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กองฝึกอบรม
ข้อ 1. คําถาม สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ
แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญั ติระเบี ยบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 มาตรา 72
บัญญัติให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดําเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการ
พลเรือนสามัญ เพื่ อให้ ข้าราชการพลเรือนสามั ญ มีคุ ณ ภาพคุ ณ ธรรมจริยธรรมคุณ ภาพชี วิต มี ขวั ญ และ
กําลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ท่านมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างไร
และหลักการ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด มีอะไรบ้าง จงอธิบาย
คําตอบ หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ
สํานักงาน ก.พ.ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพฯ ไว้ ดังนี้
หลักการ
1. ข้าราชการต้องได้รับการพัฒ นาให้มีความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่จําเป็ น
สําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและมีคุณภาพชีวิตมีความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทํางานรวมทั้งขวัญกําลังใจที่ดีมีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้มีผลสัมฤทธิ์ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเพิ่มผลิตภาพและขีดสมรรถนะของข้าราชการ
2. ข้าราชการต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. ข้าราชการต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อย10วันต่อคนต่อปี
4. งบประมาณเพื่อการพัฒนาข้าราชการควรได้รับการจัดสรรไม่น้อยกว่าร้อยละ3ของงบ
บุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการ
1. การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล
เรือนสามัญให้ดําเนินการโดยจําแนกออกเป็น4กลุ่มหลักดังนี้
1.1 ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร
1.2 ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ
1.3 ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์สําหรับตําแหน่งประเภททั่วไปและประเภท
วิชาการ
1.4 ข้าราชการผู้ปฏิบัติสําหรับตําแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
2. ส่วนราชการต้องมีการประเมินระดับความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะของข้าราชการ
ตามมาตรฐานที่ กํ าหนดตามหนั งสื อสํ านั กงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวั นที่ 29 กั นยายน 2552 เรื่ อง
มาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งข้าราชการ
พลเรือนสามัญหากข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทใดระดับใดยังมีความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ
ไม่ถึงระดับมาตรฐานและในกรณีที่ข้าราชการไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลใน
ระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการจะต้องได้รับการพัฒนาโดยเร็ว
สําหรับข้าราชการที่มีการย้ายการโอนหรือการเลื่อนระดับจะต้องได้รับการพัฒนาด้วย

-23. ส่วนราชการต้องกําหนดแนวทางการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจโดยให้
คํานึงถึงความสอดคล้องกับภารกิจวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการรวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพล
เรือนตามที่ ก.พ. กําหนดตลอดจนความจําเป็นในการพัฒนาของข้าราชการในแต่ละกลุ่มและผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการด้วย
4. ส่วนราชการอาจดําเนินการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจโดยวิธีการใด
วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการตามที่เห็นสมควรเช่นการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศการประชุมสัมมนาการ
ย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนการสอนงานการมอบหมายงานการให้ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเป็นต้นเพื่อให้ข้าราชการนําความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ให้ส่วนราชการนํากรอบสาระของหลักสูตรกลางไปใช้ในการพัฒนาข้าราชการแต่ละกลุ่ม
โดยส่วนราชการอาจเพิ่มหลักสูตรรวมทั้งเนื้อหาวิชาในแต่ละหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาข้าราชการ
ของส่วนราชการได้
6. นอกจากนี้ส่วนราชการอาจให้ข้าราชการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่สํานักงาน ก.พ.
ดําเนินการก็ได้
ที่มาของคําตอบ : หนังสือเวียนของสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว 27 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553
ข้อ 2. คําถาม กระบวนการฝึกอบรมคืออะไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง
คําตอบ กระบวนการฝึกอบรม หมายถึงกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติในอันที่จะทําให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะ หรือความชํานาญ ตลอดจนประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
1. การหาความจําเป็นในการฝึกอบรม หมายถึง การค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือใน
หน่ ว ยงาน ว่า มี ปั ญ หาเรื่องใดบ้ างที่ จ ะสามารถแก้ไขให้ ห มดไปหรืออาจทํ าให้ ทุเลาลงได้ ด้ วยการฝึ กอบรม
โดยรวมไปถึ งการพยายามหาข้ อ มู ล ด้ ว ยว่ า กลุ่ ม บุ ค ลากรเป้ า หมายที่ จ ะต้ อ งเข้ า รั บ การอบรมเป็ น กลุ่ ม ใด
ตําแหน่งงานอะไร มีจํานวนมากน้อยเพียงใด
2. การสร้ างหลั กสู ต รฝึ กอบรม หมายถึ ง การนํ าเอาความจํ า เป็ น ในการฝึ กอบรมซึ่ งมี อ ยู่
ชัดเจนแล้วว่า มีปัญ หาใดบ้ างที่จะสามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายเป็น ใครและพฤติกรรม
การเรียนรู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงเป็นด้านใดนั้นมาวิเคราะห์เพื่อกําหนดเป็นหลักสูตร โดยอาจประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม หมวดวิชาหัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ของแต่ละหัวข้อวิชา เนื้อหาสาระหรือ
แนวการอบรมเทคนิคหรือวิธีการอบรม ระยะเวลา การเรียงลําดับหัวข้อวิชาที่ควรจะเป็น ตลอดจนการกําหนด
ลักษณะของวิทยากรผู้ดําเนินการฝึกอบรม

-33. การกําหนดโครงการฝึกอบรม คือ การวางแผนการดําเนินการฝึกอบรมอย่างเป็นขั้นตอน
ด้วยการเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ดังที่เรียกว่า "โครงการฝึกอบรม"เป็นการระบุรายละเอียด ที่เกี่ยวข้อง
ทั้ งหมด ตั้ งแต่ เหตุ ผ ลความเป็ น มา หรือ ความจํ า เป็ น ในการฝึ ก อบรมหลั กสู ต ร หั ว ข้ อวิ ช าต่ า งๆ วิ ท ยากร
คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการอบรม วันเวลา สถานที่อบรม ประมาณการ ค่าใช้จ่ายตลอดจนรายละเอียดด้าน
การบริหารและธุรการต่างๆ ของการฝึกอบรม
4. การบริห ารโครงการฝึกอบรมสํ าหรับขั้น ตอนนี้ถือเป็ น หัวใจสําคัญ ของการจัดโครงการ
ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมต้ องวางแผนและดําเนิน งานธุรการทั้ งหมดในช่วง ทั้งก่อน
ระหว่างและหลังการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการอบรมจะต้องมีบทบาทหลัก ที่จะช่วยอํานวยความสะดวก
ให้กับวิทยากรในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรม ทั้งในด้านสถานที่โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์
ยานพาหนะ การเงิน ฯลฯ และในขณะเดี ยวกัน ยังต้ องดํ าเนิ นงานในฐานะผู้อํานวยการโครงการทํ าหน้ าที่
ควบคุมให้การฝึกอบรมดําเนินไปตามกําหนดการจัดให้มีกิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรม กลุ่มต่างๆ
ในระหว่างผู้เข้าอบรม อันจะช่วยสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรมให้เอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้สําหรับผู้เข้าอบรม
ได้เป็นอย่างดี
5. การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบโครงการต้องทําการสรุปประเมินผล
การฝึกอบรมและจัดทํารายงานเสนอให้ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาถึงผลของการฝึกอบรม นําเอาผลการประเมิน
โครงการฝึ กอบรมทั้ งหมด มาเป็ น ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ หรื อ ใช้ พิ จ ารณาประกอบในการจั ด ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
เช่นเดียวกันในครั้ง/รุ่นถัดไปในขั้นตอนของการหาความจําเป็นในการฝึกอบรมว่าควรจะต้องมีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือการดําเนินการในการบริหารงานฝึกอบรมอย่างไรบ้าง เพื่อจะทําให้การฝึกอบรมเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพิ่มขึ้น
ที่มาของคําตอบ : คู่มือกระบวนการบริหารโครงการฝึกอบรม กองฝึกอบรม
ข้อ 3 คําถาม ขั้นตอนการบริหารโครงการฝึกอบรมมีอะไรบ้าง
คําตอบ ขั้นตอนการบริหารโครงการฝึกอบรมประกอบด้วย ขั้นตอนที่สําคัญๆ จํานวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การดําเนิ นการในช่วงเวลาก่อนการฝึกอบรมเมื่อได้รับมอบหมายให้ดําเนิน
โครงการฝึกอบรมแล้วผู้บริหารโครงการฝึกอบรมจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้
1.1 ประชุ มที มงานเพื่ อวางแผนดํ า เนิ น การ โดยการศึ กษารายละเอีย ดของหลั กสูต รว่ า
หลักสูตรมีวัตถุประสงค์อย่างไร ขอบเขตของหลักสูตรมีเพียงใด มีหมวดวิชาอะไร หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไว้หรือไม่ กําหนดระยะเวลาของการฝึกอบรม ผลที่คาดว่าจะได้รับต้องการให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือทักษะด้านใด มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรอะไรที่ต้องดําเนินการ งบประมาณจากส่วนใด
จํานวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายมีหรือไม่ จํานวนเท่าใด เป็นต้น
1.2 คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม เมื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรแล้ว ให้แจ้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบตามหลักสูตรและมีความประสงค์จะเข้ารับการ
ฝึกอบรมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม

-41.3 กําหนดสถานที่ ประสานงาน และตรวจสอบ กําหนดสถานที่ให้แน่นอนว่าจะใช้สถานที่ใด
เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมจึงจะเหมาะสม สถานที่พักสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ และวิทยากร (ถ้ามี)
สถานที่รับประทานอาหาร อาหารว่าง สถานที่ลงทะเบียน
1.4 จัดทําประมาณการค่าใช้จ่าย จัดทําประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติ
สําหรับใช้ดําเนินโครงการฝึกอบรมโดยในประมาณค่าใช้จ่ายจะต้องระบุรายละเอียด ดังนี้
- ค่าที่พัก
- ค่าสถานที่จัดฝึกอบรม (ถ้ามี)
- ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ (ค่าทางด่วน)
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าน้ําดื่ม
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ กระดาษ ดินสอ ปากกา
- ค่าล้างรูป
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดอกไม้ธูป เทียน รองรับแขกผู้มีเกียรติ ฯลฯ
1.5 คัดเลือกและประสานงานวิทยากรก่อนการฝึกอบรม พิจารณาหรือกําหนดผู้ที่จะมา
เป็นวิทยากรในแต่ละหัวข้อวิชาว่า ท่านใดเหมาะสมกับวิชาใด และประสานงานกับวิทยากรตามที่กําหนดไว้
ในแต่ละหัวข้อวิชา
1.6 ขออนุ มัติ โครงการฝึ ก อบรม เมื่ อมี ข้อมู ล ครบถ้ว นแล้ วก็ จะต้ องจัด ทํ าเรื่องขออนุ มัติ
โครงการฝึ กอบรมต่ อ ผู้ บ ริห ารที่ มีอํ านาจอนุ มั ติ (อธิบ ดี ) โดยในการเสนอขออนุ มัติโครงการจะต้ องจั ด ทํ า
โครงการฝึกอบรม หนังสือเชิญวิทยากร หนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) คําแนะนํา กําหนดการฝึกอบรม
และคําสั่งต่างๆ
1.7 การประสานงานอย่างเป็นทางการ เมื่อได้รับอนุมัติโครงการแล้วจะต้องส่งหนังสือแจ้ง
หน่ วยงานที่ ส่ งคนเข้ ารับ การฝึ กอบรมทราบ เพื่ อแจ้งให้ ผู้ ที่ได้ รับ การคัดเลือกเข้ารับการฝึ กอบรม เตรียมตั ว
มอบหมายงาน และเดินทางมารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด แจ้งคําสั่งให้
ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจําโครงการทราบเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่ง ส่งหนังสือเชิญวิทยากร
อย่างเป็นทางการแจ้งหนังสือที่ผู้บริหารอนุมัติให้ใช้รถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ให้กองพัสดุทราบเพื่อจัด
รถยนต์ พ ร้อมพนั กงานขั บ รถยนต์ ป ระจํ าโครงการตามกํ าหนด ติ ด ต่ อยื น ยั น หรื อทํ าหนั งสื อ ขอใช้ ส ถานที่
ฝึ กอบรม สถานที่ พั ก สถานที่ ดู งาน อย่ า งเป็ น ทางการ จั ดทํ าสั ญญายื มเงินทดรองจ่ าย โดยเมื่ อได้ รับอนุ มั ติ
โครงการแล้วจะต้องจัดทําสัญญายืมเงินทดรองจ่าย เพื่อนํามาใช้จ่ายในช่วงการบริหารโครงการตามจํานวนที่ได้
ทําการประมาณการและขออนุมัติไว้

-5ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการในช่วงเวลาระหว่างการฝึกอบรม
ขั้นตอนสําคัญที่ต้องดําเนินการมีดังนี้
2.1 จัดเตรียมความพร้อมสําหรับพิธีเปิด ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องฝึกอบรม โต๊ะ
เก้าอี้ ชุดรับแขก โต๊ะหมู่บูชา และเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ แท่นพูด (Podium) ไมโครโฟนสําหรับประธาน
และผู้กล่าวรายงาน ให้พร้อมใช้งาน เมื่อเสร็จสิ้นพิธีเปิดการฝึกอบรม ก็จะเข้าสู่การฝึกอบรมตามหลักสูตร หรือ
โครงการฝึกอบรม โดยพิธีกร หรือเจ้าหน้าที่ประจําโครงการจะเรียนเชิญวิทยากร และแนะนําประวัติวิทยากร
2.2 ดําเนินโครงการฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรมในวันอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกันกับวันแรก
มีการแนะนําวิทยากร จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร กล่าวขอบคุณวิทยากรเมื่อบรรยายจบ
2.3 ทดสอบและรวบรวมผลการทดสอบ Pre-test Post-test เพื่ อ เป็ น การทดสอบ
ความรู้ผู้ เข้ ารับ การฝึกอบรม และเป็ น การเปรีย บเที ย บความรู้ของผู้ เข้ ารับ การฝึ กอบรมก่ อนการฝึ กอบรม
กั บ หลั งการฝึ ก อบรมว่ าเป็ น อย่ า งไร ซึ่ งก็ เป็ น ไปตามที่ ห ลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมกํ า หนดทั้ งยั งเป็ น สอดคล้ อ ง
กับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
2.4 กรณี มี ก ารแจกวุ ฒิ บั ต ร ต้ องตรวจสอบรายชื่ อผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมถู กต้ อ งแล้ ว จึ ง
ดําเนิ น การจัดเตรียมวุฒิ บั ต ร โดยจัด พิ มพ์ รายชื่อเรียงลําดับ ตามตัวอักษรลงในวุฒิ บั ตร เพื่ อเสนอผู้บ ริห าร
(อธิบดี) ลงนาม สําหรับแจกให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในวันสุดท้ายหรือวันพิธีปิดการฝึกอบรม (ถ้ามี)
ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการในช่วงเวลาหลังการฝึกอบรม
3.1 กิจกรรมพิ ธีปิดการฝึกอบรม ในวัน สุดท้ายของการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
กรอกแบบประเมินผลโครงการและอาจจ่ายค่าพาหนะเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงในวันนั้น หรือตามความพร้อมก็ได้
3.2 ทําหนั งสื อขอบคุ ณ และสรุปค่ าใช้ จ่าย เมื่อโครงการฝึ กอบรมสิ้ นสุ ดลงจะต้องจัด ทํ า
หนังสือขอบคุณวิทยากร และหน่วยงานที่มีส่วนช่วยเหลือให้การฝึกอบรมสําเร็จลุล่วงด้วยดี
3.3 ประเมิ น ผลโครงการ เมื่ อโครงการฝึ กอบรมสิ้ น สุ ด ลงฝ่ ายบริห ารโครงการฝึ กอบรม
จะต้องรวบรวมแบบประเมินผลโครงการ ผลการทดสอบ Pre-test และ Post-test ส่งฝ่ายประเมินผลโครงการ
เพื่อทําการวิเคราะห์ แปลผล และสรุปประมวลผลโครงการฝึกอบรมว่า มีข้อดี ข้อด้อย ข้อที่ควรปรับปรุงและ
ข้อเสนอแนะอย่างไร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจหรือไม่ เสร็จแล้วส่งฝ่ายบริหารโครงการเพื่อทําการ
สรุปผลโครงการเสนอผู้บริหาร (อธิบดี) ทราบและพิจารณา หากมีข้อเสนอแนะก็ส่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป
3.4 การติ ด ตามผลการบริ ห ารโครงการ การติ ด ตามผลกระบวนการบริ ห ารโครงการ
ฝึกอบรม จะมีการติดตามใน 2 ลักษณะ ดังนี้
(1) ติดตามโดยผู้บังคับบัญชา (ผู้อํานวยการกองฝึกอบรม) โดยการมอบหมายให้ฝ่าย
บริหารโครงการ หรือฝ่ายอื่นที่เหมาะสมรับผิดชอบการบริหารโครงการแล้ว ให้ฝ่ายวางแผนกําหนดแผนงาน
ช่วงเวลาในการดําเนินโครงการของแต่ละโครงการเพื่อใช้เป็นกรอบเวลาในการดําเนินการและติดตามผลการดําเนิน
โครงการ
(2) ติดตามโดยฝ่ายติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม จะทําการประเมินผลโครงการ
เมื่อโครงการฝึกอบรมสิ้นสุดลงและรายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมทุกโครงการเสนอต่อผู้อํานวยการ
กองฝึกอบรม และเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง (อธิบดี) ทุกโครงการเช่นเดียวกัน

