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สำนักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

เรื่อง   การพัฒนาขาราชการและเจาหนาทีช่วงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 

เรียน   กระทรวง กรม และจังหวัด 

สิ่งที่สงมาดวย Infographic แสดงขั้นตอนการลงทะเบียนของขาราชการ 

ดวย ก.พ. พิจารณาเห็นวา สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 

ไดสงผลกระทบใหสำนักงาน ก.พ. และสวนราชการตาง ๆ ตองปรับรูปแบบแนวทางและวิธีการเรียนรู 

และพัฒนาขาราชการและเจาหนาทีใ่หม โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพื่อใหการเรียนรู

และพัฒนาเปนไปตามที่กำหนดไวในกรอบมาตรฐานหลักสูตรใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถดำเนินการได

ภายใตสถานการณที่เปนขอจำกัด ทั้งหลักสูตรการพัฒนาขาราชการและเจาหนาที่โดยทั่วไป หลักสูตร 

การพัฒนาขาราชการบรรจุใหม จนถึงหลักสูตรนักบริหารระดับสูง จึงมอบหมายใหสำนักงาน ก.พ. 

ดำเนินการสนับสนุนและสงเสร ิมใหส วนราชการบริหารจัดการดานการเร ียนรูและพัฒนาตนเอง 

ของขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัด ตลอดจนบุคลากรภาคร ัฐ และผู สนใจ ในชวงสถานการณ 

ทีต่องปฏิบัติงานที่บาน ตามแนวทางดังนี้ 

๑. การพัฒนาขาราชการและเจาหนาที่ของสวนราชการโดยทั่วไป 

ใหสวนราชการสนับสนุนและสงเสริมขาราชการและเจาหนาที่พัฒนาตนเองดวยระบบ 

การเรียนรูทางไกล (e – Learning) ในชวงเวลาที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานที่บาน (Work From Home : 

Learn From Home) ทั้งนี้ ในสวนชองทางการเรียนรูทางไกลของเครือขายสำนักงาน ก.พ. (OCSC Learning 

Portal) ขาราชการและเจาหนาที่ของสวนราชการ และบุคลากรภาครัฐอื่น ตลอดจนผูสนใจ สามารถเลือก

ลงทะเบียนในรายวิชาหรือหลักสูตรการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองทีส่อดคลองกับบทบาทหนาที ่ลักษณะงาน หรือ

ตามความสนใจ ที่ https://www.ocsc.go.th/LearningPortal ไดตาม Infographic แสดงขั้นตอนการเขาเรียน 

ในสิ่งที่สงมาดวย โดยใหขาราชการรายงานผลการเรียนรูและพัฒนาตนเองใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบดวย 

๒. การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการ 

ใหสวนราชการปรับรูปแบบแนวทางและวิธีการเรียนรูและพัฒนา ทั้งในชวงปฐมนิเทศ  

การเรียนรูดวยตนเอง และการอบรมสัมมนารวมกัน โดยใชแอปพลิเคชัน Teleconference หรือเทคโนโลยี 

ที่รองรับการเรียนรูและพัฒนาในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง แทนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ตองพบปะกัน 

เปนการชั่วคราว โดยยังคงวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนรูมีความเขาใจในเรื่องของคุณลักษณะขาราชการยุคใหม

/ และมี... 
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และมีการประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี เกิดแรงบันดาลใจในการเปนขาราชการผูมีคุณธรรม เปนคนดี

คนเกงที่มจีิตสาธารณะ ทำงานเพื่อประเทศชาติ และตอบสนองตอความตองการของประชาชน 

 ๓. สำหรับหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.๑) ของสำนักงาน ก.พ. ในชวงสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการจัดหลักสูตรตามแผนงานโครงการ 

ที่ไดกำหนดไวเดิม แตปรับรูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรูและพัฒนาเปนระบบ Online ทั้งหมด และ

จะแจงใหผูเขารวมหลักสูตรจากสวนราชการตาง ๆ ทราบในรายละเอียดโดยตรงตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

          ขอแสดงความนับถือ 

(หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล) 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

กลุมการพัฒนาตนเองดวยหลักสูตร e – Learning 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๒๕, ๑๗๗๑, ๑๗๖๖  

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

กลุมการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๑๘๐๒, ๑๐๑๔ และ ๑๗๙๖  
 

 

 

 

 

https://www.ocsc.go.th/LearningPortal 
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รายงานสรุปความคิดเห็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “แนวทางการดําเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญ 

ที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ” 

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ํา กรุงเทพมหานคร 

 

****************************** 

 

ความเปนมาและความสําคัญของการประเมิน 

ตามที่สํานักงาน ก.พ. ปรับปรุงแนวทางการดําเนินการพัฒนาและการประเมินผลการ

พัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยู ระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ของกระบวนการพัฒนา 

ทั้ง ๓ กระบวนการ ไดแก การปฐมนิเทศ การเรียนรูดวยตนเอง และการอบรมสัมมนารวมกัน ตามหนังสือ

สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๕/ว ๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยใหมีผลใชบังคับสําหรับขาราชการ 

พลเรือนสามัญที่บรรจุเขารับราชการ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เปนตนไป นั้น เพื่อใหการดําเนินการ

พัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

เพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดนีั้น  

สพข. จึงเห็นควรใหมีการสอบถามความคิดเห็นของกระบวนการพัฒนาทั้ง ๓ กระบวนการ 

ไดแก การปฐมนิเทศ การเรียนรูดวยตนเอง และการอบรมสัมมนารวมกัน เพื่อมาประกอบการพัฒนา

ขาราชการพลเรือนสามัญ ในสวนที่เปนขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

ไดอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

วัตถุประสงคของการประเมิน 

   เพื่อใหสวนราชการสามารถนําแนวทางการดําเนินการพัฒนาและการประเมินผล 

การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไปใชอยางมีประสิทธิภาพ  

ขอบเขตของการประเมิน 

๑. การประเมินครั้งนี้ เปนการประเมินกระบวนการพัฒนาทั้ง ๓ กระบวนการ ไดแก  

การปฐมนิเทศ การเรียนรูดวยตนเอง และการอบรมสัมมนารวมกัน ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 

๒. ศึกษาจากแบบสอบถามความคิดเห็นของขาราชการที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๑๔๘ คน 

ของจํานวนผูเขารวมสัมมนา จํานวน ๑๘๐ คน คิดเปนรอยละ ๘๒.๒๒ 

๓. แบบรายงานความคิดเห็น แบงเปน ๓ สวน ประกอบดวย สวนที่ ๑ การปฐมนิเทศ 

สวนที่ ๒ การเรียนรูดวยตนเอง และสวนที่ ๓ การอบรมสัมมนารวมกัน 

โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี ้
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[สวนที่ ๑]   เรื่อง  การปฐมนิเทศ 

วัตถุประสงค  : เพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ เขาใจถึง

สภาพแวดลอมการทํางานในหนวยงาน วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสรางองคกร ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน

และหนาที่ความรับผิดชอบ ความสําคัญของภารกิจที่มีตอประชาชน สังคม ประเทศชาติ ไดรับทราบโอกาส

ในการพัฒนาตนเอง โอกาสความกาวหนาในอาชีพขาราชการ เพื่อใหมีทัศนคติที่ดี และมีแรงจูงใจในการ

ทํางานรับราชการ 

  ประเด็นคําถาม  

๑.๑ นอกเหนือจากการใหหัวหนาสวนราชการในสวนกลาง และผูบริหารระดับอํานวยการ

ขึ้นไปในสวนภูมิภาค เปนผูถายทอดถึงภารกิจความรับผิดชอบของสวนราชการที่มีตอราชการนโยบาย 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคล โอกาสในการพัฒนา ฝกอบรม ดูงาน โอกาสความกาวหนาในอาชีพ 

ในสวนราชการแลว  สวนราชการของทานมีวิธีการปฐมนิเทศที่เพิ่มเติมจากแนวทางที่สํานักงาน ก.พ. 

