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1. บทนํา
ความกาวหนาและความสํ
ามสําเร็
เ จขององค7การใด ๆ ก็ตาม ขึ้นกับความสามารถขอ
ารถของบุคลากรในองค7การนั้น
การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ
ษ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ (Knowledge,
dge, Skills, Attributes, and
Other Characteristics : KSAOs
AOs) ที่เหมาะสมกับบริบทขององค7การไดอยางตอเนื่องจะ
จะยิ่งสงเสริมใหองค7การนั้น
สามารถพัฒนาเติบโตไดดีไปดวยเชน
ยเชนกัน ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเปcนกระบวน
ะบวนการหนึ่งของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยที่การบริหารทรั
ารทรพยากรบุคคล ยึดเป`าหมายสุดทาย คือ การสรางกลไก
กลไกเพื่อให “คน” สรางหรือ
ผลิ ตผลงานตามความตองการของ
รขององค7 การหรื อสู งกวาที่ คาดหวั งได และเพื่ อใหบุบุ คลากรขององค7
ลา
การประสบ
ความสําเร็จในการทํางานในบทบาทค
บาทความรับผิดชอบในป2จจุบัน และเพื่อเตรียมตัวสําหรัรับโอ
โอกาสในอนาคต
“แผนพัฒนารายบุคคล”” (Individual Development Plan : IDP) เปcนเครื่องมือในการพัฒนา
บุคคลที่มีความสําคัญมากอีกเครื่องมือหนึ่งที่หลักสูตร ส.นบส. นํามาใชเพื่อใหผูเขารั
ขารับการฝ>กอบรมไดกําหนด
ทิศทางในการพัฒนาตนเองใหมีมีคววามรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ (KSAOs) ที่จําเปcนในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจขององค77การ สอดคลองกับความตองการขององค7การ และชวยให
ยใหบุคลากรบรรลุเป`าหมาย
ในอาชีพของพวกเขาได 1
การจัดทําแผนพัฒนารายบ
ารายบุคคล (IDP) ในหลักสูตร ส.นบส. กําหนดใหผูเขารั
ารับการฝ>
ก กอบรมศึกษาขอมูล
และฝ>กทํา IDP ดวยตนเอง จาก
าก “คูมือการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล” ฉบับนี้ กอนก
อนการเปpดหลักสูตร ส.นบส.
ซึ่งนั บเปFน สวนหนึ่ งในการสํํ าเร็จ การฝ.ก อบรม โดยชวงระยะเวลาระหวางการฝ>
รฝ>กอบรมจะมี
อ
การฝ> กปฏิบั ติ
ในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อความเขาใจ
เขาใจที่ถูกตองตรงกัน แลวจึงสงเอกสารที่กําหนดใหสํํานักงาน ก.พ.
การจัดทํา IDP นี้จําเปcนตองไดรั
ตอ บความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาดวย โดยผู
ดยผูบับงคับบัญชาจะมีบทบาท
หนาที่ ใ นการชวยใหคํ า ปรึ ก ษาแ
ษาแนะนํ า ตั้ ง แตขั้ น ตอนการวิ เ คราะห7 เ พื่ อ กํ า หนดเป
นดเป` า หมายในการพั ฒ นา
การประเมินชองวางในการพัฒนา การกํ
ก าหนดกรอบวิธีการ/แนวทางการพัฒนา การกํ
รกําหนดแนวทางประยุ
ห
กต7ใช
สิ่งที่ไดเรียนรูภายหลังการพัฒนา รวมไปถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแ
ามแผนการพัฒนารายบุคคล
อยางไรก็ตาม ดวยระยะเวลาจํํากัดของหลักสูตร จึงกําหนดใหทานศึกษาและจัดทํา IDP ดวยตนเอง โดยไมตอง
ผานความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา
ช แตจะเปcนการดียิ่ง หากทานสามารถปรึกษาหารื
หารือกับผูบังคับบัญชาในการ
จัดทํา IDP ได
ในระยะที่ผานมาสํานักั งาน ก.พ. ไดใหความสําคัญในเรื่องของการจัดทําแผนพั
นพัฒนารายบุคคล หรือ IDP
โดยสงเสริมใหสวนราชการนํําไปใช รวมถึงมีการนํามาปรับใชกับการพัฒนาทรัพยากรบุ
ยากร คคลในหลาย ๆ กลุม
อาทิ ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง, หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนําที่มีวิสัยทัศน77และ
ละคุณธรรม (นบส.1) หรือ
แมแตระบบบริหารทรัพยากรบุบุคคลในดานการพั
ค
ฒนาของสํานักงาน ก.พ. เพราะการ
การจัดทํา IDP ชวยใหการ
พัฒนาเกิดประโยชน7สูงสุดทั้งตอตั
อตัวขาราชการ และประโยชน7ตอสวนราชการในการที
รที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพจาก
การพัฒนาอยางมีเป`าหมายที่ชัดเจนและตอเนื
เจน
่อง

1

http://govleaders.org/idp.htm
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2. แผนพัฒนารายบุ
ายบุคคล (Individual Development
ent Plan : IDP)
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual
(
Development Plan : IDP) หมาย
มายถึง กรอบแนวทาง หรือ
แผนปฏิ บั ติ ก าร ที่ ส รK า งขึ้ น เฉพาะบุ
เฉพ ค คล เพื่ อ เปF น แนวทางในการพั ฒ นาตนเอ
ตนเองใหK มี ค วามรูK ทั ก ษะ
ความสามารถ และคุณลักษณะอื
ะอื่น ๆ (KSAOs) ตาม “เปWาหมายการพัฒนา”
เป`าหมายการพัฒนาของห
ของหลักสูตร ส.นบส. ก็คือ ตําแนงรองอธิบดีหรือรองหั
งหัวหนาสวนราชการ ดังนั้น
การจัดทํา IDP จึงเปcนกระบวนการท
การที่ตองมีการปรึกษาหารือระหวางผูบังคับบัญชากัับเจา
เจาของ IDP และไดขอสรุป
เพื่อใหสามารถพัฒนาไดตามแผนท
ผนที่วางไว จึงสงผลใหการพัฒนาตาม IDP สะทอนถึงความเชื
คว ่อมโยงระหวางการ
พัฒนาที่ตอบสนองความตองการข
ารของบุคคล และความตองการขององค7การอยางแทจริ
จริง
การเลือกประเด็นพัฒนา IDP ที่ดี ควรเปcนการพัฒนาที่ไดประโยชน7สูงสุด (High
igh-payoff Development)
หมายถึ ง การทํ า ความตองการขอ
ารของบุ ค คลใหสอดคลองกั บ สิ่ ง ที่ ก ลุ มงาน/หนวยงาน
ยงาน และองค7 ก ารตองการ
โดยเลื อกพั ฒ นาในสิ่ งที่ ส นองตอบ
งตอบตอทั้ งเป` า หมายสวนบุ คคล (Personal Goals/
oals/Needs) เป` า หมายของ
หนวยงาน (Group Goals/Needs
eeds) และเป`าหมายองค7การ (Organization Goals/Ne
ls/Needs) เมื่อความตองการ
ทั้ง 3 สวนสอดคลองกันแลวก็มีแนวโนมที
นว ่ บุคคลนั้นจะมีความรับผิดชอบในการนําเอา
อา KSAOs ไปปรับใชใหเปcน
ประโยชน7กับทีมงาน/กลุมงานน แล
และกิจกรรมเพื่อการพัฒนาก็จะไดรับการสนับสนุนุนเพราะจะชวยใหองค7
เพ
การ
ประสบความสําเร็จตามเป`าหมายได
ายได

Organization
Goals

Personal
Goals

Development

Group Goals

High-Payoff Development
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กระบวนการพัฒนา
การพัฒนานั้นเปcนความรว
ามรวมมือกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาที่รวมกันจัดทําแผนพัฒนา
ที่มีเป` าหมายเฉพาะเจาะจงและส
ละสามารถปฏิบั ติได โดยผูบั งคั บบั ญชาเปcน ผูเชื่อมโยงระหวางการพั
มโยง
ฒนาของ
ผูใตบังคับบัญชากับกลยุทธ7ขององ
งองค7การ การติดตามและสนับสนุนกระบวนการพััฒนาจะชวยสรางบรรยากาศ
นา
ของความรับผิดชอบรวมกันระหวาง
หวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
แผนพัฒนารายบุคคล สามารถพิ
สาม จารณาไดใน 2 มิติ คือ มิติแรก เปcนการพััฒนาเพื
นาเ ่อตอบสนองเป`าหมาย
การพั ฒ นาระยะสั้ น ที่ มุ งการเสร
รเสริ ม จุ ด แข็ ง (Strength) และหาวิ ธี ก ารจั ด การกักั บ “จุ ด ที่ ต องการพั ฒ นา”
(Development Area) สวนมิติ ิที่สอง การพัฒนาระยะยาว โดยเปcนการเสริมสรางศักั ยภ
ยภาพเพื่อกาวไปสูตําแหนง
เป`าหมายที่ตองการในอนาคต โดยกร
ดยกระบวนการพัฒนาที่สมบูรณ7ประกอบไปดวย 3 องค77ประกอบ
ระ 2 คือ
ASSESS
การประเมินหาชองวางการพัฒนา