-63.5 สรุปผลโครงการ กระบวนการสรุปผลโครงการจะต้นเมื่อโครงการฝึกอบรมสิ้นสุดลง
โดยฝ่ า ยบริ ห ารโครงการจะทํ า การสรุ ป ยอดค่ าใช้ จ่ า ยเพื่ อ หั ก ล้ า งเงิ น ยื ม จากนั้ น ทํ า การรวบรวมข้ อ มู ล
ซึ่งประกอบด้วย ผลการประเมินโครงการ ยอดค่าใช้จ่าย ผลการทดสอบ และภาพรวมของการบริหารโครงการ
ฝึกอบรมทั้งหมดเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง (อธิบดี) ทราบและหรือพิจารณาตามประเด็นที่เสนอ
ที่มาของคําตอบ : คู่มือกระบวนการบริหารโครงการฝึกอบรม กองฝึกอบรม
ข้อ 4. คําถาม กรมที่ดินได้มีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรนอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมในห้องเรียน
ในหลายวิ ธี ก าร เช่ น การสอนแนะงาน (Coaching) ท่ า นทราบหรื อ ไม่ ว่ า วิ ธี ก ารพั ฒ นาดั งกล่ า วนั้ น
คืออะไรและขั้นตอนอย่างไรจงอธิบาย
คําตอบ 1. การสอนแนะงาน (Coaching)
หมายถึงวิธีการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ขั้นตอน แบ่งออกเป็น
(1) การเตรียมการสอนงาน คือ
(1.1) เตรียมผู้บังคับบัญชาให้พร้อมที่จะสอน ได้แก่ หาความจําเป็นในการสอน
กําหนดวัตถุประสงค์ และวางแผนการสอน
(1.2) เตรียมผู้ใต้บังคับบัญชาให้พร้อมที่รับการสอน ได้แก่ ทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
มีความสบายใจ สํารวจความรู้เดิม และกระตุ้นให้เกิดความสนใจ
(2) ขั้นการสอนงานที่จะปฏิบัติ ได้แก่ การแบ่งเนื้อหาการสอน การอธิบาย แสดงหรือ
สาธิตให้ผู้บังคับบัญชาเรียนรู้ที่ละขั้นตอน การเน้นประเด็นสําคัญและกําหนดมาตรฐานงาน
(3) การทดลองปฏิบัติได้แก่
- ให้ทดลองปฏิบัติ โดยเริ่มต้นจากงานที่ง่ายก่อนแล้วค่อยให้ทํางานที่ยากขึ้น
- ให้ ทบทวนเหตุผ ลและขั้น ตอนการทํ างาน เพื่อตรวจสอบดู ว่าผู้ใต้ บังคับบั ญ ชา
เข้าใจและเรียนรู้วิธีการทํางานมากน้อยเพียงใด
- ช่ ว ยแก้ ไขข้ อ บกพร่ อ ง เพื่ อ แก้ ไขข้ อ ผิ ด พลาด โดยต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง วิ ธี ก าร เช่ น
หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ และการตําหนิต่อหน้าผู้อื่น
- กระตุ้ น และให้ กําลั งใจแก่ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาเพื่ อให้ เกิ ด ความเชื่ อมมั่ น ในตนเอง
ในการเรียนรู้งานต่อไป
- สอนต่อไปเรื่อยๆ จนแน่ใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง

-7(4) การติดตามผล ได้แก่
- มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อจะได้เรียนรู้วิธีการทํางานนั้นๆ ด้วยตนเอง
- เปิดโอกาสให้ซักถาม ในประเด็นหรือวิธีที่ไม่เข้าใจหรือประสบปัญหาในขณะทํางาน
- ตรวจสอบผลการปฏิบั ติงาน โดยเริ่มในช่วงแรกและค่อยๆ ลดลง เมื่อแน่ใจว่า
ผู้ใต้บังคับปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับการสอน
- แจ้งให้ทราบผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี และส่วนที่
ต้องปรับปรุง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และแก้ไขข้อบกพร้องเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการสอนงาน/สอนแนะงาน ของกองฝึกอบรม
ข้อ 5. คําถาม ลักษณะของการพัฒนาในเรื่องการสอนงาน/สอนแนะ Coaching แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
คําตอบ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1. พัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะพื้นฐาน
2. พัฒนาเพื่อตอบยุทธศาสตร์ขององค์กร
3. พัฒนาเพื่อรองรับงานพิเศษ นโยบายใหม่ๆ หรือมีเหตุฉุกเฉินจําเป็น
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการสอนงาน/สอนแนะงาน ของกองฝึกอบรม
ข้อ 6. คําถาม เครื่องมือที่ใช้ในการสอนงาน/สอนแนะ Coaching มีอะไรบ้าง
คําตอบ เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ ได้แก่
พัฒนาความรู้
- อ่านบทความ
- ฟังบรรยาย
- อภิปราย ถาม - ตอบ
- ทําแบบทดสอบ
- จัดกลุ่มเรียนรู้
- ดูงาน

พัฒนาทักษะ
- กรณีศึกษา
- การสาธิต/ฝึกปฏิบัติ
- สถานการณ์จําลอง
- บทบาทสมมติ/เกม
- การสอน

พัฒนาทัศนคติ
- การอภิปราย (Debate)
- การเล่นเกมที่ถูกออกแบบไว้เฉพาะ
- การทดลองทํา
- เทคนิควิเคราะห์ตนเอง

ที่มาของคําตอบ: คู่มือการสอนงาน/สอนแนะงาน ของกองฝึกอบรม
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ข้อ 7. คําถาม เป้าหมายสําคัญที่ต้องดําเนินการสอนงาน/สอนแนะ Coaching คืออะไร
คําตอบ เพื่อพัฒนาบุคลากรไปสู่การเป็นคนเก่ง และคนดี หมายถึง
1. ทํางานได้
2. ทํางานดี
4. สอนลูกน้องได้
5. ทํางานแทนผู้บังคับบัญชาได้

3. ทํางานเก่ง

ที่มาของคําตอบ: คู่มือการสอนงาน/สอนแนะงาน ของกองฝึกอบรม
ข้อ 8. คําถาม ทําไมบุคลากรต้องได้รับการพัฒนาที่แตกต่างกัน
คําตอบ เพราะความแตกต่าง ดังนี้
1. มิติประเภทระดับ
1.1 ลักษณะงานที่ต่างกัน ประเภท ทั่วไป วิชาการ
1.2 ระดับงานที่ต่างกัน อํานวยการ บริหาร
2. มิติประเภทประสบการณ์
2.1 ใหม่ในงาน ปฐมนิเทศ เริ่มสร้างความรู้ใหม่
2.2 มีประสบการณ์ พัฒนาต่อยอดทักษะและความรู้
2.3 เชี่ยวชาญ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการสอนงาน/สอนแนะงาน ของกองฝึกอบรม
ข้อ 9. คําถาม ข้อดีของการสอนงาน/สอนแนะ Coaching คืออะไร
คําตอบ 1. ช่วยให้เรียนงานได้เร็ว
2. สร้างนิสัยที่ดีในการทํางาน
3. กระชับความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับผู้ใต้บังคับบัญชา
4. เสริมสร้างขวัญในการทํางานให้มีมากยิ่งขึ้น
5. ถ้าเป็นงานที่ต้องอาศัยความชํานาญจะได้ประโยชน์เพราะได้มีการฝึกปฏิบัติ
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการสอนงาน/สอนแนะงาน ของกองฝึกอบรม
ข้อ 10. คําถาม ข้อจํากัดของการสอนงาน/สอนแนะ Coaching คืออะไร
คําตอบ 1. จะประสบผลสําเร็จมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สอนและเทคนิควิธีการสอน
เป็นสําคัญ
2. การสอนงานต้องใช้เวลาจึงเป็นการยากที่ผู้บังคับบัญชาจะสละเวลาของตนเป็นเวลานานๆ
ให้กับการสอนงานและติดตามผลการสอน
3. ในบางกรณีผู้เรียน อาจกลายเป็นผู้ที่แอบลอกเลียนแบบพฤติกรรมของผู้สอนได้
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการสอนงาน/สอนแนะงาน ของกองฝึกอบรม

-9ข้อ 11. คําถาม ข้อควรคํานึงในการสอนงาน/สอนแนะ Coaching คืออะไร
คําตอบ 1. ควรมีความรอบรู้และเข้าใจสิ่งที่จะสอนอย่างชัดแจ้งและมีประสบการณ์ ในสิ่งที่จะสอน
อย่างเพียงพอ
2. ควรมีทัศนคติที่ดี กระตือรือร้นที่จะสอน เพราะการสอนงานต้องใช้ความอดทนและความ
พยายามเป็นอย่างมาก
3. ควรพร้อมที่จะรับฟังคําติ - ชมจากผู้เข้ารับการสอนงาน
4. ควรคํานึงถึงทฤษฏีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ในการสอนงาน
5. ควรให้ผู้รับการสอนงานลงมือทําด้วยตนเอง และอย่าควบคุมมากจนเกินไป
6. ควรให้คําแนะนํา และเตือนผู้รับการสอนงานก่อนจะลงมือปฏิบัติในสาระสําคัญของงาน
และชี้ให้เห็นว่าหากให้ทดลองปฏิบัติบางครั้งอันตรายที่เกิดจากความผิดพลาดอาจมีผลร้ายแรง
7. ควรสังเกตข้อบกพร่องของผู้รับการสอนงานไว้ และพิจารณาให้คําแนะนําและข้อแก้ไข
ที่จะช่วยอํานวยประโยชน์ที่สุด
8. ควรช่ว ยเหลื อเฉพาะที่ จํ าเป็ น เน้ น ให้ ผู้รั บ การสอนงานทราบถึ งหน้ าที่ ความรับ ผิด ชอบ
ในงานที่ปฏิบัติอยู่
9. ควรกําหนดช่วงเวลาการสอนงาน และการประเมินผล
10. ไม่ควรจี้จุดผิดพลาดของผู้รับการสอนงาน แต่ควรหาวิธีให้ผู้เข้ารับการสอนงานได้ไตร่ตรอง
ด้วยตนเองว่าสิ่งที่ผิดพลาดนั้นเกิดจากอะไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไร
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการสอนงาน/สอนแนะงาน ของกองฝึกอบรม
ข้อ 12. คําถาม แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึงอะไร
คําตอบ แผนพัฒนารายบุคล หมายถึง แผนพัฒนาความสามารถในการทํางานของบุคลากรภายใต้
ความคาดหวังขององค์กรจากจุดที่เป็นอยู่ไปสู่จุดที่ต้องการโดยพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะที่พึงประสงค์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเน้นการสร้างจุดแข็ง
และกําจัดจุดอ่อนของบุคคล ซึ่งจะต้องเป็นความร่วมมือระหว่างหัวหน้ากับผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะต้องดําเนินการ
ร่วมกันอย่างใกล้ชิดด้วยสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
การพั ฒ นา หมายถึง การพั ฒ นางานและการพัฒ นาผู้ปฏิ บัติงาน ซึ่งผู้บังคับบัญ ชาจะต้องพิจารณา
ข้อมูลทั้งสองส่วนร่วมกันเพื่อนําไปใช้เป็นหลักในการกําหนดแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพการทํางาน
และตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายองค์กรเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งในการพัฒนาสามารถ
เลือกใช้วิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละบุคคลและหน่วยงานได้
ที่มาของคําตอบ คู่มือการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลกรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)
ข้อ 13. คําถาม การประเมิ น สมรรถนะหลั ก ข้ า ราชการพลเรื อนสามั ญ ตามที่ สํ า นั ก งาน ก.พ. กํ า หนด
มีจํานวนกี่สมรรถนะ อะไรบ้าง
คําตอบ มีจํานวน ๕ สมรรถนะ ได้แก่
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

- 10 ๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๕. การทํางานเป็นทีม
- สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และคุณลักษะอื่น ๆ ที่ทําให้บุคลากรสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์กร
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี
หรือให้ เกิ น มาตรฐานที่ มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้ อาจเป็ น ผลการปฏิ บั ติ งานที่ ผ่ านมาของตนเอง หรือเกณฑ์ วั ด
ผลสั มฤทธิ์ที่ส่ วนราชการกํ าหนดขึ้ น อี กทั้ งยังหมายรวมถึงการสร้า งสรรค์ พัฒ นาผลงานหรื อกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทําได้มาก่อน
- บริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการ
ต่อประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
- การสั่ ง สมความเชี่ ย วชาญในงานอาชี พ (Expertise) หมายถึ ง ความสนใจใฝ่ รู้ สั่ ง สมความรู้
ความสามารถของตนในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร าชการด้ ว ยการศึ กษา ค้ น คว้า และพั ฒ นาตนเองอย่ างต่ อเนื่ อ ง
จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
- การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) หมายถึง การดํารงตนและประพฤติ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชารเพื่ อ
รักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ
- การทํางานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง ความตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม
หน่ ว ยงาน หรื อ ส่ ว นราชการ โดยผู้ ป ฏิ บั ติ มี ฐ านเป็ น สมาชิ ก ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งมี ฐ านะหั ว หน้ า ที ม รวมทั้ ง
ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
นอกจากนี้ สมรรถนะที่ใช้ในการประเมินยังประกอบด้วย สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
แต่ละสายงานอีกไม่น้อยกว่า ๓ สมรรถนะ และสมรรถนะทางการบริหารสําหรับข้าราชการประเภทอํานวยการ
และบริหาร (ในขณะนี้ยังประเมินเฉพาะสมรรถนะหลัก)
ที่มาของคําตอบ คู่มือการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลกรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)
ข้อ 14. คําถาม การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Appraisal) หมายถึงอะไร มีองค์ประกอบหลัก
อะไรบ้าง
คําตอบ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง การประเมินความสําเร็จของงาน อันเป็นผล
มาจากการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมินด้วยวิธีการที่องค์กรกําหนด โดยเปรียบเทียบ
ผลงานกันเป้าหมายที่ กําหนดไว้ในแผนการปฏิบัติ ราชการตามเกณฑ์ มาตรฐานผลงานที่ผู้บั งคับ บัญ ชาและ
ผู้ปฏิบัติงานกําหนดร่วมกันไว้ตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของกรมที่ ดิ น จะมาจากการพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบหลั ก ของ
การประเมิน ๒ ส่วน ได้แก่
(๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๒) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ

- 11 สําหรับ การให้คะแนนการประเมิน ผลการปฏิ บัติ ราชการ กรมที่ดิ นได้จัด กลุ่มระดั บ คะแนนเป็ น ๕
ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ซึ่งคะแนนของกลุ่มต้องปรับปรุง คือ ผู้ที่ได้คะแนนต่ํากว่า
ร้อยละ ๖๐ คะแนนที่ได้มาจากผลรวมของคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน กับคะแนนการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ทั้ง ๒ ส่วนนี้ จะนําไปใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน และเป็ น ข้ อ มู ล ในการปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ บั งคั บ บั ญ ชากั บ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ ซึ่งต้องนําไปลงในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนที่ ๔
และนําไปจัดทําแผนพัฒนาตัวผู้ปฏิบัติงานแต่ละราย
ที่มาของคําตอบ คู่มือการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลกรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)
ข้อ 15. คําถาม ขอบเขตของการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
คืออะไร
คําตอบ คลอบคุลมตั้งแต่ข้าราชการประเภทอํานวยการ (ระดับต้น ระดับสูง) ประเภทวิชาการ (ระดับ
ปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ) ประเภททั่วไป
(ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ)
ในแต่ละปีงบประมาณจะจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลให้สอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะ
ตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จํานวน 2 รอบ ดังนี้
- รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม
- รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 กันยายน
ข้อ 16. คําถาม ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) คือ
อะไร
คําตอบ 1) การประเมิ นตนเองบุ คลากรต้องสํ ารวจสมรรถนะ (ความรู้ ความสามารถ และทักษะ)
ของตน เพื่ อค้ น หาจุ ด อ่ อ นและจุ ด แข็ งของตนที่ จํ า เป็ น ต้ อ งพั ฒ นาโดยยึ ด สมรรถนะหลั ก 5 ด้ า น ซึ่ งต้ อ ง
สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติอยู่ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จําเป็นใน
การปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาเพื่อใช้เป็น ข้อมูลประกอบการกําหนดสมรรถนะที่ต้องพัฒ นา นอกจากนี้
ตัว บุค ลากรควรกําหนดเป้ าหมายในการทํ างานของตนทั้งระยะสั้น (๑ - ๓ ปี ) และระยะยาว (๓ ปีขึ้น ไป)
ตลอดจนวิ ธี ก ารที่ ต นจะไปสู่ เป้ าหมายที่ กํ า หนด เช่ น การมอบหมายงาน การเป็ น พี่ เลี้ ย ง การสอนงาน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น
2) นําผลการประเมินปรึกษาผู้บังคับบัญชา เมื่อทําการประเมินตนเองแล้ว บุคลากรต้องนํา
ผลการประเมินมาพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง เพื่อปรึกษาหารือและหาความจําเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ
ของตนร่วมกัน ซึ่งจะต้องกําหนดประเด็นที่ควรพัฒนาตนเองและควรกําหนดเป้าหมายในการทํางาน หน้าที่ความ
รับผิดชอบในปัจจุบัน จุดแข็งและจุดอ่อนของตน ระยะเวลาในการพัฒนา งบประมาณที่ต้องใช้(ถ้ามี) และโอกาส
การเรียนรู้ที่หลากหลาย
๓) การสรุ ป ผลและการนํ าไปปฏิ บั ติ เป็ น การสรุ ป ข้ อ มู ล ที่ บุ ค ลากรได้ ป รึ ก ษาหารื อกั บ
ผู้บังคับบัญชาซึ่ง จะมีการทบทวนหรือ ปรับ เปลี่ย นข้อมูล ให้มีความสมบูร ณ์ส ามารถกํา หนดวิธีการพัฒ นา

