
หมวด 5  การมุงเนนบุคลากร (ประจาํป พ.ศ. 2565) หนา 1 

 

 

5.1 ระบบการจัดการบุคลากรท่ีตอบสนองตอยุทธศาสตรและสรางแรงจูงใจ 

ยังไมได 

ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

เร่ิมดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     5.1.1 มีการประเมินขีดความสามารถและอัตรากําลังดานบุคลากร โดย (ระบุอยางนอย 2 ภารกิจ) 

   กองการเจาหนาที่ ไดจัดทํารายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใชเปนฐานขอมูลวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมา  
รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
(https://drive.google.com/file/d/1-146Albe8R6s91Ol7JMTgE3TvaFCxLbe/view?usp=sharing ) 

ภารกิจที่ 1 คือ….. 
- มีการวางแผนการวิเคราะหอัตรากําลังของกรม ท้ังปจจุบัน และในอนาคตเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 

และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ….. 
- บุคลากรของกรมมีความรู ความสามารถ ทักษะ ท่ีจะสามารถปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุภารกิจของกรม ท้ัง 4 ดาน 

ภารกิจที่ 2 คือ… 
- มีการวางแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard 
ของสํานักงาน ก.พ. 

และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ..... 
- บุคลากรของกรมมีความรู ความสามารถ ทักษะ ท่ีจะสามารถปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุภารกิจของกรม ท้ัง 4 ดาน 

ภารกิจที่ 3 คือ.... 
- พัฒนาศักยภาพองคกรและบุคลากรใหมีสมรรถนะดานดิจิทัลท่ีทันสมัยอยางตอเน่ือง 

และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ….. 
- องคกรมีเครื่องมือท่ีทันสมัยสอดคลองกับภารกิจท่ีพัฒนา และบุคลากรมีความสามารถในการใชระบบและเครื่องมือท่ีทันสมัยอยางตอเน่ือง 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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5.1 ระบบการจัดการบุคลากรท่ีตอบสนองตอยุทธศาสตรและสรางแรงจูงใจ 

ยังไมได 

ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

เร่ิมดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     5.1.2 มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายการสงเสริมดานตาง ๆ ดังน้ี 

   แนวทางที่เสริมสรางความคลองตัวในการทํางานและตัดสินใจ  

โดยแนวทางน้ัน คือ....... 
- กรมมีคําสั่งฯ ท่ี 2931/2564 ลงวันท่ี 18 พ.ย. 2564 เรื่อง มอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ใหผูบริหารระดับตางๆ  
ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการหรอืดําเนินการเรื่องตางๆ เพ่ือความคลองตัวในการทํางานเฉพาะเรื่อง บูรณาการงานบริหาร 
งานบุคคล ปรับปรุงการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูง  
- กรมมีคําสั่งฯ ท่ี 776/2563 ลงวันท่ี 20 มี.ค. 2563 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานบริหารจดัการสถานการณ 
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการติดตามประเมินสถานการณและบุคลากรท่ีมคีวามเสีย่ง วางมาตรการ
ปองกันตางๆ ใหมีความคลองตัวในการตัดสินใจในระยะเวลาอันจํากัดและแนวโนมการแพรระบาดท่ีอาจสูงข้ึน  
- กรมมีคําสั่งฯ ท่ี 1019/2564 ลงวันท่ี 20 ก.ค. 2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) กํากับดูแล ตรวจสอบ สั่งการ ใหการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสวนกลาง
เปนไปตามมาตรการปองกันฯท่ีประกาศโดยกรม และเสนอความเหน็ตออธิบดีเพ่ือพิจารณากรณีท่ีเห็นควรปรับปรุงมาตรการฯของกรม 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 

                         
 

   สงเสริมใหบุคลากรริเร่ิม สรางสรรค เพ่ือใหเกิดการสรางนวัตกรรมการทํางาน เกิดผลงานที่มีสมรรถนะสูง (high performer) 

โดยวิธีการ……. 
- กรมไดจดัทําแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2562–2564 เพ่ือสอดรับนโยบายของรัฐบาล นโยบายประเทศไทย 4.0 และระบบราชการ 4.0 โดยใชขอมูลในการตัดสินใจในการ
บริหารจดัการท่ีถูกตองแมนยํา รวดเรว็ทันตอเหตุการณ และพัฒนาระบบสารสนเทศข้ึนมาใชงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักและภารกิจดานการจัดการภาครัฐ โดย
แบงเปน ระบบงานบริหารจดัการ ระบบสารสนเทศสําหรับการรายงาน ติดตามงบประมาณ ขอมลูบุคลากรและประเมนิผล ภายใตแผนงาน/โครงการ ยุทธศาสตรของกรม
(http://oldoffice.dpt.go.th/itc/images/pdf/2563/digital_plan2562-2564.pdf) 

- กรมจัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) โดยมีแนวคิดพัฒนาระบบใหสามารถเช่ือมโยงและใชขอมูลรวมกัน
ท้ังภายในและภายนอกองคกร บูรณาการขอมูลสารสนเทศของกรมฯโดยเนนการแบงปน แลกเปลี่ยน และพัฒนาระบบการเผยแพร สืบคนและตรวจสอบขอมูล 
เพ่ือใหบรกิารประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน อํานวยความสะดวกในการตรวจสอบ สืบคนขอมูลไดรวดเร็ว สรางโอกาสในการเขาถึงและใชประโยชนจากภูมิสารสนเทศกลาง
ดวยอุปกรณพกพาตางๆ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน ยกระดับงานบริการภาครัฐสูความเปนเลิศตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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5.1 ระบบการจัดการบุคลากรท่ีตอบสนองตอยุทธศาสตรและสรางแรงจูงใจ 

ยังไมได 

ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

เร่ิมดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     5.1.3 มีการจัดการดานบคุลากร รองรับความกาวหนา การเปลี่ยนแปลง ทักษะ หนาที่ และลักษณะงาน โดยเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนา 

   โดย...... 
- กรมไดเปดโอกาสใหบุคลากรมสีวนรวมในการวางแผนพัฒนา โดยมีการสนับสนุนใหขาราชการในสังกัดมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาเพ่ือความกาวหนาของตน 
ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. ไดมีหนังสือ ท่ี นร 1006/ว17 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 แจงเวียนเรื่อง ประสบการณในงานท่ีหลากหลายตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภท
อํานวยการ ประกอบกับกรมฯ ไดจัดทําแผนพัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของขาราชการ (Career Path)  ปงบประมาณ พ.ศ.2561 
(http://oldoffice.dpt.go.th/psd/images/O26.2.pdf)  

- กองการเจาหนาท่ีไดมีหนังสือแจงใหขาราชการเปนรายบุคคล เฉพาะผูดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ หรือชํานาญการ ซึ่งเปนกลุมท่ีควรทราบถึงประวัติ
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงของตน เพ่ือจะไดวางแผนพัฒนาตนเอง โดยการสรางประสบการณท่ีหลากหลาย และเตรียมการเขาสูตําแหนงประเภทอํานวยการ หรือ
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน ซึ่งทําใหขาราชการไมเสียโอกาสในการกาวหนาในสายงานท่ีตนดํารงตําแหนงอยู 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 
                         

 

     5.1.4 มีการกระตุนใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจรองรับความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูง 

   โดย...... 
- กรมมีแนวทางการปลูกฝงคานิยม สรางแรงจูงใจ กระตุนใหเกิดความรวมมือ เพ่ือใหเกิดการทํางานเปนทีมและมปีระสิทธิภาพสูง โดย 

- มีการเปดโอกาสใหขาราชการในสังกัดสมัครเขารวมคัดเลือกเขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง (High Performance and Potential System : HiPPS) พรอมท้ังพัฒนา
ขาราชการกลุมดังกลาว เพ่ือเตรียมการเปนขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูงสําหรับการดํารงตําแหนงนักบริหาร ผูเช่ียวชาญ หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือจูงใจ
ขาราชการผูมีความรูความสามารถและมีผลสัมฤทธ์ิของงานสูงใหอยูในระบบ ซึ่งมีขาราชการในสังกัดเขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง จํานวน 6 ราย 

- กรมมีโครงการคัดเลือกเจาหนาท่ีผูปฏิบัตติามมาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรมของกรมฯ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติคณุ และเสริมสรางขวัญกําลังใจแกเจาหนาท่ี 
ผูประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยผูไดรับการคัดเลือก จะไดรบัใบประกาศเกียรติคณุจากอธิบดี เผยแพรเกียรติคณุทางเว็บไซตของกลุมงาน
คุมครองจรยิธรรม กองการเจาหนาท่ี เปนท่ีทราบโดยท่ัวกัน บันทึกไวในทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 และพิจารณาเพ่ิมข้ันเงินเดือนเปนกรณพิีเศษ 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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5.1 ระบบการจัดการบุคลากรท่ีตอบสนองตอยุทธศาสตรและสรางแรงจูงใจ 

ยังไมได 

ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

เร่ิมดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     5.1.5 มีการวางแผนกําลังคน และมีการเตรียมพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่สงผลกระทบตอองคการ 

   คือ....การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี มีการวางแผนกําลังคน 
มีการวางแผนกําลังคน โดย.....มีแผนการวิเคราะหอัตรากําลังของกรมฯ ทั้งในปจจุบนั และในอนาคตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึน 