APPLY

ACQUIRE
UIRE

การปรับใชในการปฏิบตั ิงานจ
านจริง

การกําหนดวิธีการเรียนรู/พัฒนา

2.1 การประเมินหาชองวางการพั
ารพัฒนา (Assess)
จาก “เป`าหมายการพัพัฒนา”
น ในระยะยาว คือ การพัฒนาเพื่อใหมีความรูรู ทักษะ ความสามารถ และ
คุณลักษณะอื่น ๆ (KSAOs) ของตํ
องตําแหนงรองอธิบดีที่เปcนเป`าหมาย ดังนั้น การประเม
ระเมินหาชองวางการพัฒนา
จึงเปcนการเปรียบเทียบระหวาง KSAOs
KSA ที่เจาของ IDP แตละคน “ควรมี” กับ “ที่มีอยูจริง”
สําหรับการวางแผนพัพัฒนนาในระยะสั้ น จะพิ จารณาวา จากชองวางการพัพัฒ นนาในระยะยาวดังกลาว
จะเลือกประเด็นการพัฒนาใดมาดํ
มาดําเนินการกอน ทั้งนี้ การกําหนดประเด็น หรือจุุดมุงหมายการพั
งห
ฒนาในระยะ
สั้นใน IDP ควรกําหนดเพียง 1 หรื
หรอ 2 เป`าหมายเทานั้น โดยควรประกอบดวย สิ่ิงที่เจจาของ IDP ทําไดดี หรือ
เรียกวา “จุดแข็ง” (Strength) และ
แล “จุดออน” หรือเรียกกันในภาษาของการพัฒนาวา “จุดที่ตองการพัฒนา”
(Developmental Area) เพื่ อใหสามารถมุ
ใ
งพั ฒ นาตนเองไปพรอมกั บ การปฏิฏิ บั ติ งานตามหนาที่ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพดวย การพัฒนาา “จุดแข็ง” นั้นก็เพื่อใหมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
นเอง เพราะการพัฒนาสิ่งที่
2

จากกระบวนการพัฒนาของบริษัท Develop
elopment Dimension International, Inc. ใน คูมือการจัดทําแผนพัฒนาเฉพา
เฉพาะบุคคล สําหรับระบบ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง สํานักงาน ก.พ..
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สามารถทําไดดีอยูแลวเปcนเรืื่องงายที
งงา ่จะประสบความสําเร็จ และเพิ่มความมั่นใจใหก
ใหกับตนเองเกี่ยวกับความ
เชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาว ในทางก
างกลับกัน จําเปcนอยางยิ่งที่จะตองตั้งเป`าหมายพัฒนาใน
นาในสิ่งที่ยังเปcนจุดออนดวย
ซึ่งแมจะเปcนสิ่งที่ยากและใชทรัรัพยา
ยากร (เวลา และงบประมาณ) ของสวนราชการมากกว
ากกวาปกติก็ตาม เพื่อใหเติม
เต็มในจุดที่จะชวยขับเคลื่อนหนวยง
วยงานไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคตตอไป
2.2 การกําหนดวิธีการพัฒนา (Ac
Acquire)
การกําหนดวิ ธีการพััฒ นาหรื
นา อการเรียนรู มั กจะมีความเขาใจวาเปcน การกํ
รกําหนดหั
ห วขอการฝ>กอบรม
แตในความเปcนจริงนั้น การฝ>>กอบรมเปc
อบ นเพียงวิธีการหนึ่งของการพัฒนาเทานั้น และการพั
และ
ฒนามีความหมาย
กวางกวาแคการฝ>กอบรม เชน On the Job Training (OJT) การสอนงานโดยผูบังคับบัญชา การมอบหมายงาน
การศึกษาดวยตนเอง
การกําหนดวิธีการพัฒนานั
นาน้นมีหลักในการเลือก 2 ประการ คือ
(1) เหมาะสมกับประเด็
เด็นทที่จะพัฒนา เพื่อใหการพัฒนาไดประสิทธิผล และ
(2) วิธีการที่แตละคน “มี
“ ความถนัด” หรือชอบรูปแบบ “วิธีการเรียนรู” ที่แตกตางกัน เชน บางคน
ชอบการฟ2 ง แตไมช
ไมชอบการอานหนั ง สื อ ยาว ๆ บางคนชอบการเขา
รเขาชั้ น เรี ย นแบบทางการ
(การฝ>กอบรม) ขณะท
ณะที่บางคนชอบศึกษาเรียนรูดวยตนเอง หรือแมกระทั
ระทั่ง การที่คนหนึ่งคนอาจมี
วิธีการเรียนรูที่แตกตา
ตกตางกันโดยขึ้นกับเรื่องที่ตองการเรียนรู การขับรถ ตองใชการฝ>
ตอง
กปฏิบัติ แตการ
หาความรูตองอาศั
าศัยการ
การอาน การทํารายงานสรุป เปcนตน
ดังนั้น การเลือกวิธีการจึงตองพิจารณาทั้งความเหมาะสมกับสิ่งที่จะพัฒนา รวมถึ
ร งรูปแบบการเรียนรู
ที่ แ ตละคนถนั ด เพื่ อ ใหคุ มคาทั
าทั้ ง ใในแงของทรั พ ยากร และลดความเสี่ ย งของความล
วามลมเหลวหลั ง การเรี ย นรู
นอกจากนี้ ยังควรคํานึงถึงเงื่อนไขที
นไขท่อาจเปcนขอจํากัดของวิธีการพัฒนา เชน งบประมาณ
มาณ เปcนตน
2.3 การปรับใชKในการปฏิบัติงานจริ
านจ ง (Apply)
การนําสิ่งที่ไดรับการพัพัฒนามาปรั
น
บใชในการปฏิบัติงานจริง ถือเปcนขั้นตอนที
อนที่เปcนหัวใจสําคัญของการ
พัฒนา เพราะเปcนการตอบคําถามว
ามวากระบวนการพัฒนาประสบความสําเร็จตามที่ตั้งเป`าหมายไวหรือไม อยางไร
ซึ่งหนวยงานสวนใหญมั กไมคํคํ า นึ งถึ งองค7ป ระกอบนี้ ภายหลั งจากที่ไดเรี ย นรู หรืรือพั ฒ นาองค7 ความรู ทั กษะ
ความสามารถ และคุณลักษณะอื
ะอื่น ๆ (KSAOs) แลว จําเปcนอยางยิ่งที่เจาของ IDP จะตองมีโอกาสแสดงออก
หรือนําสิ่งที่ไดเรียนรูมา ไปประยุ
ระยุกต7ใชในการทํางานจริงในหนวยงาน หรือเรียกวา
วา “มีเวที” ใหแสดง เพื่อให
มั่นใจไดวาผูนั้นมีพัฒนาการที่ีเปcนรรูปธรรมในรูปแบบการผลิตผลงานใหหนวยงานไดจร
ไดจริง ซึ่งถือเปcนความสําเร็จ
ของการพัฒนา
นอกจากนี้ ควรจะมีโอกาส
กาสไดใชสิ่งที่เรียนรูมาในทันที มิฉะนั้น สิ่งที่เรียนรูมาจะถ
าจะถูกลืมในเวลาอันรวดเร็ว
โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกป2จจุุบันที่ทุกสิ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น การจ
การจัดทํา IDP ทุกครั้งจะตอง
วางแผนใหเจาของ IDP มีงาน/โครง
โครงการที่จะประยุกต7ใชสิ่งที่ไดเรียนรูมาใหมใหไดเร็ร็วที่สุดดวย เพื่อการพัฒนาที่
สมบูรณ7และคุมคา
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แนวทางในการจัดทําแผนพ
ผนพัฒนารายบุคคล
จัดทําแผนพัฒนารายบุบุคคล หรือ IDP นั้น ป2จจัยที่สําคัญที่สุดก็คือ เจาของ IDP จะตองจัดเตรียมขอมูล
เพื่อใชประกอบการวิเคราะห7และจัดทํา IDP ซึ่งกุญแจสําคัญอยูที่การรูวาเจาของ IDP นั้น มีความตองการพัฒนา
และฝ>กอบรมในเรื่องอะไรกันแน ซึ่งในที่นี้กําหนดให IDP เปcนไปเพื่อการพัฒนาเขาสู
ขาสูตตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับตน (รองอธิบดี/รองหัวหนาส
นาสวนราชการ) โดยที่ขอมูลที่จะชวยในการจัดทํา IDPP จะไดมาจากการที่เจาของ
IDP ตองตอบคําถามสําคัญ 4 ขอ ดัดงตอไปนี้ 3
(1) กรมของฉันกําลังมีคววามตองการที่จะกาวเดินไปในทิศทางไหนในอนาคต
าคต (วิสัยทัศน7) และกรมที่มี
ลักษณะเชนนั้นตองการ
องการใหผูดํารงตําแหนงรองอธิบดีมีคุณสมบัติเปcนอยางไร
างไร ?
(2) ตําแหนงรองอธิบดี
บดีเปcป นตําแหนงเป`าหมายในอาชีพของฉันในอีก 2 ป~ขางหนา
า
คือ ตํ าแหนงรอง
อธิบดีที่ดานอะไร ดูแลรั
ล บผิดชอบในเรื่องอะไร ?
(3) จุดแข็งที่ดีที่สุดของฉั
องฉันที่จะเปcนประโยชน7ตอตําแหนงรองอธิบดีเป`าหมาย
มายคืออะไร ? และฉันจะทํา
อยางไรใหจุดแข็งนั้นขของฉันยิ่งแข็งแกรงขึ้นไปอีก ?
(4) ฉั น มี จุ ด ที่ ต องพั ฒ
ฒนาที
นา ่ สํ า คั ญ มากหรื อไม ที่ จ ะสงผลอยางรายแรงตอกา
การเปc น รองอธิ บ ดี ซึ่งเปc น
ตําแหนงเป`าหมายของ
ของฉัน ?
เมื่ อเจาของ IDP สามารถตอบคํ
สามา
า ถามขางตนไดแลว ก็จ ะตองพยายามระ
ามระบุ โ อกาสในการพั ฒ นา
(Development Opportunities
ties) ที่จะชวยใหเขาเสริมสรางจุดแข็งที่จะชวยใหทํางานข
งานขององค7การใหดียิ่งขึ้นได
และในขณะเดียวกันก็เปcนการบรรล
บรรลุเป`าหมายสวนบุคคลไดอีกดวย โอกาสในการพััฒนาทั
นา ้งหลายนั้นอาจมีหลาย
รูปแบบวิธีการ และอาจเปcนการผ
การผสมผสานทั้งในรูปแบบของการฝ>กอบรมและจากป
ากประสบการณ7 ซึ่งรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลายนี้ควรจะปรากฏ
รากฏอยูใน IDP ดวย นอกจากการฝ>กอบรมที่เปcนทางกา
างการในชั้นเรียนแลว (ซึ่งมัก
เปcนที่นิยม) ยังมีโอกาสในการพัพัฒนาที
น ่มีประสิทธิภาพแบบอื่น ๆ อีกมากมาย ไมวาจะเป
าจะเปcนการติดตามเพื่อสังเกต
และเรียนรูจากผูบริหารระดับสูง (shadowing
(sh
of senior executives) การเปcนพีี่เลี้ยง (Mentoring) การเรียน
ผานระบบออนไลน7/ระบบสื่อสารท
ารทางไกล การมอบหมายใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื
านอื่นชั่วคราว การมอบหมาย
งาน/คุมทีมโครงการ การเปcนโคชให
คชใหผูใตบังคับบัญชา เปcนตน
เมื่อเจาของ IDP ไดราง
ราง IDP เรียบรอยแลว ใหนําแผนดังกลาวไปพูดคุย/อภ
อภิปรายกับผูบังคับบัญชา
เพื่อใหผูบังคับบัญชาไดใหคําแนะนํ
นะนําเพิ่มเติมสําหรับใชเปcนแนวทางในการพัฒนาไดอยางเ
ยางเหมาะสม และจะชวยให
คําตอบไดดียิ่งขึ้นในขอที่ 1, 3 และ 4 (จากคําถามสําคัญ 4 ขอ) ซึ่งผูบังคับบัญชาควรต
ควรตองสนับสนุนทรัพยากร
ตาง ๆ (เวลา งบประมาณ อุปกรณ7
กรณ ฯลฯ) ที่จะชวยใหผูใตบังคับบัญชาสามารถทํา IDP ใหเกิดขึ้นไดจริง มีความ
นาเชื่อถือและเกิดประโยชน7อยางแท
างแทจริง

