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เอกสารนา
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของเหล่าทหารสารบรรณ
--------------------๑. หลักการและเหตุผล
แผนยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาระบบราชการไทย ก าหนดให้ ส่วนราชการพัฒนาองค์ก ารให้ มี
ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มี ขีด
สมรรถนะสูง มีความคิดเชิงยุทธศาสตร์ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมของข้าราชการ
ในการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้หน่วยงานยกระดับการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล รวมทั้งนาเทคโนโลยีมาใช้ภายในองค์การ
เพื่อปรับปรุงระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
นโยบาย ผบ.ทบ. ด้านการพัฒนาระบบราชการ มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์ โดยกาหนดให้หน่วยใน ทบ. มีการบริหารจัดการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
สอดคล้อ งกั บ สภาพแวดล้อ มที่เ ปลี่ย นแปลงไปอย่ างรวดเร็ว มีก ารวางแผนเชิ งยุท ธศาสตร์ การน า
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการควบคุมเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากร
ของ ทบ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.(๑) รับคาสั่งฯ) กรุณาอนุมัติโครงการพัฒนาระบบสมรรถนะกาลังพล ทบ.
ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๓ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ (๔ ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบสมรรถนะ (Competency Model) หรื อ
พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ก าลั ง พลมี ค วามรู้ (Knowledge) ทั ก ษะ (Skills) และ
คุณลักษณะ (Attributes) ตามตาแหน่งหน้าที่ และกาหนดกรอบแนวทางการนาระบบสมรรถนะไปใช้
ในการบริหารจัดการและพัฒนากาลังพลของ ทบ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การนาระบบสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น จะช่วยให้องค์กรได้มี
บุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์
ส่งผลให้องค์กรมีผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย และประสบความสาเร็จ ดังนั้น สบ.ทบ. จึงได้จัดให้มี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของเหล่าทหารสารบรรณ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒" ขึ้นมาในครั้งนี้
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๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารสารบรรณ
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ แสดงความคิดเห็น ความรู้ และเสนอแนะแนวทางพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพบุคลากรของเหล่าทหารสารบรรณ
๒.๓ เพื่ อ น าผลการสั ม มนาไปใช้ เ ป็ น พื้ น ฐานในการบริ ห ารจั ด การก าลั ง พลของหน่ ว ย
และเหล่าสายวิทยาการ สบ. อาทิเช่น การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง การพัฒนาความก้าวหน้า การดูแลรักษาบุคลากร
และการจ่ายผลตอบแทน เป็นต้น
๓. หัวข้อหรือประเด็นสัมมนา
๓.๑ ประเด็นสัมมนาเรื่อง “การจัดทาสมรรถนะงานในตาแหน่งของเหล่าสายวิทยาการ สบ.”
๓.๒ บ่งการที่ใช้ในการสัมมนากลุ่มย่อย ประกอบด้วย
๓.๒.๑ คุ ณ สมบั ติ อั น พึ ง ประสงค์ ใ นระดั บ ต่ าสุ ด ที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านในต าแหน่ ง
ทางเทคนิคของเหล่า สบ. ควรมีลักษณะอย่างไร (ความรู้, ทักษะ และคุณลักษณะ)
๓.๒.๒ จัดทาสมรรถนะงานในตาแหน่งที่รับผิดชอบตามรูปแบบที่ ทบ. กาหนด
๓.๒.๓ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข และกาหนดหมายเลข ชกท. หรือกาหนด
หน้าที่ให้กับตาแหน่งงานทางเทคนิคของเหล่า สบ. ควรแก้ไขปรับปรุง งานในหน้าที่ตามหมายเลข ชกท.
ใดบ้างพร้อมให้เหตุผลประกอบ
๔. รูปแบบการสัมมนาและผู้เข้าร่วมสัมมนา
การปฏิบัติแบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน ได้แก่
๔.๑ ขั้นตอนที่ ๑ ฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา
๔.๒ ขั้นตอนที่ ๒ แบ่งกลุ่มสัมมนาย่อย
๔.๒.๑ กลุ่มที่ ๑ ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ ร.ต. - พ.อ. ที่ปฏิบัติหน้าที่
นายทหารสารบรรณ (ชกท.๒๑๑๐) ของหน่วยต่าง ๆ ใน ทบ. ได้แก่ สบ.ทบ. พล.ป. นสศ. พล.ม.๒ รอ.
