตางๆ ตอไป 
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แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถทรัพยากรมนุษย 

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 ไมใชสิ่งท่ีบอกไดถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือ
ความสําเร็จตางๆ ในชีวิต  คนฉลาดทุกคนอาจไมไดมีผลปฏิบัติงานดีเดนเหมือนกันท้ังหมด สิ่งท่ีแสดงใหเห็น
ชัดเจนระหวางผูท่ีฉลาดและมีผลการปฏิบัติงานดี กับผูท่ีฉลาดแตมีผลการปฏิบัติงานปานกลางก็คือสมรรถนะ
นั่นเอง  
  David C McClelland  ไดเปรียบเทียบสมรรถนะท่ีมีอยูในตัวคนวา เปรียบเสมือนกับภูเขา-
น้ําแข็ง  กลาวคือ  สวนท่ีอยูเหนือน้ําซ่ึงเปนสวนนอยของภูเขาน้ําแข็งเปนสิ่งท่ีสามารถมองเห็นได สัมผัสได ซ่ึงก็
เหมือนกับความรูและทักษะของคนท่ีแสดงออกใหเห็นไดงาย  ขณะเดียวกัน สวนใหญของภูเขาน้ําแข็งจะอยูใต
ผิวน้ํา  ซ่ึงเปรียบเสมือนกับสิ่งท่ีฝงอยูในตัวคนท่ีไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน เหมือนความรูและทักษะดังท่ี
กลาวขางตน  สิ่งท่ีอยูในสวนลึกนี้ ไดแก แรงผลักดัน (Motives)  อุปนิสัย (Traits)  ภาพลักษณภายใน (Self 
Image)  ฯลฯ  ซ่ึงเปนตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมมนุษยใหแสดงออกในรูปแบบตางๆ เชน เปนคนขยันขันแข็ง  
เปนคนเฉ่ือยชา  เปนคนซ่ือสัตย  ฯลฯ  เปนตน  และ “สมบัติ” ดังกลาวของคนนี้ เปนปจจัยสําคัญตอ
ความสําเร็จในการทํางานของเขา 
  แนวคิดขางตน  David C McClelland  เรียกวา ตัวแบบภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model)   
ดังรูปท่ีแสดงไวนี้ 
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 ตัวแบบภูเขาน้ําแข็งนี้ไดถูกนํามาใชเปนตัวแบบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของคน  ซ่ึงประกอบดวย 3 

ดานหลัก คือ ความรู (Knowledge)  ทักษะ (Skill)  สมบัติของคน (Attribute)  และสมรรถนะท้ัง 3 ดานนี้   

ก็ไดรับการพัฒนามาเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาความสามารถของคนในปจจุบัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดกําหนดคํานิยามของสมรรถนะวาเปน

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจากความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีทําใหบุคคล

สามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพ่ือนรวมงานอ่ืนๆ ในองคกร กลาวคือ การท่ีบุคคลจะแสดงสมรรถนะใด  ๆ

ออกมาได ตองมีองคประกอบท้ังความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของดวย  ดังนั้นเม่ือ

องคกรไดกําหนดสมรรถนะเปนกลุมพฤติกรรมท่ีเชื่อวาสอดคลองกับงานท่ีปฏิบัติ  เม่ือผูปฏิบัติมีพฤติกรรม

ตามท่ีกําหนดแลวจะสงผลใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของ องคกรไดดังภาพ

ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของบุคคล สมรรถนะ และผลงาน 
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จากภาพ   แสดงถึงความสัมพันธระหวางความแตกตางระหวางบุคคลท่ีแสดงในรูปภูเขาน้ําแข็งกับ

สมรรถนะและผลงาน  แสดงใหเห็นวา ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลสงผลให

บุคคลมีสมรรถนะหรือพฤติกรรมในการทํางาน สัมพันธกับการปฏิบัติงานและผลงานท่ีได  

 1.2  การนําหลักสมรรถนะไปใชในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

  การคัดเลือก (Recruitment) 

    วิธีการคัดเลือกขาราชการท่ีใชโดยท่ัวไป คือ การสอบ ซ่ึงกําหนดใหมีท้ังการวัดความรู 

ความสามารถท่ัวไป ความรูเฉพาะตําแหนง และการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยในการวัดความรู

ความสามารถท่ัวไป จะเปนการประเมินความสามารถของบุคคลในการเรียนรูสิ่งใหมๆ ขณะท่ีการวัดความรู

เฉพาะตําแหนงเปนการประเมินวาบุคคลมีความรูท่ีจําเปนในตําแหนงงานนั้นๆ หรือไม  ซ่ึงการวัดประเมินท้ัง 2 

ดานนี้   ถือวามีความสําคัญตอการทํางานมาก อยางไรก็ตาม ปจจุบันไดใหความสําคัญในการประเมินความ

เหมาะสมกับตําแหนงมากข้ึน ซ่ึงอาจนําระบบสมรรถนะหรือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมมาเปนกรอบในการ

ประเมินเพ่ือใหเห็นพฤติกรรมท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 

    การพัฒนา (Development) 

      การพัฒนาบุคลากรในอดีต เนนการใหความรูและทักษะ ซ่ึงเปนการพัฒนาท่ีตองนําความรู

และทักษะนั้นไปประยุกตตามความสามารถของบุคคล แตในความเปนจริงพฤติกรรมในการทํางานเปนสิ่ง

สําคัญมาก ผูทําหนาท่ีดานพัฒนาบุคลากรจึงตองหาหนทางในการพัฒนาขาราชการใหมีพฤติกรรมท่ีเอ้ือตอการ

ปฏิบัติงานตามท่ีองคกรกําหนด หรือเรียกวา การฝกอบรมพัฒนาแบบอิงสมรรถนะซ่ึงตองใชขอมูลและ

เครื่องมือท่ีจําเปน คือ  

1. สมรรถนะท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือกําหนดกรอบหรือหลักสูตรวิชาการอบรม 

2. เทคนิควิธีการในการหาขอมูลวาบุคลากรมีสมรรถนะอยูในระดับใด  และมีผูใดท่ี

จําเปนตองพัฒนาสมรรถนะใดบาง อาจเรียกวาเปนวิธีหา Training Need วิธีหนึ่งก็ได 

3. การสรางหลักสูตรฝกอบรม หรือวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ท่ีชวยใหบุคลากรมีความรู ทักษะ

และพฤติกรรมตามท่ีกําหนด 

4. การติดตามประเมินผลดวยวิธีตาง ๆ เพ่ือยืนยันถึงการพัฒนาท่ีเกิดข้ึน หรือกําหนดแนว

ทางแกไขตาง ๆ  

    การบริหารผลงาน (Performance Management) 

     การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มจากกระบวนการคัดเลือก ซ่ึงจะทําใหไดบุคลากรท่ีมี           

คุณภาพ แตเม่ือเขามาปฏิบัติงานแลว หากองคกรขาดการบริหารท่ีดี ในเรื่องการรักษาและการใชประโยชน         

อยางเหมาะสม หนวยงานก็ไมอาจรักษาบุคลากรไวไดหรือรักษาไวไดแตใชประโยชนไดไมเต็มท่ี  ดังนั้น              

จึงนําเครื่องมือทางการบริหาร คือการบริหารผลงาน โดยใชระบบสมรรถนะมาใช  เพ่ือสรางความเชื่อมโยง        

และความชัดเจนใหกับเปาหมายขององคกรและบุคลากรใหมุงไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีกระบวนการ ดังนี้  
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      1. การมอบหมายงานและกําหนดตัวชี้วัดผลงาน  
      2. การติดตามผลงาน  
      3. การพัฒนาความสามารถของบุคลากร  
      4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
     5. การใหคาตอบแทน หรือรางวัลผลการปฏิบัติงานท่ีดี  
   จะเห็นไดวาหากมีระบบสมรรถนะท่ีชัดเจน กระบวนการบริหารผลงานดังกลาว ก็สามารถ
บริหารไดดีท้ังความสามารถของบุคลากรและผลงานท่ีเกิดข้ึน 
 
 1.3  สมรรถนะในระบบราชการของกรุงเทพมหานคร 

   สมรรถนะหลัก (Core Competency) กําหนดข้ึนเพ่ือใหเกิดคุณลักษณะรวมของ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร โดยการหลอหลอมคานิยม และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค  

   สมรรถนะผูบริหาร (Management Competency)  ไดแก การมองภาพรวมเชิงกลยุทธ  
สภาวะผูนํา  การบริหารเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์  การวางแผนเชิงรุกอยางสรางสรรค  ศักยภาพในการผลักดันใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงท่ีดีตอประชาชน  การใหอํานาจแกผูอ่ืน   
    สมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional Competency)   เปนสมรรถนะเฉพาะท่ีกําหนด
ข้ึนสําหรับกลุมงานเพ่ือสนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และเปนการ
สงเสริม พัฒนาใหขาราชการปฏิบัติงานตามหนาท่ีรับผิดชอบไดดียิ่งข้ึน  

 ในการกําหนดสมรรถนะประจํากลุมงานจะตองมีความเก่ียวของกับการจัดกลุมงาน                
(Job Family)  ในระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนใหม เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสมรรถนะและสามารถ
นําไปใชในการบริหารงานบุคคลได การจัดกลุมงานของขาราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ไดมีการเก็บ
รวบรวมขอมูล เพ่ือวิเคราะหหนาท่ีหลักของตําแหนงตาง ๆ แลวจัดตําแหนงรวมกันเปนกลุมงาน (Job Family)  
เพ่ือกําหนดเปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม หรือสมรรถนะประจํากลุมงานและนําคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมนั้น
มาใชประโยชนในการบริหารงานบคุคล 
 กลุมงานของขาราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร แบงเปน 34 กลุมงาน ดังนี้ 

1. กลุมงานสนับสนุนท่ัวไป 
2. กลุมงานสถิติ 
3. กลุมงานคอมพิวเตอร 
4. กลุมงานนิติการ 
5. กลุมงานบุคคล 
6. กลุมงานปกครองและทะเบียน 
7. กลุมงานเทศกิจ 
8. กลุมงานวิเคราะหนโยบายและแผน 
9. กลุมงานวิเทศสัมพันธ 
10. กลุมงานสิ่งแวดลอม 
11. กลุมงานการทองเท่ียว 
12. กลุมงานการเงินและบัญชี 
13. กลุมงานเศรษฐกิจและการพาณิชย 
14. กลุมงานประชาสัมพันธ 
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15. 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. แนวคิดเร่ืองการบริหารอาชีพ (Career Management) 

CM
(Career Management)

CP
(Career Planning)

SP
(Succession Planning)

(Career Path) (Career T&D)

(Ind. Career Plans)

 
 การบริหารอาชีพ เปนระบบหรือกระบวนการท่ีองคกรจัดเตรียมและดําเนินการเพ่ือรักษา (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  เปนวิธีการพัฒนาคนท่ีจะมาเปนผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารโดยมุงใหมี

สมรรถนะสูงข้ึน ตามความจําเปนสําหรับตําแหนงงานนั้น ๆ  (สําหรับกรุงเทพมหานคร  Career Planning 

ควรเปนหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารบุคคล คือ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ -

กรุงเทพมหานคร  สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร และกองการเจาหนาท่ี)  ประกอบดวย  

                      2.1.1 Career  Path  คือ  แผนผังแสดงลําดับความกาวหนาของตําแหนงในองคกร                 
ซ่ึงพนักงานสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนความกาวหนาของตนเอง พนักงานสามารถรับรูไดวาตนเอง
สามารถเลื่อนตําแหนง (Promote) ไปยังตําแหนงใดไดบาง หรือสามารถโอนยาย (Transfer)  หรือสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน (Rotate) ไปยังหนวยงานหรือตําแหนงงานใดไดบาง   
           ลักษณะของ Career  Path  สามารถทําได  2  ลักษณะ  คือ 
                  (1)  ลักษณะท่ีแสดงเปนกลุมตําแหนงงาน  ใชกับระดับเจาหนาท่ี  เชน  กลุมตําแหนง
เจาหนาท่ีฝกอบรม ฯลฯ องคกรสวนใหญมักนิยมใชแบบนี้ 
                 (2)  ลักษณะท่ีแสดงเปนรายตําแหนง ใชกับระดับบริหาร  มักไมเปนท่ีนิยม  เพราะตําแหนงใน
องคกรมีการเปลี่ยนแปลงบอย  เชน  มีการปรับผังโครงสรางองคกร ฯลฯ ทําใหไมสามารถปรับขอมูลไดทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 
        ระบบของ  Career  Path  แบงเปน 