3

[ออนไลน7] http://govleaders.org/idp.htm สืบคนวั
ค นที่ 15 กรกฎาคม 2559
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หลั งจากที่ ท านและผูผู บั ง คัค บ บั ญ ชาไดเห็ น ชอบรวมกั น ในเนื้ อ หา IDP แลว
แล ทั้ งคู ควรตองลงนาม
ในแบบฟอร7ม IDP เพื่อใหเปccนสัญญาที่รับทราบทั้ง 2 ฝ…าย กลาวคือ ผูไดรับการพััฒนายอมรั
นา
บที่จะปฏิบัติตาม
แผนที่ไดกําหนดไวใน IDP และผู
ะผูบังคับบัญชาก็ไดรับทราบถึงความตองการของผูไดรัรับกา
การพัฒนาและชวยจัดสรร
เวลาใหผูไดรับการพัฒนาสามารถ
ารถปฏิบัติตามแผนได การจัดทํา IDP ควรมีการทบท
รทบทวนทุกป~ และปรับปรุง
เปcนระยะ ๆ เพื่อสะทอนใหเห็็นความเปลี
คว
่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังจากแตละประเด็
เด็นของการพั
ข
ฒนาไดรับการ
พัฒนาแลวดวย ทั้งนี้ ควรมีการติดตามอยางสม่
ต
ําเสมอเพื่อใหมั่นใจไดวาสิ่งที่ไดรับการพั
ารพัฒนามานั้นจะถูกนําไปใช
โดยเร็วที่สุดกอนที่ความรูทักษะที่ไดรับการพัฒนามาใหมนั้นจะจางหายไป สิ่งนี้จะชว
ะชวยใหความรูที่ไดจากการ
พัฒนาใหประโยชน7ตอทั้งผูไดรับั การ
การพัฒนาและองค7การ

การทํา IDP ควรมุงเนKนการพั
การ ฒนา “จุดแข็ง” (Strengths) หรือ “สิ
“ ่งที่ตKองพัฒนา”
(Development area)?
ความเชื่อผิด ๆ ที่เกี่ยวของกั
วของ บการแกไขจุดออนของบุคลากรยังคงเปcนมายาคติ
คติที่หลายองค7ยังคงเชื่อและ
พยายามที่จะแกไขจุดออนนั้น ดวยหวั
ดวย งวาจะชวยใหองค7การสามารถเพิ่มผลิตผลไดทัทั้งในระยะสั
ใน
้นและระยะยาว
จากการศึกษาวิจัยของบักกิงแฮมแล
ฮมและคอฟฟƒแมน (Buckingham and Coffman,199
,199 cited in Gilly and
others, 2000: 37) คนพบวา ความพยายามแกไขจุ
ความ
ดออนไมไดมีผลอยางมีนัยสําคัญวาบ
วาบุคลากรเหลานั้นมีผลงาน
ที่ ดี ขึ้ น จากเดิ ม แตอยางใด แตผล
ตผลการศึ ก ษากลั บ พบวา ผลงานที่ เ ปc น เลิ ศ เปc น ผลม
ผลมาจากการสรางหรื อ ให
ความสํ า คั ญ กั บ จุ ด แข็ ง ของบุุ คคลมากกวา
คล
โดยที่ จุ ด ออนเปc น เพี ย งสิ่ ง ที่ ต องบริ หหารจั
ารจ ด การใหถู กวิ ธี แตไมให
ความสําคัญกับการพัฒนาจุดออนม
ออนมากจนเกินไป (ศิรภัสสรศ7 : 2556 หนา 191) เวนแตจุดออนนั้นจะเปcน
อุปสรรคอันใหญหลวงตอเป`าหมายท
มายทางอาชีพของผูตองการพัฒนา ทั้งนี้ อาจพิจารณาแน
แนวทางในการระบุจุดแข็ง
และจุดที่ตองการพัฒนา ดังนี้4
การระบุจุดแข็ข็ง
ทานจะพบวาเมื
าเมื่ อใดก็ ตามที่ ทานไดทําในสิ่งที่เปc นจุดแข็งของทาน จะมีลักษณะ 4 ประการ
ตอไปนี้ ปรากฏขึ้น คือ
วา พลังจากขางใน (internal burning) สังเกตไดจา
ไดจากการมีความปรารถนา
1. ทานจะรููสึกวามี
อยางแรงกลากับสิ่งนั้น (จุดแข็ง)
2. ทานจะมีีระดับความพอใจระดับสูง (high satisfaction level
evels) ตรวจสอบไดจากการ
ทํางานวาผลงานที่เปcนจุดแข็งจะไดร
ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับสูง
3. ทานจะสามาร
ามารถในการเรี ยนรู ไดเร็ว (rapid learning) คุุณลักษณะนี้ จะสังเกตไดจาก
ความสามารถในการเรียนรูสิ่งทีี่เปcนจุดแข็งไดอยางรวดเร็ว
4. ทานจะมีี ผลงานอยู
ลงา ในระดับดี เยี่ย มอยู เสมอ (performance zones) หากงานชิ้น ใดที่
เกี่ยวของกับจุดแข็ง ผลงานนั้นมักเปcนผลงานที่ดีเลิศอยางเปcนอัตโนมัติ ไมวาจะทํากีี่ครั้งก็กดี
4