ทภ.๑ ทน.๑ พล.๑ รอ. พล.ร.๒ รอ. พล.ร.๙ พล.ร.๑๑ ทภ.๒ ทน.๒ พล.ร.๓ พล.ร.๖ พล.ม.๓ บชร.๒
ทภ.๓ ทน.๓ พล.ร.๔ พล.ม.๑ และ ทภ.๔ หน่วยละ ๑ นาย
๔.๒.๒ กลุ่มที่ ๒ ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ ร.ต. - พ.อ. ที่ปฏิบัติหน้าที่
นายทหารฝ่ายธุรการ (ชกท.๒๑๒๐) ของหน่วยต่าง ๆ ใน ทบ. ได้แก่ กพ.ทบ. ยก.ทบ. กบ.ทบ. กร.ทบ.
สปช.ทบ. นรด. สบ.ทบ. ขว.ทบ. สตน.ทบ. ขส.ทบ. กช. สส. ยย.ทบ. กส.ทบ. วศ.ทบ. พธ.ทบ. พบ.
สพ.ทบ. ยศ.ทบ. รร.จปร. และ สธน.ทบ. หน่วยละ ๑ นาย
๔.๒.๓ กลุ่มที่ ๓ และกลุ่มที่ ๔ ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ ร.ต. - พ.อ.
ที่ปฏิบัติหน้าที่ นายทหารประวัติบาเหน็จและบานาญ (ชกท.๒๒๑๐) ของหน่วยต่าง ๆ ใน ทบ. ได้แก่
มทบ.๑๑ มทบ.๑๒ มทบ.๑๓ มทบ.๑๕ มทบ.๑๖ มทบ.๑๗ มทบ.๑๘ มทบ.๑๙ มทบ.๒๑ มทบ.๒๒
มทบ.๒๓ มทบ.๒๔ มทบ.๒๕ มทบ.๒๖ มทบ.๒๗ มทบ.๒๘ มทบ.๒๙ มทบ.๒๑๐ มทบ.๓๑ มทบ.๓๒
มทบ.๓๓ มทบ.๓๔ มทบ.๓๕ มทบ.๓๖ มทบ.๓๗ มทบ.๓๘ มทบ.๓๙ มทบ.๔๑ มทบ.๔๒ มทบ.๔๔
มทบ.๔๕ มทบ.๔๖ สลก.ทบ. สห.ทบ. สก.ทบ. ดย.ทบ. ศซบ.ทบ. ทน.๔ หน่วยละ ๑ นาย และ สบ.ทบ.
จานวน ๓ นาย
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๕. วันเวลาและสถานที่
กาหนดการสัมมนาในวันที่ ๒๘ - ๓๐ พ.ย. ๖๑ ณ โรงแรมพรีมา วงศ์อมาตย์ จว.ช.บ.
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๖.๑ ด้านบุคลากร
๖.๑.๑ ช่วยให้บุคลากรของเหล่าทหารสารบรรณทราบถึงระดับสมรรถนะของตนเอง
(ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ) ว่าอยู่ในระดับใด มีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องใดบ้าง และจะต้องพัฒนา
สมรรถนะในเรื่องใดบ้าง
๖.๑.๒ ช่ ว ยให้ บุ ค ลากรของเหล่ า ทหารสารบรรณทราบกรอบพฤติ ก รรมมาตรฐาน
หรือพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวังให้ตนแสดงพฤติกรรมในตาแหน่งนั้นอย่างไรบ้าง และสามารถใช้ เป็น
เกณฑ์ใ นการวัด ผลความรู้ ทัก ษะ และพฤติ ก รรมในการปฏิ บัติ ง านได้อ ย่ า งชั ด เจน และเป็ นระบบ
มาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๖.๑.๓ ช่ วยให้ บุค ลากรของเหล่ าทหารสารบรรณทราบถึ ง ปัจจั ยที่จ ะส่งเสริม ความ
ก้าวหน้าในการรับราชการของตนเอง และแนวทางการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้บรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างชัดเจน
๖.๒ ด้านผู้บังคับบัญชา/หัวเหล่าสายวิทยาการ
๖.๒.๑ ช่ ว ยให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบถึ ง สมรรถนะ (ความรู้ ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะ)
ที่บุคลากรในหน่วยงานของตนเองจาเป็นต้องมีเพื่อให้การปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้นประสบความสาเร็จ
และบรรลุเป้าหมาย
๖.๒.๒ เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการวางแผนการฝึ ก อบรม และการพั ฒ นาบุ ค ลากร
เป็นรายบุคคล
๖.๒.๓ ใช้ เ ป็นเครื่องมือในการพิจารณาสรรหาและแต่ งตั้ง ดารงตาแหน่ง ให้ ตรงกั บ
คุณสมบัติของตาแหน่งงานนั้น ๆ