- 12 สมรรถนะของตนเองที ่ต่ํ า กว่า ความคาดหวัง แล้ว จัด ทํ า เป็น แผนพัฒ นาตนเองขึ ้น บุ ค ลากรและ
ผู้บั งคั บ บั ญ ชาต้ องลงนามร่วมกัน ในแผนพั ฒ นารายบุ คคลเพื่ อใช้ เป็ น ข้ อตกลงร่ว มกั น โดยให้ บุ คลากรเก็ บ
ต้นฉบับของแผนไว้และส่งสําเนาให้ผู้บังคับบัญชา จากนั้นบุคลากรต้องดําเนินการตามแผนพัฒนาที่กําหนดและ
ปรึกษาหารือหรือรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบเป็นระยะๆ
๔) การติดตามและทบทวน หลั งจากที่ บุคลากรได้นํ าแผนไปปฏิ บัติ ระยะหนึ่งแล้วควรมีการ
ทบทวนแผนพั ฒ นาตนเองที่ กํ าหนดขึ้ น โดยบุ คลากรต้ องพู ดคุ ยกั บผู้ บั งคั บบั ญ ชาเป็ นระยะๆ อย่ างน้ อยทุ ก
๖ เดือน เพื่อเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปสู่การปรับแผนพัฒนา
ตนเอง แล้วดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาจุดแข็งของตนให้ดียิ่งขึ้น
ในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลถือว่าผู้บังคับบัญชามีบทบาทสําคัญมาก เพราะต้องร่วม
พิ จารณาการประเมิ นตนเองของผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชาเพื่ อให้ ทราบจุ ดอ่ อนจุ ดแข็ งหรือสิ่ งที่ ต้ องพั ฒนา และต้ องให้
คําปรึกษาหารือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อร่วมกําหนดประเด็นที่ควรพัฒนา อีกทั้งต้องให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการ
ที่ใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละบุคคลและหน่วยงานให้มากที่สุด
ตลอดจนต้องติดตามทบทวนแผนพัฒนารายบุคคลร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบความสามารถและ
ผลสัม ฤทธิ์ข องงานเป็น ระยะๆ จะเห็น ได้ว่า ในการจัด ทํา แผนพัฒ นารายบุค คลจะเน้น การสื่อ สารแบบ
สองทางระหว่า งผู้บังคับบัญ ชากับ ผู้ใต้บังคับ บัญ ชา ซึ่งจะต้องดําเนิน การร่วมกัน อย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง
การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลจึงจะดําเนินไปได้ด้วยดีและส่งผลให้การดําเนินงานของกรมที่ดินประสบผลสําเร็จ
ตามที่กําหนดไว้
ที่มาของคําตอบ คู่มือการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลกรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)
ข้อ 17. คําถาม การฝึกอบรมประเภท ก หมายความว่าอย่างไร
คําตอบ การฝึกอบรมประเภท ก หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็น
บุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการตําแหน่งทั่วไประดับทักษะพิเศษ ข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ ย วชาญ และระดับ ทรงคุ ณ วุฒิ ข้ าราชการตํ าแหน่ งประเภทอํ านวยการสู ง ข้าราชการตํ าแหน่ งประเภท
บริหารระดับต้นและระดับสูงหรือตําแหน่งเทียบเท่า
ที่มาของคําตอบ: ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่าด้ วยค่ าใช้จ่ ายในการฝึ กอบรม การจัด งานและการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 3
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คําตอบ การฝึกอบรมประเภท ข หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็น
บุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส
ข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ ข้าราชการ
ตําแหน่งประเภทอํานวยการต้น หรือตําแหน่งเทียบเท่า
ที่มาของคําตอบ: ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่าด้ วยค่ าใช้จ่ ายในการฝึ กอบรม การจัด งานและการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 3
ข้อ 19. คําถาม บุคคลที่จะเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้แก่บุคคลใดบ้าง
คําตอบ บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ได้แก่
1. ประธานในพิธีเปิดหรือปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม
2. เจ้าหน้าที่
3. วิทยากร
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5. ผู้สังเกตการณ์
ที่มาของคําตอบ: ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรม การจั ด งานและ
การประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 10
ข้อ 20. คําถาม หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร ตามระเบียบฯ กําหนดไว้อย่างไรบ้าง
คําตอบ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร ตามระเบียบฯ กําหนดไว้ ดังนี้
1. ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน 1 คน
2. ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ ให้จ่ายค่าสมนาคุณ
วิทยากรได้ไม่เกิน 5 คน โดยรวมถึงผู้ดําเนินการอภิปรายหรือสัมมนาที่ทําหน้าที่เช่นเดียวกับวิทยากรด้วย
3. ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือสัมมนา
หรือแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม ซึ่งได้กําหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม และจําเป็นต้องมีวิทยากร
ประจํากลุ่ม ให้จ่ายค่าสมนาคุณได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน
4. ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ตามข้อ 1,2 และ 3 ให้เฉลี่ย
จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินภายในจํานวนที่จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์

- 14 5. การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝึกอบรม โดยไม่ต้องหัก
เวลาที่พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม แต่ละชั่วโมงการฝึกอบรมต้องมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่า ห้าสิบ
นาที กรณีกําหนดเวลาการฝึกอบรมไม่ถึงห้าสิบนาที แต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้านาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้
กึ่งหนึ่ง
ที่มาของคําตอบ: ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่าด้ วยค่ าใช้จ่ ายในการฝึ กอบรม การจัด งานและการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 14
ข้อ 21. คําถาม อัตราค่าสมนาคุณวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ตามระเบียบกําหนดไว้อย่างไร
คําตอบ ตามระเบียบกําหนดไว้ว่า วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐไม่ว่าจะสังกัดส่วนราชการที่จัดการ
ฝึกอบรมหรือไม่ก็ตาม ให้ได้รับค่าสมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท
ส่วนการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณ ไม่เกินชั่วโมงละ
600 บาท
ที่มาของคําตอบ: ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 14 (2) (ก)
ข้อ 22. คําถาม อัตราค่าสมนาคุณวิทยากรที่ไม่ใช่เป็นบุคลากรของรัฐ ตามระเบียบกําหนดไว้อย่างไร
คําตอบ ตามระเบียบกําหนดไว้ว่า วิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐให้ได้รับค่าสมนาคุณสําหรับการ
ฝึ กอบรมข้ า ราชการประเภท ก ไม่ เกิ น ชั่ ว โมงละ 1,600 บาท ส่ ว นการฝึ กอบรมข้ า ราชการประเภท ข
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท
ที่มาของคําตอบ: ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 14 (2) (ข)
ข้อ 23. คําถาม กรณีที่ต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ ตามระเบียบได้กําหนดให้จ่ายค่าสมนาคุณ
อย่างไร
คําตอบ ตามระเบียบกําหนดว่า กรณีที่จําเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
เป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนด จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณ
สูงกว่าอัตราที่กําหนดก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
ดังนั้น ในการจ่ายค่ าสมนาคุณ วิทยากรในกรณี ที่ต้องใช้ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์พิเศษ จะจ่ายสูงกว่าอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้า
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ

- 15 ที่มาของคําตอบ: ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 14 (2) (ค)
ข้อ 24. คําถาม การจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคคลต่างๆ ตามระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์
ไว้อย่างไร
คําตอบ การจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามระเบียบกําหนดไว้ว่า ในโครงการหรือหลักสูตร
การฝึกอบรมที่มีการจัดที่พักหรือออกค่าเช่าที่พักให้แก่บุคคล ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกค่าเช่าที่พัก
ได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กําหนดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.การจัดที่พักให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการ
ฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้พักรวมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยให้พักห้องคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือ
มีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ อาจจัดให้พักห้องคนเดียวได้
2. การจัดที่พักให้ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น ตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหน่งประเภททั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยให้พักห้องคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่
ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ อาจจัดให้พักห้องคนเดียวได้ ส่วนผู้สังเกตการณ์หรือ
เจ้าหน้าที่ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ระดับสูง หรือตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ จะจัดให้
พักห้องพักคนเดียวก็ได้
3. การจัดที่พักให้แก่ประธานพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม
หรือวิทยากร ให้พักห้องพักคนเดียวหรือพักห้องคู่ก็ได้ และเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง
ที่มาของคําตอบ: ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 16
ข้อ 25. คําถามความหมายของเทคนิคการฝึกอบรม หมายถึงอะไร
คําตอบ เทคนิคการฝึกอบรม หมายถึง วิธีการสอนหรือเครื่องมือ หรือกิจกรรมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
และสื่อความหมายระหว่างผู้ที่เป็นวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม หรือระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันหรือ
ระหว่างบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมในกระบวนการฝึกเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุ คคลด้ านความรู้ ทั กษะ และทั ศนคติ ของผู้เข้ ารับ การอบรมในระดั บ ที่ ต้องการ เพื่ อนํ าความรู้ทักษะและ
ทัศนคติไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖

- 16 ข้อ 26. คําถามเทคนิคการฝึกอบรม แบ่งออกได้เป็นประเภทอะไรบ้าง
คําตอบ เทคนิคการฝึกอบรมแบ่งเป็น ๒๖ ประเภท ดังนี้
๑. การบรรยายหรือการสอน
๒. การระดมสมอง
๓. การสัมมนา
๔. การประชุมระดับผู้นําหัวหน้า
๕. การประชุม
๖. การประชุมเพื่อการบริหาร
๗. การประชุมผู้มีประสบการณ์
๘. การประชุมทางวิชาการ
๙. การประชุมแบบฟอรัม
๑๐. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
๑๑. การประชุมกลุ่มย่อย
๑๒. การประชุมซินดิเคต
๑๓. การประชุมปาฐกถา
๑๔. การอภิปราย
๑๕. การอภิปรายแบบปุจฉาวิสัชนา
๑๖. การอภิปรายกลุ่มย่อย
๑๗. การอภิปรายแบบซิมโพเซียม
๑๘. การอภิปรายเป็นคณะ
๑๙. การสาธิต
๒๐. การสาธิตวิธี
๒๑. การสาธิตแบบแสดงผล
๒๒. การศึกษาจากกรณีศึกษา
๒๓. การแสดงบทบาทสมมติ
๒๔. การศึกษาดูงานนอกสถานที่
๒๕. การใช้กิจกรรมสําหรับการฝึกอบรม
๒๖. วอล์คแรลลี่
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖

- 17 ข้อ 27. คําถาม การบรรยายหรือการสอน (Lecture) คืออะไร
คําตอบ การบรรยายหรื อการสอน หมายถึ ง เป็ น การสอนโดยอาศั ย ความแตกต่ างของความรู้
โดยผู้บรรยายจะมีความรู้สูงกว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทางเดียวมี
ลักษณะบอกเล่าทางวิชาการ และเป็ น การเปลี่ยนแปลงความรู้สึ กนึ กคิด ความเชื่อ เพื่ อให้เกิด การยอมรับ
เรื่องราวโดยใช้การจูงใจ หลักการทฤษฎีและวิธีการต่าง ๆ บางครั้งอาจเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถาม หรือจะต้อง
มีเอกสารประกอบการบรรยาย ตํารา สื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ เพาเวอร์พ้อย ซีดี ดีวีดี เป็นต้น
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อ 28. คําถาม การระดมสมอง (Brain Storming)คืออะไร
คําตอบ คือ การประชุมกลุ่มเล็กไม่เกิน ๑๕ คน เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี
โดยปราศจากข้อจํากัด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ และไม่คํานึงว่าจะถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี ความคิดหรือข้อเสนอ
ทุกอย่างจะถูกจดไว้แล้วนําไปกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้น พอเริ่มประชุมต้องมีเลือกประธานและเลขานุการ
ของกลุ่ม โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนเสนอความคิดเห็นแล้วช่วยกันสรุป
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ 29. คําถาม การสัมมนา (Seminar) คืออะไร
คําตอบ การสัมมนา คือ การประชุมของผู้ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน หรือคล้ายกันแล้วพบปัญหา
ที่เหมือนๆ กันและร่วมกันแสดงความคิดเห็นหาแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหา ทุกคนที่ไปร่วมการสัมมนา
ต้องช่วยกันพู ด ช่วยกันแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ปกติจะบรรยายให้
ความรู้พื้นฐานก่อนแล้วจึงแบ่งกลุ่ม และนําผลการอภิปรายกลุ่มเสนอที่ประชุมใหญ่ และผลสรุปการสัมมนา
แล้วนําไปเป็นแนวทางการปฏิบัติและแก้ปัญหาได้ดี
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ 30. คําถาม การประชุมระดับผู้นํา/หัวหน้า (Convention) คืออะไร
คําตอบ เป็นการประชุมอบรมเฉพาะระดับหัวหน้า เช่น หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย/งาน ผู้อํานวยการ
กองหรือผู้แทน ฯลฯ เพื่อถกแถลงหรือปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหา อภิปรายแลกเปลี่ยนวิธีการทํางานที่เกิดขึ้น
ระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่ได้เชิญเข้าประชุม ตลอดจนทราบนโยบายหรือวัตถุประสงค์ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ยังไม่ทราบ ให้ได้ทราบอย่างทั่วถึง หัวหน้าที่เข้าประชุมเหล่านี้จะกลับไปดําเนินการ หรือชี้แจงต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
อีกต่อหนึ่ง
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖

- 18 ข้อ 3๑. คําถาม การประชุม (Meeting) คืออะไร
คําตอบ การประชุ ม คื อ วิ ธี ห นึ่ งของการฝึ กอบรมในหน่ วยงาน ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ใหญ่ มั กจะใช้
การประชุ ม เป็ น วิ ธี ก ารฝึ ก อบรม เช่ น ร้ า นจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า อาหาร เครื่ อ งดื่ ม ฯลฯ มั ก จะใช้ วิ ธี ก ารประชุ ม
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเกี่ยวกับวิธีการทํางาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีอะไรก็จะมาพูด มาบอก หรือ ชี้แจง
ทํ า ความเข้ าใจในการประชุ ม ผู้ จั ด การหรื อเจ้ า ของมั ก จะเป็ น ประธานที่ ป ระชุ มหรื อ การอบรมนั้ น ๆ จะมี
เรื่องราวนโยบายใหม่ บางคนมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นดีๆ ก็จะรับมาปฏิบัติ สรุปเป็นมติที่ประชุมที่ทุกคน
ต้องปฏิบัติหรือทําตาม
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ 32. คําถาม การประชุมเพื่อการบริหาร คืออะไร
คําตอบ กล่าวกันว่า “แม่บ้านที่ดีต้องหมั่นลับมีด หัวหน้าที่ดีต้องหมั่นพัฒนาลูกน้อง” พัฒนาลูกน้อง
ด้วยการอบรมให้เข้าสัมมนา ศึกษาต่อหรือใช้การประชุมเป็นเครื่องมือในการอบรมพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญ ชา
ด้วยการประชุมบ่อยๆ ไม่จําเป็นต้องประชุมครั้งละ ๒๐ – ๓๐ คน ถ้ามีเรื่องต้องปรึกษาหารืออาจประชุมเพียง
๓ – ๔ คน บางครั้งอาจใช้เวลา ๕ – ๑๐ นาที ก็พอ หรือจะใช้ การดื่ มกาแฟไปประชุ มกั นไปก็ ได้ สิ่งสํ าคั ญ คื อ
ให้ขยันประชุมเสมอๆ หากมีปัญหา ต้องการ การกลั่นกรอง การตัดสินใจ การระดมความคิด
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ 33. คําถาม การประชุมผู้มีประสบการณ์หรือมีความรอบรู้ในสาขาวิชา (Conference) คืออะไร
คําตอบ เป็นการประชุมเพื่อหาแนวทาง คําอธิบาย ข้อยุติ เรื่องบางเรื่องที่ยังหาคําตอบไม่ได้ เช่น
การประชุมเรื่อง “บทบาทของวิทยากรฝึกอบรม” “แนวทางการจัดหลักสูตรนักบริหาร” ฯลฯ ผู้เข้าร่วมประชุม
มักเป็นผู้ที่มีความรู้ หรือทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น หรือเพื่อแถลงผลงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อให้ความรู้
เพิ่มเติมแก่ผู้เข้าร่วมประชุมหรือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตน
กับผู้อื่นที่เข้าร่วมประชุม
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖

- 19 ข้อ 34. คําถาม การประชุมทางวิชาการ (Institute) คืออะไร
คําตอบ คือ การประชุมเพื่ออบรมทางวิชาการของสถาบันมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน การศึกษา
ผู้เข้าร่วมประชุมมักเป็นผู้ที่มีความรู้ เชี่ยวชาญ มีความสามารถในทางวิชาการ หรือประกอบอาชีพด้านนั้นๆ
มักจะประชุมกันเป็นสาขาวิชาไป เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน/ถ่ายเท แนะนําความรู้ หรือเทคนิคใหม่ๆ ในสาขานั้น
แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม และมักมีผลการวิจัย ศึกษาค้นคว้าใหม่ๆ มาเสนอกันเป็น ส่วนมาก และมักจัดโดย
วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย โดยเรื่องมักเกี่ยวกับสาขาที่ศึกษา ค้นคว้าวิจัยของหน่วยงานวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆ
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ 35. คําถาม การประชุมแบบฟอรัม(Forum) คืออะไร
คําตอบ คือเทคนิคที่ใช้กับการประชุมกลุ่มใหญ่ วิทยากรจะเป็นผู้พูดให้ฟังแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
ประชุ ม ได้ ส อบถาม/แสดงความคิ ด เห็ น และมี ส่ ว นร่ ว มในการฝึ ก อบรม โดยการซั ก ถามแสดงข้ อ เท็ จ จริ ง
ปรึกษาหารือ/แสดงความคิดเห็นกับวิทยากร
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ 36. คําถามการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) คืออะไร
คําตอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ คือ การประชุมที่ต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดประสบการณ์
และเน้นหนักไปในการที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติจริง อาจเป็นการฝึกใช้เครื่องมือใหม่ๆ ประชุมเพื่อช่วยกัน
สร้างคู่มือหรือประชุมเพื่อสร้างอุปกรณ์ต่างๆ การปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยหรือรายบุคคล ความต้องการเน้น
หรือมีชั่วโมงทางปฏิบัติมากกว่าการบรรยายทั่วไปทําให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เบื่อหน่าย
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ 37. คําถาม การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz Session) คืออะไร
คําตอบ การประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย คื อ การแบ่ งผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมเป็ น กลุ่ ม ย่ อ ยจากกลุ่ ม ใหญ่
กลุ่มย่อยละ๒-๖ คน เพื่อพิจารณาประเด็นปัญ หา อาจเป็นปัญหาเดียวกันหรือต่างกัน เปิดโอกาสให้ทุกคน
แสดงความคิดเห็นบรรยากาศเป็นกันเอง ในช่วงเวลาที่กําหนด มีวิทยากรคอยช่วยเหลือทุกกลุ่ม แต่ละกลุ่ม
ต้ องเลื อกประธานและเลขานุ การของกลุ่ มเพื่ อดํ าเนิ น การ แล้ ว ช่ วยกั น วิ เคราะห์ ปั ญ หาที่ ได้ รั บ มอบหมาย
นําความคิดเห็นของกลุ่มเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖

- 20 ข้อ 38. คําถามการประชุมซินดิเคต (Syndicate) คืออะไร
คํ า ตอบเป็ น การประชุ ม แบบหนึ่ งที่ ใช้ เพื่ อการอบรมพั ฒ นาบุ คคล และแก้ ไขปั ญ หาที่ มีลั กษณะ
เฉพาะเจาะจงของหน่วยงานหรือสถาบันแห่งนั้น โดยสมาชิกในหน่วยงานนั้นมีลักษณะสําคัญ ดังนี้
๑. มีการให้ความรู้โดยวิทยากร หรือมีกิจกรรมปฏิบัติร่วมกันในเรื่องเดียวกัน เช่น เรื่องปัญหาการ
ทํางาน ฯลฯ ผู้เข้าร่วมประชุมมีประสบการณ์และภูมิหลังในหน่วยงานนั้นร่วมกัน
๒. การแบ่งกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องตามความสนใจของสมาชิก หรือโดยผู้ดําเนินการ ประชุม
พิจารณาจัดกลุ่มเอง ซึ่งกลุ่มซินดิเคตหนึ่งๆ ควรจะมีจํานวน ๖ – ๑๒ คน เพื่อให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้
ทั่วถึง แต่ละกลุ่มควรให้มีจํานวนใกล้เคียงกัน อย่าให้แตกต่างกันมาก โดย
๒.๑ การกําหนดปัญหา คณะเจ้าหน้าที่ซึ่งดําเนินการจะเป็นผู้กําหนดปัญหาหรือให้ที่ประชุมใหญ่
ช่วยกําหนดปัญหาแก่กลุ่มในการพิจารณา
๒.๒ ถ้าผู้ร่วมประชุมมีจํานวนมากหรือมีปัญหาหลายเรื่องที่จะต้องพิจารณา จะทําให้การพิจารณา
ของกลุ่มซินดิเคตเป็นไปอย่างล่าช้า กลุ่มซินดิเคตกลุ่มหนึ่งๆ ควรจะได้รับปัญหาหรือเรื่องที่จะพิจารณาไม่ควร
ให้มากเกิน ๒ หัวข้อ
๒.๓ การพิจารณาปัญหาข้อขัดข้องหรือเรื่องภายในกลุ่มซินดิเคต ควรแยกประเด็นเป็นหัวข้อ เพื่อ
สะดวกในการนําการอภิปรายเข้าสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ดังนี้
๑) สภาพและขอบเขตของปัญหา
๒) สาเหตุหรือมูลเหตุที่ทําให้เกิดปัญหา
๓) แนวทางแก้ไขปัญหา
๔) ข้อเสนอแนะของกลุ่ม (ถ้ามี)
การพิจารณาตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ จะต้องทําอย่างละเอียดและกว้างขวางมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ในระยะเวลา
ที่กําหนดให้ ในกรณีที่จําเป็นจะต้องค้นคว้าเอกสารหรือสัมภาษณ์บุคคลบางคนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงบางประการ
ประกอบพิจารณา ประธานอาจมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มไปดําเนินการได้
๒.๔ กลุ่มควรมีวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิคอยช่วยให้ความรู้หรือข้อเท็จจริงที่กลุ่มอาจไม่ทราบ
หรือในกรณีที่กลุ่มอาจเข้าใจผิดและพิจารณาไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง กลุ่มต้องเลือกประธาน เลขานุการหรือ
ตําแหน่งอื่นตามความจําเป็นเพื่อช่วยดําเนินการประชุม ตลอดจนรวบรวมข้อยุติหลังจากการพิจารณาของกลุ่ม
เพื่อนําเสนอที่ประชุมใหญ่
๓. มีการประชุมใหญ่หรือประชุมรวมภายหลังจากทุกกลุ่มซินดิเคตได้ประชุมเสร็จ เพื่อให้ประธาน
หรือเลขานุการของแต่ละกลุ่มได้รายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมได้ช่วยแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมก่อนที่จะรวมผล
ทุกกลุ่ม เพื่อเป็นข้อเสนอของที่ประชุมทั้งหมด
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖

- 21 ข้อ 39. คําถาม การชุมนุมปาฐกถาหรือการประชุมทางวิชาการ (Symposium) คืออะไร
คําตอบ เป็นการบรรยายแบบมีวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญประมาณ ๒ – ๖ คน และบรรยายให้ฟังที
ละคน การชุมนุ มปาฐกถามี ลักษณะคล้ายการอภิ ป รายเป็ นคณะ แต่เน้ นหั วข้อวิชาเป็ นสํ าคั ญ มี พิธีกรเป็ น
ผู้ดําเนินการอภิปรายและสรุปการบรรยาย เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายจะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามปัญหาต่างๆ ได้
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อ 40. คําถาม การอภิปราย (Discussion) คืออะไร
คําตอบเป็นเทคนิคการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของผู้เข้าร่วมการ
ฝึ กอบรม สามารถแสดงความคิ ด เห็ น ได้ อย่ างเสรี ข้ อ ยุ ติ เป็ น ประโยชน์ ในการเพิ่ ม พู น ความรู้ ความเข้ าใจ
ตลอดจนการเรี ย นรู้ ที่ ก ว้ า งขวางตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละกรอบที่ กํ า หนดโดยมี ผู้ นํ า อภิ ป ราย (Leading
Discussion) ซึ่งต้องมีความรู้ ความสามารถ เป็นอย่างดี
ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การทํางานในหน่วยงาน ซึ่งมีเทคนิครายละเอียดปลีกย่อยที่แต่ละคน
ได้ประสบมา ย่อมมีคุณค่าต่อการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้แก่กันและกันของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการ
อภิปรายเท่านั้นที่จะสามารถดึงประสบการณ์ ความรู้ ความคิดออกมาจากตัวผู้ปฏิบัติงาน
การอภิปรายจึงมักใช้กันกับกลุ่มที่มีความรู้และประสบการณ์จํานวนระหว่าง ๑๕ – ๒๐ คน ไม่ควร
เกิน ๒๕ คน ข้อมูลข่าวสารจะมาจากผู้นําอภิปราย และส่วนมากภาคปฏิบัติ/ประสบการณ์จะมาจากผู้อภิปราย
ผลการอภิป รายมักไม่มีการลงคะแนนเสียง แต่มีลักษณะสรุปข้อเสนอแนะต่างๆ จดบั นทึก รวมทั้งการเก็บ
รักษาความทรงจําจากถ้อยคําและการอภิปรายในกลุ่มไว้เพื่อพัฒนาตนเอง
การนําอภิปรายจึงเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ร่วมกันหรือจากประสบการณ์โดยเฉพาะของผู้อื่น
มาเป็นสิ่งพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่ตนทํา ผู้นําการประชุมจึงต้องมีความสามารถในการที่จะไม่ทําให้เกิด
การขัดแย้ง และสามารถดึงประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมประชุมมาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ 41. คําถาม การอภิปรายแบบปุจฉาวิสัชนา (Colloquy) คืออะไร
คําตอบ คือการอภิปรายปัญหาที่มีลักษณะที่ผู้อภิปรายมีฝ่ายหนึ่ง ถามปัญหา ฝ่ายหนึ่งตอบอาจ
เป็นฝ่ายละ ๒ – ๓ คน ซึ่งผู้ตอบมักเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีลักษณะเหมือนการพูดคุยกัน ไม่เป็นทางการเหมือนการ
อภิปรายอย่างอื่น มีลักษณะให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมมากๆ บรรยากาศเป็นกันเอง
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖

- 22 ข้อ 42. คําถาม การอภิปรายกลุ่มย่อย (Group Discussion) คืออะไร
คําตอบ คือการประชุมกลุ่มย่อยตั้งแต่ ๖ - ๒๐ คน ในเรื่องที่กําหนดให้หรือเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพื่อ
สรุปผลแนวทางแก้ปัญหา แสดงหาข้อยุติภายใต้การนําของประธานกลุ่ม มีเลขานุการเป็นผู้บันทึก และสรุป
ข้อเสนอแนะ เหมาะกับเรื่องใหญ่ที่มีหัวข้อย่อยที่ต้องการแก้ปัญหาหลายเรื่อง
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ 43. คําถาม การอภิปรายแบบซิมโพเซียม (Symposium) หมายถึงอะไร
คําตอบ หมายถึง การอภิปรายคล้ายกับการอภิปรายหมู่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายคน วิธีการคือทุก
คนพูดเรื่องเดียวกัน แต่แบ่งกันพูดคนละตอน เช่น ถ้าพูดเรื่องอ้อย คนหนึ่งอาจพูดเรื่องพันธุ์อ้อย คนที่สองพูด
เรื่องการปลูก คนที่สามพู ดเรื่องปุ๋ยและการเก็บเกี่ยว เป็นต้น โดยมีผู้ดําเนินการอภิปราย (Moderator)
เป็นผู้คอยเชื่อมโยงและประสานเรื่องให้ผู้ฟังเข้าใจดีขึ้น
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ 44. คําถาม การอภิปรายเป็นคณะหรือผู้ทรงคุณวุฒิหลายคน (Panel Discussion) คืออะไร
คํ า ตอบคื อ การอภิ ป รายที่ มี ผู้ อ ภิ ป รายระหว่ า ง ๓-๔ คน รวมทั้ งมี ผู้ นํ า อภิ ป รายคอยสรุ ป และ
เชื่ อมโยงเรื่องราวของวิท ยากรแต่ ล ะคนให้ ผู้ ฟั งเข้ าใจดี ยิ่ งขึ้ น โดยวิ ท ยากรจะให้ ข้อเท็ จ จริ ง ความคิ ด เห็ น
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข หรือให้ผู้ฟังมีโอกาสซักถามได้
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ 45. คําถาม การสาธิต (Demonstration) คืออะไร
คําตอบ เป็นการแสดงให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นการปฏิบัติจริง ซึ่งการกระทําหรือปฏิบัติจริง
จะมีลักษณะคล้ายการสอนงาน การสาธิตนิยมใช้กับหัวข้อวิชาที่มีการปฏิบัติ เช่น การฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ นาฏศิลป์ และขับร้อง
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖

- 23 ข้อ 46. คําถาม การสาธิตวิธี (Method Demonstration) คืออะไร
คําตอบ เป็นการนําเอาของจริงมาแสดงวิธีทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นกระบวนการ ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน วิธีการใช้เครื่องมือต้องจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นการทําอย่างชัดเจน เหมาะกับกลุ่มเล็กๆ
เหมาะกับงานที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งใช้การบรรยายไม่ได้ผล หรืออาจใช้ประกอบการบรรยาย การอภิปราย หลังจากนั้น
ควรมีการให้ฝึกปฏิบัติจริง โดยการใช้บทบาทสมมุติด้วยก็ได้
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ 47. คําถาม การสาธิตแบบแสดงผล (Result Demonstration) คืออะไร
คําตอบ ต่างกับการสาธิตวิธีที่ไม่ต้องแสดงวิธี ขั้นตอนการทําให้เห็นมีลักษณะการจูงใจให้ดําเนินการ
โดยปฏิ บั ติ ต าม เช่ น การอบรมการเลี้ ย งปลา แล้ ว นํ า ชมบ่ อปลา หรือ การทํ า ความสะอาดสถานที่ ที่ชั้ น ๑
ของโรงเรียน ก็นําชมบริเวณดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นว่าที่ว่าสะอาดนั้น สะอาดอย่างไร เรียบร้อยอย่างไร
เป็นการได้ทัศนศึกษาไปในตัวด้วย
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ 48. คําถาม การศึกษาจากกรณีศึกษา (Case Syudy) คืออะไร
คําตอบ เป็นการศึกษาเรื่องราวที่รวบรวมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนํามาเขียนเป็นเรื่อง เปลี่ยนชื่อคน
สถานที่ ทั้ งนี้เพื่ อให้ผู้ เข้ารับ การฝึ กอบรมตั ดสิ นใจแก้ปั ญ หาต่ างๆ ภายใต้สถานการณ์ ที่ใกล้ เคี ยงความจริง
มากที่สุด ทําให้เกิดประสบการณ์ทางอ้อม โดยต้องศึกษาถึงรายละเอียดลองวิเคราะห์ปัญหาว่าเกิดจากอะไร
จะแก้อย่างไร ตัดสินใจอย่างไร ภายใต้การแนะนําช่วยเหลือจากวิทยากร อาจใช้เทคนิคนี้สลับวิธีการอื่น เช่น
การบรรยาย เมื่อบรรยายเริ่มง่วงเหงาหาวนอน ฯลฯ การศึกษา กรณีศึกษาอาจให้ศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กลุ่มเล็กๆ ก็ได้
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ 49. คําถาม การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) คืออะไร
คําตอบ เป็นการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงบทบาทในสถานการณ์ที่เหมือนจริง อาจแบ่งเป็น
กลุ่มย่อย โดยกําหนดโครงเรื่องและให้ผู้แสดงคิดคําพูดไปตามท้องเรื่องและบทบาทที่กําหนด เสร็จแล้วให้ผู้ดู
วิเคราะห์เสนอแนวทางแก้ปัญ หา วิธีนี้เหมาะกับกลุ่มที่กล้าแสดงออกและมีวุฒิ ภาวะเพียงพอที่จะวิเคราะห์
ตรวจสอบและแก้ปัญหา อาจใช้เทคนิคอื่นๆ ประกอบไปด้วยก็ได้
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖

- 24 ข้อ 50. คําถาม การศึกษาดูงานนอกสถานที่หรือทัศนศึกษา (Field Trip) คืออะไร
คําตอบ การศึกษาดูงานนอกสถานที่หรือทัศนศึกษา (Field Trip) คืออะไรการนําผู้เข้ารับการศึกษา
อบรมไปศึกษายังสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากการสอนในสถานที่อบรมปกติเพื่อให้เห็นของจริง สถานการณ์
การปฏิบัติงานจริงในเรื่องที่อบรม ซึ่งผู้จัดต้องเตรียมการเป็นอย่างดี ควรบอกหรือตั้งข้อสังเกตในสิ่งที่จะไปดู
เมื่ อ ไปดู ม าแล้ ว อาจให้ เขี ย นรายงาน หรื อ จั ดให้ มี การอภิ ป ราย สรุ ป ผล ทั้ งนี้ เป็ น การเปลี่ ย นบรรยากาศ
สร้างความสนใจและกระตือรือร้น สร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มอีกด้วย
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ 51. คําถาม การใช้กิจกรรมสําหรับการฝึกอบรม คืออะไร
คําตอบคือ กิจกรรมหรือเกม เป็นการฝึกอบรมเน้นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทางอ้อม มิใช่กระทําเพื่อการเรียนรู้
โดยตรง เช่น ร้องเพลง แสดงท่าทางเลียนแบบ ร้องเพลงประกอบท่าทาง เล่าเรื่องขําขัน ปฏิบัติตามคําสั่ง ทาย
ปัญหา การแสดงท่าทางประกอบจังหวะ กรณีศึกษา การเล่นกีฬา เป็นต้น
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ 52. คําถาม ประเภทของกิจกรรมมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
คําตอบ ประเภทของกิจกรรม มี ๕ ประเภท คือ
๑. กิจกรรมละลายพฤติกรรม เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดความรู้จักคุ้นเคยกันโดยเร็ว
สร้างบรรยากาศแห่งการเปิดเผยตนเองให้ผู้อื่นรู้จัก กิจกรรมประเภทนี้ทําได้หลายอย่าง เช่น เกมล่ารายชื่อ
เกมรวมกลุ่ม เป็นต้น นิยมใช้เมื่อเริ่มการฝึกอบรม โดยการฝึกอบรมนั้นจะมีสมาชิกมาจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง
ไม่รู้จักกันเลย หรือรู้จักกันบ้างเล็กน้อย
๒. กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมมุ่งเน้นความสนุกสนาน บันเทิง
และคลายเครียด อาจทําได้โดยการร้องเพลง การละเล่นพื้นเมือง กิจกรรมขําขัน การแสดงท่าทางประกอบ
หรือเลียนแบบ การเล่มเกมสั้นๆ ซึ่งเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย
ส่วนมากจะใช้สลับกับการบรรยายวิทยากรต้องมีทักษะในการนํากลุ่ม
๓. กิจกรรมการเรียนรู้ทางอ้อม เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจ
เกิดทักษะ และทัศนคติต่างๆ อันจะนําไปใช้ในการดํารงชีวิต กิจกรรมประเภทนี้จะเป็นเกมที่ใช้ความคิด ใช้
ความร่วมมือช่วยเหลือกัน เช่น เกมการแข่งขันต่างๆ ที่อาศัยความร่วมมือร่วมใจ หรือเป็นกรณี ศึกษา แบบ
สํารวจ การตอบคําถาม การทายปัญหา และการทดลองบางประการ
๔. กิจ กรรมเข้ าจั งหวะ เป็ น กิจ กรรมที่ มุ่งฝึกปฏิ บั ติให้ ร่างกายและจิตใจตอบสนองให้
สัมพันธ์กับจังหวะที่ใช้ประกอบ เช่น จังหวะดนตรี ปรบมือเป็นจังหวะ เป็นต้น การทําให้เข้าจังหวะ จะทําได้