         (1)  ระบบเดี่ยว ( Single)  สวนมากใชท่ัวไปท้ังภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  มักใช
เฉพาะตําแหนงระดับบริหาร 
        (2)  ระบบคู  (Dual)  หรือ Y type career  คือ  ในชวงตนของชีวิตการทํางานจะเจริญเติบโต   
ในหนาท่ีตามลําดับ  เชน ระดับ 3  เติบโตถึง ระดับ 6 หลังจากนั้นก็จะแยกการเติบโตกาวหนาตามสายอาชีพ  
เนื่องจากมีสมรรถนะ (Competency) ตางกัน  ระบบนี้เหมาะกับตําแหนงงานท่ีตองอาศัยทักษะและความ
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ชํานาญพิเศษ หรือเปนตําแหนงท่ีมีอัตราการลาออกสูง ซ่ึงองคกรตองการรักษาตําแหนงนี้ไว เชน วิศวกร 
นักวิชาการ อาจารย  นักวิจัย เปนตน องคกรจึงกําหนดทางเลือกใหบุคลากรเหลานี้สามารถเติบโตในสายงานท่ี
ตองอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดาน (Technical) หรือสายงานดานบริหารก็ได  คือสามารถเติบโตขาม
สายได  มีศักดิ์และสิทธิ์เทาเทียมกันในเรื่องตาง ๆ เชน  เงินเดือน  ความเติบโตกาวหนา  สวัสดิการ  ผลประโยชน
ตอบแทนอ่ืน  ๆ เปนตน  ตัวอยางการใชระบบนี้ในภาคเอกชน  เชน  ในบริษัทยา มีผูท่ีดํารงตําแหนงนักวิจัย
บางคนไดรับเงินเดือนในระดับท่ีสูงมาก  เทียบเทากับระดับผูบริหารขององคกร เพราะนักวิจัยสามารถคิดคนตัว
ยาใหมได  ทําใหองคกรไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึนในระยะยาว เปนตน 
         (3)  ระบบผสม (Multiple) เปนสวนผสมของระบบเดี่ยวและระบบคูซ่ึงองคกรจะพิจารณา       

ความเหมาะสมวาจะใชระบบใด 

       สวนประกอบของ Career  Path ประกอบดวย 

         (1) การโยกยายเพ่ือเพ่ิมเติมประสบการณ  ท้ังในสายงานเดิม (ทางลึก) และนอกสายงาน (ทางกวาง) 

         (2) ระยะเวลาการเรียนรูเพ่ือข้ึนสูระดับใหม ( Learning Curve) คือ การเรียนรูในงานหนึ่งๆ 

ในระยะเวลาหนึ่งจึงจะเลื่อนระดับได  เชน  ระบบราชการตองดํารงตําแหนงระดับ 4  ระยะเวลา 2 ป  จึงจะได  

รับเลื่อนใหดํารงตําแหนงระดับ 5  คือ  มีประสบการณถึงข้ันต่ําท่ีกําหนด 

         (3)  การวัดผลงานและศักยภาพ หรือ สมรรถนะ  

         (4)  การวางแผนการพัฒนารายบุคคล  (Individual Development Plan : IDP ) 

  ขอ 1 – 3 เปนเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HRM) สวนขอ 4  เปนเรื่องของการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล (HRD) สิ่งท่ีจําเปนใน Career Path คือ  การพัฒนาโดยใชสมรรถนะ (Competency) เปนตัวนํา  

Career Path ไมใชเรื่องอัตโนมัติ  แตเม่ืออายุงานหรือเงินเดือนตรงตามเกณฑท่ีกําหนด จะมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน Career Path  จึงเปนเรื่องของกระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่อง หลายหนวยงานโดยเฉพาะ

ภาคเอกชนเรียก Career Path วา Career Opportunity หมายถึงโอกาสทางการเติบโต  

  2.1.2  Individual Career  Plan  เปนแผนความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงานของพนักงาน

แตละคน (ควรเปนงานของกองการเจาหนาท่ีโดยกําหนดหลักเกณฑรวมกับสถาบันฯ เพราะเปนเรื่องของการ

เจริญเติบโตกาวหนาในงานและการพัฒนาบุคคล) 

  2.1.3  Career Training & Development  เปนงานท่ีหนวยงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) 

หรือสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครดําเนินการอยู  โดยเปนสวนสนับสนุน Career  Path  และ 

Individual  Career  Plans   

 กลาวโดยสรุป Career management (CM) เปนภาพใหญท่ีมีความเก่ียวของกับการจัดเสนทาง

การฝกอบรม (Training Road Map : TRM)   

2.2 Succession  Planning  เปนการวางแผนทดแทนตําแหนงงานเพ่ือมุงพัฒนาศักยภาพและ                        

เตรียมความพรอมใหพนักงานท่ีมีความสามารถและศักยภาพสูง  (ควรเปนหนาท่ีของสํานักงาน ก.ก. โดยมี  

กองการเจาหนาท่ี เปนผูนําไปปฏิบัติใหเกิดผล) 
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3.  เสนทางการฝกอบรม (Training Road Map : TRM) 

 3.1 ความสําคัญของเสนทางการฝกอบรม  

    ดวยรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีปรับเปลี่ยนไปจากเดิม   องคกรจึงจําเปนตองมี

นโยบาย แผนงาน โครงการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเปนการพัฒนาขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมี

ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการบรรลุภารกิจและเปาหมายขององคกร  การพัฒนาบุคลากรจึงเปน

เรื่องสําคัญท่ีตองทําอยางตอเนื่อง  แมวาบุคลากรสวนใหญมีความรู ทักษะท่ีผานกระบวนการคัดสรรมาแลว  

แตในการปฏิบัติงานจะตองพัฒนาเสริมสรางความรู ทักษะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค  เพ่ือใหสอดคลองกับ

หลักสมรรถนะท่ีกําหนดข้ึน 

   เสนทางการฝกอบรมเปนเครื่องมือการบริหารจัดการดานการพัฒนาบุคลากรท่ีสําคัญ   หาก

องคกรใดขาดการวางแผนการพัฒนาบุคลากร  จะไมสามารถหาคําตอบไดวาบุคลากรท่ีมีอยูตองพัฒนาองคความรู

และพฤติกรรมใด เม่ือใด และดวยเหตุผลใด การทํา TRM จึงเปนการกําหนดเสนทางในการพัฒนาบุคลากรอยางมี

แบบแผน เพ่ือนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรตามท่ีตั้งเปาหมายไว  

   3.2 ความหมายของเสนทางการฝกอบรม  

  หมายถึง แนวทางการพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการตาง ๆ ท่ีกําหนด ไวอยางเปนระบบแบบแผน       
โดยระบุวาบุคลากรในแตละตําแหนง หรือกลุมงานจะตองไดรับการพัฒนาและฝกอบรมเรื่องใดบาง ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด TRM จึงเปรียบเสมือนแผนท่ีในการเดินทางท่ีจะบอกวาการปฏิบัติงานในแตละกลุมงานหรือ
สายอาชีพ  บุคลากรตองพัฒนาความรูความสามารถอะไร  และเม่ือระยะเวลาผานไปตองพัฒนาอะไรเพ่ิมเติม 
ซ่ึงแตละคนจะมีระยะเวลาและรูปแบบการพัฒนาท่ีตางกัน  ซ่ึงเกิดจากสมรรถนะท่ีแตละคนมีไมเทากันนั่นเอง  

 การจัดทํา TRM นี้ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามเวลา และสถานการณท่ีกําหนด เชน เม่ือ
องคกร มีการ เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร คานิยมและวัฒนธรรมขององคกร ภารกิจ 
บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบและลักษณะงานของหนวยงานหรือองคกร 

      3.3  ความจําเปนในการจัดทําเสนทางการฝกอบรม 

   3.3.1 บุคลากรมีความหลากหลาย เปนเหตุผลท่ีเชื่อวาไมมีองคกรใดท่ีสามารถหาบุคลากรท่ี
มีความรู ความสามารถพรอมทุกดานเหมือน ๆ กัน โดยสามารถปฏิบัติงานไดเหมือนกัน ซ่ึงในความเปนจริง 
บุคลากรท่ีแตละองคกรคัดสรรมา จําเปนตองเรียนรูสิ่งใหม ๆ อีกมากมาย  แมจะมีประสบการณในการทํางานแต
รายละเอียด  ในการปฏิบัติงานยอมมีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จึงจําเปนตองพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 
  3.3.2 ลักษณะงานและวิชาชีพแตกตางกัน บุคลากรในองคกรยอมมีโอกาสในการสับเปลี่ยน
ตําแหนงหรือภารกิจตาง ๆ ขอบเขตหนาท่ีรับผิดชอบของแตละงานก็แตกตางกัน ความรูและประสบการณเดิม    
ก็ไมอาจเทียบเคียงกับงานท่ีหลากหลายได และท่ีสําคัญสมรรถนะของแตละตําแหนงท่ีกําหนดข้ึนก็ไมเหมือนกัน  
การเรียนรูและพัฒนาจึงตองใชองคความรูท่ีแตกตางกัน โดยตองพัฒนาอยางมีแบบแผนและเปนข้ันตอน  
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   3.3.3 การฝกอบรม พัฒนาและการเรียนรูตางๆ มีขอจํากัด  เพราะองคกรไมสามารถ

จัดการฝกอบรมพัฒนาตางๆ ใหกับทุกคนไดในเวลาเดียวกัน และบุคลากรทุกคนก็ไมอาจเรียนรูเรื่องท่ีจําเปนได 

ในเวลาเดียวกัน  จึงจําเปนตองกําหนดเสนทางและระยะเวลาในการฝกอบรมใหเปนระบบ 

   3.3.4 บุคลากรตองการความกาวหนา  เปนเหตุผลท่ีจําเปนอีกประการหนึ่ง คือ ความ

ตองการความกาวหนาในวิชาชีพท่ีตองใชความรู ความสามารถเพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและกาวไปสู

การเลื่อนระดับหรือปรับตําแหนงใหสูงข้ึน 

     3.4 วัตถุประสงคของการจัดทําเสนทางการฝกอบรม 

  3.4.1 เพ่ือสรางความสามารถของบุคลากรใหสอดคลองกับทิศทางขององคกร  โดยทิศทาง 
ขององคกร จะประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายตาง ๆ ท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใหองคกรสามารถปฏิบัติ
ภารกิจตางๆ ไดตามวัตถุประสงค แตท้ังนี้ตองอาศัยทักษะ ความรู ความสามารถของผูปฏิบัติงานในดานตางๆ ซ่ึง
ตองมีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรใหสอดคลองกับภารกิจขององคกรดวย  
   3.4.2 เพ่ือใหบุคลากรทราบถึงกําหนดระยะเวลาในการพัฒนาตนเอง ในขณะท่ีดํารงตําแหนง
ตาง  ๆ หรือเรียกวาเปนแผนท่ีเดินทางในการพัฒนาความรูความสามารถ ซ่ึงเปนการพัฒนาตามความคาดหวัง 
ขององคกร 
   3.4.3 เพ่ือสงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ( Self  Learning ) อยางหลากหลาย ซ่ึง
ไมใชเพียงการฝกอบรมพัฒนาเพียงอยางเดียว  แตหมายรวมถึงบุคลากรจะตองรูถึงความจําเปนของตนเองใน
การพัฒนาองคความรูและทักษะตางๆ ใหเหมาะสมตอการปฏิบัติงานดวย 