- กรมไดมีคําสั่งที่ 4277/2561 ลงวันที่ 20 ธนัวาคม 2561 เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสราง อัตรากําลัง และการปรับปรุง การ
กําหนดตําแหนงเปนระดับสูงข้ึนของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีอํานาจหนาที่ ตรวจสอบ วิเคราะหบทบาทภารกิจที่จําเปนตองดําเนินตอไป ภารกิจใด  
มีแนวโนมเพิ่มเติม ภารกิจใดซ้ําซอนหรือตองยุบเลิก ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมในปจจบุัน รวมทั้งพจิารณาความเหมาะสมดานโครงสรางและ
อัตรากําลัง เพื่อออกแบบและจดัทําโครงสรางการแบงสวนราชการของกรม เปนตน 

- คณะทํางาน ไดมีการประชุม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงข้ึน รวมทั้ง ปรับปรุงโครงสราง
องคกรของกรม 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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5.2  ระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ คลองตัว มุงผลสัมฤทธิ์ 

ยังไมได 

ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

เร่ิมดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     5.2.1 มีการทํางานเปนทีมที่ขามกลุม/กอง/สํานัก เพ่ือผลสําเร็จของงานที่มีสมรรถนะสูงรวมกัน 

   โดย…... (ระบุรูปแบบของทีมงาน/องคประกอบของทีม) 
การปรับลักษณะการทํางาน พูดคยุหารือและรวมแกไขปญหา เปดรบัความคิด รวมท้ังพรอมรับความเสี่ยงและรับผดิชอบตอผลลัพธท่ีเกิดข้ึน 
และมีผลสําเร็จของงาน คือ...... 
- กรมฯ มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน มีจัดประชุมหารือ รับฟงความคิดเห็น และนํามาประมวลผลสรุปเพ่ือดําเนินการตอไป 
- กรมฯ มีการสรางความรวมมือการทํางานระหวางหนวยงานภายใน มีผลการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมอยางตอเน่ือง เชน ในโครงการแกปญหาผักตบชวา กรม
ไดรับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ) เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบแกปญหาผักตบชวาในแมนํ้าสายหลัก โดยดําเนินการ ดังน้ี 
1. ตั้งศูนยประสานงานแกไขปญหาผักตบชวา กรมโยธาธิการและผังเมือง คําสั่ง ท่ี 2177/2559 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2559 ประกอบดวยหลายหนวยงานภายในกรม 
โดยมผีูอํานวยการกองบูรณะฯ เปนเลขานุการ 
2. ป 2555 มีการจัดตั้งกองบูรณะและบํารุงรักษา มีหนาท่ีจัดทําแผนการระบายนํ้ากําจัดผักตบชวาและวัชพืชโดยใชเครื่องจักรกลสนับสนุนการกําจัด และงานอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของ จัดอัตรากําลังขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจท่ีมอบหมาย 
3. คณะทํางานไดรวมกับสยผจ.ทุกจังหวัดท่ีมีแหลงนํ้า ดําเนินการจัดเก็บผักตบชวาในแหลงนํ้า ในความรับผิดชอบท่ัวประเทศ โดยมีศูนยประสานงานแกไขผักตบชวา 
ซึ่งมีกองบูรณะและบํารุงรักษาเปนหนวยงานกลางในการติดตามประสานงาน 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

  

   *** 5.2.2 มีการสรางสภาพแวดลอมทั้งทางกายภาพและบรรยากาศที่สนับสนุนใหเกิดการทํางานที่คลองตัว สามารถทํางานไดสะดวกและเกิดประสทิธภิาพสูงระดับองคการ 

   โดยวิธีการ...... 
สรางสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งไดมีกิจกรรมในการท่ีจะดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอมตางๆ เพ่ือใหเอ้ือตอการทํางาน และมีบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 
เชน การปรับปรุงซอมแซมหองนํ้า ลิฟต เครื่องปรับอากาศ การตอเติมอาคารสถานท่ีทํางาน ปรับปรุงหองอาหาร สวนหยอมในการพักผอน ฟตเนสสําหรับออกกําลัง
กาย จัดตั้งรานคาสวัสดิการกรม รวมท้ังการจัดระเบียบท่ีจอดรถใหเหมาะสมและเพียงพอ 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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5.2  ระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ คลองตัว มุงผลสัมฤทธิ์ 

ยังไมได 

ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

เร่ิมดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     5.2.3 มีการพัฒนาครอบคลุมทุกมิติไปสูองคการดิจิทัล (บุคลากร ระบบ ขอมูล กระบวนงาน และเทคโนโลยี) 

   คือ...... 
กรมมีแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหครอบคลุมทุกมิติ 
(https://drive.google.com/file/d/1D3A1JeEVd7Q8pdXD3mOGlydFPdKezlAx/view?usp=sharing) 

   
   