- 25 หลายแบบ เช่น ปรบมือ เดิน วิ่ง แสดงท่าทางต่างๆ เต้นรํา ร้องเพลง เป็นต้น ทั้งนี้เป็นการฝึกประสาทให้ตื่นตัว
อยู่เสมอและเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการฝึกอบรมได้ด้วย
๕. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย เป็นกิจกรรมที่ทดสอบและส่งเสริมความ
แข็งแรง ความสามารถของร่างกาย ซึ่งจะหนักไปในทางกีฬา ส่งเสริมความเจริญของกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว
และความยืดหยุ่นของข้อต่อต่างๆ ของร่างกาย มักใช้กับการฝึกอบรมที่สมาชิกเป็นวัยหนุ่มสาวหรือวัยรุ่น
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ 53. คําถาม การจัดกิจกรรมแบบวอล์คแรลลี่ (Walk Rally) คืออะไรและมีลักษณะของกิจกรรม
อย่างไร
คําตอบ คือกิจกรรมการเดินชุมนุมแข่งขันเพื่อทํากิจกรรมต่างๆ อย่างมีเป้าหมายชัดเจน และเน้น
การประยุกต์นําไปใช้ในการทํางาน
- ลักษณะของกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เป็นกิจกรรมที่ผสมผสานกิจกรรมหลายชนิดเข้าด้วยกัน
เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมการเรียนรู้ เกมบริหาร ฯลฯ และอาศัยทักษะ
และหลายทักษะในการจัดกิจกรรม โดยจัดผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็นกลุ่มๆ เดินแข่งขันกันเป็นระยะทาง
ประมาณ ๑ – ๓ กิโลเมตร ระหว่างทางจะมีฐาน (base) หรือสถานี (station) หรือจุดให้ทํากิจกรรม ๕ – ๘ ฐาน
ทุกฐานจะมีการให้คะแนน เมื่อเดินครบทุกฐานแล้วนําคะแนนมารวมกัน กลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
- ลักษณะกิจกรรมที่บรรจุลงในฐานต่างๆ ควรมีลักษณะ ดังนี้
๑. เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมทํากิจกรรม ทั้งการคิด การพูด การกระทํา และการ
แสดงออก
๒. เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้แสดงบทบาทผู้นํา ผู้ตาม ผู้ชี้แนะอย่างสมบูรณ์
๓. เน้นความสัมพันธ์ ความสามัคคี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๔. มีการประเมินผลทุกกิจกรรม
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ 54. คําถาม การจัดสถานที่ฝึกอบรม มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง
คําตอบ การจัดสถานที่ฝึกอบรมมี ๘ แบบ ดังนี้
๑. การจัดที่นั่งแบบห้องเรียน เหมาะสําหรับการฝึกอบรมแบบบรรยายหรือการอภิปรายที่มี
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจํานวนไม่มากนัก
๒. แบบวงกลม ใช้ได้กับเทคนิคการฝึกอบรมที่ต้องการให้สมาชิกได้อภิปราย หรือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน เหมาะสําหรับประชุมกลุ่มย่อย การสาธิต การระดมสมอง ที่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจํานวนน้อย
หรือมีบุคคลเป็นจํานวนมากแต่จัดเป็นวงกลมหลายๆ วง

- 26 ๓. แบบรูปตัวยู ใช้ได้กับเทคนิคการฝึกอบรมที่ต้องการให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน หรือการบรรยายที่มีผู้ฟังจํานวนไม่มากนักหรือประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งเป็นรูปแบบที่ง่ายต่อการกระตุ้นให้
ทุกคนมีส่วนร่วมและเห็นหน้ากันได้ชัดเจน
๔. แบบสี่เหลี่ยม ใช้ได้กับเทคนิคการฝึกอบรมที่ต้องการให้สมาชิกได้อภิปราย หรือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน ผู้ที่นั่งหัวโต๊ะจะมีความสําคัญมาก เหมาะกับการประชุมกลุ่มย่อย การระดมสมองหรือการ
บรรยายที่มีกลุ่มบุคคลจํานวนไม่มาก
๕. แบบบนเวที ใช้ในการสัมมนาที่มีการอภิปรายโดยวิทยากรหลายคน และมีผู้ดําเนินการ
อภิปราย หรือเทคนิคอื่นๆ ที่ต้องการให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นผู้พูดได้อย่างชัดเจน มักจะจัดที่นั่งบนเวทีหรือยก
พื้นที่สูงกว่าผู้ฟังเล็กน้อย เหมาะสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจํานวนมาก
๖. แบบรู ป โค้ ง ใช้ ได้ กั บ เทคนิ ค ที่ ต้ องการให้ ผู้ เข้ า อบรมเห็ น กระดาน หรื อการแสดง
โดยทั่วถึงกัน เหมาะกับเทคนิคการฝึกอบรมแบบสาธิต การแสดงบทบาทสมมติ การระดมสมอง ที่มีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมจํานวนน้อย
๗. แบบรูปตัววี ใช้ประโยชน์ได้ในลักษณะเดียวกับแบบรูปตัวยู
๘. แบบโรงภาพยนตร์ เป็นแบบที่จุคนได้มากที่สุด และให้ผู้เข้ารับอบรมมองเห็นวิทยากร
ได้อย่างทั่วถึง ที่นั่งของวิทยากรมักให้อยู่บนเวทียกพื้น เหมาะกับการบรรยาย การอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มาของคําตอบ: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม งานเอกสารวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรู้ กองฝึกอบรม กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อที่ 55. คําถาม แนวทางการดําเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมีอะไรบ้าง
คําตอบ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ กําหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเป็นข้าราชการที่ดีด้วยกระบวนการ
การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน ตามที่สํานัก ก.พ. กําหนด ดังนี้
การดําเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ส่วนราชการต้นสังกัดต้องดําเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
อยู่ระหว่างทดลองปฏิ บัติหน้าที่ราชการจะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาทั้ง ๓ กระบวนการ ได้แก่ การปฐมนิเทศ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาอย่างเพียงพอ
เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
ทั้งนี้ ข้ าราชการพลเรือนสามั ญ ที่ อยู่ ระหว่างทดลองปฏิบั ติห น้ าที่จ ะต้องผ่านทั้ง ๓ กระบวนการ
ตามที่กําหนดข้างต้นภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามส่วนที่ราชการกําหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า
หกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี

- 27 1. การปฐมนิเทศ
๑.๑ วัตถุประสงค์
การปฐมนิเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทํางานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสําคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ ได้รับทราบ
โอกาสในการพัฒนาตนเอง โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการ เพื่อให้มีทัศนคติที่ดี และมีแรงจูงใจในการ
ทํางานรับราชการ
๑.๒ วิธีการดําเนินการ
(๑) ให้ส่วนราชการต้นสังกัดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็น
ผู้ดําเนินการปฐมนิเทศให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกคน และควร
ดําเนินการจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนที่จะดําเนินการพัฒนาในกระบวนการอื่น
(๒) ให้หัวหน้าส่วนราชการในส่วนกลาง และผู้บริหารระดับอํานวยการขึ้นไปในส่วนภูมิภาค
เป็นผู้ถ่ายทอดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบถึงภารกิจความ
รับผิดชอบของส่วนราชการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ
ตลอดจนความคาดหวังของส่วนราชการที่มีต่อข้าราชการ นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล โอกาสในการ
พัฒนา ฝึกอบรม ดูงาน โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพในส่วนราชการ ซึ่งอาจรวมถึงการนําข้าราชการเยี่ยมชม
ในส่วนต่าง ๆ ขององค์กรด้วย
ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการไม่สามารถดําเนินการได้ อาจมอบหมายรองหัวหน้าส่วน
ราชการ ดําเนินการปฐมนิเทศแทนได้
(๓) มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการทํางาน สิ่งเอื้ออํานวยต่อการ
ปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ของหน่วยงาน ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
(๔) มีกิจกรรมหรือการแนะนําให้ได้รู้จักเพื่อร่วมงาน ตลอดจนแนะนําการปฏิบัติตนให้
เหมาะสมในเรื่องต่าง ๆ ที่เห็นว่าจําเป็น
(๕) หลังจากการปฐมนิเทศ ต้องจัดให้มีการประเมินผลเพื่อรับทราบระดับความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บริหารและโครงสร้างองค์กรของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการว่ามีมากน้อยเพียงใด
๒. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
๒.๑ วัตถุประสงค์
การเรียนรู้ด้วยตนเองมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยสํานักงาน ก.พ.
ได้จัดทําเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง “หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่” จํานวน ๔ หมวดวิชา ๑๓
ชุดวิชา จัดทําเป็นบทเรียนหลักสูตร e-Learning รหัส “001 M หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่”
จํานวน ๑๓ วิชา

- 28 ๒.๒ วิธีการดําเนินการ
ในส่วนราชการต้นสังกัดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็น
ผู้ดําเนินการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกคน ผ่านการเรียนรู้จาก
เอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือหลักสูตร e-Learning ดังกล่าว ให้ครบทุกหมวดวิชา ดังนี้
กรณีเรียนด้วยเอกสารชุดเรียนรู้ด้วยตนเอง
(1) ให้สํารวจข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(2) ให้จัดเตรียมงบประมาณอย่างเพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
(3) ให้ประสานกับสํานัก ก.พ. เกี่ยวกับเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(4) ให้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดในเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ระยะเวลา
ในการเรียนประมาณ ๑ – ๓ เดือน
(5) ให้ประเมินความรู้ก่อนและหลังเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาและระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ
กรณีเรียนด้วยหลักสูตร e-Learning
(1) ให้ส่วนราชการต้นสังกัดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ลงทะเบียนสมัครเข้าเรียนหลักสูตร eLearning ของสํานักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระยะแรกของทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๒) ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการดําเนินการตาม
ขั้นตอนในหลักสูตร e-Leaning ของสํานักงาน ก.พ. ให้ครบทุกหมวดวิชา โดยใช้ระยะเวลาในการเรียน
ประมาณ ๖ เดือน
๓. การอบรมสัมมนาร่วมกัน
๓.๑ วัตถุประสงค์
การอบรมสัมมนาร่วมกันให้ใช้ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการ
ที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จําเป็นสําหรับปฏิบัติราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทํางาน
เป็นทีม และการพัฒนาเครือข่ายในการทํางาน รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง
๓.๒ วิธีการดําเนินการ
ให้ส่วนราชการระดับกระทรวงเป็นผู้ดําเนินการ โดยอาจมอบหมายกรมใด กรมหนึ่ง ที่มีการ
บรรจุข้าราชการคราวละมาก ๆ ดําเนินการเอง หรือดําเนินการแทนกระทรวงก็ได้ หรือส่วนราชการต้นสังกัด
อาจส่งข้าราชการเข้าอบรมสัมมนาร่วมกันในหลักสูตรของกระทรวงที่อยู่ในกลุ่มกระทรวง (Sector) เดียวกันได้
โดยส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย สําหรับส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมที่อยู่ในบังคับบัญชา
หรือมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรับมนตรี ให้ส่วน
ราชการดังกล่าวเป็นผู้ดําเนินการการอบรมสัมมนาร่วมกันเอง และให้สํานักงาน ก.พ. ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลาง

- 29 ข้อมูลในการจัดอบรมสัมมนาร่วมกันของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ประสานความร่วมมือกันในการรับ
ข้าราชการจากส่วนราชการอื่นเข้าอบรม
๓.๓ กิจกรรมการอบรมสัมมนาร่วมกัน ประกอบด้วย ๓ ชุดกิจกรรม โดยมีระยะเวลาการอบรม
ประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์ ดังนี้
ชุดกิจกรรมที่ ๑ ปรัชญาของการเป็นข้าราชการที่ดี ประโยชน์ของแผ่นดิน และบทบาท
หน้าที่ จิตสํานึกของการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
- มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และตระหนักในความรับผิดชอบของงานราชการ โดยใช้
แนวทางประพฤติปฏิบัติเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท
- เรียนรู้ถึงอุดมการณ์ และจรรยาของข้าราชการจากผู้นําภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
แบบอย่างที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการที่ดี
- เข้าใจถ่องแท้ถึงหลักปฏิบัติในภาคราชการ และคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
- มีความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกราชการ
และมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางานเพื่อประชาชน
- สามารถนําหลักการของแต่ละศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้กับการ
ดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
- มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจและสังคมชนบทของประเทศไทย สามารถเชื่อมโยงแนวคิด
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติงานจริง
ชุดกิจกรรมที่ ๒ ความรู้ ทักษะ สมรถนะ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
- รับรู้ ตระหนัก และเกิดจิตสํานึกในการมีวินัย และเรียนรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
- ได้เรียนรู้สมรรถนะข้าราชการพลเรือนสามัญ
- ได้เรียนรู้กฎหมายที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
- ได้เรียนรู้การเขียนหนังสือราชการ
- ได้เรียนรู้และฝึกฝนการทํางานเป็นทีม (ผ่านความยากลําบาก และความพยายามที่จะ
ทํางานให้สําเร็จร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย)
ชุดกิจกรรมที่ ๓ ความรู้และทักษะเพื่อการดํารงตนอย่างสมดุลในศตวรรษที่ ๒๑
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
- เข้าใจสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลก และความหลากหลายในด้านต่าง ๆ
- เข้าใจระบบเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อตนเองและสังคม
- เข้าใจบทบาท สิทธิ หน้าที่ และการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี
- เข้าใจวิธีการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน
- ตระหนักถึงความสําคัญและผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อตนเองและสังคม
- เข้าใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการมีจิตสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ

- 30 อนึ่งในกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ย้าย หรือโอนไป
สังกัดส่วนราชการใหม่ และเคยได้รับการพัฒนาครบทุกกระบวนการหรือบางกระบวนการแล้วให้ส่วนราชการ
ใหม่ดําเนินการพัฒนาเฉพาะกระบวนการการปฐมนิเทศ และกระบวนการอื่นที่ยังขาดอยู่
ที่มาของคําตอบ หนังสือสํานัก ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๕/ว๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
ข้อที่ 56. คําถาม การประเมินผลข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมี
แนวทางการประเมินผลอย่างไรบ้าง
คําตอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ในแต่ละกระบวนการซึ่งประกอบด้วย การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรม
สัมมนาร่วมกัน ดําเนินการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ซึ่งแนวทางการประเมินผลการพัฒนา มี ๒ มิติ ดังนี้
มิติที่ ๑ การประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการพัฒนา (Reaction)
เป็นการประเมินว่าผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจในเรื่องต่าง ๆ มากน้อย
เพียงใด เช่น วิทยากร ผู้จัด หรือ ผู้ประสานงาน สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยใช้แบบประเมินผล
ความพึงพอใจ รวมทั้งมีการให้เสนอข้อคิดเห็นอื่น
มิติที่ ๒ การประเมินการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เข้ารับการพัฒนา (Learning)
เป็นการประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจ และการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้างขององค์กร รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปรัชญา
การเป็นข้าราชการทีดี สมรรถนะและทักษะที่จําเป็น คุณธรรม จริยธรรม การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา
ของผู้บริหาร เป็นต้น โดยใช้แบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ก่อนและหลังการพัฒนา (Pre-Test และ PostTest) การสัมภาษณ์ หรือการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างการพัฒนา
ที่มาของคําตอบ หนังสือสํานัก ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๕/ว๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
ข้อที่ 57. คําถาม เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) หมายถึง
คําตอบ เส้นทางความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการที่จะนําไปสู่ตําแหน่งสําคัญของส่วนราชการโดยมี
การกําหนดและแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการสั่งสมประสบการณ์และผลงานในแต่ละตําแหน่งที่ครองมาก่อนการ
เลื่อนไปดํารงตําแหน่งที่สําคัญซึ่งอาจจะเลื่อนจากตําแหน่งระดับล่างสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น หรือการย้ายตําแหน่งใน
ระนาบเดียวกัน
ที่มาของคําตอบ หนังสือการวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ของสํานักงาน ก.พ.
ข้อที่ 58. คําถาม เส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) หมายถึงอะไร และเส้นทางการ
พัฒนาบุคลากรกรมที่ดินมีอะไรบ้างและมีความสําคัญอย่างไร
คําตอบ เส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) หมายถึง เส้นทางการฝึกอบรมบุคลากร
ที่กําหนดไว้อย่างเป็นระบบแบบแผนโดยระบุว่าบุคลากรในแต่ละตําแหน่ง แต่ละวิชาชีพจะต้องหรือควรจะ
ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมเรื่องอะไรบ้างและแต่ละเรื่องควรจะได้รับการฝึกอบรมเมื่อไหร่
เส้นทางการพัฒนาบุคลากรกรมที่ดิน แบ่งเป็น ๔ กลุ่มหลักสูตร ดังนี้
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๒. หลักสูตรหลัก : เป็นหลักสูตรสําหรับใช้ในการพัฒ นาข้าราชการทุกสายงานซึ่ง
ประกอบด้วย
- หลั ก สู ต รการพั ฒ นาสมรรถนะข้ า ราชการระดั บ ต้ น (พสต.) เป็ น หลั ก สู ต รที่ ใช้
สําหรับพัฒนาข้าราชการระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน ทุกสายงานทั้งตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภท
ทั่วไป ซึ่งผู้ที่จะเข้ารับการพัฒนาจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการตามหลักสูตรพื้นฐานมาแล้ว
- หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับกลาง (พสก.) เป็นหลักสูตรที่ใช้สําหรับ
ใช้ในการพัฒนาข้าราชการทุกสายงานทั้งตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อม
สําหรับข้าราชการ (ระดับชํานาญการ (ระดับชํานาญการ/ชํานาญงาน/อาวุโส)ที่จะเลื่อนขึ้นสู่ตําแหน่งหัวหน้า
งาน/หัวหน้าฝ่าย
- หลักสู ตรนักบริหารงานที่ ดิน ระดับ สูง (นทส.) เป็ นหลักสูต รที่ ใช้สําหรับ พั ฒ นา
ข้าราชการทุ กสายงาน เพื่ อเป็ น การเตรีย มความพร้ อมที่ จะแต่ งตั้ งนั กบริ ห ารของกรมที่ ดิ น ก่ อนเลื่ อนขึ้น สู่
ตําแหน่งอํานวยการระดับต้น
๓. หลักสูตรเฉพาะ : เป็นหลักสูตรที่ใช้สําหรับพัฒนาข้าราชการในแต่ละหน่วยงาน
ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสายงานของตน เช่น หลักสูตรนักวิชาการที่ดิน การรังวัด เจ้าพนักงานธุรการ เจ้า
พนักงานการเงินและการบัญชี ฯลฯ เป็นหลักสูตรที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานแต่ละสาย
งาน
๔. หลักสูตรพิเศษ : เป็นหลักสูตรที่ใช้สําหรับพัฒนาข้าราชการทุกสายงานเพื่อช่วย
สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการมีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เช่น หลักสูตรวิทยากร เทคนิค
การนําเสนอ การสื่อสารภาษาอังกฤษฯ และการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เป็นต้น
ที่มาของคําตอบ บันทึกกองฝึกอบรม ที่ มท ๐๕๐๗.๒.๒/๒๕๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ข้อที่ 59. คําถาม การประเมินความคุ้มค่าของโครงการฝึกอบรม (Return on investment) มีความสําคัญ
อย่างไร
คําตอบ การประเมินความคุ้มค่ามีความสําคัญอย่างน้อย ๒ ประการคือ
ประการแรก การประเมินความคุ้มค่าช่วยให้องค์กรทราบว่าโครงการฝึกอบรมหนึ่ง ๆ ให้
ผลประโยชน์ตอบแทนแก่องค์กรมากน้อยเพียงไร การที่ฝ่ายจัดการฝึกอบรมสามารถแสดงตัวเลขซึ่งบ่งชี้ถึง
ผลตอบแทนของโครงการฝึ กอบรมได้ จะทํ าให้ ฝ่ า ยบริห ารมองเห็ น ถึ งความสํ าคั ญ และประโยชน์ ของงาน
ฝึกอบรม และอาจทุ่มเททรัพยากรให้แก่การฝึกอบมรมมากขึ้นอีก
ประการที่ ๒ การประเมินความคุ้มค่าของโครงการต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยในการตัดสินใจ
ได้เป็นอย่างดี
สูตรสําหรับการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ
โดยทั่ ว ไป การวิ เคราะห์ ค วามคุ้ มค่ าของโครงการ อาจกระทํ าได้ ๒ แบบคื อ แบบต่ อ
ค่าใช้จ่าย (a benefit/cost ratio: BRC) และแบบที่ ๒ คือการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน (return
on investment: ROI) ทั้งสองวิธีเป็นการเปรียบเทียบจํานวนเงินที่ได้กลับคืนจากการฝึกอบรม กับจํานวนเงิน
ที่ใช้ไปในโครงการฝึกอบรม ซึ่งอาจแสดงเป็นหลักสูตรการคํานวณได้ดังนี้
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ผลตอบแทน
BCR

=
ค่าใช้จ่าย

ผลตอบแทน – ค่าใช้ จา่ ย
ROI

=

x 100

ค่าใช้ จา่ ย

สรุป การประเมินความคุ้มค่ามีความสําคัญ อย่างน้อย ๒ ประการคือ ประการแรก ช่วยให้
องค์กรทราบว่าโครงการฝึกอบรมหนึ่ง ๆ ให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่องค์กรมากน้อยเพียงไร ประการที่ ๒
เป็นข้อมูลที่สําคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับการคัดเลือกโครงการฝึกอบรม ในภาวะที่องค์กรมีทรัพยากรที่จํากัด
การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน (return on investment: ROI) เป็นวิธีการประเมิน
ความคุ้มค่าแบบหนึ่ง โดยการเปรียบเทียบจํานวนเงินที่ได้กลับคืนจากการฝึกอบรม กับจํานวนเงินที่ใช้จ่ายไป
ในโครงการฝึกอบรม
ที่ ม าของคํ า ตอบ หนั ง สื อ การฝึ ก อบรมบุ ค ลากรในองค์ ก าร (ชู ชั ย สมิ ท ธิ ไกร) สํ า นั ก พิ ม พ์ แ ห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อที่ 60. คําถาม การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีแนวทางและสาระสําคัญอย่างไร
คําตอบ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ
เนื่องจากมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการฝึกอบรมของบุคลากรภาครัฐหลายเรื่อง จึงให้ยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศ
และสมควรรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีและกําหนดแนวทางเรื่องนี้ให้ชัดเจน ดังนี้
๑. แนวทางนี้ใช้กับการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของหลักสูตรหลักหรือการฝึกอบรม ไม่ใช้กับ
โครงการและการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และการศึกษาอบรมใน
ต่างประเทศซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการนั้น ๆ
๒. แนวทางนี้ใช้สําหรับหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐในสังกัดฝ่ายบริหาร ได้แก่ ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐในกํากับของฝ่ายบริหารซึ่งใช้เงินงบประมาณของรัฐ
บางส่วนหรือทั้งหมด
ในกรณีเป็นหลักสูตรหรือการฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่อยู่ในสังกัดของฝ่ายบริหาร เช่น
รัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า สํานักศาลยุติธรรม สํานักศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง สํานักคณะกรรมการ
เลือกตั้ง สํานักอัยการสูงสุด องค์กรอิสระอื่น ๆ ให้ดําเนินการตามแนวทางนี้โดยอนุโลม
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๑. คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และเงื่อนไขเกี่ยวกับผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรภาครัฐที่เข้าอบรม
ตามหลักสูตรใดแล้ว จะลาไปรับการอบรมตามหลักสูตรอื่นได้ก็ต่อเมื่อได้เว้นระยะเวลาอย่างน้องสองปี เว้นแต่
เป็นการอบรมตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือเป็นการอบรมตามเงื่อนไข
ในการเข้าดํารงตําแหน่งหรือผู้เข้ารับการอบรมเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด และไม่ต้องลาหรือใช้เวลาราชการไป
อบรม
๒. การพัฒนาบุคลากรต่างหน่วยงาน
๒.๑ หลักสูตรหรือการอบรมที่มุ่งหมายพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานนั้นเป็นหลัก (in – house
Training) หากจะรับบุคลากรภาครัฐจากหน่วยงานอื่นหรือภาคเอกชนเข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรอื่น
ดังกล่าวจะต้องมีจํานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของผู้เข้าฝึกอบรมทั้งหมด
๒.๒ หลักสูตรและการอบรมที่จัดแก่บุคคลทั่วไปหรือบุคลากรนอกหน่วยงานเป็นหลัก เช่น
หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร หากจะรับภาคเอกชนต้องมีจํานวนไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของผู้เข้าอบรมทั้งหมด
๒.๓ หลักสูตรและการฝึกอบรมที่จัดในลักษณะภาครัฐร่วมกับเอกชนหรือกมุ่งหมายให้การอบรม
แก่เอกชนเป็นหลัก เช่น หลักสูตรตลาดทุน ให้จัดสรรสัดส่วนระหว่างจํานวนบุคลากรภาครัฐกับเอกชนตาม
ความเหมาะสม
๒.๔ บุคลากรภาครัฐ หมายถึง ข้าราชการประจํา ข้าราชการการเมือง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารและพนักงารัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ และบุคลากรอื่นของหน่วยงานรัฐในกํากับของฝ่ายบริหาร
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และให้หมายความรวมถึง สมาชิกรัฐสภา ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๕ การรับเอกชนเข้ารับการอบรม ให้พิจารณาจากผู้ที่องค์กรเอกชนตามกฎหมายหรือองค์กร
เอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับแพร่หลายตามเกณฑ์ที่วางไว้แล้วเสนอชื่อมาเป็นหลัก และให้เสียค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือ
ทั้งหมด
๓. การศึกษาดูงาน
๓.๑ ควรเน้นดูงานภายในประเทศตามสถานที่และกิจกรรมเป้าหมายที่เหมาะสม เช่น โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการปิดทองหลังพระ การพัฒนาตามแนวทางประชารัฐ เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
๓.๒ หากเป็น การดูงานภายในประเทศเพื่ อนบ้ านบริเวณพื้ นที่ ชายแดนควรพิ จารณาพั กค้างใน
ประเทศไทย
๓.๓ ในกรณี จําเป็น ต้องดูงาน ณ ต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบหรือศึกษาจาก
ต้นแบบ ให้ดูงานในประเทศสมาชิกประชามคมอาเซียนหรือบวกสาม ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นลําดับแรก
๓.๔ ในกรณี มีความจํ า เป็ น ต้ อ งดู งานในประเทศอื่ น นอกจากข้ อ ๓.๓ ให้ แสดงเหตุ ผ ลจํ าเป็ น
แผนการดูงาน ประโยชน์ ที่จะได้ รับ โดยขออนุ ญ าตจากรัฐมนตรีห รือผู้บั งคับ บั ญ ชาของหน่ วยงานเจ้ าของ
หลักสูตรเป็นรุ่น ๆ หรือคราว ๆ ไป
๓.๕ การเบิ กจ่ายค่ าใช้ จ่ายของบุ คลากรภาครัฐที่ เดิ น ทางไปดูงาน ณ ต่ างประเทศ ให้ คํานึ งถึ ง
กฎเกณฑ์ ทั่วไปที่ เจ้ าของหลั กสูต รกําหนด ยิ่ งกว่าการเบิ กจ่ายตามสิ ทธิของบุ คคลภาครัฐซึ่ งอาจมี มากกว่ า
กฎเกณฑ์ตามหลักสูตร
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ตนเองทั้งหมด
๔. หน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของหลักสูตร
๔.๑ การจั ด เนื้ อ หาของหลั กสู ต ร ควรสอดแทรกเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าล เศรษฐกิ จ
พอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติแนวทางประชารัฐ การปฏิรูป การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิช อบ และให้ ดู แลการทํ ากิจ กรรมของผู้ เข้ารับ การอบรมไม่ ให้ ฟุ่มเฟื อยเกิ น จําเป็ น ผิด วินั ยข้าราชการ ผิ ด
กฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น หรือใช้เวลาราชการไปทํากิจกรรมที่ไม่เหมาะสม
๔.๒ ในกรณี มีการจัด รายงานหรือเอกสารวิจั ยส่ วนบุ คคลหรือเป็ นหมู่ คณะหากหน่ วยงานเจ้าของ
หลักสูตรเห็นว่ารายงานหรือเอกสารการวิจัยนั้นมีคุณภาพดีเด่น และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทางราชการ ให้
เสนอเอกสารต่อส่วนราชการหรือคณะรัฐมนตรีให้ทราบด้วย
๔.๓ หน่วยงานของรัฐควรมีการวางแนวทางพัฒนากําลังคนเพื่อใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาแล้ว โดยการวางแผนให้บุคลากรของหน่วยงานเดียวกันเข้ารับการอบรมหลักสูตรล่วงหน้าให้เหมาะสม
กับความจําเป็น งบประมาณ โดยมิให้บุคคลหลายคนจากหน่วยงานเดียวกันเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
พร้อมกัน จนกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หน่วยงานของรัฐควรพิจารณาใช้ประโยชน์จากผู้
ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ มาแล้วให้เหมาะสมด้วย
ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวกับหน่วยงานเจ้าของหลักสูตรต่าง ๆ ผ่านฝ่ายบริหารและเสนอสํานักงาน ก.พ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามแนวทางนี้แล้ว
ที่ ม าของคํ า ตอบ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ โดยการจั ด หลั ก สู ต รของ
หน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ข้อที่ 61. คําถาม: สรุปค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / สัมมนา
คําตอบ:
1. คํานิยาม
“การฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ
การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่
เรียกชื่ออย่างอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. ระดับการฝึกอบรม
ระดับการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท ก. และประเภท ข.
3. ประเภทการอบรม
ประเภท ก : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการ
ทั่วไป
ระดับทักษะพิเศษ
วิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
อํานวยการ
ระดับสูง
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ทั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และอาวุโส
วิชาการ
ระดับการปฏิบัติงาน ชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ
อํานวยการ
ระดับต้น หรือเทียบเท่า
4. หลักการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ
- การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดได้เฉพาะการอบรมในประเทศเท่านั้น
กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
หรือกําหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้หัวหน้าส่วนราชการขอทํา ความตกลงกับกระทรวงการคลัง
5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
ค่าใช้จ่าย
การเบิกจ่าย
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม
3. ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
4. ค่าประกาศนียบัตร
ตามความจําเป็น เหมาะสม
5. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
6. ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และประหยัด
7. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
8. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
9. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
ฝึกอบรม
ไม่เกินใบละ300 บาท
11. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
12. ค่าสมนาคุณวิทยากร
13. ค่าอาหาร
14. ค่าเช่าที่พัก
15. ค่ายานพาหนะ

เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท
เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่กําหนด

6. บุคคลผู้มีสิทธิเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
1. ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม
2. เจ้าหน้าที่
3. วิทยากร
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเป็นผู้เบิกจ่าย แต่จะเบิกจ่าย
กับส่วนราชการต้นสังกัดได้ก็ต่อเมื่อส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมร้องขอและส่วนราชการต้นสังกัดตกลง
ยินยอม
7. การเทียบตําแหน่ง
ผู้ที่มิใช่บุคลากรของรัฐ ให้เทียบตําแหน่งเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดังนี้
ประเภทบุคคล
1. ประธาน/แขกผู้มีเกียรติ/
ผู้ติดตาม/ผู้สังเกตการณ์
2. วิทยากร

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

การเทียบตําแหน่ง
เทียบตามตําแหน่งครั้งสุดท้ายก่อนออกจาก
ราชการหรือออกจากงาน หรือตามที่
กระทรวงการคลังได้เทียบระดับไว้แล้ว
- ประเภท ก. : ให้เทียบเท่าตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง
- ประเภท ข. และบุคคลภายนอก :
ให้เทียบเท่าตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับต้น
- ประเภท ก. : ไม่เกินสิทธิของตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง
- ประเภท ข. : ไม่เกินสิทธิของตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการระดับต้น

หมายเหตุ

เว้นแต่ วิทยากรที่เคยเป็น
บุคลากรของรัฐมาแล้ว ให้
เทียบตามตําแหน่งครั้ง
สุดท้ายก่อนออกจากราชการ
หรือออกจากงาน

8. การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ
การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พักหรือที่ปฏิบัติราชการไป
ยังสถานที่จัดฝึกอบรมของประธาน/แขกผู้มีเกียรติ/ผู้ติดตาม/เจ้าหน้าที่/วิทยากร/ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้
สังเกตการณ์ ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมหรือส่วนราชการต้นสังกัด ทั้งนี้ตาม
ความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด
9. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสัมมนาคุณวิทยากร
ลักษณะ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสัมมนาคุณวิทยากร
การบรรยาย
จ่ายได้ไม่เกิน 1 คน
การอภิปรายหรือสัมมนา
จ่ายได้ไม่เกิน 5 คน โดยรวมผู้ดําเนินการอภิปรายหรือสัมมนาที่
เป็นคณะ
ทําหน้าที่เช่นเดียวกับวิทยากร
การแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ/แบ่งกลุ่ม
จ่ายได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน
อภิปรายหรือสัมมนา
หรือแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม
*กรณีที่มีจํานวนวิทยากรเกินกว่าที่กําหนดต้องเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงินที่เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
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- ให้นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝึกอบรม
- ไม่ต้องหักเวลาที่พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ชั่วโมงการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า 50 นาที
- ชั่ วโมงการฝึ กอบรมที่ ไม่ ถึง 50 นาที แต่ไม่ น้ อยกว่ า 25 นาที ให้ เบิ กจ่ ายค่าสมนาคุ ณ
วิทยากรได้กึ่งหนึ่ง
อภิปราย หมายถึง การที่วิทยากรตั้งแต่ 3 – 5 คนขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือชํานาญการ
ด้านใดด้านหนึ่งมาร่วมแสดงความคิดเห็น อาจเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเดียวกันหรือเสนอแนว
ทางออกของปัญหา โดยผู้อภิปรายแต่ละคนจะเตรียมค้นหาความรู้ ข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่องตามที่ได้ตกลงกันไว้
โดยมีผู้ดําเนินการอภิปรายเป็นผู้เชิญให้ผู้อภิปรายแสดงความรู้ ความคิด และให้ข้อเสนอแนะ และทําหน้าที่
เชื่อมโยงเรื่องต่าง ๆ ให้ต่อเนื่องประสานกันตลอดเวลาของการอภิปราย
11. อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
วิทยากรที่เป็น
วิทยากรที่มิใช่
ระดับการฝึกอบรม
บุคลากรภาครัฐ
บุคลากรภาครัฐ
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ประเภท ก.
ชั่วโมงละ 800 บาท
ชั่วโมงละ 1,600 บาท
ประเภท ข. และ
ไม่เกิน
ไม่เกิน
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ชั่วโมงละ 600 บาท
ชั่วโมงละ 1,200 บาท
- การจ่ายค่าวิทยากรสูงกว่าอัตราที่กําหนด
กรณีจําเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์พิเศษ โดยให้
ค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราที่กําหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
- ส่วนราชการเป็นผู้จัดฝึกอบรม หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น
การฝึกอบรมที่ส่วนราชการเป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ถ้าวิทยากรได้รับค่า
สมนาคุณวิทยากรจากหน่วยงานอื่นแล้ว ให้ส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมงดเบิกค่าสมนาคุณวิทยากรจากทาง
ราชการ
- วิทยากรสังกัดส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม
กรณี วิทยากรสังกัดส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม ให้อยู่ในดุลยพิ นิจของหั วหน้าส่วน
ราชการผู้จัดการฝึกอบรมในการพิจารณาจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ตามความจําเป็น เหมาะสม และไม่เกิน
อัตราที่กําหนด
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- สถานที่ราชการ
ประเภท
การฝึกอบรม

ค่าอาหาร
(บาท : วัน : คน)
ในประเทศ
จัดครบทุกมื้อ
จัดไม่ครบทุกมื้อ

ประเภท ก.