ศิรภัสสรศ7 วงศ7ทองดี, 2556. การพัฒนาทร
นาทรัพยากรมนุษยn (Human Resource Development). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
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การระบุจุดทีี่ตKองการพั
ง
ฒนา
1. ทานจะรูสึึกวาเรี
วา ยนรูไดชา (slow learning) สังเกตไดจากความชา
มชาในการเรียนรูในงานหรือ
การเรียนรูในการทํากิจกรรมทีี่ไมยุงยากซั
ง บซอนก็ตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (จุดที่ตองการพ
การพัฒนา)
2. ทานจะมีีพฤติ
ฤตกรรมที่เปcนกลไกปกป`องตนเอง (defensive beha
ehavior) ชอบแกตัวในกรณี
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับผลงานที่เปcนจุดที่ตองการพัฒนานั้น ๆ
3. ทานจะมีีพฤติกรรมหมกมุนครุนคิด (obsessive behavior) เมื่อตองทํ
ต าในเรื่องที่เปcนจุดที่
ตองการพัฒนา มักจะทําใหมีผลงานไมดี
ลงาน ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งนําไปสูความวิตกกังวลในเรื่อื งดังกลาวอยูตลอดเวลา
นอกจากแนวทางขางตน
งตนนี้แลว ทานสามารถหาเครื่องมือที่ จะชวยประเมิ
เมิน “จุ ด แข็ ง” และ “จุ ด ที่
ตองการพัฒนา” ของทานไดอีีกหลายวิ
หล ธีการ หากเปcนเครื่องมือที่มีตามทองตลาด เชน หนังสือ “เจาะจุดแข็ง”
ของโดนัลด7 โอ.คลิฟตัน, มาร7คัส บับคกิ้งแฮม ผูแปล เอธ แยมประทุม ซึ่งมีแบบประเมิ
เมินจุจดแข็ง 5 อยางของทาน
ผานระบบออนไลน7 หรือจะใชผลการ
ผลการประเมิน MBTI ที่ทานจะไดเรียนรูเมื่อเขาหลักสูตร ส.นบส.
ส
มาเปcนสวนหนึ่ง
ในการกําหนดวาประเด็นใดบางที
างที่ทานจะเลือกมาเปcนลําดับแรกที่จะพัฒนาใหเกิดประโยชน7
ประโ สูงสุดตอทั้งตัวทาน
เอง กลุมงานของทาน และตอองค7
องค7การของทาน หรืออาจใช comment หรือ feedba
edback จากบุคคลรอบขาง
(ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบั
ใตบงคับบัญชา) เปcนตัวชวยระบุจุดแข็งและจุดออนของท
ของทานได
IDP ที่ดีจะตองชวยเสริ
เสริมพลังจุดแข็งหรืออัจฉริยภาพของบุคลากร และจะตอ
จะตองสามารถเตรียมทักษะ
ใหม ๆ หรือความรูใหม ๆ ที่จะชวย
ชวยใหบุคลากรปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบไดดีกวาเด
วาเดิม และตองชวยปรับปรุง
จุดออนที่เปcนอุปสรรคอยางรายแรง
ยแรงที่จะสงผลตอการประสบผลสําเร็จในอนาคตดวย
ประโยชนnและความสําคัญของการพัฒนาตาม IDP นั้นมีหลายประการ โดยอาจสรุ
โดย
ปไดดังนี้ สําหรับ
ระดับป2จเจกบุคคล (Individual) การจัดทํา IDP ถือเปcนการพัฒนาที่ออกแบบมาเปccนการเฉพาะ
การ
ที่เหมาะสําหรับ
รูปแบบการเรียนรูของแตละคนน และสามารถกํ
แล
าหนดเป`าหมายการพัฒนาที่สอดคลองกั
องกับ ความสามารถที่เปcนอยู
ซึ่งหากบุคคลไดรับการพัฒนาอยางต
ยางตอเนื่องก็จะทําใหสามารถทํางานไดบรรลุเป`าหมาย
มายและสรางแรงจูงใจในการ
ทํางานไดอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ กลไกในการจัจัดทํา IDP เปcนการจัดทําขอตกลงระหวาง ผูใตบังคับบบัญชา กับ ผูบังคับบัญชา
ซึ่งผูบังคับบัญชาถือเปcนบุคคลทีที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา/ลูกนอง เนื่องจากจะเปc
ง
นผูที่สามารถ
กําหนดบริบทที่เอื้อตอการพัฒนา ขจัดป2ญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหวางการดําเนินการพัฒนา และเปcนผูที่
สามารถประเมินไดอยางชัดเจนวาผ
นวาผลการพัฒนาสามารถนํามาใชในการทํางานจริงไดหรื
หรือไม
ดังนั้น การพัฒนาตาม IDP จึงชวยใหการพัฒนาเกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด สําหรัรับประโยชน7
ปร
ในระดับองค7การ
คือ การใชคนอยางเต็มศักยภาพ
าพ มีแนวทางในการพัฒนา ที่เชื่อมโยงกับการสรางผลงานใ
งานใหกับองค7การทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว อีกทั้งยังสามารถ
ารถใช IDP ในการวางแผนกําลังคนทั้งในระยะสั้น และร
ละระยะยาวเพื่อใหพรอมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
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3. ขั้นตอนในการจั
ารจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
ในสวนนี้จะอธิบายแนวทาง
วทางการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหลักสูตร ส.นบส. ซึ่งไดออกแบบ
แบบฟอร7ม IDP ตามกระบวนการ
การพัฒนาที่ไดกลาวมาแลวขางตน เพื่อใหสะดวกตอกา
อการกําหนด IDP ของทาน
โดยทานสามารถฝ>กกรอกขอมููลลงในแบบฟอร7
ลงใน
ม IDP 1 – 4 (ภาคผนวก ก – ง) และศึศึกษา
ษาตัวอยางการกรอกขอมูล
ในแบบฟอร7มไดจากภาคผนวก จ
ขั้นตอนการ
นการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดเปWาหมายในก
ในการพัฒนา (Development Goal)

ผูKที่มีสวนเกี่ยวขKอง
ผูเขารับการฝ>กอบรม

กําหนดเป`าหมายในการดํารงตําํ แหน
แหนงรองอธิบดี/รองหัวหนาสวนราชการที่เปcนเป`าหมาย
ของทาน (ภายในไมเกิน 2 ป~) เพื
เพ่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค7ของหลักสูตรที่เตรียม
ความพรอมทานในการกาวเขาสูสูตําแหนงประเภทบริ
แ
หาร โดยเลือกตําแหนงเป`าหมายที
ายที่มี
ความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ผู เขารัรั บ กา
การฝ> กอบรมคาดหวั ง ทั้ งนี้ ใหมี ความสอดคลองกั
องกั บ
ทิศทางเชิงยุทธศาสตร7ของสวนราชก
ราชการ (ภาคผนวก ก แบบฟอร7ม IDP 1)
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินชองวางในกา
ในการพัฒนา ASSESS