กําหนดหรือไม 

พบวา สวนราชการดําเนินการปฐมนิเทศ ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไว มีจํานวน 

๗๘ แหง และสวนราชการที่มีวิธีการปฐมนิเทศเพิ่มเติมจากแนวทางที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไว มีจํานวน 

๒๒ แหง อาทิ สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ กรมปาไม กรมอนามัย  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ฯลฯ เปนตน 

ทั้งนี้ วิธีการที่สวนราชการดําเนินการเพ่ิมเติมจากแนวทางที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด โดยสรุป ดังนี้ 

(๑) การกําหนดใหขาราชการบรรจุใหมไปเรียนรูงานตามสํานัก/กองตาง ๆ  

(๒) การไปศึกษาดูงานหนวยงานในราชการสวนภูมิภาค หรือพ้ืนที่จริง  

(๓) มีการประเมินพฤติกรรมของขาราชการบรรจุใหมกอนการปฐมนิเทศ  

(๔) การฝกปฏิบัติงานตามสายงาน หรือสายงานหลักในหนวยงานกอนการปฐมนิเทศ  

(๕) การมีกิจกรรมการเรียนรูเปนผูใหและผูสรางสิ่งที่ดีใหสังคม เพื่อสังเกตพฤติกรรม 

(๖)    การแยกกลุมขาราชการบรรจุใหม เชน กลุมวิชาชีพเฉพาะ  อบรมสัมมนารวมกันเฉพาะ 

(๗) ระบบพ่ีเลี้ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

(๘) การฝกงานใหครบทุกสายงานกอนบรรจุลงปฏิบัติงานจริง 

(๙) ใหบุคลากรของสวนราชการที่เปนตนแบบมาแลกเปลี่ยนประสบการณ 

(๑๐) เปดวีดิทัศน เกี่ยวกับภารกิจและขอมูลตาง ๆ ใหชม 
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 ๑.๒  เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลเพื่อวัดระดับความเขาใจเกี่ยวกับองคกร วิสัยทัศน 

พันธกิจผูบริหารและโครงสรางขององคกรของขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่

ราชการในสวนราชการของทานคืออะไร 

 พบวา สวนราชการมีการใชเครื่องมือวัดการประเมินผลในรูปแบบตาง ๆ ประกอบดวย 

แบบประเมิน สังเกตการณ สัมภาษณ และอ่ืน ๆ (รายงานรูปเลม รายงานการปฐมนิเทศ) ดังนี้ 

 

เครื่องมือวัดการประเมินผล จํานวนคําตอบ 

แบบประเมิน  ๖๓ 

สังเกตการณ  ๒๐ 

สัมภาษณ ๑ 

อื่น ๆ ๗ 

แบบประเมินและสังเกตการณ ๓๒ 

แบบประเมินและสัมภาษณ ๑ 

สังเกตการณและสัมภาษณ ๕ 

แบบประเมิน สังเกตการณ และสัมภาษณ ๗ 

แบบประเมิน และอ่ืน ๆ ๕ 

แบบประเมิน สังเกตการณ และอื่น ๆ ๓ 

สังเกตการณ และสัมภาษณ ๔ 

รวม  ๑๔๘ 
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[สวนที่ ๒]   เรื่อง  การเรียนรูดวยตนเอง 

วัตถุประสงค : เพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมีความรูเกี่ยวกับ

กฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยสํานักงาน ก.พ. ไดจัดทําเอกสารชุดการเรียนรูดวย

ตนเอง “หลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม” จํานวน ๔ หมวดวิชา ๑๓ ชุดวิชา และจัดทําเปนบทเรียน 

หลักสูตร e-Learning “รหัส 001 M หลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม” จํานวน ๑๓ วิชา 

  ประเด็นคําถาม 

  ๒.๑ สวนราชการของทานเลือกใชวิธีการใดใหขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวาง

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเรียนรูดวยตนเอง 

  พบวา สวนราชการสวนใหญใหขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติ

หนาที่ราชการเลือกใชกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง หลักสูตร e-Learning คิดเปนรอยละ ๘๗.๑๖ และชุด

เอกสารการเรียนรูดวยตนเองคิดเปน รอยละ ๑๒.๘๔ ของผูตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ มีความเห็นเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบของชุดการเรียนดวยตนเอง และหลักสูตร  e-Learning ที่สํานักงาน ก.พ. 

กําหนด โดยสรุป ดังนี้ 

 

เอกสารชุดการเรียนรูดวยตนเอง   e-Learning 

- มีรูปแบบความสวยงามมากกวา e-Learning 

- เนื้อหาเนนตัวอักษร ไมมีสื่อการสอน และแบง

เนื้อหาออกเปนหมวดหมูที่ชัดเจน 

 

- เนื้อหาควรมีเฉพาะแบบทดสอบ แลวใหขาราชการ 

ที่บรรจุใหมไปศึกษาขอมูลตาง ๆ ดวยตนเองจากสื่อใด

ก็ได   

- website ของสํานักงาน ก.พ. บางครั้งเขายาก 

- รูปแบบของตัวอักษรควรเพิ่มขนาดตัวอักษร   

- เพิ่มชองทางการเรียนรูผาน app มือถือ หรือ Smart 

Phone 

- การเก็บเวลาเรียนของผูที่เขาเรียน ควรมีการปรับปรุง

การเขาทําขอสอบ Pretest, Posttest ที่อาจมีการใช

วิธีการผิด ๆ ในการทําขอสอบ เชน อาจจะมีการ login 

เขาไปทําขอสอบเฉพาะบุคคล 

- ควรมีการปรับปรุงขอมูล ขอสอบใหทันสมัย ควรปรับ

การถาม-ตอบ ใหมีผลกับการสอบ /ระบบมีการ

ตอบสนองตลอดเวลา 

- มีรูปแบบการนําเสนอที่สามารถเรียนรูไดงายแตควร

ปรับปรุงรูปแบบใหทันสมัยมากขึ้น เชน ระบบเสียง 

ภาพประกอบ  
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[สวนที่ ๓]   เรื่อง  การอบรมสัมมนารวมกัน 
 

วัตถุประสงค :  เพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดรับการปลูกฝง

ปรัชญาการเปนขาราชการที่ดี เสริมสรางสมรรถนะและทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานราชการ

สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม และพัฒนาเครือขายในการทํางาน รวมถึงเปนการสราง

สายสัมพันธที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเนนการเรียนรูจากประสบการณและการลงมือ

ปฏิบัติจริง 

  ประเด็นคําถาม 

  ๓.๑  สวนราชการของทานเปนผูดําเนินการเอง หรือไดรับมอบหมายใหจัดอบรมสัมมนา

รวมกันระหวางสวนราชการภายในกระทรวง หรือไม อยางไร 
 

การดําเนินการจัดอบรมสัมมนารวมกัน จํานวนคําตอบ 

เปนผูจัดอบรมสัมมนา ๔๘ (๓๒.๔๓) 

ไมไดเปนผูดาํเนินการจัดอบรมสมัมนา ๑๐๐ (๖๗.๕๖) 

 

  ๓.๒  ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดใหสวนราชการสามารถสงขาราชการไปอบรมสัมมนา

รวมกันในกลุมกระทรวงเดียวกันนั้น  หนวยงานของทานมีความพรอมที่จะรับขาราชการจากสวนราชการ 

อื่นหรือไม อยางไร 

 พบวา มีผูใหความเห็นวามีความพรอมที่จะรับขาราชการจากสวนราชการอื่นเขา

อบรมสัมมนารวมกัน จํานวน ๒๒ แหง และที่ไมมีความพรอม จํานวน ๙๓ แหง โดยมีเหตุผล โดยสรุปดังนี้ 

 

เหตุผลความพรอมท่ีจะรับขาราชการจาก 

สวนราชการอื่นเขาอบรมสัมมนารวมกัน 

เหตุผลความไมพรอมท่ีจะรับขาราชการจาก 

สวนราชการอื่นเขาอบรมสัมมนารวมกัน 

- เปนสวนราชการที่ตองดําเนินการในภาพกระทรวง 

(สํานักงานปลัดกระทรวง) ประกอบกับมีสํานัก

พัฒนาบุคลากรที่ทําหนาที่ฝกอบรมอยูแลว และมี

ความเชี่ยวชาญการจัดฝกอบรม 

- มีคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรซึ่งคณะกรรมการ

มาจากหนวยงานในสังกัด 

- มีศักยภาพ มีบุคลากรที่มีความสามารถและมี

ประสบการณที่มีทักษะพรอมในการดําเนินงาน 

 

  

- ขาดความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการโอนงบประมาณ

สําหรับการอบรมขาราชการจากหนวยงานอื่น  

- เปนสวนราชการขนาดเล็ก อัตรากําลังนอย 

งบประมาณจํากัด 

- พันธกิจ วิสัยทัศน ทักษะ แนวคิด ฯลฯ แตละ 

สวนราชการทีแ่ตกตางกัน 

- บุคลากรไมเพียงพอ  

- ขอจํากัดเรื่องคน เงิน สถานที ่

- มีภารกิจตามแผน และงานตามนโยบายอยูแลว  

ที่จะตองเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ  

- ขาดประสบการณในการจัดอบรมสัมมนา 



๖ 
 

   

เหตุผลความพรอมท่ีจะรับขาราชการจาก 

สวนราชการอื่นเขาอบรมสัมมนารวมกัน 

เหตุผลความไมพรอมท่ีจะรับขาราชการจาก 

สวนราชการอื่นเขาอบรมสัมมนารวมกัน 

 

  

- ระเบียบการเบิกจาย และการตั้งงบประมาณ 

ไม เอื้อตอการพัฒนาบุคลากรอื่นภายนอกสวน

ราชการ 

- สะดวกที่จะสงขาราชการไปอบรม ฯ มากกวา

เพราะหนวยงานมิไดจัดการอบรม ฯ รวมกันอยูแลว 

- อัตราการบรรจุใหม จํานวนคอนขางมาก และเปน 

ลักษณะสายงานเฉพาะ จึงไมสามารถรองรับจาก 

สวนราชการอื่น เพ่ิมเติมได 

- เปนสวนราชการระดับกรม 

- หลั กสู ตรการอบรมเป นองค ความรู เ ฉพาะ

หนวยงาน 

 

๓.๓  การจัดอบรมสัมมนารวมกันระหวางสวนราชการภายในกระทรวง หรือสวนราชการ

ที่มีฐานะเปนกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอ

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี มีขอจํากัดเชนไร 

 พบวา มีความเห็นของสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือ 

มีหัวหนาส วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 

จํานวน ๘ สวนราชการ ซึ่งประกอบดวย สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

กรมประชาสัมพันธ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภค สํานักขาวกรองแหงชาติ และสํานักงาน ก.พ. เห็นวามีขอจํากัด และไมมีขอจํากัดในการอบสัมมนา

รวมกัน โดยสรุปดังนี้ 

 

มขีอจํากัดในการจัดอบรมสัมมนารวมกัน ไมมีขอจํากัดการจัดอบรมสัมมนารวมกัน 

- มีหลักสูตรการอบรมสัมมนาที่เปนลักษณะเฉพาะ

ของสวนราชการ 

- จํานวนขาราชการที่บรรจุในแตละครั้งมีจํานวน

ไมมาก ทําใหไมคุมคาในการจัดอบรม 

- ระยะเวลาการบรรจุขาราชการไมพรอมกัน 

 - ไมมีตัวกลางในการประสานงาน   

 - ลักษณะของภารกิจแตละหนวยงานแตกตางกัน 

 

- มีแนวทางปฏิบัติหรือหลักเกณฑระเบียบที่ตอง

ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

- เปนสวนราชการขนาดใหญ 
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๓.๔  จากการที่กําหนดใหสํานักงาน ก.พ. ทําหนาที่เปนศูนยกลางขอมูลในการจัดอบรม

สัมมนารวมกันของสวนราชการตาง ๆ ทานคิดวา สํานักงาน ก.พ. ควรดําเนินการในเรื่องนี้อยางไร 

สวนราชการมีความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยสรุป ดังนี ้

๑) สํานักงาน ก.พ. ควรดําเนินการเปนศูนยกลางในการจัดอบรมสัมมนารวมกัน  

๒) ควรดําเนินการเพื่อใหมีขอมูลรวมกันในเรื่องกําหนดการ งบประมาณจากสวน

ราชการตาง ๆ ทั้ง ๓ กระบวนการ  

๓) กําหนดหลักสูตรกลางและเกณฑการประเมินของสํานักงาน ก.พ.  