      3.5 ผูรับผิดชอบในการจัดทําเสนทางการฝกอบรม 

   ในหลายองคกรมีความสับสนในภารกิจการจัดทําเสนทางการฝกอบรม วาเปนความ
รับผิดชอบหลักของฝายใด  แทจริงแลวในองคกรตองวางแผนการจัดทําเสนทางการฝกอบรมรวมกัน ดังนี้  
   3.5.1 หัวหนาหนวยงาน   เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญโดยใหการสนับสนุน รวมเปนคณะทํางาน
พิจารณากําหนดเสนทางการฝกอบรมและกําหนดแผนกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน หัวหนา-
หนวยงาน ตองระบุความตองการผลลัพธของงาน และสมรรถนะท่ีจําเปนในการทํางานเพ่ือใหบุคลากรรับทราบ
แนวทางในการปฏิบัติงาน  สวนผูบังคับบัญชาในระดับตาง ๆ ก็ตองทําหนาท่ีในการรวมพิจารณากําหนดหัวขอ
การฝกอบรม วิธีการพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง ตามเสนทางการฝกอบรมของแตละตําแหนงงาน และ
วางแผนกําหนดระยะเวลาในการจัดทํา TRM ท้ังนี้ เพ่ือใหมีมาตรฐานเดียวกัน และสอดคลองกัน 

 3.5.2 หนวยงานบริหารงานบุคคล  ท้ังฝายการเจาหนาท่ี (HRM) และฝายฝกอบรม (HRD) 
ตองมีบทบาทในการเปนผูชี้แนะกระบวนการจัดทํา TRM   ตองใหความรู ประสานงานในการจัดทําหรือ
ทบทวน TRM ใหทุกหนวยงานตองสื่อสาร ประชาสัมพันธใหขอมูลดานระบบสมรรถนะ ตลอดจนเสนอแนะ
หลักสูตรการฝกอบรม และวิธีการพัฒนาท่ีเปนมาตรฐานเหมาะสม สอดคลองกับตําแหนงตามสายงาน 
   3.5.3 พนักงาน/ขาราชการ  ตองมีสวนรวมในการระบุหนาท่ีงานหลัก สมรรถนะท่ีตองการ    

เรื่องท่ีตองฝกอบรมและพัฒนา ตลอดจนใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินการ 
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   อาจกลาวไดวาการจัดทําเสนทางการฝกอบรมใหประสบความสําเร็จ จะตองเกิดจากการ

สนับสนุนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ โดยจะตองมีการชี้แจง สื่อสาร ประชาสัมพันธใหท่ัวถึง เพ่ือให

เขาใจถึงเปาหมายและประโยชนท่ีทุกคนจะไดรับ 

      3.6 สวนประกอบท่ีสําคัญ    
  3.6.1 การฝกอบรม พัฒนาเพ่ือใหมีความรูและทักษะในงาน (Technical Training) เปน
สวนประกอบ  ท่ีบอกไดวาผูท่ีจะเขามาดํารงตําแหนงนี้  ตองไดรับการพัฒนาฝกอบรมหัวขออะไรบาง เปนการ
อบรม ภาคบังคับเพ่ือใหมีความรูและทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 
   3.6.2 การฝกอบรม พัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน (Job Enhancement 
Training)  เปนสวนประกอบท่ีบอกวา ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ควรมีความสามารถอ่ืนใดอีกบาง 
นอกเหนือจากความรู   และทักษะในงาน ซ่ึงจะสามารถนําไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานได 
   3.6.3 การฝกอบรม พัฒนาเพ่ือรองรับความกาวหนาในอาชีพ (Career Development) 
เปนสวนหนึ่งท่ีบอกวาผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ควรมีความสามารถอะไรบาง กอนจะเติบโตข้ึนไปในสายอาชีพ  
หรือการดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน รวมท้ังการโยกยาย เปลี่ยนสายงาน  ซ่ึงจะชวยเตรียมความพรอมรองรับ
ความกาวหนาในอาชีพ 
 

4.  แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 
 เสนทางฝกอบรม (TRM)  ตามท่ีอธิบายในหัวขอท่ีแลวเปนเครื่องมือท่ีจะใชสรางเกณฑมาตรฐานในการ
พัฒนาสายอาชีพ  ซ่ึงหลักสูตรใน TRM สวนใหญก็จะเปนหลักสูตรมาตรฐาน สวน IDP ก็เปนเครื่องมืออีกอยาง
หนึ่งท่ีนํามาใชประกอบกับ TRM  โดยลงลึกถึงความจําเปนสวนตัวบุคคลเปนคนๆ ไปวาจะตองมีการพัฒนา 
การฝกอบรมอะไรและอยางไร 
 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)  จึงหมายถึง แผนท่ีกําหนดทิศทาง
พัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคลในชวงเวลาหนึ่งๆ ใหมีสมรรถนะท่ีจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจไดสําเร็จ 
และเปนไปตามเปาหมายในสายอาชีพของบุคลากรผูนั้น บางครั้งเราอาจเรียกแผนพัฒนารายบุคคลในชื่อท่ี
แตกตางกันไป เชน  IDP (Individual Development Plan) , EDP (Employee Development Plan) หรือ 
PDP (Personal Development Plan / Performance Development Plan)  แตสิ่งสําคัญท่ีตองคํานึงถึง
ในการทํา IDP คือ IDP นั้นตองเชื่อมโยงกับเปาหมายขององคกรหรือหนวยงาน 
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ความแตกตางระหวาง TRM  และ  IDP 

TRM IDP 

1.  คืออะไร?  
     เปนเครื่องมือหลักในการพัฒนาความสามารถของ
คน 

 
     เปนเครื่องมือยอยท่ีใชในการพัฒนาความสามารถ
ของคนโดยมี TRM เปนกรอบ 

2.  ขอบเขต 
     เปนมาตรฐานความสามารถของกลุมอาชีพ หรือ
กลุมตําแหนง หรือรายตําแหนง ตั้งแตเริ่มเขาสูสาย-
อาชีพจนสิ้นสุด (ความเขมขนของมาตรฐาน
ความสามารถท่ีกําหนดใน TRM ข้ึนอยูกับความ
จําเปนของสายอาชีพนั้นๆ) 
 

 
     เปนความจําเปนเฉพาะ (customized needs) 
ของตัวบุคคล ซ่ึงแตกตางกันเพ่ือแกไขจุดออน และ/
หรือเสริมสรางจุดแข็งภายในระยะเวลาสั้นๆ เชน                
6 เดือน หรือ 1 ป (จุดออนหรือจุดแข็งดังกลาวควร
ตองสอดคลองกับมาตรฐานใน TRM และความจําเปน
ของงานในแตละชวงเวลา) 

3.  หลักสูตร / หัวเรื่อง 
     สวนใหญเนนการฝกอบรมความรูและทักษะใน
สายอาชีพ มีเรื่องการพัฒนาบางเทาท่ีจําเปน 

 
     ตามความจําเปนของแตละบุคคล ซ่ึงอาจเปนเรื่อง
การฝกอบรม หรือเปนการพัฒนาก็ได 

4.  การปฏิบัติ 
     ขาราชการ / พนักงาน เขารับการฝกอบรมความรู
และทักษะตามท่ีหนวยงานจัดใหหรือไปฝกอบรมกับ
สถาบันภายนอก 

 
     ขาราชการ/พนักงาน จะตองประเมินตนเองวายัง
ขาดอะไร และวางแผนพัฒนาตนเองดวยวิธีการตางๆ 
ไมใชเฉพาะการฝกอบรมเทานั้น ท้ังนี้โดยการปรึกษา 
หารือกับผูบังคับบัญชา 

 

คุณลักษณะของ IDP 
 การจัดทํา IDP  มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือการแกไขจุดออน (Weakness) และ/หรือเสริมสรางจุดแข็ง 
(Strength)  ของขาราชการ/พนักงานในองคกร  ซ่ึงในการจัดทํา IDP นั้นจะมีลักษณะดังนี้ 
 1.  IDP  เปนกระบวนการท่ีเนนระบบการสื่อสารแบบสองทาง (Two Ways Communications)  
ระหวางผูบังคับบัญชา/หัวหนา กับ ขาราชการ/พนักงาน ในเรื่องของความคาดหวังในงานของท้ัง 2 ฝาย                   
การพัฒนาสายอาชีพ (Career Management) ท่ีผูบังคับบัญชาวางไวใหสําหรับบุคลากรแตละคน รวมท้ัง             
เปนกระบวนการท่ีผูบังคับบัญชาจะตองมีการติดตามผล (Monitoring) และใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) 
แกบุคลากรเปนระยะอยางตอเนื่องตลอดท้ังป 
 2.  IDP  เปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงความตองการของบุคลากรรายบุคคลใหตอบรับหรือสนองตอบ
ตอความตองการในระดับองคกร  และเปนแนวทางในการวางแผนอาชีพ (Career Planning)  ของบุคลากรอัน
นําไปสูการทํางานท่ีบรรลุเปาหมายตามท่ีหนวยงานและองคการท่ีตองการ 
 3.  IDP  เปนแผนท่ีเชื่อมโยงระหวางสมรรถนะท่ีคาดหวังกับสมรรถนะท่ีเปนจริง และระบุเครื่องมือใน
การพัฒนาท่ีจะใชปดชองวางในชวงเวลาหนึ่ง 
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 4.  IDP  เปนขอตกลงในการเรียนรูรวมกัน (Learning Agreement)  ระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา  ซ่ึงจะมีสวนชวยสรางบรรยากาศการเรียนรู  กระตุนใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน  อันสงผลใหเกิดผลการปฏิบัติงานท่ีดี 
 5.  IDP  เปนแผนท่ีตองทําอยางตอเนื่อง และเปลี่ยนแปลงตามภารกิจและสมรรถนะของผูดํารง
ตําแหนง 
 ขอควรคํานึงถึงในการกําหนด IDP  คือ  IDP ไมใชกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ            

การเลื่อนตําแหนงงาน  การปรับเงินเดือน  การใหผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ  หรือการรับประกันวา                    

หากบุคลากรนั้นไดรับการพัฒนาแลว  จะไดรับการเลื่อนตําแหนงงานทันที  โดยหลักการแลว IDP เปนแผนงาน

เพ่ือเตรียมความพรอมของบุคลากรใหมีคุณสมบัติ  ขีดความสามารถ  และศักยภาพในการทํางานสําหรับ

ตําแหนงงานท่ีสูงข้ึนตอไปตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ท่ีกําหนดข้ึน 

ข้ันตอนการจัดทํา IDP 
 การจัดทํา IDP ของแตละบุคคลมีข้ันตอน  ดังนี้  
 1.  การประเมินสมรรถนะ   
  ขาราชการ/พนักงาน ประเมินสมรรถนะของตนเอง โดยใชตัวแบบสมรรถนะท่ีหนวยงาน
กําหนด (ถามี) เปนกรอบในการประเมิน  การประเมินนี้มีวัตถุประสงคสําคัญท่ีจะหาวาตนเองมีจุดออนและ
จุดเดนในสมรรถนะเรื่องใดบาง  เม่ือเทียบกับความคาดหวังขององคกร/หนวยงาน  ท้ังนี้การประเมินดังกลาว
จะตองปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชาและไดรับความเห็นชอบรวมกัน 
  อยางไรก็ตาม อาจมีวิธีปฏิบัติท่ีแตกตางกัน ดังนี้  
  - บางองคกร/หนวยงาน ใหผูบังคับบัญชาเปนผูประเมินสมรรถนะของผูใตบังคับบัญชาเทานั้น 
  - บางองคกร/หนวยงาน ประเมินท้ังผลงานและสมรรถนะพรอมกัน เพ่ือพิจารณาวาเหตุท่ี
ผลงานไมบรรลุตามเปาหมายเกิดจากการขาดความรูทักษะหรือไม 
 
 2.  การพิจารณาจุดออน (gap) และจุดเดนท่ีสําคัญ 
  จุดออน ( gap) ท่ีสําคัญ หมายถึง จุดออนท่ีทําใหงานตามแผนไมบรรลุผล หรือเปนจุดออนท่ี
จําเปนตองใชในการทํางานงานขณะนั้นๆ หรือในอนาคตอันใกล (เชน ปงบประมาณถัดไป)  จุดออนท่ีสําคัญนี้
จําเปนตองไดรับการแกไข 
  สวนจุดเดน คือ สมรรถนะท่ีบุคคลผูนั้นมีอยูสมบูรณ จนทําใหปฏิบัติงานลุลวงไปไดดวยดี
อยางมีคุณภาพ  เชน  ทํางานไดอยางลึกซ้ึง ละเอียดถ่ีถวน  หรือ  เสร็จกอนเวลา  หรือ  สําเร็จเกินเปาหมาย 
เปนตน  ซ่ึงกรณีเชนนี้ ผูบังคับบัญชาตองวิเคราะหใหไดวา บุคคลผูนั้นมีสมรรถนะอะไร  แลวหาทางพัฒนา
เสริมสรางจุดเดนนี้ใหสมบูรณแบบยิ่งข้ึนก็ได 
 