ผูเขารับการฝ>กอบรม

2.1 วิเคราะห7องค7กร เปcนการวิวิเคราะห7
ค ทิศทางเชิงยุทธศาสตร7 (Strategic Direction
tion)
ของสวนราชการของตําแหนงรองอ
รองอธิบดีซึ่งเป`าหมายในอนาคต วิเคราะห7บทบาทหนาท
หนาที่
และความรับผิดชอบของตําแหนง
นงรองอธิบดีที่เปcนเป`าหมาย และกําหนดวิสัยทัศน7ในการ
ทํางานในตําแหนงเป`าหมาย เพื่อกํกาหนดความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะ
อื่น ๆ (KSAOs) ที่จําเปcนตองใชใน
ใชในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาว (ภาคผนวก
วก ก
แบบฟอร7ม IDP 1)
(เครื่องมือ : มาตรฐานกําหนดตํ
ดตําแหนงของนั
แ
กบริหารระดับตKน หนKาที่ความรับผิิดชอบ
ของตําแหนงรองอธิบดีที่เปFนตําแหนงเปW
แห าหมาย รายละเอียดสมรรถนะทางการบริริหาร
ของนักบริหารระดับสูง ภาคผนวก
นวก ฉ)
2.2 วิ เคราะห7 ตนเอง เปc นการปร
ารประเมิ นตนเอง ดานความรู ทั กษะ ความสามารถ และ 1. ผูเขารับการฝ>กอบรม
คุณลักษณะอื่น ๆ (KSAOs) เทียบกับตํตาแหนงรองอธิบดีที่เปcนเป`าหมาย โดยเปรียบเทียบสิ่งทีท่ 2. ผูบังคับบัญชาใน
เปcนอยู (As is) กับสิ่งที่ควรจะเปc
ะเปcน (To be) เพื่อกําหนดประเด็นที่ตองการพัฒนาหรื
าหรือ ตําแหนงประเภทบริหาร
จําเปcนตองพัฒนาในชวงเวลาไมเกิกิน 2 ป~ ทั้งนี้ ขอใหระบุ KSAOs ที่ตนคิดวามีความสําคััญและ จากตนสังกัด
จําเปcนอยางยิ่งในการพัฒนาเพืื่อเตรี
เตรยมความพรอมเขาสูตําแหนงเป`าหมาย จํานวนไมเกิ
เกิน 4 3. (และ/หรือ)
ประเด็น โดยระบุจุดแข็ง 2 ประเด็
เด็น และจุ
แ ดที่ตองการพัฒนา 2 ประเด็น (ภาคผนวก ข IDP
DP 2 ) ผูใตบังคับบัญชา
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.

8
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ขั้นตอนการ
นการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล

ผูKที่มีสวนเกี่ยวขKอง

(เครื่องมือ : วิเคราะหnตนเอง ขKKอมูลจากคนรอบขK
จ
าง และแบบประเมินบุคลิกภาพ MBTI
BTI)
ขั้นตอนที่ 3 จัดลําดับความสํําคัญและเลือกประเด็นในการพัฒนา

1. ผูเขารับการฝ>กอบรม

จัดลํ าดับ ความสํ าคัญ ของประเด็
ะเด็ นที่ต องการพัฒนาหรื อจํ าเปc นตองพัฒ นาในชวงเวล
เวลา 2. ผูบังคับบัญชา
ไมเกิน 2 ป~ เพื่อเลือกประเด็็นที่ตองการพั
อ
ฒนากอนในระยะ 3 เดือน โดยเลือกประเด็
ะเด็น
ที่เปcน
• “จุดแข็ง” (Strength) 1 ประเด็นและ
• “จุดที่ตองการพัฒนา” (De
Developmental area) 1 ประเด็น
เพื่อใหไมมากหรือนอยเกินไป การเลื
การ อกประเด็นที่จําเปcนและสําคัญของทั้ง 2 อยาง
าง จะ
ชวยสรางความสมดุลในการพัฒนาตนเอง
นาต
(ภาคผนวก ค แบบฟอร7ม IDP 3)*
ขั้นตอนที่ 4 กําหนดแนวทางและว
และวิธีการในการพัฒนา

1. ผูเขารับการฝ>กอบรม

กํ า หนดแนวทางและวิ ธี การในกา
นการพั ฒ นาที่ ส อดคลองกั บ ประเด็ น ในการพั ฒ นา และ 2. ผูบังคับบัญชา
กําหนดแนวทางการนําสิ่งที่ไดรัรับการ
การพัฒนามาประยุกต7ใชในการปฏิบัติงาน
(ภาคผนวก ค IDP 3)
ขั้นตอนที่ 5 ระบุปrญหา/อุปสรรคท
รรคที่คาดวาจะเกิดขึ้น

1. ผูเขารับการฝ>กอบรม

ระบุ ป2ญ หา/อุ ปสรรคที่ คาดวาจะเ
าจะเกิ ดขึ้ น ในการดํ าเนิน การตามแผนพัฒ นารายบุบุ คคล 2. ผูบังคับบัญชา
รวมถึงแนวทางในการป`องกันป2ญ
2 หา
หา/อุปสรรคดังกลาว (ภาคผนวก ค IDP 3)
ขั้นตอนที่ 6 ดําเนินการตามแผนท
ผนที่กําหนดไวK
ผูเขารับการฝ>กอบรมดําเนินการต
ารตามแผนที่กําหนดไว โดยกรณีที่เกิดป2ญหา/อุปสรรค 1. ผูเขารับการฝ>กอบรม
ระหวางดําเนินการอาจขอรับคํําปรึกษาแนะนําจากผูบังคับบัญชา (ภาคผนวก ค IDP 3)

2. ผูบังคับบัญชา

ขั้นตอนที่ 7 ทบทวนและประเมิ
เมินผผลการดําเนินการตามแผน
ผู เขารั บ การฝ> ก อบรมทบทวนแล
นและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การตามแผน รายงานให
านให 1. ผูเขารับการฝ>กอบรม
ผูบังคับบัญชาทราบและรับฟ2งความเห
วามเห็นขอเสนอแนะจากผูบังคับบัญชา (ภาคผนวก ง IDPP 44) 2. ผูบังคับบัญชา

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
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* หมายเหตุ
เนื่ องดK วยระยะเวลาอัอั นจํจ า กั ด ในการฝ. ก อบรม ทานจึ งไมจํา เปF น ตK องใหK
ใหK ผูKบังคั บบั ญชาลงนามใน
แบบฟอรnม IDP 3 ที่กําหนด อยางไรก็
อยาง ตาม หากทานสามารถเขKาพบขอคําปรึกษา/แน
แนะนําจากผูKบังคับบัญชา
เพื่อใหK ผูKบังคับบัญชาไดKรับทราบ IDP ของทาน และจะไดKสนับสนุนใหKเกิดการพั
การพฒนาไดKจริง ก็จะเปFน
ประโยชนnสูงสุด ทั้งกับตัวทาน และสวนราชการ
และ

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
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โครงการฝ>กอบรมเสริมหลัลักสูสตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)

4. บทบาทความรั
มรับผผิดชอบในการพัฒนา
ใครเปc น ผู รั บ ผิ ด ชอบการพ
การพั ฒ นา? มั กจะมี คํ า ถามวา การพั ฒ นาผู รั บ ผิิ ด ชอบหลั
ชอ กคื อ ใคร? คํ า ตอบ
โดยทั่วไปจะเปcนผูบังคับบัญชา และเจาของ
แล
IDP ซึ่งจากการสํารวจของสํานักงานน ก.พ.
ก ในกลุมขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง พบวา ผูที่รับผิดชอบหลั
ชอบ กในการพัฒนา คือ ตัวขาราชการ หรือเจาของ
อง IDP เพราะเปcนผูที่มีสวน
สําคัญที่จะผลักดันใหเกิดการพััฒนาได
นา และเปcนผูไดรับผลจากการพัฒนาตาม IDP โดยตร
ดยตรง
ในลําดับรองลงมา คืือ หั วหนางานหรือผูบังคับบัญ ชา เนื่องจากแมไมไดเปc
ดเปcนผูดําเนินการพัฒนาเอง
หากแตเปcนผูที่มีสวนสําคัญในการส
การสรางบริบทที่เอื้อตอการพัฒนา ชวยแนะนําเกี่ยวกับกการจัดลําดับความสําคัญ
ของสิ่งที่ตองการพัฒนา รวมถึงการเลื
การ อกกิจกรรมการพัฒนาที่เหมาะสม อีกทั้งยัง สามา
ามารถขจัดอุปสรรคตางๆ ที่
อาจจะขัดขวางกระบวนการพัพัฒนนาของลูกนองได อีกสองกลุมบุคคล คือ นักทรััพยาก
ยากรบุคคลที่ดูแลดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และผููบริหารระดับสูงของสวนราชการ มีความสําคัญในลําดับตอมา
ต ซึ่งเปcนผูที่ผลักดัน
ใหมีการดําเนินการพัฒนาในองค7
งค7กร

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
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โครงการฝ>กอบรมเสริมหลัลักสูสตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)