๔) ใหออกแบบสอบถาม online ในการประเมินผลทั้ง ๓ กระบวนการ เพื่อเปน

มาตรฐานกลาง ทําใหสามารถสรุปภาพรวมขอมูลขาราชการบรรจุใหมของภาครัฐทั้งหมดได  

๕) ควรเปนหนวยงานที่จัดอบรมขาราชการใหม หรือการปฐมนิเทศใหแกขาราชการ

พลเรือนของทุกสวนราชการ  

๖) มีวิทยากรกลาง  

๗) ควรจัดประชุมชี้แจงหัวหนาสวนราชการ  

๘) สํานักงาน ก.พ. เปนหนวยงานที่สามารถปลูกฝงการเปนขาราชการที่ดีและการเดิน

ตามรอยพระยุคลบาทไดดีมากกวาหนวยงานอื่น ๆ  

๙) ควรจัดอบรมใหสวนราชการ ถาสวนราชการระดับกรมรองขอ เพราะบางครั้งบรรจุ

ขาราชการไมกี่อัตรา เพื่อใหครอบคลุมระยะเวลาทดลองงาน 
๑๐) เปนพี่เลี้ยงในการจัดอบรมสัมมนารวมกันใหแกสวนราชการที่เปนผูดาํเนนิการจัด

อบรมสัมมนารวมกัน 

๑๑) ใหประกาศหนา web-site ขอมูลสวนราชการที่จดัการอบรมสัมมนารวมกัน เพื่อให

สวนราชการสบืคนขอมูลไดวามสีวนราชการใดจัดการอบรมสัมมนาในชวงเวลาใด 

 

********************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓/ว ๒๗ 

 

 

 
 

 สาํนกังาน  ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐ 

 ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๕๓ 
 

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเพิ่มพนูประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ขา้ราชการพลเรือนสามญั 
 

เรียน (เวยีนกระทรวง กรม และจงัหวดั) 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑.    หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเพิ่มพนูประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่                                      
ขา้ราชการพลเรือนสามญั 

   ๒.   กรอบสาระของหลกัสูตรกลาง 
   

  ด้วยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๒ บญัญติัให ้
ส่วนราชการมีหน้าท่ีดาํเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ขา้ราชการ 
พลเรือนสามญั เพื่อให้ขา้ราชการพลเรือนสามญัมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวญัและ
กาํลงัใจในการปฏิบติัราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ. 
กาํหนด 
 

  เพื่ออนุวตัให้เป็นไปตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน    
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ             
แก่ขา้ราชการพลเรือนสามญั ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑ และกรอบสาระของหลกัสูตรกลาง ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๒  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบติัต่อไป ทั้งน้ี ได้แจง้ให้กรมและจังหวดัทราบ 
ดว้ยแลว้ 
 

   ขอแสดงความนบัถือ 

           
          (นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร) 

       เลขาธิการ ก.พ. 
 

 
สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน 
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๗๔๓  ๑๗๘๘ และ ๑๗๙๗ 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑ 
 

หลกัเกณฑ์และวธีิการ 
เพิม่พูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

(ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๑๓/ว ๒๗ ลงวนัที ่๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓) 
----------------------------------- 

   การเพิ่มพนูประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัราชการของขา้ราชการ
พลเรือนสามญัเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการดาํเนินการภายใตห้ลกัการ
รวมทั้งหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปน้ี   
หลกัการ 
  ๑. ขา้ราชการตอ้งไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ี
จาํเป็นสาํหรับตาํแหน่งตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง และมีคุณภาพชีวิต มีความสมดุล
ระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน รวมทั้งขวญักาํลงัใจท่ีดี มีแรงจูงใจในการปฏิบติัราชการให้มีผลสัมฤทธ์ิ    
ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ การเพิ่มผลิตภาพและขีดสมรรถนะของขา้ราชการ 

๒. ขา้ราชการตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
  ๓. ขา้ราชการตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งนอ้ย ๑๐ วนัต่อคนต่อปี  
  ๔. งบประมาณเพื่อการพฒันาขา้ราชการควรไดรั้บการจดัสรรไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๓ 
ของงบบุคลากร 

หลกัเกณฑ์และวธีิการ 
   ๑.การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการของ
ขา้ราชการพลเรือนสามญั ใหด้าํเนินการโดยจาํแนกออกเป็น ๔ กลุ่มหลกั ดงัน้ี 
   ๑.๑ ขา้ราชการผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทบริหาร   
   ๑.๒ ขา้ราชการผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ  
   ๑.๓ ขา้ราชการผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์สาํหรับตาํแหน่งประเภททัว่ไป
และประเภทวิชาการ 
   ๑.๔ ขา้ราชการผูป้ฏิบติัสาํหรับตาํแหน่งประเภททัว่ไปและประเภทวิชาการ 

  ๒. ส่วนราชการตอ้งมีการประเมินระดบัความรู้ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะ
ของขา้ราชการตามมาตรฐานท่ีกาํหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.  ท่ี  นร  ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวนัท่ี     
๒๙ กันยายน ๒๕๕๒  เร่ือง มาตรฐานและแนวทางการกาํหนดความรู้ความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะ ท่ีจาํเป็นสาํหรับตาํแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามญั   หากขา้ราชการผูด้าํรงตาํแหน่งประเภท
ใดระดับใด ยงัมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะไม่ถึงระดับมาตรฐานและในกรณีท่ี
ขา้ราชการไม่สามารถปฏิบติัราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดบัอนัเป็นท่ีพอใจ   
ของทางราชการ จะตอ้งไดรั้บการพฒันาโดยเร็ว 
 สาํหรับขา้ราชการท่ีมีการยา้ย การโอน หรือการเล่ือนระดบัจะตอ้งไดรั้บการพฒันาดว้ย  



๒ 
 

 ๓. ส่วนราชการตอ้งกาํหนดแนวทางการเพ่ิมพนูประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ
โดยให้คาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัภารกิจ วิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้งยุทธศาสตร์    
การพฒันาขา้ราชการพลเรือน ตามท่ี ก.พ. กาํหนด  ตลอดจนความจาํเป็นในการพฒันาของขา้ราชการ   
ในแต่ละกลุ่ม และผลการประเมินการปฏิบติัราชการของขา้ราชการดว้ย  

๔. ส่วนราชการอาจดาํเนินการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจโดย
วิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีการตามท่ีเห็นสมควร   เช่น การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ   
การประชุมสัมมนา  การยา้ยสับเปล่ียนหมุนเวียน การสอนงาน   การมอบหมายงาน การให้ไป
ปฏิบติังานในหน่วยงานอ่ืน การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นตน้ เพื่อให้ขา้ราชการนาํความรู้ท่ีไดม้าปรับใช ้
ในการปฏิบติัราชการอยา่งมีประสิทธิภาพ   

 ๕. ให้ส่วนราชการนาํกรอบสาระของหลกัสูตรกลางตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๒ ไปใชใ้น
การพฒันาขา้ราชการแต่ละกลุ่ม โดยส่วนราชการอาจเพิ่มหลกัสูตรรวมทั้งเน้ือหาวิชาในแต่ละหลกัสูตร 
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการพฒันาขา้ราชการของส่วนราชการได ้  

๖.  นอกจากน้ี ส่วนราชการอาจใหข้า้ราชการเขา้รับการพฒันาในหลกัสูตรท่ีสาํนกังาน ก.พ. 
ดาํเนินการ กไ็ด ้เช่น  

๑) หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง : ผูบ้ริหารส่วนราชการ (นบส. ๒) 
๒) หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง : ผูน้าํท่ีมีวิสยัทศัน์และคุณธรรม (นบส. ๑) 
๓) หลกัสูตรการพฒันาเสริมหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง 
๔) หลกัสูตรสร้างความเขม้แขง็ผูต้รวจราชการระดบักระทรวง 
๕) หลกัสูตรผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง 
๖)  หลกัสูตรพฒันาผูน้าํคล่ืนลูกใหม่ในราชการไทย 
๗)  หลกัสูตรการบริหารบนความหลากหลาย 
๘)  หลกัสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
๙)  หลกัสูตรการดาํเนินการทางวินยั 