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

                         ควรมีการพัฒนาครอบคลุมทุกมติิไปสูการเปนองคการสมรรถนะสูง (เชน การพัฒนาบุคลากรไปสูองคกรดิจิทัล ปรับปรุงระบบงานใหมีความคลองตัว     
                  ขอมูลมีการเขาถึงงายและพรอมใชงาน รวมถึงกระบวนงานมีขีดสมรรถนะสูง โดยใหทุกจุดสามารถนําขอมูลมาใชในการวิเคราะหขอมูลไดเช่ือมโยงกันหมด 
                มีการทํางานเปนทีมภายในองคการและการสรางความรวมมือกับเครอืขายภาคประชาชนและเอกชนภายนอกในลกัษณะของทีมสหสาขา (Trans-disciplinary) 

     5.2.4 มีการสรางสภาพแวดลอม ที่เอ้ือใหบุคลากร 

   มีความรับผิดชอบ/กลาตัดสินใจ โดย..... 
กรมมอบอํานาจ กระจายอํานาจ การตัดสินในงานท่ีตองรับผิดชอบในพ้ืนท่ีดําเนินการ เชน การดําเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเปนภารกิจหลักของกรม 
โดยพิจารณาดําเนินการในพ้ืนท่ีแตละจังหวัดตามความเหมาะสม มีผูรวมดําเนินการท้ังบุคลากรของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เชน นักผังเมือง วิศวกรโยธา 
เปนตน และบุคลากรสวนกลางรวมสนับสนุนขอมูล ตลอดจนเจาหนาท่ีหนวยงานอ่ืน เชน ท่ีดิน อบต. และท่ีสําคัญคือ เจาของท่ีดินในพ้ืนท่ีท่ีประสงคเขารวม
โครงการจัดรูปฯ โดยมีตัวอยางข้ันตอนดําเนินการการจัดรูปท่ีดินในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี ดังน้ี  
1. จ.ชลบุรีมีหนังสือแจงขอใหกรมดําเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัดชลบุรี ซึ่งไดดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว 
2. อธิบดีมอบอํานาจใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีปฏิบัตริาชการแทน เพ่ือดําเนินโครงการจัดรูปท่ีดิน ตามคําสั่งกรมฯ ท่ี 1992/2559 ลงวันท่ี 30 ส.ค. 2559  
- ตัวอยางรายงานการประชุมการดาํเนินโครงการจัดรูปฯ (https://drive.google.com/file/d/1GAkB3OHIpqgEOj_ZNziUyRVDUniy3WbJ/view?usp=sharing) 

   
   

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

  

   การเขาถึงขอมูล เพ่ือใชสนับสนุนการทํางานและการแกปญหา โดย.......... 
กรมไดมีระบบฐานขอมูลรองรับการดําเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี เพ่ือใหบุคลากรไดใชในการวางแผนการทํางาน และใชประกอบการตัดสินใจแกปญหาได 
อยางรวดเร็วและถูกตอง เชน ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ผังสีผังเมืองรวมจังหวัด ผังสีผังเมืองรวมชุมชนพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเปาหมายโครงการ 
รวมท้ังแผนผังแสดงแปลงท่ีดินกอนและหลังจัดรูปท่ีดิน (การใหบริการขอมูลดิจิทัลดานการผังเมือง : http://eservices.dpt.go.th/webgis/index.html   
และ https://dptdds.dpt.go.th/dds2/) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

  

https://drive.google.com/file/d/1D3A1JeEVd7Q8pdXD3mOGlydFPdKezlAx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GAkB3OHIpqgEOj_ZNziUyRVDUniy3WbJ/view?usp=sharing
http://eservices.dpt.go.th/webgis/index.html
https://dptdds.dpt.go.th/dds2/
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5.3  การสรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีเปนมืออาชีพ การสรางความผูกพันและความเปนเจาของใหแกบุคลากร 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 
เร่ิมดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     5.3.1 มีการคนหาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร โดยปจจัยที่สงผลตอความผูกพัน 
   ไดแก..... 

มีการคนหาปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากร โดยปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพัน ไดแก ความคาดหวัง ท่ีจะกาวหนาในหนาท่ีการงาน ทัศนคติท่ีมีตอเพ่ือนรวมงาน 
ภาวะผูนํา และคาตอบแทน ซึ่งมีข้ันตอนดําเนินการ ดังน้ี 
- กองการเจาหนาท่ีดําเนินการสํารวจความพึงพอใจสภาพแวดลอมในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรตอองคกร และนําผลจากการสํารวจมาจัดทําแผนเสริมสราง
สภาพแวดลอมในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรท่ีมตีอองคกร (https://drive.google.com/file/d/1VppxaUfcZ_JUk481y010Qhd8exArNYPn/view?usp=sharing) 
- สํานักงาน ก.พ. ไดมีการสํารวจความคิดเหน็ของบุคลากรของกรมฯ เก่ียวกับสภาพแวดลอมในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรตอองคกร โดยกองการเจาหนาท่ี 
ไดมีหนังสือแจงเวียนขอความอนุเคราะหบุคลากรในสังกัด ตอบแบบสํารวจออนไลน ซึ่งผลการสํารวจผูตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจในแผนงาน/โครงการ  
ตอสภาพแวดลอมในการทํางาน และความผูกพันของบุคลากรตอองคกรในภาพรวม คดิเปนรอยละ 97.47 
(https://drive.google.com/file/d/1sh2fik7h4iV5PDwuwQHt5sW3nOuDxM6z/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