 

 

 



- 13 - 
 

 3.  การกําหนดแผนพัฒนา 
  เม่ือสามารถพิจารณาหาจุดออน และ/หรือจุดเดนไดแลว ก็จะตองกําหนดวาจะฝกอบรม 
และ/หรือพัฒนาเรื่องอะไร โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  - หลักสูตร/หัวเรื่อง ท่ีจะฝกอบรม/พัฒนาไมควรกําหนดเปนจํานวนมาก  ควรมีประมาณ     
1 – 2 หลักสูตร/ป ก็เพียงพอ 
  - ชื่อหลักสูตรใหพิจารณาท่ีกําหนดไวใน TRM เปนหลัก 
  - ใหกําหนดวิธีการพัฒนาไวในแผน IDP ดวย เชน จะใชวิธีฝกอบรม  ดูงาน  ศึกษาหาความรู
เอง  ฯลฯ เปนตน 
 4.  การประเมินผลการฝกอบรม/พัฒนา 
  เปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาตองผลักดันใหมีการปฏิบัติตามแผน IDP และทําการประเมินผล
เปนระยะๆ ดังนี้ 
  - ใชวิธีสอบขอเขียน หากตองการประเมินความรู  
  - ใชวิธีใหลงมือปฏิบัติงาน หากตองการประเมินทักษะ 
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ผลการสัมมนาการจัดทําเสนทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map) 
สายงานปฏิบัติงานธุรการ  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ   

 
1.  สมรรถนะท่ีจําเปนในสายงานปฏิบัติงานธุรการ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ มีดังนี้ 
    1.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency)  
  เปนกลุมสมรรถนะเชิงพฤติกรรมท่ีกรุงเทพมหานครไดกําหนดข้ึนสําหรับขาราชการ
กรุงเทพมหานครทุกกลุมอาชีพ ทุกระดับ  เพ่ือใหเกิดคุณลักษณะรวมของขาราชการกรุงเทพมหานครในดาน
คานิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ประกอบดวย 5 สมรรถนะ ดังนี้  
  1)  คุณธรรมจรยิธรรม (Integrity) 
  2)  การบริการท่ีดี (Service mind) 
  3)  การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
  4)  การทํางานเปนทีม (Teamwork) 
  5)  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
โดยมีรายละเอียดของตัวแบบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 15 –  
 

 
 

ช่ือ (Competency Name) 1. คุณธรรมและจริยธรรม 

คําจํากัดความ (Definition) การครองตนและการประพฤติปฏิบัติตนถูกตองตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีความสํานึก และรับผิดชอบตอตนเอง ตําแหนงหนาท่ี ตลอดจนวิชาชีพของตน 
เพ่ือธํารงรักษาศักดิ์ศรีแหงอาชีพขาราชการ 

ระดับ Competency 
ระดับ 5 อุทิศตนเพ่ือผดุงความยุติธรรม 

• ธํารงความถูกตอง ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงขององคกรแมใน 
      สถานการณท่ีอาจเสี่ยงตอความม่ันคงในตําแหนงหนาท่ีการงาน หรือ 
      อาจเสี่ยงภัยตอชีวิต 

ระดับ 4 ธํารงความถูกตอง 

• ธํารงความถูกตอง ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของประเทศชาติ  
      แมในสถานการณท่ีอาจสรางความลําบากใจให 

• ตัดสินใจในหนาท่ี ปฏิบัติราชการดวยความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม 
แมผลของการปฏิบัติอาจสรางศัตรูหรือกอความไมพึงพอใจใหแกผูเก่ียวของ  

ระดับ 3 ม่ันในหลักการ 

• ยึดม่ันในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไมเบี่ยงเบนดวยอคติหรือ  
      ผลประโยชนสวนตน 

• เสียสละความสุขสบายตลอดจนความพึงพอใจสวนตนหรือของครอบครัว  
      โดยมุงใหภารกิจในหนาท่ีสัมฤทธิ์ผลเปนสําคัญ 

ระดับ 2 มีสัจจะเช่ือถือได 

• รักษาวาจา มีสัจจะเชื่อถือได พูดอยางไรทําอยางนั้น ไมบิดเบือนอาง  
      ขอยกเวนใหตนเอง 

• มีจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร 
อุทิศแรงกายแรงใจผลักดันใหภารกิจหลักของตนและหนวยงานบรรลุผล 
เพ่ือสนับสนุน สงเสริมการพัฒนากรุงเทพมหานคร 

ระดับ 1 ซ่ือสัตยสุจริต 

• ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต ถูกตองท้ังตามหลักกฎหมาย  
      จริยธรรมและระเบียบวินัย 

• แสดงความคิดเห็นของตนตามหลักวิชาชีพอยางเปดเผยตรงไปตรงมา 
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ช่ือ (Competency Name) 2. การบริการท่ีดี 
คําจํากัดความ (Definition) พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความตั้งใจ ความพยายาม ความพรอมใน การใหบริการ

ประชาชน และอุทิศเวลาเพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
ระดับ Competency 

ระดับ 5 เปนท่ีปรึกษาท่ีผูรับบริการวางใจ 
• เล็งเห็นผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับผูรับบริการในระยะยาว และสามารถ 
     เปลี่ยนแปลงวิธีหรือข้ันตอนการใหบริการ เพ่ือใหผูรับบริการไดประโยชน   
     สูงสุด 
• ปฏิบัติตนเปนท่ีปรึกษาท่ีผูรับบริการไววางใจ ตลอดจนมีสวนชวยในการ- 
     ตัดสินใจของผูรับบริการ 
• สามารถใหความเห็นสวนตัวท่ีอาจแตกตางไปจากวิธีการหรือข้ันตอนท่ี  
     ผูรับบริการตองการ เพ่ือใหสอดคลองกับความจําเปน ปญหา โอกาส ฯลฯ  
     เพ่ือเปนประโยชนอยางแทจริงหรือในระยะยาวแกผูรับบริการ         

ระดับ 4 เขาใจความตองการท่ีแทจริงของผูรับบริการ 
• เขาใจความจําเปนหรือความตองการท่ีแทจริงของผูรับบริการ และ/หรือใช  
     เวลาแสวงหาขอมูลและทําความเขาใจเก่ียวกับความจําเปนหรือ 
     ความตองการท่ีแทจริงของผูรับบริการ 
• ใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชน หรือใหบริการดานอ่ืน ๆ แกผูรับบริการ    
     เพ่ือตอบสนองความจําเปนหรือความตองการท่ีแทจริงของผูรับบริการ 

ระดับ 3 ใหบริการท่ีเกินความคาดหวัง 
• ใหบริการท่ีเกินความคาดหวังในระดับท่ัวไป 
• อุทิศเวลาใหแกผูรับบริการ โดยเฉพาะเม่ือผูรับบริการประสบความ  
     ยากลําบาก เชน  สละเวลาและความพยายามนอกเหนือหนาท่ีในการ  
     ใหบริการเพ่ือชวยผูรับบริการแกปญหา 
• ใหบริการหรือคําแนะนําท่ีเปนประโยชนตอผูรับบริการแมวาผูรับบริการจะ

ไมไดถามถึงหรือไมทราบมากอน  
ระดับ 2 ใหบริการเพ่ือแกไขปญหาใหกับผูรับบริการ 

• รับเปนธุระแกปญหาหรือหาวิธีแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนแกผูรับบริการอยาง  
     รวดเร็ว เต็มใจ ไมบายเบี่ยง ไมแกตัว หรือปดภาระ แมวาตองเสียสละเวลา  
     สวนตน หรือทํางานนอกเหนือ ความรับผิดชอบ 
• คอยดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน   
     (ถามี) ไปพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งข้ึน 

ระดับ 1 ใหบริการท่ีเปนมิตร และส่ือสารขอมูลการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
• ใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีอันดี และสรางความประทับใจแกผูรับบริการ 
• สื่อสารขอมูล ขาวสารตาง ๆ ของการบริการท่ีชัดเจนกับผูรับบริการตลอด 
     การใหบริการ 
• แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนาในการดําเนินเรื่อง หรือข้ันตอนงาน  
     ตาง ๆ ท่ีใหบริการอยู   
• ประสานงานภายในหนวยงานและกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือให  
     ผูรับบริการไดรับบริการท่ีตอเนื่องและรวดเร็ว      
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ช่ือ (Competency Name) 3. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
คําจํากัดความ (Definition) ความมุงม่ันในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานและคุณภาพงานท่ี

กําหนดและ/หรือใหเกินจากมาตรฐานท่ีกําหนด 
ระดับ Competency 

ระดับ 5 มีการคํานวณผลไดผลเสียโดยชัดเจน 
• ตัดสินใจ แยกแยะระดับความสําคัญของงานตาง ๆ ในหนาท่ี โดยคิดคํานวณ   

       ผลไดผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนอยางชัดเจน (เชน กลาวถึงการพิจารณาเปรียบเทียบ    
       ประโยชนท่ีกรุงเทพมหานคร หรือประชาชนจะไดรับเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับ     
       ตนทุนหรือรายจายท่ีกรุงเทพมหานครตองเสียไป) 
• บริหารจัดการและทุมเทเวลาและทรัพยากรเพ่ือใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจ 

       ของหนวยงานตามท่ีคาดการณไว 
ระดับ 4 กําหนดแผนและปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีทาทาย 

• กําหนดเปาหมายท่ีทาทายและเปนไปไดยากเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ใหมใหดี
ข้ึนกวาผลงานเดิมอยางเห็นไดชัด 

• ลงมือกระทําการพัฒนาระบบ ข้ันตอน วิธีการ ปฏิบัติราชการเพ่ือใหบรรลุ  
       มาตรฐานหรือผลสัมฤทธิ์ท่ีโดดเดนและแตกตางไมเคยมีใครกระทําไดมากอน 

ระดับ 3 ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพข้ึน 
• เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง ซ่ึงอาจรวมถึงการทํางานไดดีข้ึน เร็วข้ึน  

มีประสิทธิภาพ มากข้ึนหรือมีการเพ่ิมคุณภาพของงานท่ีทํา 
• เสนอหรือทดลองวิธีการหรือข้ันตอนการทํางานแบบใหมท่ีแนนอนเท่ียงตรง

กวาหรือมีประสิทธิภาพมากกวาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีผูบังคับบัญชากําหนด
หรือเปาหมายของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

• พัฒนาหรือปรับเปลี่ยนระบบหรือวิธีการทํางานของหนวยงานเพ่ือใหไดผล  
       สัมฤทธิ์ท่ีดีและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

ระดับ 2 สามารถกําหนดมาตรฐานหรือเปาหมายในการปฏิบัติงานของตนเพ่ือให
ผลสัมฤทธิ์ท่ีดีเย่ียม 
• หม่ันติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานของตนโดยใชเกณฑท่ีตนกําหนดข้ึนเองโดย

ไมไดถูกผูอ่ืนบังคับ 
• กําหนดเปาหมายหรือข้ันตอนในการทํางานของตนใหสามารถบรรลุเปาหมายท่ี  

       ผูบังคับบัญชากําหนดหรือเปาหมายของหนวยงาน/กองท่ีรับผิดชอบ 
• มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใสตรวจตราความถูกตองของงานหรือขอมูลท่ี   

       รับผิดชอบเพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีคุณภาพ 
ระดับ 1 แสดงความมุงม่ันและกระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติราชการไดดี 

• พยายามปฏิบัติราชการตามหนาท่ีไดดีและถูกตอง 
• มีความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียร และตรงตอเวลา 
• มีความรับผิดชอบในงานท่ีรับผิดชอบและสามารถสงงานไดตามกําหนดเวลา  

       อยางถูกตอง 
• แสดงออกวาตองการปฏิบัติงานใหไดดีข้ึนหรือแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุง 

       พัฒนา เม่ือประสบพบเห็นเหตุท่ีกอใหเกิดการสูญเปลาหรือหยอน    
       ประสิทธิภาพในงาน 
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ช่ือ (Competency Name) 4. การทํางานเปนทีม 
คําจํากัดความ (Definition) การทํางานโดยมีพฤติกรรมท่ีสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได สามารถรับฟง 