๑๐)  หลกัสูตรปัจฉิมนิเทศ 
๑๑)  หลกัสูตรการเรียนรู้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
๑๒)  หลกัสูตรการฝึกอบรมทางไกล 
                                      ฯลฯ 
 

                     ------------------------------------------ 



                                                                              ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๒ 

กรอบสาระของหลกัสูตรกลาง 

 การพฒันาขา้ราชการเพื่อใหมี้ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจาํเป็นสาํหรับตาํแหน่ง

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง และมีคุณภาพชีวิต มีความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน 

รวมทั้ งขวญักําลังใจท่ีดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้มีผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ การเพิ่มผลิตภาพและขีดสมรรถนะของขา้ราชการ และเพื่อให้การพฒันาขา้ราชการแต่ละ

ประเภทเป็นไปในแนวเดียวกนั สํานักงาน ก.พ. จึงไดก้าํหนดกรอบสาระหลกัสูตรกลาง ให้ส่วนราชการ

นาํไปใชใ้นการพฒันาขา้ราชการแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 

๑ . หลกัสูตรพฒันาสมรรถนะ  

เป็นหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลกัท่ีเหมาะสมกบัระดบัของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยสมรรถนะหลกัจะมี ๕ ดา้น ไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ บริการท่ีดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม และการทาํงานเป็นทีม 

โดยแบ่งหลกัสูตรการพฒันาออกเป็น ๔ หลกัสูตรใหญ่ตามกลุ่มเป้าหมาย 
๑.๑  หลกัสูตรพฒันาสมรรถนะหลกัสําหรับตําแหน่งประเภทบริหาร  

กรอบสาระของหลกัสูตร  :    
- สมรรถนะหลกั แนวทางในการพฒันา และคู่มือการมอบหมายงาน 

- ประสบการณ์ผูท้รงคุณวุฒิท่ีประสบความสําเร็จโดยใช้สมรรถนะหลกั การมุ่ง

ผลสมัฤทธ์ิ การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ และการทาํงานเป็นทีม 

- กรณีศึกษาเพื่อพฒันาสมรรถนะเร่ืองการยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม 

- การดูงาน/ การเล่าประสบการณ์จากองคก์รภาครัฐหรือเอกชนท่ีมุ่งเนน้การบริการ

ท่ีตอบสนอง ผูรั้บบริการ/ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร 

- สรุปบทเรียนเพื่อนาํไปพฒันาสมรรถนะหลกัสาํหรับผูบ้ริหารในภาคราชการพลเรือน 

๑.๒   หลกัสูตรพฒันาสมรรถนะหลกัสําหรับตําแหน่งประเภทอาํนวยการ  

๑.๒.๑ หลกัสูตรการสร้างนวตักรรมสําหรับพฒันาสมรรถนะเร่ืองการมุ่งผลสัมฤทธ์ิช้ันสูง 

กรอบสาระของหลกัสูตร  :    

- กรอบแนวคิดการปรับปรุงและสร้างสรรคส่ิ์งใหม่    

- Lateral Thinking 



๒ 
 

- เคร่ืองมือและกระบวนการคิด  

- กรณีศึกษา 

               ๑.๒.๒ หลกัสูตรการบริหารความสัมพนัธ์กบัผู้รับบริการ 

กรอบสาระของหลกัสูตร  :  

- กรอบแนวคิดการบริหารความสมัพนัธ์กบัผูรั้บบริการ 

- การสร้างความแตกต่างซ่ึงเป็นคุณค่าขององคก์รใหก้บัผูรั้บบริการ 

- เคร่ืองมือและกระบวนการหาความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

- กรณีศึกษา 

๑.๒.๓ หลกัสูตรการจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

กรอบสาระของหลกัสูตร  :   

- กรอบแนวคิดการจดัการความรู้ 

- การทาํกิจกรรมเพ่ือความเขา้ใจกระบวนการในการบริหารจดัการความรู้ 

- การนาํเสนอแนวทางในการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

- การทาํกิจกรรมเพ่ือความเขา้ใจกระบวนการในองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

-    กรณีศึกษา 
๑.๒.๔ หลกัสูตรการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม  

กรอบสาระของหลกัสูตร    : 

- เรียนรู้จากการปฏิบติัเพื่อพฒันาจริยธรรม 

- การตระหนกัถึงปัญหาเชิงจริยธรรม 

- การบริหารทีมงานเพ่ือลดความเส่ียงเชิงจริยธรรม 

- หลกัการแนวคิดเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 

- การศึกษาหน่วยงานท่ีเป็นเลิศทางคุณธรรมและจริยธรรม 

- ร่วมคิดร่วมทาํเพื่อสร้างสรรคอ์งคก์รท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

๑.๒.๕ หลกัสูตรการบริหารทมี 

กรอบสาระของหลกัสูตร :  

- กรอบแนวคิดเร่ืองการทาํงานเป็นทีม 

- ทกัษะของผูน้าํทีมท่ีจาํเป็น 

-    การทาํกิจกรรมเพ่ือความเขา้ใจการบริหารทีมงาน 
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๑.๓ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะหลักสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ของตําแหน่งประเภท

ทัว่ไปและประเภทวชิาการ 

๑.๓.๑ หลกัสูตรการปรับปรุงการทาํงาน 

กรอบสาระของหลกัสูตร  :  

- การปรับปรุงกระบวนการดว้ยเคร่ืองมือต่าง ๆ  

- กระบวนการในการเกบ็ขอ้มูลเพื่อปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน 

- การออกแบบกระบวนการใหม่ 

- กรณีศึกษา 

    ๑.๓.๒  หลกัสูตรการเข้าใจผู้อืน่ 

กรอบสาระของหลกัสูตร :  

- เคร่ืองมือ แนวคิด หลกัการของการเขา้ใจผูอ่ื้น อุปสรรคท่ีสาํคญั 

- การจาํลองสถานการณ์จริง การทดลองปฏิบติั 

- การอธิบายแนวคิดเร่ืองการเขา้ใจผูอ่ื้นผา่นเชาวอ์ารมณ์ 

- การยกตวัอยา่งสมมติ และอภิปรายสรุปผล 

 ๑.๓.๓  หลกัสูตรการคดิเชิงสังเคราะห์ 

กรอบสาระของหลกัสูตร    :  

- การคิดเชิงสงัเคราะห์และเคร่ืองมือ 

- การทาํกรณีศึกษาและการนาํเสนอผล 

 ๑.๓.๔ หลกัสูตรการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 

กรอบสาระของหลกัสูตร  :  

- เรียนรู้จากการปฏิบติัเพื่อพฒันาจริยธรรม 

- การตระหนกัถึงปัญหาเชิงจริยธรรม 

- การลดความเส่ียงเชิงจริยธรรม 

- กลไกต่าง ๆ  ของภาครัฐในการส่งเสริมและป้องปรามใหข้า้ราชการประพฤติตนอยา่งมีคุณธรรม 