  

     5.3.2 ปลูกฝงคานิยมในการทํางานท่ีเปนมืออาชีพ 

   โดยวิธีการ....... 
กรมฯ ไดมีการสงเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และธรรมาภิบาล เพ่ือใหบุคลากรในสังกัด เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของคณุธรรมจรยิธรรมและธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการเสริมสรางวัฒนธรรมท่ีดีในองคกร โดยใหมีการเผยแพรและประชาสัมพันธ ในการนําหลักคณุธรรม 4 ประการ คือ  พอเพียง วินัย สุจริต จิต
สาธารณะ(https://oldweb.dpt.go.th/th/dpt-public-relations/new-release/732-4.html) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

                         การปลูกฝงคานิยมในการทํางานท่ีเปนมืออาชีพ ควรพิจารณาดําเนินการเพ่ือใหบุคลากรมีความรอบรู เช่ียวชาญและถูกตองตามมาตรฐาน เปดโอกาส             
                ในการนําเสนอความคดิรเิริม่และสนับสนุนความคดิสรางสรรคผานกระบวนการฝกอบรมและสรางองคความรู เชน การฝกอบรมวินัย การปลูกฝงคานิยมองคการ 
                การสรางวัฒนธรรมองคการ การอบรมการสรางนวัตกรรม การประกวดนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีด ีเปนตน 

     5.3.3 มีการปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) และสรางสรรคสูการสรางนวัตกรรมของขาราชการในทุกระดับ เพ่ือใหมุงเนนการทํางานในเชิงรุกและสรางมูลคาเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน หนวยงาน และสวนรวม 

   โดย..... 
กรมฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏบัิติการ “สรุปและทบทวนผลการดําเนินงาน” มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดแนวทางแกไขปรับปรุง พัฒนาองคกร และขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของกรมฯ ท้ัง 4 ดาน โดยนําผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นประเด็นปญหาและแนวทางการแกไขไปปฏิบัติและขยายผลกลุมเปาหมาย คือ บุคลากร
ของกรมฯ โดยจัดข้ึนระหวางวันท่ี 16 – 18 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมรอยลั ฮิลล รสีอรท จังหวัดนครนายก มผีูเขารวมสัมมนา จํานวน 278 คน ซึ่งผูเขาอบรมมี
โอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูปจจยัแหงความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค ตลอดจนรวมกันวิเคราะหสภาพปญหาในการดําเนินงาน และรวมกันกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (https://drive.google.com/file/d/1SGZWUv6KH1jKihgRYnHge2aexlh4pvwK/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

                                   ควรแสดงรายละเอียดท่ีชัดเจนในการสงเสริมใหบุคลากรมีแนวคดิในการแกไขปญหาเชิงรุก การวิเคราะหเพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหา วิธีการปรับ         
                  กระบวนการทางความคิด (mindset) ของขาราชการในทุกระดับ เพ่ือใหมุงเนนการทํางานในเชิงรุกและสรางมูลคาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
                  รวมท้ังการติดตามผลลัพธท่ีเกิดจากการปรับกระบวนการทางความคิดดังกลาว 

https://drive.google.com/file/d/1VppxaUfcZ_JUk481y010Qhd8exArNYPn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sh2fik7h4iV5PDwuwQHt5sW3nOuDxM6z/view?usp=sharing
https://oldweb.dpt.go.th/th/dpt-public-relations/new-release/732-4.html
https://drive.google.com/file/d/1SGZWUv6KH1jKihgRYnHge2aexlh4pvwK/view?usp=sharing
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5.3  การสรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีเปนมืออาชีพ การสรางความผูกพันและความเปนเจาของใหแกบุคลากร 

ยังไมได 

ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

เร่ิมดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     5.3.4 มีการเปดโอกาสใหบุคลากรนําเสนอความคิดริเร่ิม 

   โดย...... 
ใหบุคลากรมีสวนรวมวางแผนการฝกอบรม/สัมมนา 
และมีการสนับสนุนความคิดริเร่ิมดังกลาว โดย...... 
สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนินการสํารวจความตองการในการฝกอบรม (Training Needs) ของบุคลากรของกรมฯ  
เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรในสังกัดมีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงานฝกอบรม/สัมมนา ในปถัดไป และมีหนังสือแจงเวียนโครงการฝกอบรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือใหบุคลากรท่ีมีความสนใจ ประสงคเขารับการอบรมสามารถสมัครเขารับการอบรมได ท้ังน้ี ผูสมัครจะตองระบุสิ่งท่ีตองการ และปญหาขอสงสัย
ท่ีตองการทราบจากการเขารับการฝกอบรม เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเปนแนวทางใหวิทยากรเตรียมความพรอม และบรรยายใหตรงตามความ
ตองการของผูรับการอบรม  (http://oldoffice.dpt.go.th/udti/images/pdf/Register64.pdf) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