ความคิดเห็นของสมาชิกในทีม เต็มใจเรียนรูจากผูอ่ืน และมีความสามารถ       
ในการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

ระดับ Competency 
ระดับ 5 รวมพลัง สรางความสามัคคีในทีม 

• สงเสริมความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในทีม  โดยไมคํานึงความชอบ  
      หรือไมชอบสวนตน 

• ชวยประสานรอยราว หรือคลี่คลายแกไขขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในทีม 

• ประสานสัมพันธ สงเสริมขวัญกําลังใจของทีมเพ่ือรวมพลังกันในการปฏิบัติ 
      ภารกิจใหญนอยตาง ๆ ใหบรรลุผล 

ระดับ 4 ใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน 

• กลาวชื่นชมใหกําลังใจเพ่ือนรวมงานไดอยางจริงใจ 

• แสดงน้ําใจในเหตุวิกฤติ ใหความชวยเหลือแกเพ่ือนรวมงานท่ีมีเหตุจําเปน 
      โดยไมตองใหรองขอ 

• รักษามิตรภาพอันดีกับเพ่ือนรวมงานเพ่ือชวยเหลือกันในวาระตาง ๆ ใหงาน  
      สําเร็จลุลวงเปนประโยชนตอสวนรวม 

ระดับ 3 รับฟงความเห็นและประสานสัมพันธ 

• รับฟงความเห็นของสมาชิกในทีม เต็มใจเรียนรูจากผูอ่ืน รวมถึง  
       ผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน 

• ประมวลความคิดเห็นตาง ๆ มาใชประกอบการตัดสินใจหรือวางแผน
รวมกันในทีม 

• ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีมเพ่ือสนับสนุนการทํางาน
รวมกันใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ระดับ 2 ผูกมิตรและรวมมือ 

• สรางสัมพันธ เขากับผูอ่ืนในกลุมไดดี   

• เอ้ือเฟอเผื่อแผ ใหความรวมมือกับผูอ่ืนในทีมดวยดี 

• กลาวถึงเพ่ือนรวมงานในเชิงสรางสรรค 
ระดับ 1 ปฏิบัติหนาท่ีในสวนของตนใหสําเร็จลุลวง 

• ทํางานในสวนท่ีตนไดรับมอบหมายไดสําเร็จ สนับสนุนการตัดสินใจในกลุม 

• รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการดําเนินงานในกลุม หรือขอมูล  
      อ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการทํางานอยางตอเนื่อง 
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ช่ือ (Competency Name) 5. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
คําจํากัดความ (Definition) ความขวนขวาย สนใจใฝรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพ  ความรู ความสามารถของตน

ในการปฏิบัติงานราชการ ดวยการศึกษาคนควาหาความรู พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง อีกท้ังยังรูจักพัฒนา ปรับปรุงประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและ
เทคโนโลยีตาง ๆ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

ระดับ Competency 
ระดับ 5 สรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาในองคกร 

• สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองคกร  
       ดวยการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ ท่ีเอ้ือตอการพัฒนา 

• ใหการสนับสนุน ชมเชย เม่ือมีผูแสดงออกถึงความตั้งใจท่ีจะพัฒนา     
ความเชี่ยวชาญในงาน 

• มีวิสัยทัศนในการเล็งเห็นประโยชนของเทคโนโลยี องคความรู หรือ  
       วิทยาการใหม ๆ ตอการปฏิบัติงานในอนาคต และสนับสนุนสงเสริม      
       ใหมีการนํามาประยุกตใชในหนวยงานอยางตอเนื่อง 

ระดับ 4 รักษาและประยุกตความรูความเช่ียวชาญท้ังเชิงลึกและเชิงกวางอยาง
ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

• มีความรูความเชี่ยวชาญแบบสหวิทยาการ และสามารถนําความรูไปปรับใชใ 
       ปฏิบัติไดจริง 

• สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสรางวิสัยทัศนเพ่ือการ 
       ปฏิบัติงานในอนาคต 

• ขวนขวายหาความรูท่ีเก่ียวของกับงานท้ังเชิงลึกและเชิงกวางอยางตอเนื่อง 
ระดับ 3 นําความรู วิทยากร หรือเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีไดศึกษามาปรับใชกับการทํางาน 

• เขาใจประเด็นหลัก ๆ นัยสําคัญ และผลกระทบของวิทยาการตาง ๆ อยางลึ 

• สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการ 
ปฏิบัติงานได 

• สั่งสมความรูใหม ๆ อยูเสมอและเล็งเห็นประโยชน ความสําคัญของ 
องคความรูใหม ๆ  ท่ีจะสงผลกระทบตองานของตนในอนาคต 

ระดับ 2 รอบรูเทาทันเหตุการณและเทคโนโลยีใหม ๆ อยูเสมอ 

• รอบรูเทาทันเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ในสาขาอาชีพของตนและ
ท่ีเก่ียวของ หรืออาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีของตน 

• ติดตามแนวโนมวิทยาการท่ีทันสมัย และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับงานอยางตอเนื่อง 
ระดับ 1 มีความสนใจใฝรูในสาขาอาชีพของตน 

• กระตือรือรนในการศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรู  
ใหม ๆ ในสาขาอาชีพของตน 

• หม่ันทดลองวิธีการทํางานแบบใหมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและความรู 
       ความสามารถของตนใหดียิ่งข้ึน 

• ติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม ๆ อยูเสมอดวยการสืบคนขอมูลจาก 
       แหลงตาง ๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ 
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1.2  มาตรฐานทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  
        ทักษะ หมายถึง การนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญ และคลองแคลวโดย

กําหนดทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติราชการ ดังนี้  
1. การใชคอมพิวเตอร  
2. การใชภาษาอังกฤษ  
3. การจัดการขอมูล  
4. การบริหารทรัพยากร  

 
ช่ือทักษะ 1. การใชคอมพิวเตอร 

 
คําจํากัดความ ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับ คําอธิบายระดับ 
ระดับท่ี 5 • มีทักษะระดับท่ี 4  และ 

• มีความเขาใจอยางลึกซ้ึง เชี่ยวชาญ ในโปรแกรมตางๆ อยางกวางขวาง และ 
มีความเขาใจในการประมวลผลและการเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอร หรือสามารถ
เขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได 
สามารถชวยชี้แนะหรือซอมแซมงานท่ีใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใหแกผูรวมงาน 
ท่ีประสบปญหาได 

ระดับท่ี 4 • มีทักษะระดับท่ี 3 และ 

• มีความรูในโปรแกรมใหมๆท่ีเก่ียวของในงาน สามารถนามาประยุกตใชประโยชน    
ในงานไดดี 

• สามารถแกไขหรือปรับปรุงโปรแกรมเพ่ือนามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได 
ระดับท่ี 3 • มีทักษะระดับท่ี 2 และ 

• สามารถใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานได 
ระดับท่ี 2 • มีทักษะระดับท่ี 1 และ 

• สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานได 
ระดับท่ี 1 • สามารถบันทึกขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอรตามท่ีคูมือการใชระบุไวไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และสามารถใชคอมพิวเตอรในระดับเบื้องตนได 
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ช่ือทักษะ 2. การใชภาษาอังกฤษ 
คําจํากัดความ ความสามารถในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

ระดับ คําอธิบายระดับ 
ระดับท่ี 5 • มีทักษะระดับท่ี 4 และ 

• มีความเชี่ยวชาญในการใชภาษาอังกฤษ สามารถประยุกตใชโวหารทุกรูปแบบได
อยางคลองแคลวและสละสลวย ถูกตอง อีกท้ังมีความเชี่ยวชาญศัพทเฉพาะดานใน
สาขาวิชาของตนอยางลึกซ้ึง  

ระดับท่ี 4 • มีทักษะระดับท่ี 3 และ 

• เขาใจสํานวนภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ สามารถประยุกตใชในงานไดอยาง
ถูกตองท้ังในหลักไวยากรณและความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา  

ระดับท่ี 3 • มีทักษะระดับท่ี 2 และ 

• สามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอสื่อสารในงานไดอยางถูกหลักไวยากรณและ  
มีประสิทธิภาพไดเนื้อหาสาระชัดเจนครบถวน  

ระดับท่ี 2 • มีทักษะระดับท่ี 1 และ 

• สามารถพูด เขียน อาน และฟงภาษาอังกฤษ และทําความเขาใจสาระสาคัญของ
เนื้อหาตางๆได 

ระดับท่ี 1 • สามารถพูด เขียน อาน และฟงภาษาอังกฤษในระดับเบื้องตน และสื่อสารใหเขาใจได  
 

ช่ือทักษะ 3. การจัดการขอมูล 
คําจํากัดความ ทักษะในการบริหารจัดการฐานขอมูล ตลอดจนวิเคราะหขอมูลเพ่ือประโยชนในงาน 

ระดับ คําอธิบายระดับ 
ระดับท่ี 5 • มีทักษะในระดับ 4 

• สามารถออกแบบ หรือประยุกตใชแบบจําลอง (Model) ตางๆ มาใชในการ
วิเคราะหบริหารจัดการ และใชประโยชนจากฐานขอมูลได  

ระดับท่ี 4 • มีทักษะในระดับ 3 

• สามารถชี้ประเด็นเสนอทางออกในเชิงกลยุทธของเรื่องตางๆ ท่ีวิเคราะหอยูโดย
อางอิงผลจากการวิเคราะหขอมูล  

ระดับท่ี 3 • มีทักษะในระดับ 2 

• สามารถสรุปผลการวิเคราะห นําเสนอทางเลือก ระบุขอดีขอเสีย ฯลฯ โดยอางอิง
จากขอมูลท่ีมีอยู 

ระดับท่ี 2 • มีทักษะในระดับ 1 

• สามารถกําหนดการวิเคราะหและแสดงผลขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน กราฟ  
รายงาน ฯลฯ ได  

ระดับท่ี 1 • สามารถเก็บรวบรวมขอมูลของหนวยงานไดอยางเปนระบบและเปนปจจุบันอยูเสมอ 
สะดวกแกการคนหาของผูท่ีตองการใชขอมูล  
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ช่ือทักษะ 4. การบริหารจัดการทรัพยากร 
คําจํากัดความ ความตระหนักและทักษะในการคํานวณความคุมคาระหวางทรัพยากร  (งบประมาณ เวลา 

กําลังคนเครื่องมือ อุปกรณ ฯลฯ) ท่ีลงทุนไปหรือท่ีใชการปฏิบัติภารกิจ (Input) กับ
ผลลัพธท่ีได (Output) อาจหมายรวมถึงทักษะในการจัดความสําคัญในการใชเวลา 
ทรัพยากร และขอมูลอยางเหมาะสม และประหยัดคาใชจายสูงสุด 

ระดับ คําอธิบายระดับ 
ระดับท่ี 5 เสนอกระบวนการใหมๆ ในการทํางานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนเพ่ือใหสามารถสราง

ประสิทธิภาพในราชการ  
• มีทักษะในระดับ 4 
• พัฒนากระบวนการใหมๆ โดยอาศัยวิสัยทัศน ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ

ตางๆ มาประยุกตในกระบวนการทํางานเพ่ือลดภาระการบริหารงานใหสามารถ
บรรลุภารกิจ/วิสัยทัศนของ กทม.อยางยั่งยืน 

• สามารถเพ่ิมผลผลิตหรือสรางสรรคงานใหม ท่ีโดดเดน แตกตางใหกับหนวยงานหรือ 
กทม.โดยใชทรัพยากรเทาเดิม  

ระดับท่ี 4 เช่ือมโยงหรือประสานการบริหารทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานเพ่ือใหเกิดการ
ใชทรัพยากรท่ีคุมคาสูงสุด  
• มีทักษะในระดับ 3 
• เลือกปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับหลายหนวยงาน และ

ไมกระทบกระบวนการทํางานตางๆ ภายในองคการ 
• วางแผนและเชื่อมโยงภารกิจของหนวยงานตนเองกับหนวยงานอ่ืน (Synergy) 

เพ่ือใหการใชทรัพยากรของหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังหมดเกิดประโยชนสูงสุด 
• กําหนดและ/หรือสื่อสารกระบวนการการบริหารทรัพยากรท่ีสอดคลองกันท่ัวท้ัง

องคการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององคการ  
ระดับท่ี 3  กําหนดการใชทรัพยากรใหสัมพันธกับผลลัพธท่ีตองการ  

• มีทักษะในระดับ 2 
• ประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินงานท่ีผานมาเพ่ือปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากร

ใหไดผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน หรือมีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือมีคาใชจายท่ีลดลง  
• วิเคราะหขอดี ขอเสียและขอบกพรองของกระบวนการการทํางานและกําหนดการ

ใชทรัพยากรท่ีสัมพันธกับผลลัพธท่ีตองการโดยมองผลประโยชนขององคการเปนหลัก  
ระดับท่ี 2 ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงคาใชจายท่ีเกิดข้ึน และมีความพยายามท่ีจะลดคาใชจาย

เบ้ืองตน  
• มีทักษะในระดับ 1 
• ตระหนักและควบคุมคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานโดยมีความพยายามท่ีจะ 

ลดคาใชจายตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 
• จัดสรรงบประมาณ คาใชจาย ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหคุมคาและ 

เกิดประโยชนในการปฏิบัติงานอยางสูงสุด   
ระดับท่ี 1 ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความคุมคาและคาใชจายท่ีเกิดข้ึน  

• ตระหนักถึงความคุมคาและคาใชจายตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน  
• ปฏิบัติงานตามกระบวนการข้ันตอนท่ีกาหนดไว เพ่ือใหสามารถใชทรัพยากรไมเกิน

ขอบเขตท่ีกําหนด  
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 1.3  สมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional Competency) เปนสมรรถนะท่ีกําหนดข้ึนสําหรับ
กลุมงานเพ่ือสนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และเปนการสงเสริม พัฒนา
ใหขาราชการปฏิบัติงานตามหนาท่ีรับผิดชอบไดดียิ่งข้ึน สมรรถนะประจํากลุมงานสนับสนุนท่ัวไป ประกอบดวย  

ช่ือ (Competency Name) 1. การประสานงาน 
คําจํากัดความ (Definition) การติดตอเพ่ือแจงขอมูล การขอขอมูล หรือการขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน รวมท้ัง     

การใหขอมูล หรือความชวยเหลือตาง ๆ แกผูอ่ืนท้ังจากภายในและภายนอกหนวยงาน 
โดยมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

ระดับ คําอธิบายระดับ 

ระดับท่ี 5 • แนะนําใหคําปรึกษาและแกไขปญหาใหกับผูรวมงานทุกระดับไดสําเร็จ   

• สรางและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีของสมาชิกในองคกร เพ่ือใหเกิดภาพลักษณท่ีดี
โดยรวม  

• สรางและรักษาเครือขายความสันพันธอันดีกับทุกคนภายในหนวยงานและภายนอก  
     หนวยงาน  

ระดับท่ี 4 • ใหคําแนะนําแกผูท่ีเก่ียวของไดอยางครบถวน ถูกตอง  

• วิเคราะห ตัดสินใจ เลือกขอมูลท่ีไดรับมาปรับใชในงานไดอยาง เหมาะสม  

• ติดตามผลการทํางาน และความคืบหนาอยางตอเนื่องและพรอมใหความชวยเหลือ
ผูอ่ืนอยางเห็นอกเห็นใจ โดยมิตองรองขอ  

ระดับท่ี 3  • ติดตามผลการขอขอมูลภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงานไดอยางครบถวน   
ถูกตอง 

• สามารถใหขอมูลกับผูท่ีเก่ียวของไดอยางถูกตอง  

• ขอความชวยเหลือจากหนวยงานตาง ๆ ไดเปนผลสําเร็จ รวมท้ังสามารถปรับตัว   
ประนีประนอมกับผูอ่ืนไดอยางดี 

• สามารถสรางสัมพันธอันดีกับบุคคลภายในและภายนอกหนวยงาน  
ระดับท่ี 2 • ติดตอนัดหมายและใหขอมูลแกผูท่ีเก่ียวของไดเปนอยางดี  

• ตอบขอซักถามในบางกรณี  

• ติดตามผลการขอขอมูล หรือความชวยเหลือดวยความเขาใจความตองการของผูอ่ืน 

• สามารถสานสัมพันธระหวางบุคคลภายในหนวยงานไดเปนอยางดี 
ระดับท่ี 1 • ติดตอขอขอมูล ขอความชวยเหลือกับผูท่ีเก่ียวของ หรือใหขอมูลเบื้องตนดวยความ

เปนมิตรและเปนกันเอง 

• แนะนําแหลงขอมูลท่ีถูกตองแกผูท่ีเก่ียวของดวยความเต็มใจ  
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ช่ือ (Competency Name) 2. การแกไขปญหาเฉพาะหนา 
คําจํากัดความ (Definition) การรับรูสถานการณและสามารถวิเคราะหสถานการณท่ีเกิดข้ึน และใชกลวิธีในการ

แกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ระดับ คําอธิบายระดับ 
ระดับท่ี 5 • ตัดสินใจเลือกวิธี ข้ันตอนและสามารถใชกลวิธีในการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว และ

มีประสิทธิภาพ 

• สามารถแกไขและยุติปญหาไดอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ และสรางความพึงพอใจ  
     ใหกับทุกฝายไดอยางลงตัว  

ระดับท่ี 4 • รับรูและเขาใจปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในระดับสํานัก สํานักงานเขตได 

• สถานการณและคาดการณปญหาในอนาคตและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน   
ระดับท่ี 3  • สามารถระบุสาเหตุของปญหาและแนวทางแกไขจากขอมูลท่ีมีอยู  

• สามารถเสนอแนวทางเลือกในการแกไขปญหามากกวา 1 ทางเลือกในเบื้องตนท่ี  
     สามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง  

ระดับท่ี 2 • รูและเขาใจวิเคราะหถึงสาเหตุและผลกระทบของปญหาท่ีเกิดข้ึน  

• สามารถชี้แจงปญหาไดอยางชัดเจนและถูกตอง  
ระดับท่ี 1 • สํารวจและรับรูสถานการณของขอมูลและปญหาท่ีเกิดข้ึน  

• อธิบายสถานการณของปญหาในเบื้องตนได  
 

ช่ือ (Competency Name) 3. ยืนหยัดในความถูกตอง 
คําจํากัดความ (Definition) ยึดม่ันความถูกตองในการปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ ตามกฎ ระเบียบแบบแผนของ

ทางราชการ เพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาด 
ระดับ คําอธิบายระดับ 

ระดับท่ี 5 • สามารถกํากับ ดูแล ตรวจสอบ วินิจฉัยสงการ และติดตามความกาวหนาของงาน 
ใหบรรลุตามเปาหมาย ภารกิจของหนวยงานได  

• สามารถแกไขปญหาและขอขัดแยงทุกระดับในกลุมงาน สามารถสงเสริมความสามัคคี      
     ในหนวยงาน  

ระดับท่ี 4 • ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบและข้ันตอนท่ีกําหนด  

• วิเคราะห ประเมินความเสี่ยง พรอมใหขอเสนอแนะแนวทางการปองกันและแกไข 
    ขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน  
• กลาแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางท่ีเปนความถูกตอง โปรงใส และสามารถตรวจสอบได  

ระดับท่ี 3  • สามารถใหคําอธิบายข้ันตอนและใหคําปรึกษา แนะนําการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โดยยึด   
    มาตรฐานการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ  
• สามารถตรวจสอบความถูกตองโดยภาพรวมของงาน และสงเสริมการทํางานเปนทีม  

ระดับท่ี 2 • รูและเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  
• สามารถตรวจทานงานดวยความละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบมีคุณภาพ  

ระดับท่ี 1 • ตั้งใจทํางานใหถูกตอง สะอาด เรียบรอย  

• ศึกษาเรียนรูข้ันตอนการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบของทางราชการ 
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  นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครไดกําหนดมาตรฐานความรู
ความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ0 1  โดยจําแนกองคความรูตาง 
ๆ ท่ีขาราชการกรุงเทพมหานครจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานในตําแหนง ออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

1. ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน มี 5 ประเภท ไดแก  
1) ดานการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร 
2) ดานการบริหารงบประมาณ 
3) ดานการจัดการการเงิน การคลัง การพัสดุ 
4) ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5) ดานการบริหารแผนงาน/โครงการ 
6) ดานสถานการณแวดลอมองคกร  

2. ความรูเรื่องกฎหมายและกฎ ระเบยีบราชการ  
หมายถึง ความรูเรื่องกฎหมายตลอดจนระเบียบตาง ๆ ท่ีตองใชในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

กฎหมายและกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของกับงานกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนความรูท่ีขาราชการกรุงเทพมหานคร
จําเปนตองใชในการปฏิบัติราชการ เชน  

2.1 รัฐธรรมนูญ  
2.2 กฎหมายปกครอง  

   2.2.1 ดานการบริหารราชการ เชน  
   1) กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
   2) กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

      3) กฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี  
     4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธี  

                                   ประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 
       5) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ  
           สังคมท่ีด ีพ.ศ. 2542  

                           6) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
    2.2.2 ดานการปฏิบัติราชการ เชน  

   1) ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546  
   2) กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
   3) กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  
   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 /มต ิก.ก. ท่ีเก่ียวของ  
   2) กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และกฎ ก.พ.ท่ีเก่ียวของ  

 2.2.4 ดานการบริหารงบประมาณและการคลัง เชน  
   1) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 ซ่ึงแกไข  
       เพ่ิมเติมโดย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2533 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2536  
   2) ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน  

             การนําสงเงินและการตรวจเงิน (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2544 (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2548  
   3) ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม พ.ศ. 2541 
   4) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2402 

1
 ขอมูลจาก www.bangkok.go.th/csc 
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2.  การจัดทําเสนทางการพัฒนาตามสายงานปฏิบัติงานธุรการ  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ   
       2.1 การหาสมรรถนะประจํากลุมงาน/สายงาน (Functional Competency : FC) 

2.1.1 การระบุหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก (Key Result Area : KRA) 
            การระบุหนาท่ีความรับผิดชอบหลักของตําแหนงงานและกําหนดความรูและ  

ทักษะ (Knowledge and Skill)  ท่ีจําเปนตองใชเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จของงาน มีขอควรระวัง ดังนี้ 
1)  ความรู ทักษะ จะมีก่ีตัวก็ไดตามความจําเปน แตไมควรมากเกินไป    
2)  งานฝาก หรืองานท่ีไดรับมอบหมายพิเศษ (special assignment) ไมควรใสใน          

   หนาท่ีงานหลัก (KRA) 
 3)  หนาท่ีงานหลักของตําแหนงงานไมใชหนาท่ีงานหลักของบุคคลผูดํารงตําแหนง  

การกําหนด Knowledge and Skill 

สายงานปฏิบัติงานธุรการ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 
 

หนาท่ีหลัก (Key Result Area) Knowledge Skill/Attribute 
1. งานสารบรรณ 
2. งานงบประมาณ 
3. งานการเงิน 
4. งานพัสดุ 
5. งานบคุคล 
6. การบริหารงานประชุมและ 

งานพิธีการ 
7. งานทรัพยสิน 
8. การพัฒนาสภาพแวดลอม  

(อาคาร สถานท่ี) 
9. งานประชาสัมพันธ 
10. ความรับผิดชอบตามท่ีไดรับ

มอบหมายตามนโยบาย 

1. ความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ   
   ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน    
   ธุรการและงานบุคลากร 
2. ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานดาน   
   การงบประมาณ การเงิน และพัสดุ    
3. ความรูเก่ียวกับงานพิธีการ 
4. ความรูเก่ียวกับการสรางสุขภาวะ  
   ในองคกรและการบริหารงาน  
   อาคารสถานท่ี 
 
 

1. ทักษะการสื่อสารและประชาสัมพันธ 
2. ทักษะการใชโปรแกรมสารสนเทศ 
    สําหรับงานธุรการ 
3. ทักษะการกรองงานเพ่ือนําเสนอ  
    ผูบริหาร 

 