- หลกัการแนวคิดเร่ืองคุณธรรม และจริยธรรมเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 

- การคิดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมในตวับุคคล 

- การสร้างคุณธรรมและจริยธรรมดว้ยการบาํเพญ็สาธารณประโยชน์ 

- กา้วต่อไปของคุณธรรมและจริยธรรมเชิงปฏิบติั 
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 ๑.๓.๕  หลกัสูตรการสร้างทมี 

กรอบสาระของหลกัสูตร  :  

- หลกัการในการทาํงานเป็นทีมและมนุษยสมัพนัธ์ในการทาํงานร่วมกนั 

- การส่ือสาร การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น การตดัสินใจในทีม การวางแผน

และจดัระบบงานในทีม 

- การฝึกปฏิบติัการทาํงานเป็นทีม  

- การนาํเสนอผลของการทาํกิจกรรมระดมสมอง  

๑.๔  หลกัสูตรพัฒนาสมรรถนะหลักสําหรับผู้ปฏิบัติงานของตําแหน่งประเภททั่วไปและประเภท

วชิาการ ใหใ้ชชุ้ดฝึกอบรมเรียนรู้ดว้ยตนเอง หรือ ผา่นระบบ E-learning  ของสาํนกังาน ก.พ.  

๑.๔.๑ ชุดฝึกอบรมเร่ืองการตั้งเป้าหมาย  

กรอบสาระของหลกัสูตร  : 

- การกาํหนดเป้าหมายการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

- การวางแผนกระบวนการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

- การประสานความร่วมมือเพื่อใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิสูงสุด 

- การติดตามและปรับปรุงพฒันาเพื่อใหไ้ดเ้ป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- กรอบแนวคิดในการบริหารจดัการเวลาและประโยชน์ของการบริหารจดัการเวลา 

- ขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ท่ีทาํใหเ้สียเวลา 

-    กระบวนการและเทคนิคในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดเพ่ือให้สามารถบริหารจดัการ
เวลาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๑.๔.๒ ชุดฝึกอบรมเร่ืองการบริการทีเ่ป็นเลศิ  

กรอบสาระของหลกัสูตร  :  

     -     แนวคิดการใหบ้ริการสมยัใหม่ ความคาดหวงั ท่ีมาของความคาดหวงัของลูกคา้ 

- ลกัษณะของผูรั้บบริการท่ีพอใจในสินคา้และการบริการขององคก์ร 

- หวัใจการบริการ มาตรฐานการปฏิบติังานเพ่ือสร้างการบริการท่ีเป็นเลิศ 

- การบริการก่อน /ระหวา่ง /หลงัการขาย 

- การประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการดว้ยดชันีความพึงพอใจ 

- เทคนิคการติดต่อส่ือสารกบัผูรั้บบริการ  
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- ความจริงเก่ียวกบัการส่ือสาร และการเป็นผูฟั้งท่ีดี 

- การคน้หาความเขา้ใจและการจบัใจความ การส่ือสารใหผู้รั้บสารเขา้ใจในส่ิงท่ีเรา

ส่ือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง บุคลิกภาพในการส่ือสาร การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพและ

การสร้างความประทบัใจ   

- การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูรั้บบริการ  

๑.๔.๓ ชุดฝึกอบรมเทคนิคการหาข้อมูลทีมี่ประสิทธิภาพ  

กรอบสาระของหลกัสูตร  :   

- รูปแบบของการคน้หา 

- เทคนิคของการคน้หาใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามตอ้งการ 

- Search Engine ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

- ตวัอยา่งการใชง้าน Search Engine 

๑.๔.๔ ชุดฝึกอบรมเร่ืองจรรยาบรรณข้าราชการในชีวติประจําวนั  

กรอบสาระของหลกัสูตร  :   

- กรอบแนวคิดเร่ืองจรรยาขา้ราชการพลเรือน 

- หลกัและองคป์ระกอบของจรรยาขา้ราชการ 

- กรณีศึกษาท่ีสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตจริง 

๑.๔.๕ ชุดฝึกอบรมเร่ืองการทาํงานเป็นทมี 

กรอบสาระของหลกัสูตร  :  

- ความสาํคญัของกลุ่มและทีม 

- เทคนิคและขั้นตอนสาํคญัของการสร้างทีมงาน 

- กระบวนการพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

- การปรับสภาพการทาํงานของทีมงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ความสมัพนัธ์ของทีมงานและการบริหาร     

 

๒.  หลกัสูตรผู้นําทมีทีมี่ประสิทธิภาพ  

กลุ่มเป้าหมาย : ขา้ราชการผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์สาํหรับตาํแหน่งประเภททัว่ไปและประเภทวิชาการ    

ท่ีมีบทบาทในการเป็นผูน้าํทีมหรือมีศกัยภาพในการเป็นผูน้าํ 

กรอบสาระของหลกัสูตร      :  ๓ หมวดวชิา ๙๖ ชัว่โมง ประกอบดว้ย 
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หมวดวชิาที ่๑ การพฒันาตนเอง          ๒๑ ชัว่โมง 

- บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชายคุใหม่ 

- การพฒันาภาวะผูน้าํ 

- จริยธรรมในการทาํงานและการบริหารคน 

- การบริหารจดัการเวลา 

- การคิดอยา่งเป็นระบบและการคิดเชิงนวตักรรม 

- สุขภาพกายและสุขภาพจิต 

หมวดวชิาที ่๒ การบริหารงานและการจัดการ                               ๔๕ ชัว่โมง 

- การวางแผนกลยทุธ์ในการบริหารงาน/โครงการเพ่ือสนบัสนุนแผนงานหลกั 

- การบริหารการเงินและพสัดุ 

- การแกปั้ญหาและตดัสินใจอยา่งเป็นระบบและมีกลยทุธ์ 

- การบริหารสาํนกังานยคุใหม่และการพฒันางานเพ่ือการบริการท่ีเป็นเลิศ 

- การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความแตกต่าง 

- การบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือการจดัการภาครัฐยคุใหม่ 

- การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อจดัทาํผลงานกลุ่มดา้นหลกัการบริหาร 

- การศึกษาดูงานการบริหารจดัการขององคก์รตน้แบบ 

หมวดวชิาที ่๓ การทาํงานร่วมกบัผู้อืน่        ๓๐ ชัว่โมง 

- การบริหารทรัพยากรบุคคลสาํหรับผูบ้งัคบับญัชา 

- การบริหารทีมงานและเทคนิคการสอนงาน 

- การประเมินผลการปฏิบติังานและการเล่ือนเงินเดือน 

- การพฒันาสมรรถนะหลกั 

- การจดัทาํตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

- การสร้างและพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม 

   ๓. หลกัสูตรการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผู้ปฏิบัติงาน : ข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม   

 กลุ่มเป้าหมาย : ขา้ราชการผูป้ฏิบติัสาํหรับตาํแหน่งประเภททัว่ไปและประเภทวิชาการ 

กรอบสาระของหลกัสูตร  :   