                                   ควรแสดงใหเห็นวามีการจัดเวทีหรือการกําหนดแนวทางในการเปดโอกาสใหบุคลากรนําเสนอแนวคิดริเริ่ม (หรือการประชุม สัมมนา การตั้งโจทยปญหา)  
                   หรือมีตัวอยางการรับฟงความคิดเห็นและการสนับสนุนแนวคิดของบุคลากรอยางเปนรูปธรรม 

      5.3.5 มีการนําปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร มาสรางใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สรางความรวมมือและความรับผิดชอบ 

   โดย....... 
- มีแผนเสริมสรางสภาพแวดลอมการทํางานสรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
(drive.google.com/file/d/1nFTEXUyFeSMBmR64PiICRXL5xrkJ4QdW/view?usp=sharing) 
- ทําโครงการคัดเลือกผูปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมของกรม ทุกป เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสรางขวัญกําลังใจ แกเจาหนาท่ี 
ผูประพฤติเปนแบบอยางท่ีดี ตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม โดยปงปม.พ.ศ. 2564  มีผูไดรับคัดเลือก 33 ราย เพ่ือรับประกาศเกียรติคุณ เผยแพรทาง website กรม 
และบันทึกใน ก.พ.7 (oldoffice.dpt.go.th/moral/images/2564/img874.pdf)  

- อบรมออนไลนหลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการใหม รุน 14 สรางแรงจูงใจในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจหลัก เรียนรูวัฒนธรรมองคกร สรางความรักผูกพัน สราง
เครือขายท่ีดีเพ่ือทํางานรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชาติและประชาชน เปาหมายคือขาราชการกรมท่ีทดลองปฏิบัติราชการ ซึ่งจะไดรับความรูเรื่องระเบียบของราชการ 
มี อุ ดมการณ  ค านิ ยมสมเป นข าราชการท่ีดี  มุ ง ให ข าราชการใหม  มี สมรรถนะหลั กตามท่ีสํ า นั กงาน ก.พ. กํ าหนดตามหน า ท่ีและภารกิจกรม 
(drive.google.com/file/d/1FdiRH4HRpcqGKC8SR2az7v2JxPTnIQPs/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

                                  ควรแสดงใหเห็นวามีการนําเอาปจจัยไปใชในการสรางแรงจูงใจใหเกิดผลการปฏิบัติงานท่ีดี หรือมีแผนสรางความผาสุกท่ีสอดคลองกับปจจัยความผูกพัน 
                  ท่ีระบุไวในขอ 5.3.1 

http://oldoffice.dpt.go.th/udti/images/pdf/Register64.pdf
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5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

อยูระหวาง 
เร่ิมดําเนินการ 

การประเมินตนเอง 

     5.4.1 มีการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ และสามารถปฏิบตัิงานไดหลากหลาย 

   โดย...... 
กรมไดจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร “การใชโปรแกรม ArcGIS กับการใชเครื่องมือ ArcGIS Spatial Analyst การวิเคราะหขอมูล” รุนท่ี 3 โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมฯ ท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของไดแก นักผังเมือง นายชางโยธา ชางเขียนแผนท่ี ใหมีความรูความสามารถในการใชโปรแกรม GIS ซึ่งเปนโปรแกรม 
ท่ีตองใชทักษะหลากหลายดานในการประยุกตขอมูลเขาดวยกัน เพ่ือใหไดผลลัพธและการประมวลผลทางภูมิศาสตรเพ่ือการวางผังเมือง ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยกรมฯ  
ไดจัดโครงการฝกอบรมดังกลาวระหวางวันท่ี 5 – 7 กุมภาพันธ 2563 โดยผูเขารับการอบรมสามารถนําความรู ความเขาใจ และทักษะในการใชโปรแกรม GIS  
ในกา ร วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ล  แล ะประมวลผลทา งภู มิ ศ าสตร  เ พ่ื อก าร วา งผั ง เ มื อ ง ได อย า ง ถู กต อ ง  ต ามหลั ก วิ ชากา รและมาตรฐานเดี ยว กั น 
(https://drive.google.com/file/d/1gdeD_SQthA8tXHklf_UtEkCHFBlkGCk-/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

                                 ตัวอยางท่ีนําเสนอเปนการนําแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ  แตควรแสดงใหเห็นถึงหลักสูตรการอบรมท่ีเนนพัฒนาทักษะสําคัญท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
                     ในดานตางๆท่ีหลายหลาย เชน ทักษะดานการทํางานและการวางแผน ทักษะดานการตัดสินใจและแกไขปญหา ทักษะดานการใชภาษาตางประเทศ   
ทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะการใชเครื่องมือใหมๆท่ีทันสมัยนอกจากน้ีควรจําแนกกลุมเปาหมายในการพัฒนาอยางชัดเจน เชน กลุมผูนําจะตองพัฒนาอยางไร
และกลุมบุคลากรจะพัฒนาอยางไร 

     5.4.2 มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร และสมรรถนะหลักขององคการ 
   ยุทธศาสตร ไดแก...... 