 
2.1.2  กําหนดสมรรถนะท่ีจะทําใหเกิดผลสําเร็จของงาน 

             เม่ือไดความรูและทักษะท่ีจําเปนในงานแลวนํามาพิจารณาหาเรื่องท่ีซํ้ากันแลวตัดออก 
จากนั้นจัดลําดับความสําคัญตามผลท่ีมีตอ KRA แลวนํามาสรุปเปนสมรรถนะท่ีจําเปนในงาน โดยมีขอควรระวังดังนี ้
           1) แตละตําแหนงหรือกลุมงาน จะมี KRA เปลี่ยนตามชวงเวลา ดังนั้นสมรรถนะจึง
สามารถปรับเปลี่ยนได 
           2) แตละตําแหนงงาน/กลุมงานจะมีสมรรถนะท่ีสําคัญ คือ เปน Critical Functional 
Competency (FC) ของตําแหนงงานนั้นเสมอ พยายามคนหาใหพบ เชน เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานเงินเดือน 
หากมีสมรรถนะท่ีสําคัญ คือ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยางถองแทก็จะ
ทําใหงานไมมีขอผิดพลาด 
           3) FC ท่ีจะทําใหคนพัฒนา ตองเปน FC ของคนเกงและคนดี 
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           4) อยานําหนาท่ีงานมาเปน FC เชน เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานเงินเดือน มีหนาท่ีสําคัญ 
คือ คํานวณและจายเงินเดือนใหถูกตอง ดังนั้น FC ท่ีสําคัญคือความรูดานกฎหมาย ภาษี ระเบียบ การเงิน            
การบัญชี ฯลฯ ไมใชกําหนด FC วาตองมีความสามารถในการจัดทําเงินเดือน ซ่ึงเปนหนาท่ีงานอยูแลว  

 

สรุปสมรรถนะดานความรูและทักษะประจําสายงานปฏิบัติงานธุรการ 
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 

ช่ือสมรรถนะ (Competency) 

Knowledge Skill/Attribute 

1. ความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของกับ 
   การปฏิบัติงานธุรการและงานบุคลากร 
2. ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานการงบประมาณ การเงิน   
   และพัสดุ    
3. ความรูเก่ียวกับงานพิธีการ 
4. ความรูเก่ียวกับการสรางสุขภาวะในองคกร  
    และการบริหารงานอาคารสถานท่ี 

5. ทักษะการสื่อสารและประชาสัมพันธ 
6. ทักษะการใชโปรแกรมสารสนเทศสําหรับงานธุรการ 
7. ทักษะการกรองงานเพ่ือนําเสนอผูบริหาร 

2.2  การกําหนดวิธีการพัฒนา และหลักสูตร/เร่ือง/หัวขอตามสมรรถนะ 
          เม่ือไดสมรรถนะท่ีจําเปนในงานแลวนํามาพิจารณาเรื่องหลักสูตร/เรื่อง/หัวขอท่ี 
ควรเรียนรูเพ่ือใหเกิดการพัฒนาในแตละสมรรถนะ รวมถึงวิธีการพัฒนาของแตละหลักสูตรฯ โดยประเด็น
สําคัญท่ีควรพิจารณา ไดแก 
 1) หลักสูตรฯ ท่ีกําหนดมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระของความรูและทักษะ 
(สมรรถนะ) เชน ความรูเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการพัสดุ ใหระบุถึงขอกฎหมายท่ีจําเปนตองเรียนรูดวย  
 2) วิธีการพัฒนาสามารถเลือกมากกวาหนึ่งวิธีการพัฒนาโดยพิจารณาตาม 
ความเหมาะสม 
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สมรรถนะ หลักสูตร/เรื่อง/หัวขอ วิธีการพัฒนา 
1. ความรูเก่ียวกับระเบียบ   
   กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ 
   การปฏิบัติงานธุรการและ    
   งานบุคลากร 

 

- ความรูเก่ียวกับระเบียบงานสารบรรณ 
- ความรูเก่ียวกับการบรหิารงานบุคคล 
 
 

- การฝกอบรม (training) 
- การฝกปฏิบัติในงาน  
  (on the job training) 
- การใชระบบพ่ีเลี้ยง   
  (mentoring) 
- การเชิญผูเชี่ยวชาญมา   
  ถายทอดความรู 
  (expert briefing) 
- การมอบหมายงาน 
  (project assignment) 
- การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
  (self study) 

2. ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
   ดานการงบประมาณ การเงิน   
   และการพัสดุ 

 
 

- ความรูเก่ียวกับการบริหารและ 
  การปฏิบัติงานดานการงบประมาณ   
  การเงิน และการพัสดุ 

- การฝกอบรม (training) 
- การศึกษาดูงาน (site tour)   
- การฝกปฏิบัติในงาน  
  (on the job training) 
- การใชระบบพ่ีเลี้ยง   
  (mentoring) 
- การเชิญผูเชี่ยวชาญมา   
  ถายทอดความรู 
  (expert briefing) 
- การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
  (self study) 

3. ความรูเก่ียวกับการดําเนิน 
   งานพิธีการ 
 

- การดําเนินงานพิธีการ - การฝกอบรม (training) 
- การเชิญผูเชี่ยวชาญมา   
  ถายทอดความรู 
  (expert briefing) 
- การใชระบบพ่ีเลี้ยง   
  (mentoring) 
- การมอบหมายงาน   
  (project assignment)  
- การสรุปจากหนังสือ  
  (book briefing) 
- การศึกษาคนควาดวยตนเอง  
  (self study) 



- 29 –  
 

 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ หลักสูตร/เรื่อง/หัวขอ วิธีการพัฒนา 
4. ความรูเก่ียวกับการสราง 
   สุขภาวะในองคกรและการ  
   บริหารงานอาคารสถานท่ี 

 
 

- การบริหารอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
- การรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีราชการ 
- การสรางสุขภาวะในองคกร 

- การฝกอบรม (training) 
- การเชิญผูเชี่ยวชาญมา   
  ถายทอดความรู 
  (expert briefing) 
- การทํากิจกรรมเปนทีม/ 
  เขารวมกิจกรรม 
  (team based activities) 
- การมอบหมายงาน   
  (project assignment)  
- การศึกษาดูงาน (site tour)   
- การศึกษาคนควาดวยตนเอง  
  (self study) 

5. ทักษะการกรองงาน 
    เพ่ือนําเสนอผูบริหาร 
 

- เทคนิคการกรองงาน - การฝกปฏิบัติในงาน  
  (on the job training) 
- การเชิญผูเชี่ยวชาญมา   
  ถายทอดความรู 
  (expert briefing) 
- การมอบหมายงาน   
  (project assignment)  
- การศึกษาคนควาดวยตนเอง  
  (self study) 

6. ทักษะการใชโปรแกรม  
    สารสนเทศสําหรับงานธุรการ 

 

- การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  
  สําหรับงานธุรการ 

- การฝกอบรม (training) 
- การเชิญผูเชี่ยวชาญมา   
  ถายทอดความรู 
  (expert briefing) 
- การมอบหมายงาน   
  (project assignment)  
- การฝกปฏิบัติในงาน  
  (on the job training) 
- การศึกษาคนควาดวยตนเอง  
  (self study) 
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2.3 การกําหนดเสนทางการพัฒนาตามสายงานปฏิบัติงานธุรการ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 

(Training Road Map : TRM)  

     โดยการระบุหลักสูตร/โครงการและหรือหัวขอเรื่อง รวมถึงวิธีการพัฒนาตามระดับตําแหนง 
ในแตละสมรรถนะ ดังนี้ 
 
 
 

ช่ือสมรรถนะ 1. ความรูเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานธุรการและงานบุคลากร 
 

หลักสูตร/โครงการ 
ระดับ 

ปฏิบัตงิาน ชํานาญงาน อาวุโส 

Tr
ai

ni
ng

 

ความรูเก่ียวกับระเบียบงานสารบรรณ    

ความรูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล    

De
ve

lo
pm

en
t การฝกปฏิบัติในงาน (on the job training)    

การใชระบบพ่ีเลี้ยง (mentoring)   
 

การเชิญผูเชี่ยวชาญมาถายทอดความรู (expert briefing)    

การมอบหมายงาน (project assignment)    

Se
lf 

Le
ar

ni
ng

 การศึกษาคนควาดวยตนเองโดยการอานหนังสือ คูมือ หรือ     
สืบคนทาง internet เก่ียวกับเก่ียวกับระเบียบงานสารบรรณ      
การบริหารงานบคุคล 

   

 
 
 
 

สมรรถนะ หลักสูตร/เรื่อง/หัวขอ วิธีการพัฒนา 
7. ทักษะการสื่อสารและ 
   ประชาสัมพันธ   

 
 

- มนุษยสัมพันธ 
- ความรูเก่ียวกับภารกิจองคกร 
- เทคนิคการประชาสัมพันธ 
- การสื่อสารเพ่ือแกไขปญหาการรองเรียน 

- การฝกอบรม (training) 
- การเชิญผูเชี่ยวชาญมา   
  ถายทอดความรู 
  (expert briefing) 
- การทํากิจกรรมเปนทีม/ 
  เขารวมกิจกรรม 
  (team based activities) 
- การมอบหมายงาน   
  (project assignment)  
- การศึกษาคนควาดวยตนเอง  
  (self study) 
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ช่ือสมรรถนะ 2. ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ 

 

หลักสูตร/โครงการ 
ระดับ 

ปฏิบัตงิาน ชํานาญงาน อาวุโส 

Tr
ai

ni
ng

 

ความรูเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงานดานการงบประมาณ   
การเงิน และการพัสดุ    

De
ve

lo
pm

en
t การศึกษาดูงาน (site tour)       

การฝกปฏิบัติในงาน (on the job training)    

การใชระบบพ่ีเลี้ยง  (mentoring)    

การเชิญผูเชี่ยวชาญมาถายทอดความรู (expert briefing)    

Se
lf 

Le
ar

ni
ng

 

การศึกษาคนควาดวยตนเองโดยการอานหนังสือ คูมือ หรือ     
สืบคนทาง internet เก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน     
ดานการงบประมาณ การเงินและการพัสดุ 

   

 
 
ช่ือสมรรถนะ 3. ความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานพิธีการ 

 

หลักสูตร/โครงการ 
ระดับ 

ปฏิบัตงิาน ชํานาญงาน อาวุโส 

Tr
ai

ni
ng

 

การดําเนินงานพิธีการ    

De
ve

lo
pm

en
t การเชิญผูเชี่ยวชาญมาถายทอดความรู (expert briefing)    

การใชระบบพ่ีเลี้ยง (mentoring)    

การมอบหมายงาน (project assignment)     

การสรุปจากหนังสือ (book briefing)    

Se
lf 

Le
ar

ni
ng

 

การศึกษาคนควาดวยตนเองโดยการอานหนังสือ คูมือ หรือ     
สืบคนทาง internet เก่ียวกับการดําเนินงานพิธีการ    
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ช่ือสมรรถนะ 4. ความรูเกี่ยวกับการสรางสุขภาวะในองคกรและการบริหารงานอาคารสถานท่ี 

 

หลักสูตร/โครงการ 
ระดับ 

ปฏิบัตงิาน ชํานาญงาน อาวุโส 

Tr
ai

ni
ng

 การบริหารอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ    

การรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีราชการ    

การสรางสุขภาวะในองคกร    

De
ve

lo
pm

en
t 

การเชิญผูเชี่ยวชาญมาถายทอดความรู (expert briefing)    

การทํากิจกรรมเปนทีม/เขารวมกิจกรรม (team based activities)   
 

การมอบหมายงาน (project assignment)     

การศึกษาดูงาน (site tour)      

Se
lf 

Le
ar

ni
ng

 การศึกษาคนควาดวยตนเองโดยการอานหนังสือ คูมือ สืบคนทาง 
internet หรือศึกษาจากแนวปฏิบัติท่ีดี (best practice) เก่ียวกับ
การสรางสุขภาวะในองคกร การบริหารงานอาคารสถานท่ีและ 
ยานยนต  

   

 
 
ช่ือสมรรถนะ 5. ทักษะการกรองงานเพ่ือนําเสนอผูบริหาร 
 

หลักสูตร/โครงการ 
ระดับ 

ปฏิบัตงิาน ชํานาญงาน อาวุโส 

De
ve

lo
pm

en
t การฝกปฏิบัติในงาน (on the job training)    

การเชิญผูเชี่ยวชาญมาถายทอดความรู (expert briefing)    

การมอบหมายงาน (project assignment)     

Se
lf 

Le
ar

ni
ng

 