- เรียนรู้จากการปฏิบติัเพื่อพฒันาจริยธรรม 
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- การตระหนกัถึงปัญหาเชิงจริยธรรม 

- การลดความเส่ียงเชิงจริยธรรม 

- กลไกต่าง ๆ  ของภาครัฐในการส่งเสริมและป้องปรามใหข้า้ราชการประพฤติตนอยา่งมีคุณธรรม 

- หลกัการแนวคิดเร่ืองคุณธรรม และจริยธรรมเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 

- การคิดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมในตวับุคคล 

- การสร้างคุณธรรมและจริยธรรมดว้ยการบาํเพญ็สาธารณประโยชน์ 

- กา้วต่อไปของคุณธรรมและจริยธรรมเชิงปฏิบติั     

  ๔. หลกัสูตรการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผู้บังคบับัญชา: สร้างเสริมจริยธรรมนําทมีงาน 

กลุ่มเป้าหมาย : ขา้ราชการผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ 

กรอบสาระของหลกัสูตร  :   

- เรียนรู้จากการปฏิบติัเพื่อพฒันาจริยธรรม 

- การตระหนกัถึงปัญหาเชิงจริยธรรม 

- การบริหารทีมงานเพ่ือลดความเส่ียงเชิงจริยธรรม 

- หลกัการแนวคิดเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 

- การศึกษาหน่วยงานท่ีเป็นเลิศทางคุณธรรมและจริยธรรม 

- ร่วมคิดร่วมทาํเพื่อสร้างสรรคอ์งคก์รท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

  ๕. หลกัสูตรการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผู้บริหาร: ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม 

กลุ่มเป้าหมาย : ขา้ราชการผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทบริหาร 

กรอบสาระของหลกัสูตร  :   

- การบริหารองคก์รเพ่ือลดความเส่ียงเชิงจริยธรรม 

- ภาวะผูน้าํกบัปัญหาเชิงคุณธรรม จริยธรรม 

- กรณีตวัอยา่งการนาํคุณธรรม จริยธรรมมาใชใ้หเ้กิดเป็นรูปธรรมในภาคเอกชน 

- ร่วมคิดร่วมทาํเพื่อสร้างสรรคอ์งคก์รท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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  ๖. หลกัสูตรการพฒันาผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอาํนวยการ 

กลุ่มเป้าหมาย : ขา้ราชการผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทอาํนวยการซ่ึงยงัไม่เคยเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรการ    

พฒันานกับริหารระดบักลาง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการระดบัชาํนาญการพิเศษ หรือผูด้าํรงตาํแหน่ง

ประเภททัว่ไประดบัอาวโุส  

กรอบสาระของหลกัสูตร  :   ๕  หมวดวิชา   ๑๘๑  ชัว่โมง  ประกอบดว้ย 

หมวดวชิาที ่๑  การบริหารบนความเปลีย่นแปลง        ๒๑ ชัว่โมง 

- แนวโนม้และทิศทางการเปล่ียนแปลงในอนาคต บทบาทประเทศไทยในกระแส 

  การเปล่ียนแปลงของโลก 

- ทิศทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและความมัน่คงของประเทศ 

- ภยัคุกคามความมัน่คงของชาติ 

- สาระสาํคญัในรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีนกับริหารควรรู้ 

- กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน  

- กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  

- บทบาทและหนา้ท่ีของผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทอาํนวยการในการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ 

หมวดวชิาที ่๒  การบริหารด้วยหลกัคุณธรรม        ๑๒  ชัว่โมง 

- การขบัเคล่ือนองคก์รดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- การบริหารดว้ยคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส 

- กฎหมายว่าดว้ยความผิดเก่ียวกบัการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์  

ส่วนรวม 

- การบริหารสภาพแวดลอ้มเพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดคุณธรรมจริยธรรม 

หมวดวชิาที ่๓  การพฒันากลยุทธ์การบริหาร        ๕๗ ชัว่โมง 

- การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

- การบริหารทรัพยากรบุคคล 

- การบริหารงบประมาณและการเงิน 

- การประเมินผลการปฏิบติังานและการเล่ือนเงินเดือน 

- การใชร้ะบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

- การสร้างเครือข่ายและพนัธมิตร 



๙ 
 

- การส่ือสารและการบริหารเวลาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- การคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรคใ์นการบริหารงาน 

- การบริหารกระบวนการสร้างนวตักรรมในหน่วยงาน 

- กลยทุธ์การทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จ : ประสบการณ์การบริหารจากภาคเอกชน 

- การจดัทาํตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

- การพฒันาสมรรถนะหลกั 

- การบริหารท่ีมุ่งผลถึงประชาชน/ผูรั้บบริการ 

- เทคนิคการเป็นท่ีปรึกษาและเทคนิคการสอนแนะ 

- การพฒันานกับริหารภาครัฐ : การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความแตกต่าง 

หมวดวชิาที ่๔   การพฒันาภาวะผู้นํา          ๒๔ ชัว่โมง 

- ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

- การแกไ้ขความขดัแยง้และการเจรจาต่อรอง 

- การตดัสินใจและการบริหารความเส่ียง  

- การบริหารทีมงานท่ีมีคุณภาพ 

- จิตวิทยาการบริหารใหไ้ดง้านและไดใ้จ 

- เทคนิคการนาํเสนอ 

- ศิลปะในการเป็นผูน้าํ : ประสบการณ์จากผูน้าํองคก์ร 

- EQ สาํหรับผูบ้ริหาร 

หมวดวชิาที ่๕  การพฒันาคุณภาพชีวติในการบริหารงาน       ๑๒ ชัว่โมง 

- การพฒันาคุณภาพชีวิตใหส้มดุลระหวา่งชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตวั 

- การเสริมสร้างสุนทรียภาพของชีวิต 

นอกจากนี้  จะต้องมีกิจกรรมในการฝึกปฏิบัติการบริหารเชิงกลยุทธ์    การศึกษาดูงานประสบการณ์

ความสําเร็จของหน่วยงานในภาครัฐหรือภาคเอกชน  การจัดทําโครงการศึกษากลุ่ม  และกิจกรรม           

กลุ่มสัมพนัธ์     ๕๕ ชัว่โมง 

 

------------------------------------------ 



 
พระราชบัญญัติ 
มาตรฐานทางจริยธรรม 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินีเ้รียกว่า  “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

ในฝ่ายบริหาร  แต่ไม่หมายความรวมถึง  หน่วยงานธุรการของรัฐสภา  องค์กรอิสระ  ศาล  และ  

องค์กรอัยการ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น 

ในหน่วยงานของรัฐ 

“องค์กรกลางบริหารงานบุคคล”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  คณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา   

และคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น  รวมทั้ง

คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหาร  และคณะกรรมการมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 

 
 

มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม  คือ  หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และ  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส านึกที่ดี  และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

(๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  และมีจิตสาธารณะ 

(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรม 

ของหน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เกี่ยวกับสภาพคุณงาม

ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน  การตัดสินความถูกผิด  การปฏิบัติที่ควรกระท า

หรือไม่ควรกระท า  ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความชั่ว 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๖ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าประมวล

จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ  ให้องค์กรต่อไปนี้
เป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรม 

(๑) คณะรัฐมนตรี  ส าหรับข้าราชการการเมือง 

(๒) สภากลาโหม  ส าหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม 

(๓) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ส าหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๔) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน  ส าหรับผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และ

ผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด  

ให้  ก.ม.จ.  เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย 

ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อก าหนดจรยิธรรมเพ่ือใช้บงัคับกับเจ้าหนา้ที่ของรฐัในหน่วยงานนัน้

เพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้ 

การจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดตามมาตรา  ๑๔  ด้วย 
มาตรา ๗ เพ่ือให้การจัดท าประมวลจริยธรรมในภาครัฐมีมาตรฐานทางจริยธรรมใน 

ระดับเดียวกัน  ในการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลของศาลหรือองค์กรอัยการ  

องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานธุรการของรัฐสภาและองค์กรอิสระ  ให้น ามาตรฐานทาง

จริยธรรมตามมาตรา  ๕  ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ 

ในความรับผิดชอบด้วย 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

 
 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง  เรียกโดยย่อว่า  “ก.ม.จ.”  

ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรหีรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  จ านวนห้าคน  ได้แก่  ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และ 

สภากลาโหม  อย่างละหนึ่งคน  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการ  ก.พ.  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการ  ก.พ.  แต่งตั้งข้าราชการ

ในส านักงาน  ก.พ.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของ  ก.ม.จ.   ก.ม.จ.  อาจมีมติ 

ให้เชิญผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่ท าหน้าที่บริหารงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน  

หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา  หรือผู้ซึ่งมีความรู้

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านจริยธรรมให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยกไ็ด้  

ในกรณีเช่นนั้น  ให้ผู้ที่ได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการส าหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น 

ให้ส านักงาน  ก.พ.  มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ  งานประชุม  งานวิชาการ  การศึกษาหาข้อมูล  

และกิจการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้แก่  ก.ม.จ.  คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่แต่งตั้งโดย  ก.ม.จ.  

รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจอื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความรู้   ความสามารถ  หรือประสบการณ์ 

ด้านการส่งเสริมจริยธรรม  ด้านกฎหมาย  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

หรือด้านอื่นใดอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ  ก.ม.จ.  โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  และ

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาท 
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(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

พรรคการเมือง 

(๗) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  หรือให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานของรัฐ 

(๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะร่ ารวยผิดปกติ 

(๙) ไม่เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือ 

ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน  

ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 

(๑๐) ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(๑๑) ไม่เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่ง

ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง  

เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙ 

(๔) ก.ม.จ.  มีมติให้ออกจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

เท่าที่มีอยู่  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
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มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระหรือในกรณี 

ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว

ยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่  

ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนหรือผู้ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง 

หนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้  ก.ม.จ.  ประกอบด้วยกรรมการ

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  

มาตรา ๑๓ ก.ม.จ.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม

และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

(๒) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน  การด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม  

รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้องค์กรกลางบริหาร 

งานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือผู้บังคับบัญชาน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

อย่างเป็นรูปธรรม 

(๓) ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้ง

เสนอแนะมาตรการในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่

หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

(๔) ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม  โดยอย่างน้อย

ต้องให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม  และให้มี

การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น 

(๕) ตรวจสอบรายงานประจ าปีของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๙  (๓)  และรายงานสรุปผล

การด าเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้  

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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การประเมินผลตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ม.จ.  ก าหนด  โดยอาจจัดให้มี

องค์กรภายนอกเข้าร่วมการประเมินผลด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๔ เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม 

ตามมาตรา  ๖  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม  และเพ่ือประโยชน์ใน

การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามมาตรา  ๑๓  ให้  ก.ม.จ.  มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ  

คู่มือ  หรือแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  และ

หน่วยงานของรัฐ  ใช้เป็นหลักเกณฑ์ส าหรับการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม  รวมทั้ง

การก าหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในการนี้  ให้  ก.ม.จ.  มีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่

องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ปรากฏแก่  ก.ม.จ.  ว่า  การจัดท าประมวลจริยธรรมขององคก์รกลางบริหารงานบคุคล

หรือองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สอดคล้องกับ

มาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดตามวรรคหนึ่ง   

ให้  ก.ม.จ.  แจ้งให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือหน่วยงาน 

ของรัฐแห่งนั้นด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  และให้เป็นหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กร 

ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือหน่วยงานของรัฐที่จะต้องด าเนินการโดยเร็ว 

มาตรา ๑๕ ให้  ก.ม.จ.  จัดให้มีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา  ๕  ทุกห้าปี  

หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป  ก.ม.จ.  จะพิจารณาทบทวนในรอบ

ระยะเวลาที่เร็วกว่านัน้กไ็ด ้ โดยในการด าเนนิการดงักล่าวให้เชิญผู้แทนจากองค์กรกลางบริหารงานบคุคล

และองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาหารือร่วมกันด้วย 

มาตรา ๑๖ การประชุม  ก.ม.จ.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุม  ก.ม.จ.  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน  ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน 

การลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ก.ม.จ.  มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

หรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือด าเนินการตามที่  ก.ม.จ.  มอบหมายได้ 

ให้น าความในมาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้วย

โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการไดร้บั

เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

หมวด  ๓ 
การรกัษาจริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

 
 

มาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐ

ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐ  ในการนี้  

อาจมอบหมายให้ส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  หรือที่ เกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคล  หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้ว   

เป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ 

(๒) ด าเนินกิจกรรมการส่งเสรมิ  สนับสนุน  ให้ความรู้  ฝึกอบรม  และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรฐั

ในหน่วยงานของรัฐ  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้งก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรม

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและ

ภาคเอกชน   

(๓) ทุกสิ้นปีงบประมาณ  ให้จัดท ารายงานประจ าปีตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดเสนอต่อ  

ก.ม.จ.  โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจ าปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กร  

ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี  เพ่ือประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐเสนอต่อ  ก.ม.จ.  

ด้วย 
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มาตรา ๒๐ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทและองค์กรตามมาตรา  ๖   

วรรคสอง  มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม  และการประเมินผลการปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจจัดหลักสูตรการฝึกอบรม  การเผยแพร่ความเข้าใจ  

ตลอดจนการก าหนดมาตรการจูงใจเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ  

มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี  และมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน  

ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริ ยธรรม   

โดยอาจก าหนดมาตรการเพ่ือใช้ในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๒๑ เมื่อ  ก.ม.จ.  ได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม 

ตามมาตรา  ๑๔  แล้ว  ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  จัดท า

ประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่  ก.ม.จ.  ก าหนด 

มาตรา ๒๒ บรรดาประมวลจริยธรรม  กฎ  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการก าหนดประมวลจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

จริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ   :-   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๗๖  วรรคสาม   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพ่ือให้หน่วยงาน  
ของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีมาตรฐานเดียวกัน  สมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยมีหลักเกณฑ์  
การจัดท าประมวลจริยธรรม  กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  รวมทั้งมาตรการและกลไก 
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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