ยุทธศาสตรของกรมท้ังดานการผังเมือง ดานการพัฒนาเมือง ดานการอาคาร และดานการบริการดานชาง 

แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร คือ...... 
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรการฝกอบรม/สัมมนาตามยุทธศาสตรของกรม 4 ดาน (สามารถคนหาแผนไดท่ี Website ของสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง) 
เชน โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตีราคาทรัพยสนิในโครงการจัดรูปท่ีดินฯ” สนองยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมือง เพ่ือถายทอดองคความรู 
ดานการจดัรูปท่ีดินฯ รวมถึงองคความรูตางๆ ใหดําเนินการไดอยางถูกตอง เหมาะสม เปนธรรมและเสมอภาค ผูผานการอบรมจะไดความรูความเขาใจ ดําเนินงาน
ถูกตอง ไดมาตรฐาน (https://drive.google.com/file/d/1MRnflo9aUGyqdKtZVBLqw1BApNxEwc48/view?usp=sharing)  และโครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ “สรุปและทบทวนผลการดําเนินงาน” เพ่ือกําหนดแนวทางแกไขปรับปรุง พัฒนาองคกร และขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกรม ท้ัง 4 ดาน โดยนําผลสรุป
การระดมความคิดเห็นประเด็นปญหาและทางการแกไขไปปฏิบัติและขยายผล ซึ่งบุคลากรของกรมท่ีเขาอบรมจะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูปจจัยความสําเร็จ  
ปญหาอุปสรรค ตลอดจนวิเคราะหสภาพปญหาในการดําเนินงาน และรวมกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
(https://drive.google.com/file/d/1SGZWUv6KH1jKihgRYnHge2aexlh4pvwK/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

  

https://drive.google.com/file/d/1gdeD_SQthA8tXHklf_UtEkCHFBlkGCk-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SGZWUv6KH1jKihgRYnHge2aexlh4pvwK/view?usp=sharing
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5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 

ยังไมได 

ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

เร่ิมดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

      5.4.2 มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร และสมรรถนะหลักขององคการ (ตอ) 

   สมรรถนะหลัก ไดแก...... 
กรมฯ ไดมีการจดัโครงการฝกอบรมผานระบบออนไลน หลักสูตร “ปฐมนิเทศขาราชการใหม” รุนท่ี 14 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหเกิด 
ผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจหลัก อีกท้ังยังไดเรยีนรูวัฒนธรรมองคกร สรางความรักความผูกพัน และเปนการสรางเครือขายสายสมัพันธท่ีดีในการทํางานรวมกัน เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน โดยกลุมเปาหมาย คอื ขาราชการของกรมฯ ท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ดําเนินการ ระหวางวันท่ี  
1 - 5 พฤศจิกายน 2564 ณ หองปฏิบัติการฝกอบรมคอมพิวเตอร อาคาร 4 ช้ัน 6 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ มีผูเขารวมอบรม  
จํานวน 17 คน ซึ่งผูท่ีเขารับการอบรมท่ีผานการฝกอบรมจะเปนผูท่ีมีความรูเก่ียวกับระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีอุดมการณ คานิยมท่ีเหมาะสมในการเปน
ขาราชการท่ีดี มุงเนนใหขาราชการใหม มีสมรรถนะหลัก ตามท่ี สํานักงาน ก.พ. กําหนด ตามบทบาทหนาท่ี และภารกิจของกรมฯ 
(https://drive.google.com/file/d/1FdiRH4HRpcqGKC8SR2az7v2JxPTnIQPs/view?usp=sharing) 

แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองสมรรถนะหลัก คือ....... 

แผนพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตรการผังเมือง ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง ยุทธศาสตรการอาคาร ยุทธศาสตรการบริการดานชาง 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

                                  ควรแสดงโครงการพัฒนาบุคลากรในระดับตางๆ เพ่ือสนับสนุนสมรรถนะหลักองคกรตามท่ีระบุไวในโครงรางองคการ 