การศึกษาคนควาดวยตนเองโดยการอานหนังสือ คูมือ หรือ     
สืบคนทาง internet เก่ียวกับการระเบียบสารบรรณ การเขียน
หนังสือราชการ และเทคนิคการกรองงาน 
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ช่ือสมรรถนะ 6. ทักษะการใชโปรแกรมสารสนเทศสําหรับงานธุรการ 

 

หลักสูตร/โครงการ 
ระดับ 

ปฏิบัตงิาน ชํานาญงาน อาวุโส 

Tr
ai

ni
ng

 

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานธุรการ    

De
ve

lo
pm

en
t การเชิญผูเชี่ยวชาญมาถายทอดความรู (expert briefing)    

การฝกปฏิบัติในงาน (on the job training)    

การมอบหมายงาน (project assignment)     

 S
el

f 
Le

ar
ni

ng
 

การศึกษาคนควาดวยตนเองโดยการอานหนังสือ คูมือ หรือ     
สืบคนทาง internet เก่ียวกับข้ันตอน วิธีการใชงานโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับงานธุรการ 

   

 
 
ช่ือสมรรถนะ 7. ทักษะการส่ือสารและประชาสัมพันธ 

 

หลักสูตร/โครงการ 
ระดับ 

ปฏิบัตงิาน ชํานาญงาน อาวุโส 

Tr
ai

ni
ng

 

เทคนิคการสื่อสารเพ่ือแกไขปญหาการรองเรียน    

De
ve

lo
pm

en
t การทํากิจกรรมเปนทีม/เขารวมกิจกรรม(team based activities)    

การเชิญผูเชี่ยวชาญมาถายทอดความรู (expert briefing)    

การมอบหมายงาน (project assignment)     

Se
lf 

Le
ar

ni
ng

 

การอานหนังสือ คูมือ หรือสืบคนจาก internet เก่ียวกับภารกิจ
องคกร เทคนิคการประชาสัมพันธ การสื่อสารเพ่ือสัมฤทธิ์ผล และ
การจัดการกับขอรองเรียนตาง ๆ 
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2.4 การพัฒนาสมรรถนะตามสายอาชีพ สายงานปฏิบัติงานธุรการ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 

  เปนข้ันตอนการนําหลักสูตร/เรื่องท่ีจะตองพัฒนาดวยวิธีการฝกอบรม (Training) พรอมท้ัง
ระบุกลุมเปาหมายท่ีเหมาะสมกับแตละหลักสูตร/เรื่องนั้น ๆ ของทุกสมรรถนะมารวบรวมเปนภาพรวม
หลักสูตรการฝกอบรมของสายงาน 

 
หลักสูตร/เรื่อง ระดับ  

ปฏิบัตงิาน ชํานาญงาน อาวุโส 

1. ความรูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล    

2. ความรูเก่ียวกับระเบียบงานสารบรรณ    

3. ความรูเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงานดานการงบประมาณ   
   การเงิน และการพัสดุ 

   

4. ความรูเก่ียวกับการดําเนินงานพิธีการ    

5. การสรางสุขภาวะในองคกร    

6. การรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีราชการ    

7. การบริหารอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ    

8. การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานธุรการ    

9. เทคนิคการสื่อสารเพ่ือแกไขปญหาการรองเรียน    

 
2.5 การพัฒนาสมรรถนะตามสายอาชีพ (ประเมินความจําเปนหลักสูตรฝกอบรม : Training) 
     สายงานปฏิบัติงานธุรการ  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 

  จากภาพรวมหลักสูตรการฝกอบรมของสายงานตาง ๆ ตามขอ 2.4 นํามาพิจารณาประเมิน
ความจําเปนในการฝกอบรม แลวเรียงลําดับความจําเปนในการฝกอบรมของหลักสูตรตาง ๆ แยกตามแตละ
ระดับตําแหนงของสายงาน ดังนี้ 

2.5.1 ระดับปฏบัิติงาน 
 
 

 

เรื่อง/หัวขอ วิธีการฝกอบรม ประเมิน 
ความจําเปน 

ความรูเก่ียวกับระเบียบงานสารบรรณ การบรรยาย / การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
(workshop) 

1 

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานธุรการ การบรรยาย / การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
(workshop) 

2 

ความรูเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน 
ดานการงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ 

การบรรยาย /การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
(workshop) 

3 
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2.5.2 ระดับชํานาญงาน 

เรื่อง/หัวขอ วิธีการฝกอบรม ประเมิน 
ความจําเปน 

เทคนิคการสื่อสารเพ่ือแกไขปญหาการรองเรียน การบรรยาย / การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
(workshop) 

4 

ความรูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบรรยาย   5 
ความรูเก่ียวกับการดําเนินงานพิธีการ การบรรยาย / การสาธิต/การดูงาน/

การจําลองสถานการณ 
6 

การสรางสุขภาวะในองคกร การบรรยาย / การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
(workshop) 

7 

การบริหารอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ การบรรยาย /การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
(workshop) 

8 

การรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีราชการ การบรรยาย /การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
(workshop) 

9 

เรื่อง/หัวขอ วิธีการฝกอบรม ประเมิน 
ความจําเปน 

ความรูเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงานดาน
การงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ 

การบรรยาย / การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
(workshop) 

1 

ความรูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การอภิปราย 2 
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานธุรการ การบรรยาย / การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

(workshop) 
3 

ความรูเก่ียวกับการดําเนินงานพิธีการ การบรรยาย / การสาธิต/การดูงาน/
การจําลองสถานการณ 

4 

เทคนิคการสื่อสารเพ่ือแกไขปญหาการรองเรียน การบรรยาย / การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
(workshop) 

5 

การสรางสุขภาวะในองคกร การบรรยาย /การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
(workshop) 

6 

การบริหารอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ การบรรยาย / การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
(workshop) 

7 

การรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีราชการ การบรรยาย /การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
(workshop) 

8 

ความรูเก่ียวกับระเบียบงานสารบรรณ การอภิปราย/ศึกษาจากรณีศึกษา 9 
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รายช่ือผูเขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางเสนทางการพัฒนาตามสายอาชีพ 
(Training Road Map) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
รุนที่ 2   สายงานวิชาการพัสดุ สายงานปฏิบัติงานพัสดุ  

สายงานปฏิบัติงานธรุการ และสายงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
วันที่ 21 และ 24 – 25 กรกฎาคม 2557  ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
 

สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
1. นางสาวศุภภร  ครองบัวบาน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กองกลาง  
2. นางพิกุล  วงศพันธุ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน สํานักงานกฎหมายและคดี  

สํานักการคลัง   
3. นางพราวปภา  สุทธิประภา หัวหนากลุมงานควบคุมพัสดุ กองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  
4. นางสาวรัตนาภรณ สาครวัฒนานนท  หัวหนากลุมงานจัดหาพัสดุ กองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  
5. นางสาวจงจิตร  ทองภิรมย นักวิชาการพัสดุชํานาญการ กองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  
6. นางนันทนภัส  เตชะบุตรม่ัน เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน กองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
7. นางกนกวรรณ  สุภิตรานนท เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน กองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
8. นางสาวพิศสมร  เจริญรัตน เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน กองโรงงานชางกล  
9. นางสาวชุติมา  บุญชาติ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน สํานักงานเลขานุการ  

สํานักการจราจรและขนสง 
10. นางสาวสุจิตรา  ภูขลัง เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน สํานักงานเลขานุการ  

สํานักการแพทย 
11. นางยุพิน  ลีลาเมธีกุล เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ  

สํานักการโยธา 
12. นายวุฒิ  นิรัติศัยโสภิญ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ สํานักงานเลขานุการ  
13. นางสุฐิฌา  คงสมพงษ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานเลขานุการ  
14. นายจิตติ  ริ้วเหลือง เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน กองควบคุมการกอสราง  

สํานักการระบายน้ํา 
15. นางสาวอรุณ  จาดโต หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป กองสารสนเทศระบายน้ํา  
16. นางยินดี  พรหมบังเกิด นักวิชาการพัสดุชํานาญการ สํานักงานเลขานุการ  
17. นางสาวทรัพยธัญดร  ชินะนาวิน เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน สํานักงานเลขานุการ  
18. นางสาวปภัสสิริย  บัวทอง เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน กองระบบอาคารบังคับน้ํา  
19. นางสาวไพลิน  เอ่ียมมงคล เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน กองสารสนเทศระบายน้ํา  

สํานักการศึกษา 
20. นายพิสิษฐ  เปรื่องโอภาสิริ เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน กองคลัง  

สํานักพัฒนาสังคม 
21. นายวิโชติ  กิจเต็ง     เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน   โรงเรียนฝกอาชีพ- 

   กรุงเทพมหานคร  (ดินแดง 1) 
    กองสงเสริมอาชีพ 
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สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 
22. นางนาตยา  ประสานสงฆ หัวหนางานธุรการ กองยุทธศาสตรสาธารณสุข 

  และสิ่งแวดลอม  
สํานักส่ิงแวดลอม 

23. นางสาวกัลยา  แสงรัศมี เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน กองจัดการขยะ ของเสีย- 
  อันตรายและสิ่งปฏิกูล  

สํานักอนามัย 
24. นางพูนศรี  ยมาภัย เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน กองควบคุมโรคติดตอ  
25. นางจิราวัฒน  พัวอุดมเจริญ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ศูนยบริการสาธารณสุข 3  
26. นางสาวเมธาวี  ไกรจร เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ศูนยบริการสาธารณสุข 2 7  

สํานักงานเขตคลองสาน 
27. นางวริยา  เยี่ยมศักดิ์ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ฝายการคลัง  

สํานักงานเขตจอมทอง 
28. นางสาวทรรศมณ  สีมา เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ฝายการคลัง  

สํานักงานเขตดอนเมือง 
29. นางสาวมัณทนา  รางสาตร เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ฝายรักษาความสะอาด ฯ  

สํานักงานเขตดุสิต 
30. นางเพ็ญศรี  เรือนแกว เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน ฝายการคลัง  

สํานักงานเขตบางกอกใหญ 
31. นางสาวศิริวรรณ  เพ็งพุก เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ฝายทะเบียน  
32. นางสุภาพร  ถึงนาค เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ฝายรักษาความสะอาด ฯ 
33. นายธงชัย  ศรีผลิน เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน ฝายการคลัง  

สํานักงานเขตบางแค 
34. นางสาวมนัสวี  เอมเจริญ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ฝายโยธา  

สํานักงานเขตบางนา 
35. นางมลุลี  สุวรรณประทีป เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ฝายพัฒนาชุมชน ฯ  

สํานักงานเขตบางพลัด 
36. นางเนตรชนก  ชนะศุภทวี เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ฝายการคลัง  
37. นางสาวญาณิภา  สุวรรณภักดี เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน ฝายการคลัง  

สํานักงานเขตพญาไท 
38. นางสาวสิริพร  นามวงษ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ฝายการศึกษา  
39. นายธีรพล  บอขุนทด เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน ฝายการคลัง  

สํานักงานเขตพระนคร 
40. นางสุนิสา  แกวงาม เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ฝายการคลัง  
41. นางปราณชิต  วงคแพทย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ฝายพัฒนาชุมชน ฯ 

สํานักงานเขตภาษีเจริญ 
42. นายธนาคม  สุขขี เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ฝายเทศกิจ  
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สํานักงานเขตมีนบุรี 
43. นายสัพพะญา  จันทรมาศ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ฝายปกครอง  
44. นางสาวรัญชนสุภัค  พิมุ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ฝายรายได  
45. นางสาวสุภัคร  ศรีมีเทียน เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ฝายการศึกษา  
46. นายอรรถพล  นนทะศรี เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน ฝายการคลัง  

สํานักงานเขตราชเทวี 
47. นางบุศรินทร  นิวาตานนท เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ฝายการคลัง  

สํานักงานเขตสวนหลวง 
48. นางสาวศมาภรณ  แกววรรณา เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ฝายการคลัง  

สํานักงานเขตสะพานสูง  
49. นางสาวพิมพิมล  เยี่ยมภพ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ฝายการคลัง  

สํานักงานเขตสาทร 
50. นางสาวฐิติรัตน  ลพประเสริฐ เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน ฝายการคลัง  

 

 

 

 