5. ปrจจัยแหงความส
วามสําเร็จของการจัดทํา IDP
5.1 เจKาของ IDP หรือ ผูKเขKขารับการฝ.กอบรมหลักสูตร ส.นบส. ตองตระหนันักใน
ในความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเอง มีวินัยในตนเอง รวมถ
รวมถึงตองขวนขวาย กระตือรือรนในการเรียนรูหรือพััฒนาตนเองอยางตอเนื
น
่อง
5.2 ความเขKาใจรวมกักันขของผูKมีสวนเกี่ยวขKองทุกฝ{ายในเรื่องของการพัพัฒนา
น ถือเปcนป2จจัยพื้นฐาน
ที่สํ า คั ญ เนื่ องจากคนในองค77 กร โโดยเฉพาะระดั บ หั ว หนางานและฝ… า ยบริ ห าร มั กใหความสํ
ให
า คั ญ กั บ ผลงาน
ระยะสั้นที่คนในองค7กรสราง มากกวาการสรางคนสํ
มากก
าหรับการเติบโตขององค7การในระ
ในระยะยาว ซึ่งการพัฒนาใน
ระยะยาวจําเปcนตองใหโอกาสสํสําหร
หรับการลองผิด ลองถูก ประสบการณ7ของความลมเห
มเหลวหรือลาชาในบางเรื่อง
ซึ่งสิ่งเหลานี้กระทบผลงานในระยะส
ะยะสั้น แตสรางความเขมแข็งของบุคคลในระยะยาว การสรางความเขาใจจะชวย
การ
ปรับทัศนคติในการจัดทํา IDP และดํ
แล าเนินการพัฒนาตาม IDP เนื่องจากพิจารณาโด
ณาโดยละเอียดแลวจะพบวา
ป2ญหาที่คนในองค7การไมทําหรืรือไม
ไมดําเนินการพัฒนาตาม IDP เนื่องจากขาดความเชื
มเชื่อวา IDP มีความสําคัญ
ตอคน และตอองค7การ รวมทัั้งเห็นวา ผูบริหารไมไดเห็นความสําคัญของการดําเนิินการดั
การ งกลาว มิใชเพราะไมรู
วิธีการจัดทํา IDP
5.3 การสรKางแนวทางใน
างในการติดตามการใชK IDP ซึ่งถือเปcนการเนนที่ผลลัพธ7ธ มากกวา กระบวนการ
หรืออีกนัยหนึ่ง แบบฟอร7ม วิธีการ ในการจัดทํา IDP สามารถมีไดหลากหลาย แตการน
การนํา IDP ไปใชใหเกิดการ
พัฒนาจริงเปcนผลลัพธ7สุดทายทีที่ตองการ
อ
ดังนั้น ควรมุงเนนไปที่ภาพสุดทาย เมื่อไดมี
ดมีการพั
า ฒนาตาม IDP แลว
จะเกิดผลอยางไรเปcนรูปธรรม ซึ่งสาม
สามารถกําหนดไดเปcนพฤติกรรม การทํางาน หรือ ผลงานที
ผลง ่สะทอนผลของการ
พัฒนาตาม IDP จะทําใหงายตอการ
อการตรวจสอบตอไป อีกทั้ง ยังเปcนเครื่องพิสูจน7ประโยชน
โยชน7ของการพัฒนาอีกดวย

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
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โครงการฝ>กอบรมเสริมหลัลักสูสตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)

6. กําหนดการสงเอก
งเอกสารที่เกี่ยวขKองกับแผนพัพัฒนารายบุ
น
คคล
กําหนดสง

หมายเหตุ

1. รางแผนพัฒนารายบุคคล
(ตามแบบฟอรnม IDP 1 – 3))

ภายในวันพุธที่
11 ตุลาคม 2560

2. แผนพัฒนารายบุคคล
ตามแบบฟอรnม IDP 1 – 3

วันจันทร7ที่
16 ตุลาคม 2559

1. ศึกษาคูคูมือการจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคลล (IDP) และจัดทําราง IDP
ดวยตนเองกอ
กอนเขารับการฝ>กอบรม
2. นําสําํ เนา
เนาราง IDP มาใชในการ
ฝ>กอบรมวัวันทีท่ 12 ตุลาคม 2560
เปcนการปรั
ปรับปรุงภายหลังจากไดเขารับ
การฝ>กอบรม
บรมเรื่อง IDP แลว

ชิ้นงาน

3. แผนพัฒนารายบุคคล
แบบฟอรnม IDP 4

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.

ไมตองสง

สําหรับใชติติดตามผลการพัฒนาของ
ตนเอง
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โครงการฝ>กอบรมเสริมหลัลักสูสตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)

ภา
ภาคผนวก

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
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โครงการฝ>กอบรมเสริมหลัลักสูสตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)

ภาคผนวก ก.
แบบ ม IDP 1
แบบฟอรn

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
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แบบฟอรม IDP 1

เปาหมาย วิสัยทัศนของการดํารงตําแหนง และการวิเคราะหตนเอง
ชื่อ – นามสกุล ……………………………………………………..… รหัส.............................. หนวยงานที่สังกัด ………………….......……………………………..........................
ตําแหนงเป&าหมาย ............................……………………………………………………………….....................................................................................................................
บทบาท หน'าที่ ความรับผิดชอบ....................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
วิสัยทัศนของตําแหนงเป&าหมาย ……...................................................................…………………………………………………..................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
ความรู' ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จําเป3นของ
ตําแหนงเป&าหมาย
1. ความรู'ที่จําเป3น

2. ทักษะที่จําเป3น

3. ความสามารถและคุณลักษณะที่จําเป3น

ความรู' ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ตนมีอยู
มีเพียงพอ
ควรพัฒนาเพิ่มเติม
(ระบุประเด็นที่เฉพาะเจาะจง)
(ระบุประเด็นที่เฉพาะเจาะจง)

โครงการฝ>กอบรมเสริมหลัลักสูสตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)

ภาคผนวก ข.
แบบ ม IDP 2
แบบฟอรn

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
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แบบฟอรม IDP 2

ความรู ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะที่ตองการพัฒนา
ชื่อ – นามสกุล...................................................รหัส....................................
ประเด็นการพัฒนา*
1.

จุดแข็ง

เป%าหมายการพัฒนา ภายใน 3 เดือน
1.

2.

1.
จุดที่ตองการ
พัฒนา

เป%าหมายการพัฒนา ภายใน 2 ป*

1.

2.

หมายเหตุ: * โปรดเลือกเฉพาะประเด็นการพัฒนาที่มีความสําคัญอย2างยิ่งต%อการปฏิบัติงานในตําแหน%งเป,าหมาย จํานวนไม2เกิน 4 ประเด็น
ประเด็นการพัฒนา หมายถึง ความรู1 ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ต1องการพัฒนา เช%น ทักษะการนําการประชุม
เป%าหมายการพัฒนา หมายถึง ระดับที่ต1องการเห็นการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา เช%น สามารถนําการประชุมอย%างมีประสิทธิภาพ โดยการสื่อสาร
วัตถุประสงคของการประชุมได1อย%างชัดเจน สร1างบรรยากาศโดยผู1เข1าร%วมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และสามารถสรุปผลการประชุมได1อย%างชัดเจน

โครงการฝ>กอบรมเสริมหลัลักสูสตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)

ภาคผนวก ค.
แบบ ม IDP 3
แบบฟอรn

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
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แบบฟอรม IDP 3
แผนพัฒนารายบุคคลระยะ 3 เดือน
ชื่อผูรับการพัฒนา
ชื่อผูบังคับบัญชา
วันที่จัดทํา
ความรู ทักษะ
ความสามารถ และ
คุณลักษณะที่ตองการ
พัฒนา

(1)

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
เป+าหมายการพัฒนา
(2)

..................................................................................
..................................................................................

ลงนาม
ลงนาม
ช0วงเวลา
ที่ตองการพัฒนา

วิธีการพัฒนา
(3)

ช0วงเวลา
ที่ไดรับการพัฒนาจริง

(4)
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

(5)

แนวทางการประยุกต4ใชในการทํางาน
(6)

(จุดแข็ง)

(จุดที่ตองการพัฒนา)

ป"ญหา/อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : ..........................................................................................................................................................................................................................................
แนวทางการป.องกันป"ญหา/อุปสรรค : …….........................................................................................................................................................................................................................
ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ภายหลังการดําเนินการตาม IDP)…..........................................................

ขอรับรองผลการพัฒนาสมรรถนะ

................................................................................................................................................................

(ลงชื่อผูรับการพัฒนา)................................................................
วันที่...............................................................

................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)........................................................................วันที่........................................

โครงการฝ>กอบรมเสริมหลัลักสูสตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)

ภาคผนวก ง.
แบบ ม IDP 4
แบบฟอรn

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
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แบบฟอรม IDP 4

ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล
ประเด็นการพัฒนา
1.