     5.4.3 มีการพัฒนาของบุคลากรในดานตาง ๆ ที่ครอบคลมุเร่ือง 

   ความรู ความสามารถในการแกไขปญหา ไดแก...... 
กรมไดมีการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางการวิเคราะหผลกระทบจากการเพ่ิมสูงข้ึนของระดับนํ้าทะเลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
กรณีศึกษาอําเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี และอําเภอแกลง จังหวัดระยอง” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรของกรมเกิดความเขาใจตอผลกระทบจากการ
เพ่ิมสูงข้ึนของระดับนํ้าทะเลท่ีมีผลตอการตั้งถ่ินฐาน และสามารถนําความรูดังกลาวไปปรับใชในการวางและจัดทําผังเมืองรวมตามแนวทางการปรับตัวและยดืหยุน 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ และทําใหการตั้งถ่ินฐานของประชาชนปลอดภยั สามารถอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางเหมาะสม โดยกลุมเปาหมาย คือ บุคลากรกรมฯ 
ท่ีรับผิดชอบงานวางและจัดทําผังเมือง และผูเช่ียวชาญจากองคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมนั (GIZ) โครงการฯ จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 มีผูเขารวม
สัมมนา จํานวน 118 คน ซึ่งผูท่ีผานการอบรมทราบถึงวิธีการวิเคราะหผลกระทบจากการเพ่ิมสูงข้ึนของระดับนํ้าทะเลตอการตั้งถ่ินฐาน ซึ่งถือเปนปญหาระดับชาติท่ีตองเรงแกไข 
(https://drive.google.com/file/d/19GbLgcwOSEJnSOwUZqmsy7k8URmRrG_1/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

  

https://drive.google.com/file/d/1FdiRH4HRpcqGKC8SR2az7v2JxPTnIQPs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19GbLgcwOSEJnSOwUZqmsy7k8URmRrG_1/view?usp=sharing
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5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 

ยังไมได 

ดําเนินการ 

อยูระหวาง 

เร่ิมดําเนินการ 
การประเมินตนเอง 

     5.4.3 มีการพัฒนาของบุคลากรในดานตาง ๆ ที่ครอบคลมุเร่ือง (ตอ) 

   ความรูและทักษะดิจิทัล พรอมตอบสนองตอปญหาที่ซับซอน และรองรับอนาคต ไดแก....... 
กรมมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทําสื่อการสอนสําหรับวิทยากรยุคดิจิทัล” รุนท่ี 2 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรของกรมฯ ท่ีไดรับมอบหมาย
ใหเปนวิทยากรถายทอดความรู ใหแกบุคลากรในสังกัด หรือประชาชน ไดรับความรู และปลูกฝงคานิยมท่ีดี โดยสามารถนําเทคโนโลยีรปูแบบตางๆ มาใชในการ
จัดทําสื่อการสอน ซึ่งถือเปนการสรางความนาสนใจ จนกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยจัดการอบรมข้ึนระหวางวันท่ี 21 - 24 มกราคม 2563 
ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9 มีผูผานการอบรมจํานวนท้ังสิ้น 39 คน ซึ่งผูท่ีไดรับการอบรมสามารถจัดทําสื่อการสอนมาประยุกตในการจดัทําสื่อ 
การสอนไดตรงตามจดุมุงหมาย 

(https://drive.google.com/file/d/1xvNXO5Lka6Hhqf8dXrio0uBi6WvQ96zt/view?usp=sharing) 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

  

     ***5.4.4 มีการพัฒนาบุคลากร และผูนําใหมีความรอบรู เปนนักคิด มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความคิดเชิงวิกฤตที่จะพรอมรับกับปญหาที่มีความซับซอน 

   โดย....... 
กรมมีแผนการพัฒนาบุคลากร 5 ป (ป พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมกรมโยธาธิการและผังเมือง มีอํานาจ
หนาท่ี กําหนดนโยบาย และกรอบการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมใหสอดคลองกับภารกิจของกรม 4 ดาน นโยบายรัฐบาล และสถานการณปจจุบัน รวมถึงพัฒนา
และจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางทักษะท่ีจําเปนใหครอบคลุมในการปฏิบัติงาน 

ผลการประเมิน 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

                  ตัวอยางท่ีนําเสนอเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ แตควรแสดงใหเห็นถึงหลักสูตรการอบรมท่ีเนนพัฒนาทักษะสําคัญท่ีจําเปนตอการ      
                   ปฏิบัติงานในดานตางๆ ท่ีหลากหลาย โดยกําหนดแผนในการพัฒนากลุมบุคลากรท้ังท่ีเปนกลุมผูนํา/ผูบริการ และกลุมผูปฏิบัติงานการแสดงให               
                   เห็นถึงวิธีการพัฒนา/ ข้ันตอนการพัฒนาท่ีจะทําใหผูเขารับการอบรมมีความรอบรู เปนนักคิดวิเคราะห มีความสามารถในการตัดสินใจ 
                   ในสถานการณตางๆ หรือสถานการณวิกฤตเพ่ือใหมั่นใจผูผานการอบรมจะมีความพรอมรับปญหาท่ีซับซอน 

https://drive.google.com/file/d/1xvNXO5Lka6Hhqf8dXrio0uBi6WvQ96zt/view?usp=sharing