2.

เปาหมายการพัฒนา

ผลการพัฒนา ระยะ 3 เดือน
การดําเนินการ

ผลการพัฒนา

เปนไปตามแผน

พัฒนาแลว ดีขึ้น

ไมเปนไปตามแผน

..................................

เปนไปตามแผน

พัฒนาแลว ดีขึ้น

ไมเปนไปตามแผน

..................................

การพัฒนาตอไป

โครงการฝ>กอบรมเสริมหลัลักสูสตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)

ภาคผนวก จ.
ตัวอยางก
ยางการกรอกขKอมูล IDP

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
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แบบฟอรม IDP 1

เปาหมาย วิสัยทัศนของการดํารงตําแหนง และการวิเคราะหตนเอง
ชือ่ – นามสกุล ……นายเจริญ…รุงเรือง…..… รหัส........ 90000....... หนวยงานที่สังกัด ……………………กรมสงเสริมธุรกิจสรางสรรค….......................................
ตําแหนงเปาหมาย.. ...............รองอธิบดีกรมสงเสริมธุรกิจสรางสรรค..(ดานปฏิบัติการ)..............................................................................................................
บทบาท หน%าที่ ความรับผิดชอบ.....สนับสนุนใหคนไทยสามารถสรางธุรกิจสวนตัวในแบบสรางสรรคได และสงเสริมคนไทย/ชุมชนในประเทศไทยใหสราง
ธุรกิจของตนเองไดอยางสรางสรรคและยั่งยืน................................................................................................................................................................................
วิสัยทัศนของตําแหนงเปาหมาย ….. เป6นกรมที่ประสานงานเพื่อชวยใหคนไทยมีธุรกิจสรางสรรคของตนเองไดอยางยั่งยืนและมีชื่อเสียงในระดับโลก.............
ความรู% ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ตนมีอยู
ความรู% ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จําเป,นของ
ตําแหนงเปาหมาย
มีเพียงพอ
ควรพัฒนาเพิ่มเติม
1. ความรู%ที่จําเป,น
- การตลาด การขาย ของธุรกิจสรางสรรคใหม ๆ
วิเคราะหดานการตลาด
- ขอกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงาน เชน ดานธุรกิจ
กฎหมายการคาระหวางประเทศ
2. ทักษะที่จําเป,น
- การสื่อสารเพือ่ โนมนาวจูงใจ
ทักษะโนมนาวจูงใจ
- ภาษาอังกฤษดานการพูดแบบทางการ
3. ความสามารถ และคุณลักษณะที่จําเป,น
- การประสานสัมพันธ
สรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก
- การสอนงาน
การสอนงานเพือ่ สรางทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ
- ภาวะผูนําที่จะสรางความเชื่อมั่นใหกับผูคนรอบขาง
การสราง Trust
- การบริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยงภายในองคกร

แบบฟอรม IDP 2

ความรู ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะที่ตองการพัฒนา
ชื่อ – นามสกุล......นายเจริญ...รุ$งเรือง.....รหัส........90000........
ประเด็นการพัฒนา*
1. การประสานสัมพันธ
จุดแข็ง
2. การสื่อสารเพือ่ โน,มน,าวจูงใจ
1. ภาษาอังกฤษด,านการพูดแบบ
จุดที่ตองการ
พัฒนา

เป,าหมายการพัฒนา ภายใน 2 ป0

เป,าหมายการพัฒนา ภายใน 3 เดือน

สามารถประสานและบูรณาการความรวมมือกับ
ฝ!ายตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคการได,เพิ่ม
มากขึ้นกวาป2จจุบันอยางน,อย 2 เทาของที่เป6นอยู
(จํานวนและความตอเนื่องของความรวมมือ)
สามารถพูดโน,มน,าวให,ผู,อื่นให,ความรวมมือในการ
ทําภารกิจได,อยางมีประสิทธิภาพ

- สร,างความรวมมือกับหนวยงานอื่นได,มากยิ่งขึ้น

สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษแบบเป6นทางการ
ได,อยางเป6นธรรมชาติ ใช,ภาษางดงาม และผู,ฟ2ง
ทางการ
เข,าใจได,อยางดี
2. ภาวะผู,นําที่จะสร,างความเชื่อมั่น เป6นผู,นําที่ลูกน,องให,ใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น

ให,กับผู,คนรอบข,าง

- สามารถสร,างทีมงามด,านการสร,าง Model ธุรกิจ
ชุมชนได,
- สามารถใช,ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได,อยาง
เป6นธรรมชาติ
- ลูกทีมให,ความรวมมือในการทําภารกิจตาง ๆ มาก
ยิ่งขึ้น โดยไมต,องใช,อํานาจทางการ

หมายเหตุ: * โปรดเลือกเฉพาะประเด็นการพัฒนาที่มีความสําคัญอย$างยิ่งตอการปฏิบัติงานในตําแหนงเปKาหมาย จํานวนไม$เกิน 4 ประเด็น
ประเด็นการพัฒนา หมายถึง ความรู, ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ต,องการพัฒนา เชน ทักษะการนําการประชุม
เป,าหมายการพัฒนา หมายถึง ระดับที่ต,องการเห็นการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา เชน สามารถนําการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ โดยการสื่อสาร
วัตถุประสงคของการประชุมได,อยางชัดเจน สร,างบรรยากาศโดยผู,เข,ารวมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และสามารถสรุปผลการประชุมได,อยางชัดเจน

แบบฟอรม IDP 3
แผนพัฒนารายบุคคล ระยะ 3 เดือน
ชื่อผูรับการพัฒนา
ชื่อผูบังคับบัญชา
วันที่จัดทํา
ความรู ทักษะ
ความสามารถ และ
คุณลักษณะที่ตองการ
พัฒนา

...............นายเจริญ...รุงเรือง....................................
...............นายบัญชา...ยิ่งธรรม.................................
................17..ตุลาคม..2560....................................
เป+าหมายการพัฒนา
(2)

1. การประสาน
สัมพันธ

2. การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด+าน
การพูดแบบทางการ

ช0วงเวลา
ที่ตองการพัฒนา

วิธีการพัฒนา
(3)

ช0วงเวลา
ที่ไดรับการพัฒนาจริง

(4)
ต.ค.

(1)

ลงนาม
ลงนาม

พ.ย.

ธ.ค.

สร+างความรวมมือกับ
หนวยงานอื่นได+มากยิ่งขึ้น

- ไปเข+าพบและเชิญองคกร
ธุรกิจมาเป4นพันธมิตรในการ
สงเสริมประชาชนในการทํา
ธุรกิจสร+างสรรค
สามารถใช+ภาษาอังกฤษในการ - ดูรายการ TV
สื่อสารได+อยางเป4นธรรมชาติ ภาษาอังกฤษและฝEกพูดตาม
- ฝEกรางและพูด Speech
- ให+ผู+ลูกน+องซึ่งเป4นนักเรียน
ทุนรัฐบาลชวยแนะนําด+าน
ไวยกรณและการออกเสียง

(5)
ดําเนินการจริงวันที่
18-20 พ.ย. 60 ได+
เข+าพบหนวยงาน
ตามแผน
ดําเนินการจริง
ในชวงเดือน
พฤศจิกายน 2560

...........................................................................
...........................................................................

แนวทางการประยุกต4ใชในการทํางาน
(6)
นัดพบองคกรด+านการเงิน 3 แหง ในชวงสัปดาหที่ 3 ของเดือน
ธันวาคม เพื่อเชิญเข+ารวมเป4นภาคีพัฒนาประเทศไทย

กลาวเปNดงาน “Creative Business Conference 2017” ในวันที่
18 ธันวาคม 2560

ป]ญหา/อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :..............ไมมีเวลาเพียงพอที่จะพัฒนา.......................................
แนวทางการป`องกันป]ญหา/อุปสรรค : …จัดตารางงานใหมให+เหมาะสมกับการพัฒนามากขึ้น โดยใช+เวลานอกเวลางาน...
ความเห็นของผู+บังคับบัญชา (ภายหลังการดําเนินการตาม IDP)…..คุณเจริญมีความตั้งใจในการพัฒนา
อยางจริงจัง มีทักษะที่ดีขึ้นแล+ว ในอนาคตขอให+พัฒนาทักษะตัวอื่นที่จําเป4นตอไป......
(ลงชื่อ)........................................................................วันที่......22..ธันวาคม...2560....

ขอรับรองผลการพัฒนาสมรรถนะ
(ลงชื่อผู+รับการพัฒนา)................................................................
วันที่ 20 ธันวาคม 2559

แบบฟอรม IDP 4

ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล
ประเด็นการพัฒนา
1. การประสานสัมพันธ

2. ภาษาอังกฤษดานการพูด
แบบทางการ

เปาหมายการพัฒนา
สรางความรวมมือกับหนวยงานอืน่
ไดมากยิ่งขึ้น

สามารถใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารไดอยางเป(นธรรมชาติ

ผลการพัฒนา ระยะ 3 เดือน
การดําเนินการ

ผลการพัฒนา

เป(นไปตามแผน

พัฒนาแลว ดีขึ้น

ไมเป(นไปตามแผน

...............................

เป(นไปตามแผน
ไมเป(นไปตามแผน
เนื่องจากมีชวงที่ไมไดฝ<กฝน
ตามแผน

พัฒนาแลว ดีขึ้น

การพัฒนาตอไป
- เพิ่มความสามารถในดานนี้
ตอไป โดยสรางที ม งานใหมี
ความสามารถในดานนี้ เพิ่ มขึ้ น
เพื่อชวยกั นตอยอดในการสราง
ภาคีเครือขายพัฒนาประเทศไทย

- ฝ<กฝนใหสามารถพูดได
พัฒนาแลว แตยังมีความ คลองแคลวขึ้น และลดอาการ
ติดขัดในการพูดอยูบาง จึงควร ประหมา
พัฒนาตอไป

โครงการฝ>กอบรมเสริมหลัลักสูสตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)

ภาคผนวก ฉ.
สมรรถนะ
รถนะหลักทางการบริ
รบริหาร

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
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สมรรถ
มรรถนะหลักของนักบริหารระดับสูง
สมรรถนะหลักของนั
งนักบริหารระดับสูง มีทั้งหมด 12 สมรรถนะ แบงออกเป
อกเปcน 4 กลุม ดังนี้
1. การบริหารคน
1.1 การปรับตัวและความยื
และ
ดหยุน (Adaptability and Flexibil
xibility) การปรับตัวหรื อ
การเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานใ
านใหเขากับทุกสถานการณ7 บุคคล หรือกลุม ตามความต
วามตองการของงานหรือของ
องค7การ สามารถทําความเขาใจและ
จและรับฟ2งความคิดเห็นในมุมมองที่แตกตางกัน
1.2 ความสามารถแล
รถและทักษะในการสื่อสาร (Communication) ทักษะและศิ
ษ
ลปะในการรับรู
และจับประเด็นจากการฟ2งและกา
ละการอาน ตลอดจนทักษะในการถายทอดความคิดและโนมนาวผู
และ
ฟ2งและผูอาน
โดยการพูด การเขียน และ การนํ
ารนําเสนอ เพื่อใหบรรลุเป`าหมายที่ตองการและไดรัับการสนั
การ บสนุน หรือเห็นดวย
อยางชัดเจน
1.3 การประสานสัสัมพัพนธn (Collaborativeness) การทํางานรวมกับบุคคลอื
ค ่นที่เอื้อตอการทํางาน
ในองค7การ โดยสรางความเคารพคว
ารพความเขาใจซึ่งกันและกัน และสรางความสัมพันธ7ที่ดีในการทํ
นก างาน
2. ความรอบรูKในการบริหาร
2.1 การบริหารการเป
ารเปลี่ยนแปลง (Managing Change) การริเริ่ม เปcนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
ตาง ๆ ที่เปcนประโยชน7ตอองค7ก7 าร เเพื่อใหองค77การสามารถบรรลุวิสัยทัศน77 การใหการสนั
ารสนับสนุนผูอื่นในองค7การให
นําความคิดริเริ่มที่เปcนประโยชน7ตอองค7
ตอ การมาปฏิบัติใหเปcนผลสําเร็จ โดยมุงเนนการส
ารสนับสนุนดานการกําหนด
ขอบเขต ขั้นตอนและชวงเวลาา ที่เหหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง
2.2 การมีจิตมุงบริ
บริกาาร (Customer Service Orientation) ความมุ
ควา งมั่นในการใหบริการ
ชวยเหลือเสริ มสรางและรั กษาคว
าความสัมพันธ7กับ ผูรับบริการโดยมุงหาความตองการข
การของผูรับบริการ กําหนด
เป`าหมายและแนวทางการปฏิิบัติงานที
าน ่สอดคลอง สนองความตองการของผูรับบริการในส
ารในสถานการณ7ตาง ๆ อยาง
มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
2.3 การวางแผนเชิ
เชิงกกลยุทธn (Strategic Planning) การสรางแผนกา
นการปฏิบัติงานที่มีการระบุ
เป` า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค7 กลยุุ ทธ7 และแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ชั ด เจน เพื่ อใหเกิ ด ผลสั
ลสั มฤทธิ์ เปc น การวางแผน
ในเชิ งกลยุ ทธ7 และในระดั บ ปฏิฏิ บัติ การ โดยพิ จ ารณาเงื่ อนไขของเวลา ทรั พยากรร ความสํ
คว า คั ญเรงดวน และ
การคาดการณ7ถึงป2ญหาและโอกาสท
กาสที่อาจเปcนไปไดดวย

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
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3. การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ
ทธิ์
3.1 การรับผิดชอบต
ชอบตรวจสอบไดK (Accountability) สํานึกในบทบาท
าท หนาที่ มุงมั่น ตั้งใจ เพื่อ
ปฏิ บั ติ ง านตามการตั ด สิ น ใจใหบ
จใหบรรลุ เ ป` า หมาย และปฏิ บั ติ ต ามขอยื น ยั น ที่ี ใ หกั บ ผู อื่ น ในขณะเดี ย วกั น
มีความพรอมใหตรวจสอบและพรอม
พรอมรับผิดชอบในผลการกระทําและการตัดสินใจ
3.2 การทํางานใหK
ใหKบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Achieving Result) การบริหารการปฏิ
หา
บัติงานใหไดผล
สําเร็จทันการณ7ตามแผนและเป`
เป`าหหมายที่กําหนดไวเพื่อใหผลผลิตและการบริหารทีี่ตอบสนองตอความคาดหวั
อบ
ง
ของผูที่เกี่ยวของ (Stakeholders)
ers) ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 การบริหารทรั
รทรัพยากร (Managing Resources) ความสามา
ามารถในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ทั้งภายในและภายนอก
นอกองค7การ (บุคลากร ขอมูล องค7การ เทคโนโลยียี เวลาและทรั
เวล
พยากรตนทุน
อื่น ๆ ) มีการจัดสรรทรัพยากรที
รที่มีอยูไดอยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถบรรลุเป`าหมายขององค7
หมา
การ กลุมและ
บุคคลโดยสามารถสอดรับกับความจ
วามจําเปcนของการดําเนินการตามนโยบาย
4. การบริหารอยางมืออาชีพ
4.1 การตัดสินใจ (De
Decision Making) การเลือกดําเนินการอยางใดอยา
ดอยางหนึ่ง โดยพิจารณาจาก
ขอมูล โอกาส ป2ญ หาประเมิิน ทางเลื
ทาง อกและผลลัพธ7 เพื่ อการตั ดสิ นใจที่ ดีที่สุดในสถา
นสถานการณ7 นั้ น ๆ ในเวลา
ที่เหมาะสม ตลอดจนวิเคราะห7
ะห7แยกแยะระบุประเด็น ของป2ญหา และตัดสินใจ แกไข
แกไขป2ญหาไดอยางรวดเร็ ว
ทันตอเหตุการณ7
4.2 การคิดเชิงกลยุทธn (Strategic Thinking) การระบุ กําหนดขอบข
ขอบขายและวิเคราะห7ป2ญหา
สถานการณ7 โดยใชหลักเหตุผล และประสบการณ7
แล
ประกอบกัน เพื่อใหไดขอสรุป การต
การตัดสินใจ แนวทางปฏิบัติ
และแนวทางแกไขป2ญหาที่เหมาะสม
าะสม อีกทั้งทําใหเห็นศักยภาพและแนวทางใหม ๆ
4.3 ความเปFนผูKูนํา (Leadership) สรางและประชาสัมพันธ7วิสัยทััศน7ขอององค7การ โนมนาวผูอื่น
ใหยอมรับและมุงสูวิสัยทัศน7ขององ
ององค7การ ใหการสนับสนุนผูอื่นทั้งในดานการใหคําแนะนํ
แนะนา และการใหอํานาจให
สามารถเจริ ญ กาวหนาอยางมืมื ออาชี พ โดยมุ งเนนการพั ฒ นาทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล ที ม งานและระดั บ องค7 การ
ในดานทัศนคติ การปฏิบัติงานและก
และการตัดสินใจ

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
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