ไม่เกิน 850

ไม่เกิน 600

ไม่เกิน 2,500

ประเภท ข.
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

ไม่เกิน 600

ไม่เกิน 400

ไม่เกิน 2,500

ในต่างประเทศ

- สถานที่เอกชน
ประเภท
การฝึกอบรม

ค่าอาหาร
(บาท : วัน : คน)
ในประเทศ
จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมื้อ

ประเภท ก.

ไม่เกิน 1,200

ไม่เกิน 850

ไม่เกิน 2,500

ประเภท ข.
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

ไม่เกิน 950

ไม่เกิน 700

ไม่เกิน 2,500

ในต่างประเทศ

13. หลักเกณฑ์การคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
- ให้ นั บวันที่และเวลาเดินทางตั้งแต่ ออกจากบ้ านพั ก/ที่ ทํางาน จนถึงวันที่และเวลาที่ กลั บถึ ง
บ้านพัก/ที่ทํางาน
- ให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน ส่วนที่เกิน 24 ชั่วโมง มากกว่า 12 ชั่วโมง ให้นับเป็น 1 วัน
- ให้นําจํานวนวัน x อัตราเบี้ยเลี้ยง = เบี้ยเลี้ยงที่เบิกได้
- ถ้าโครงการมีเลี้ยงอาหาร ให้หักเบี้ยเลี้ยงตามมื้ออาหาร (มื้อละ 1 ใน 3)
14. อัตราค่าเช่าที่พัก
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ค่าเช่าห้องพักคู่
ประเภทการฝึกอบรม
(บาท : คน : วัน)
(บาท : คน : วัน)
ประเภท ก.
ไม่เกิน 2,400
ไม่เกิน 1,300
ประเภท ข.
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

ไม่เกิน 1,450

ไม่เกิน 900
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- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประเภท ก. : ระเบียบไม่ได้กําหนดให้จัดที่พักได้ตามความ
เหมาะสม
- ผู้ เข้ ารับ การฝึ ก อบรม ประเภท ข. และฝึ กอบรมบุ ค คลภายนอก: ให้ พั กรวมกั น
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยให้พักห้องคู่ เว้นแต่ เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้
หัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้
- ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ (คณะทํางาน)
- ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และอาวุโส(ห้องพักคู่)
- ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ (ห้องพักคู่)
- ประเภทอํานวยการ ระดับต้น หรือตําแหน่งเทียบเท่า (ห้องพักคู่)
- ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ(ห้องพักเดียว)
- ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ(ห้องพักเดียว)
- ประเภทอํานวยการ ระดับสูง(ห้องพักเดียว)
- ประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูงหรือเทียบเท่า (ห้องพักเดียว)
ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่
กําหนด การจัดที่พักให้แก่ประธาน/แขกผู้มีเกียรติ/ผู้ติดตามและวิทยากรให้พักคนเดียวหรือพักคู่ก็ได้ และ
เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กําหนด
16. ค่าพาหนะ
1.กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรม หรือยืมจากส่วนราชการอื่น
- ให้เบิกค่าน้ํามันเชื้อเพลิงตามจ่ายจริง
2. กรณีใช้ยานพาหนะประจําทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ
- ให้ จั ด ยานพาหนะโดยอนุ โลมตามสิ ท ธิ ข้า ราชการตาม พรฎ. ค่ าใช้ จ่ า ยในการ
เดินทางไปราชการโดยให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นและประหยัด ดังนี้
- การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก. ให้จัดตามสิทธิของข้าราชการตําแหน่ ง
ประเภทบริหารระดับสูง เว้นแต่กรณี เดินทางโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ กรณี ที่ไม่สามารถเดินทางโดยชั้น
ธุรกิจให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง
- การฝึ ก อบรมข้ า ราชการประเภท ข. ให้ จั ด ยานพาหนะตามสิ ท ธิ ข อง
ข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน
- การฝึ ก อบรมบุ ค คลภายนอก ให้ จั ด ยานพาหนะตามสิ ท ธิ ข องข้ า ราชการ
ตําแหน่งทั่วไประดับปฏิบัติงาน
3. กรณีการเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ
การเบิ กจ่ ายค่ าพาหนะเดิน ทางไป – กลั บ ระหว่ างสถานที่ อยู่ ที่ พั ก หรือที่ ป ฏิ บั ติ
ราชการไปยังสถานที่จัดฝึกอบรมของประธานในพิธีฯ แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตามเจ้าหน้าที่ วิทยากร ผู้เข้ารับ
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ต้นสังกัด
กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่เดียวกับสถานที่จัดการฝึกอบรมส่วนราชการ ผู้จัด
ฝึกอบรมจะเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้างไป – กลับ ให้แก่วิทยากรแทนการจัดรถรับส่งวิทยากรได้ โดยใช้แบบ
ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเป็นหลักฐานการจ่าย
17. ค่าลงทะเบียน
1. การเบิกค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้จัดเรียกเก็บค่าลงทะเบียน
- ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ส่วนราชการ/ผู้จัดการฝึกอบรมเรียกเก็บ
- ถ้าค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะสําหรับ ผู้เข้าอบรมหรือ
ผู้สังเกตการณ์ ทั้งหมด หรือส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้งดเบิกค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว
- ถ้าค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะหรือรวมไว้บางส่วน
หรือส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมดหรือรับผิดชอบบางส่วนให้ผู้เข้าอบรม
หรือผู้สังเกตการณ์เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือเฉพาะในส่วนที่ขาด
2. กรณี ส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะทั้งหมดหรือ
จัดให้บางส่วน
- ให้ ส่วนราชการผู้จั ดการฝึกอบรมเบิ กจ่ายค่าใช้ จ่ายทั้ งหมดหรือส่วนที่ ขาดให้แก่
ประธานในพิ ธีเปิ ด หรือพิ ธีปิ ด การฝึ กอบรมแขกผู้ มีเกี ย รติ และผู้ ติด ตาม/เจ้ าหน้ าที่ /วิ ทยากร/ผู้เข้ ารับ การ
ฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์
- หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์เป็นบุคลากรของรัฐให้เบิกจ่ายจากต้น
สังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในพรฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการยกเว้น ค่าเช่าที่พักให้
เบิกเท่าที่จ่ายจริงตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดในระเบียบฝึกอบรมฯ
ให้ส่วนราชการต้นสังกัด พิจารณาการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการตามจํานวนที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความจําเป็น และ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
18. การจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายถึง การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่ง
มิใช่บุคลากรของรัฐ เช่น อบรมกลุ่ม เป้า หมายเด็ก เยาวชน ผู้ด้อ ยโอกาส และผู้สูงอายุ อบรมแกนนําเด็ก
และเยาวชน เป็นต้น โดยให้จัดได้เฉพาะการฝึกอบรมในประเทศเท่านั้น ถ้าส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมไม่จัด
อาหารที่พัก หรือยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วนให้ส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผู้เข้าอบรม ดังนี้
1. กรณีที่เป็นบุคลากรภาครัฐ : ให้เบิกตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในระเบียบ
2. กรณีที่เป็นบุคคลภายนอก : ให้เบิกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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- ไม่จัดอาหารทั้ง 3 มื้อ ให้เบิกจ่ายได้ ไม่เกินคนละ 240 บาท/วัน
- จัดอาหารให้ 2 มื้อ ให้เบิกจ่ายได้ ไม่เกินคนละ 80 บาท/วัน
- จัดอาหารให้ 1 มื้อ ให้เบิกจ่ายได้ ไม่เกินคนละ 160 บาท/วัน
4. ค่าเช่าที่พัก
- ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินคนละ 500 บาท/วัน
5. ค่าพาหนะเดินทาง (ยกเว้นเครื่องบิน)
- ให้เบิกจ่ายตามสิทธิของข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
การเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยการฝึ ก อบรมบุ ค ลากรภายนอกให้ ใ ช้ แ บบใบสํ า คั ญ รั บ เงิ น ตามแบบ
ที่กระทรวงการคลังกําหนดเป็นหลักฐานการจ่าย
19. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมต่างประเทศ
บุคลากรของรัฐที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศให้เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
รายการค่าใช้จ่าย
หลักเกณฑ์การเบิก
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง
- เบิกได้ตามอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่กําหนด
ไว้ในระเบีย บกระทรวงการคลั งว่าด้วยการเบิ กค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไป
ราชการ พ.ศ. 2550
- ถ้าผู้จัดจัดอาหารระหว่างการฝึกอบรมให้หักเบี้ยเลี้ยงตามจํานวนมื้ออาหาร
ในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่อวัน
- กรณี ที่ได้ รับ เงิน ช่ว ยเหลื อเป็ น ค่ าเบี้ ย เลี้ย งเดิ น ทาง แต่ ต่ํ ากว่าสิ ทธิที่ พึงจะ
ได้รับให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด
2. ค่าเช่าที่พัก
- เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราที่กําหนด
- ถ้ามีการจัดที่พักให้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก
- ถ้าได้ รับ ความช่ว ยเหลื อค่ าเช่ าที่ พักต่ํากว่าสิ ทธิที่พึงจะได้ รับให้ เบิ กสมทบ
เฉพาะส่วนที่ขาดตามที่ จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับ ที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว
ต้องไม่เกินสิทธิ
3. ค่าโดยสารเครื่องบิน - ถ้ า ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ค่ า โดยสารเครื่ อ งบิ น ไป – กลั บ แล้ ว ให้ งดเบิ ก
ค่าโดยสารเครื่องบิน (ถึงแม้ว่าจะต่ํากว่าสิทธิ)
- ถ้าได้รับความช่วยเหลือเที่ยวเดียว ให้เบิกอีกเที่ยวหนึ่งในชั้นเดียวกับที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ แต่ต้องไม่สูงกว่าสิทธิที่พึงได้รับ
4. ค่าเครื่องแต่งตัว

- ให้เบิกเฉพาะผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่กําหนด
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5. ค่าลงทะเบียน
ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในทํานอง
เดียวกัน

หลักเกณฑ์การเบิก
- เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ตามที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ
- ถ้าค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะของผู้เข้าอบรม
ไว้ ทั้ ง หมด ให้ ผู้ เข้ า อบรมงดเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยดั ง กล่ า ว แต่ ถ้ า ออกให้ เ ฉพาะ
บางส่วนให้เบิกได้เฉาะในส่วนที่ขาด

1. หลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายบุคลากรของรัฐ
- แบบรายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีได้รับความช่วยเหลือ
- สําเนาหนังสือของส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแต่ถ้าหน่วยงานที่ให้
ความช่วยเหลือไม่ได้ระบุวงเงินให้ความช่วยเหลือไว้ ให้คํานวณเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือตามอัตรา
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้
20. อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปฝึกอบรมต่างประเทศ (เหมาจ่าย)
ประเภทข้าราชการ
อัตรา (บาท : วัน)
1. ทั่วไประดับปฏิบัติงาน – อาวุโส
2. วิชาการระดับปฏิบัติการ – ชํานาญการพิเศษ
2,100
3. อํานวยการระดับต้น หรือเทียบเท่า
1. ทั่วไประดับทักษะพิเศษ
2. วิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ
3,100
3. อํานวยการระดับสูง
4. บริหาร ระดับต้นและระดับสูงหรือเทียบเท่า
21. อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในต่างประเทศ (บาท : วัน : คน)
รัฐ เมือง ประเภท ก.
ประเภทการฝึกอบรม
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ค่าเช่าห้องพักคู่
ประเภท ก.
ไม่เกิน 8,000 บาท
ไม่เกิน 5,600 บาท
ประเภท ข.
ไม่เกิน 6,000 บาท
ไม่เกิน 4,200 บาท
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ประเภทการฝึกอบรม
ประเภท ก.
ประเภท ข.
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

รัฐ เมือง ประเภท ข.
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ค่าเช่าห้องพักคู่
ไม่เกิน 5,600 บาท
ไม่เกิน 3,900 บาท
ไม่เกิน 4,000 บาท

ไม่เกิน 2,800 บาท
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ประเภท ก.
ประเภท ข.
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

รัฐ เมือง ประเภท ค.
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ค่าเช่าห้องพักคู่
ไม่เกิน 3,600 บาท
ไม่เกิน 2,500 บาท
ไม่เกิน 2,400 บาท

ไม่เกิน 1,700 บาท

ที่มาของคําตอบ
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
4. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําปี 2556
ข้อ 62. คําถาม การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM) คืออะไร
คําตอบ การจั ดการความรู้ (Knowledge Management - KM) คื อการรวบรวมองค์ ความรู้ ที่ มี อยู่ ใน
องค์ กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ ในตั วบุ คคลหรือเอกสาร มาพั ฒนาให้ เป็นระบบ เพื่ อให้ ทุกคนในองค์ กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ที่มาของคําตอบ: เกณฑ์ คุณ ภาพการบริห ารจัด การภาครัฐระดับ พื้ น ฐาน ฉบับ ที่ 2 ของสํ านักงาน
ก.พ.ร.
ข้อ 63. คําถาม กระบวนการจั ด การความรู้ (Knowledge Management Process) มี ทั้ งหมดกี่ ขั้ น ตอน
อย่างไรบ้าง
คําตอบ กระบวนการจั ดการความรู้ (Knowledge Management Process) มี ทั้ งหมด 7 ขั้ นตอนดั งนี้
1) การบ่งชี้ความรู้ – เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย เราจําเป็นต้องรู้อะไร , ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ที่ใคร
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ – เช่น การสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก,
รักษาความรู้เก่า, กําจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้ใช้แล้ว
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
4) การประมวลและกลั่น กรองความรู้ – เช่ น ปรั บ ปรุงรูป แบบเอกสารให้ เป็ น มาตรฐาน,
ใช้ภาษาเดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์

- 44 5) การเข้าถึงความรู้ – เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web board กระดานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
6) การแบ่ งปั นแลกเปลี่ ยนความรู้ – ทํ าได้ หลายวิ ธี การ โดยกรณี เป็ น Explicit Knowledge
อาจจัดทําเป็นเอกสาร, ระบบฐานข้อมูลความรู้, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge
อาจจัดทําเป็นระบบกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว ทีมข้ามสายงาน เป็นต้น
7) การเรียนรู้ – ควรทําให้การเรียนรู้เป็ นส่ วนหนึ่ งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากการ
สร้างองค์ความรู้>นําความรู้ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ที่มาของคําตอบ: เกณฑ์ คุณ ภาพการบริห ารจัด การภาครัฐระดับ พื้ น ฐาน ฉบับ ที่ 2 ของสํ านักงาน
ก.พ.ร.
ข้อ 64. คําถาม กระบวนการจั ดการความรู้ (Knowledge Management Process) มี แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี
อย่างไร
คําตอบ องค์การที่มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ควรมีการดําเนินการ ดังนี้
1) ผู้บริหารควรให้ความสําคัญทั้งในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากร การกระตุ้นผลักดัน การ
ประสานงาน กํากับติดตาม และการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดการความรู้ได้รับการปฏิบัติอย่าง
จริงจัง
2) ผู้เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ควรได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ และ
นําความรู้ที่ได้รับไปศึกษาค้นคว้าต่อยอดความรู้
3) สามารถใช้ระบบพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนผลักดัน การจัดการความรู้ เช่น การสัมภาษณ์
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นต้น
4) มีการปลูกฝังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมใน
องค์การ
5) การนําความรู้จากแต่ละบุคคลมาบูรณาการร่วมกันและจัดทําเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
ที่มาของคําตอบ: เกณฑ์ คุณ ภาพการบริห ารจัด การภาครัฐระดับ พื้ น ฐาน ฉบับ ที่ 2 ของสํ านักงาน
ก.พ.ร.
ข้อ 65. คําถาม ที่มาของการจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM) เกี่ยวข้องกับกฎหมายใด
คําตอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11
กํ าหนดว่ า “ส่ วนราชการมี หน้ าที่ พั ฒนาความรู้ ในส่ วนราชการ เพื่ อให้ มี ลั กษณะเป็ นองค์ การแห่ งการเรียนรู้
อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่ อนํ ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน

- 45 ที่มาของคําตอบ: คู่ มื อ การจั ด ทํ า แผนการจั ด การความรู้ โดย สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. และสถาบั น เพิ่ ม
ผลผลิตแห่งชาติ
ข้อ 66. คําถาม ความรู้ ในนิยามของการจัดการความรู้ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
คําตอบ ความรู้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) ความรู้ที่ฝังในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูด
หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางคนจึงเรียกว่า
เป็นความรู้แบบนามธรรม
2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่าน
วิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
ที่มาของคําตอบ: คู่ มื อ การจั ด ทํ า แผนการจั ด การความรู้ โดย สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. และสถาบั น เพิ่ ม
ผลผลิตแห่งชาติ
ข้อ 67. คําถาม กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ที่จะมี
ผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง
คําตอบ กระบวนการบริ ห ารจั ด การการเปลี่ ย นแปลง (Change Management Process) ที่ จ ะมี
ผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบดังนี้
1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร(ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร, ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ,มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล , กําหนดปัจจัยแห่งความสําเร็จชัดเจน
2) การสื่อสาร – เช่น กิจกรรมที่ทําให้ ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่ องค์กรจะทํ า, ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
กับทุกคน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
3) กระบวนการและเครื่องมือ - ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้
สะดวกรวดเร็วขึ้ น โดยการเลื อกใช้กระบวนการและเครื่องมื อขึ้ น กับ ชนิ ดของความรู้, ลั กษณะขององค์ กร
(ขนาด,สถานที่ตั้งฯลฯ), ลักษณะการทํางาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร
4) การเรี ย นรู้ - เพื่ อสร้า งความเข้ าใจและตระหนั กถึ งความสํ า คั ญ และหลั กการของการ
จัดการความรู้โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง
5) การวัดผล - เพื่อให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่,มีการนําผล
ของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดําเนิ นการให้ ดีขึ้น ,มี การนําผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกั บ
บุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลขึ้น
ตอนไหนได้แก่ วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come)
6) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล – เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการมี ส่วนร่วมของบุ คลากรในทุ กระดั บ โดยข้อควรพิ จ ารณาได้แก่ ค้ น หาความต้องการของบุ คลากร,

- 46 แรงจูงใจระยะสั้ น และระยะยาว, บู รณาการกับ ระบบที่ มีอยู่ , ปรับ เปลี่ย นให้ เข้ากั บ กิ จกรรมที่ ทํ าในแต่ ล ะ
ช่วงเวลา
ที่มาของคําตอบ: คู่ มื อ การจั ด ทํ า แผนการจั ด การความรู้ โดย สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. และสถาบั น เพิ่ ม
ผลผลิตแห่งชาติ
ข้อ 68. คําถาม แนวทางการกําหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM (KM Focus Areas) เพื่อช่วยในการรวบรวม
องค์ความรู้ และนําไปกําหนดเป้าหมาย และแผนการจัดการความรู้ ต้องพิจารณาจากเงื่อนไขใด
คําตอบ แนวทางการกํ าหนดขอบเขตและเป้ าหมาย KM เพื่ อช่ วยในการรวบรวมองค์ความรู้ และนํ าไป
กําหนดเป้าหมาย และแผนการจัดการความรู้ ต้องพิจารณาจากเงื่อนไขดังนี้
1) เป็ นองค์ ความรู้ ที่ จํ าเป็ นสนั บสนุ นประเด็ นยุ ทธศาสตร์ พั นธกิ จ วิ สั ยทั ศน์ ในระดั บของ
หน่วยงาน
2) เป็นความรู้ที่สําคัญต่อองค์กร
3) เป็นปัญหาที่ประสบอยู่ และสามารถนํา KM มาช่วยแก้ไขปัญหาได้
4) แนวทางอื่นๆ ที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม
ที่มาของคําตอบ: คู่ มื อ การจั ด ทํ า แผนการจั ด การความรู้ โดย สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. และสถาบั น เพิ่ ม
ผลผลิตแห่งชาติ
ข้อ 69. คําถาม กระทรวงมหาดไทยกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรไว้อย่างไร
คําตอบตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบและบุคลากรที่เป็นเลิศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑ การบูรณาการระบบ HR
กลยุทธ์
๑.๑.๑ บูรณาการยุทธศาสตร์/แผน HR
แนวทาง
- พัฒนา/กําหนดยุทธศาสตร์/แผน HR ให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบ
- นํายุทธศาสตร์/แผน HR สู่การปฏิบัติ
- พัฒนาระบบ HRD & HRM ที่ทันสมัย HR-Digital / โครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ HRD ระยะ ๑๐ ปี ฯลฯ
๑.๑.๒ วิจัยและพัฒนาระบบ HR
แนวทาง
- วิจัยเพื่อพัฒนาระบบ ความต้องการด้าน HR ฯลฯ
๑.๑.๓ บูรณาการกระบวนการและระบบปฏิบัติงาน HR
แนวทาง
- เชื่อมโยงระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
เชื่อมโยงกันฯลฯ

- 47 ๑.๑.๔ พัฒนาฐานข้อมูล และบูรณการสู่ e-HR
แนวทาง
- พัฒนาฐานข้อมูลด้านบุคลากรที่สําคัญ (HRM&HRD) ให้เที่ยงตรง ทันสมัย
- บูรณาการฐานข้อมูลด้านบุคคลทั้งหมดให้เป็นระบบเดียวกัน โดยเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากร : ICT for HRD
1. ระบบฐานข้อมูล
2. การประเมินผลแบบ online
- เพิ่มช่องทางบริการ HRD.ในระบบสารสนเทศอาทิ บูรณาการช่องทางการเรียนรู้
ผ่านระบบเทคโนโลยี (e-learning Km blog application e-books ฯลฯ) ฯลฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒ การส่งเสริมคุณภาพการพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์
๑.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร
แนวทาง
- สนับสนุนการสํารวจ Training needs ออนไลน์
- สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระดับกรมฯ
- สนับสนุนการจัดทําแผน และกําหนด Training Roadmap ตําแหน่งที่สําคัญ
(ระดับกระทรวง) /ทุกระดับ (ระดับกรม)
- สนับสนุนการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้า /แผนการสืบทอดตําแหน่งที่สําคัญ
- ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลภายใต้สมรรถนะประจําตําแหน่ง
- เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการทุนฝึกอบรม ศึกษาต่อ : เตรียมความพร้อม
บุคลากรเพื่อรองรับการรับทุน
- พัฒนาทักษะพี่เลี้ยงสําหรับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
๑.๒.๒ ยกระดับคุณภาพการฝึกอบรม
แนวทาง
- ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างเป็นรูปธรรม : ประเมิน
โครงการฝึกอบรมตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมให้ครอบคลุมโครงการ/หลักสูตร
- พัฒนาวิทยาลัย/ศูนย์ฝึกอบรมของ มท.ให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน
๑.๒.๓ ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มท.
แนวทาง
- พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมเชื่อมโยงกับ
๑. ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของหน่วยงาน
๒. ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของ HRD
- พัฒนาการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ/หลักสูตร
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ฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบ online
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.๓ การพัฒนาบุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
๑.๓.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญใหม่ และมีทักษะที่หลากหลาย (Multi-Skills)
แนวทาง
- สร้างมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมรวมถึงหลักสูตรเสริมสมรรถนะ ครอบคลุม
ทุกตําแหน่ง ตามยุทธศาสตร์การบริหาร/การพัฒนาบุคลากร และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
- จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในลักษณะ Cross function อาทิ ภารกิจของ มท.
การให้บริการ e-learning การพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ การใช้ Softwareเพื่อหาข้อมูลในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ
- ส่งเสริมบุคลากรให้มีจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญใหม่
- พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน/ให้บริการ
๑.๓.๒ พัฒนาบุคลากรพร้อมนําการเปลี่ยนแปลงและดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
แนวทาง
- จัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนา อาทิ จัดประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน
การพัฒนาภาวะผู้นํา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑ พัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์
๒.๑.๑ ส่งเสริมศูนย์องค์ความรู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แนวทาง
- จัดทําแผน/โครงการจัดการความรู้ ประจําปี
- ส่งเสริม/เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ และการเข้าถึง ผ่าน e-learning และการเป็น
ศูนย์การเรียนรู้
๒.๑.๒ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย HRD
แนวทาง
- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน/บุคคลภายนอกเพื่อการพัฒนาบุคลากร
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับหน่วยงานภายนอก
- สร้างวิทยากร และพัฒนา/แลกเปลี่ยนวิทยากรสู่วิทยากรมืออาชีพ
๒.๑.๓ ส่งเสริมภาพลักษณ์คนมหาดไทย
แนวทาง
- สรรหาต้นแบบและเชิดชูเกียรติคน มท. อาทิ คนดีของมหาดไทย
- ขับเคลื่อนอัตลักษณ์คนมหาดไทย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒.๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์
๒.๒.๑สร้างความสมดุลในชีวติ และการทํางาน และผูกพันต่อ มท.
แนวทาง
อาทิ
- ผู้บริหารตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
- สํารวจความพึงพอใจในบรรยากาศและคุณภาพชีวิต
- จัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ตามความต้องการ/ความเหมาะสม
- อบรมสัมมนาเพื่อคุณภาพชีวิต ความสุข พอเพียง ฯลฯ
- พัฒนาระบบเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร อาทิ โครงการคัดเลือกบุคลากร
ขวัญใจหน่วยงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (เชิดชูเกียรติบุคลากร) ฯลฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน
****พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคล****
ที่มาของคําตอบ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ได้ที่เว็บไซต์ กองฝึกอบรม หัวข้อ “แผนงานประจําปี”
ข้อ 70. คําถาม กรมที่ดินได้กําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรอย่างไร
คําตอบ ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรกรมที่ดินพ.ศ. 2560 - 2564
วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร
“บุคลากรกรมที่ดินมีธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1.พัฒนาบุคลากรให้เป็นข้าราชการที่ดี มีศีลธรรม จรรยา และธรรมาภิบาล
2.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เป็นระบบและต่อเนื่อง
3.เสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรด้วยช่องทางที่หลากหลายและพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์หลัก
1.บุคลากรกรมที่ดินเป็นคนดี มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
2.บุคลากรกรมที่ดินทุกระดับมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพสามารถขับเคลื่อนกรมที่ดิน
ไปสู่วิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายที่กําหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.ระบบพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4.บุคลากรกรมที่ดินได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่หลากหลายพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
สู่รัฐบาลดิจิทัล

- 50 กลยุทธ์ที่ 1 :เสริมสร้างบุคลากรกรมที่ดินให้เป็นคนดี มีจิตสํานึกที่ถูกต้องและปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
แนวทางปฏิบัติ
1. พัฒนาบุคลากรกรมที่ดินให้เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต
2. เสริมสร้างจิตสํานึกและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการต่อต้านการทุจริตและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรกรมที่ดินให้มีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
แนวทางปฏิบัติ
1. สร้างมาตรฐานหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ (สมรรถนะประจํากลุ่มงาน)
2. พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํากลุ่มงาน ตามความจําเป็นและเหมาะสม
กับภารกิจ
3. ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลภายใต้สมรรถนะประจํากลุ่มงานของแต่ละตําแหน่ง
กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
แนวทางปฏิบัติ
1.จัดให้มีระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรหลากหลายช่องทางทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ
2. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร
3. จัดให้มีระบบการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร
4. ระบบการพัฒนาบุคลากรสามารถส่งเสริมสนับสนุนต่อระบบการบริหารงานบุคคลของกรมที่ดิน
กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างบุคลากรกรมที่ดินให้มีความรู้สหวิทยาการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่
รัฐบาลดิจิทัล
แนวทางปฏิบัติ
1. เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการใฝ่เรียนใฝ่รู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
2.พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถที่หลากหลายพร้อมรองรับการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมการจัดการความรู้และเสริมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรกรมที่ดิน
4. เสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับหน่วยงาน/บุคคลภายนอก
5. ส่งเสริมการศึกษา/วิจัยด้านการพัฒนาองค์กร เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาองค์กร
ที่มาของคําตอบ : แผนกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรกรมที่ดินพ.ศ. 2560 – 2564 เว็บไซต์ กองฝึกอบรม
หัวข้อ “แผนงานประจําปี”

- 51 ข้อ 71. คําถาม กรมที่ดินได้กําหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ข้าราชการไว้อย่างไร
คําตอบ กรมที่ดินได้กําหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ข้าราชการไว้ ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) ให้ความหมายไว้ว่า สมรรถนะ คือ
กลุ่ ม ของความรู้ ความสามารถ ทั กษะตลอดจนทั ศนคติ ที่ จํ าเป็ นในการทํ างานได้ อย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลคุณลักษณะ ของบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมและผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ส่วน
หนึ่งประกอบขึ้นจากทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ค่านิยมของบุคคลหรือพฤติกรรมของผู้ที่มี
ผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในงานหนึ่ง ๆ
สรุป สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จําเป็นต่อการทํางานของ
บุคคลให้ประสบผลสําเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไปซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการดังนี้
(1) ความรู้ (Knowledge) คือสิ่งที่องค์กรต้องการให้ “รู้” เช่น ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายปกครอง
(2) ทักษะ (Skill) คือสิ่งที่องค์กรต้องการให้ “ทํา” เช่น ทักษะด้าน ICT ทักษะด้านเทคโนโลยี การ
บริหารสมัยใหม่เป็นสิ่งที่ต้องผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจําจนเกิดเป็นความชํานาญในการใช้งาน
(3) พฤตินิสัยที่พึงปรารถนา (Attributes) คือสิ่งที่องค์กรต้องการให้ “เป็น” เช่นความใฝ่รู้ ความ
ซื่อสัตย์ ความรักในองค์กร และความมุ่งมั่นในความสําเร็จสิ่งเหล่านี้จะอยู่ลึกลงไปในจิตใจ ต้องปลูกฝังสร้าง
ยากกว่าความรู้และทักษะแต่ถ้าหากมีอยู่แล้ว จะเป็นพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ
รายละเอียดของความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งข้าราชการพล
เรือน ประกอบด้วย
(1) ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่
(1.1) องค์ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
(1.2) องค์ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
(2) ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
(2.1) การใช้คอมพิวเตอร์
(2.2) การใช้ภาษาอังกฤษ
(2.3) การคํานวณ
(2.4) การจัดการข้อมูล
(3) สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่
(3.1) สมรรถนะหลั ก คื อ สมรรถนะที่ บุ ค ลากรทุ ก คนในองค์ ก รต้ องมี แ ละแสดงออกมาเป็ น
พฤติกรรมในการทํางานตามระดับตําแหน่งงานของตนไม่ว่าจะปฏิบัติงานอยู่ในสายงานใด โดยสํานักงาน ก.พ.
กําหนดไว้ 5 ด้าน ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทํางานเป็นทีม
(3.2) สมรรถนะทางการบริ ห ารเป็ น สมรรถนะที่ กํา หนดขึ้ น สํ าหรั บ ตํ าแหน่ งประเภทบริห าร
โดยเฉพาะ ประกอบด้วย 6 สมรรถนะได้แก่ สภาวะผู้นําวิสัยทัศน์การวางกลยุทธ์ภาครัฐศักยภาพเพื่อนําการ
ปรับเปลี่ยนการควบคุมตนเองการสอนงานและการมอบหมายงาน
(3.3) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบั ติคือสมรรถนะที่บุคลากรแต่ละสายงานหรือแต่ละ
บทบาทในหน่ ว ยงานต้ องมี และแสดงออกมาเป็ น พฤติ กรรมในการทํ า งานตามสายงานบทบาทและระดั บ
ตํ า แหน่ งงานเฉพาะตนโดยในแต่ ล ะตํ า แหน่ งจะต้ อ งมี ส มรรถนะอย่ า งน้ อย 3 สมรรถนะโดยมี เงื่ อ นไขว่ า

- 52 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทางการบริหารนั้น หน่วยงานจะกําหนดให้แตกต่างจากที่ ก.พ. กําหนดไว้ไม่ได้
แต่สามารถปรับปรุงรายละเอียดหรือพฤติกรรมบ่งชี้ให้ตรงกับวัฒนธรรมหรือความต้องการขององค์กรได้ สําหรับ
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ก.พ. กําหนดไว้จํานวน 16 สมรรถนะให้หน่วยงานนํามาใช้ได้ แต่หาก
หน่ ว ยงานไม่ ป ระสงค์ ที่ จ ะใช้ ต ามที่ ก.พ. กํ า หนดไว้ ก็ ส ามารถที่ จ ะกํ าหนดขึ้ น และนํ า เสนอ อ.ก.พ. กรม
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งนั้น ๆ ได้
การกํ าหนดระดั บของความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ เพื่ อใช้ เป็ นเกณฑ์ ในการวั ดหรื อ
ประเมินผล โดยสํานักงาน ก.พ. ได้จัดทําต้นแบบไว้แล้ว แต่หน่วยงานจะกําหนดระดับให้สูงกว่าที่ สํานักงาน ก.พ.
กําหนดก็ได้ ซึ่ง อ.ก.พ. กรมที่ดินได้กําหนดระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามแนวทางที่
ก.พ. กําหนด ไว้ดังนี้
ระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ความรู้
ประเภท/ชั้นงาน
ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
อาวุโส
ทักษะพิเศษ
ปฏิบัติการ
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ทรงคุณวุฒิ
อํานวยการต้น
อํานวยการสูง
บริหารต้น
บริหารสูง

ทักษะ

ในงาน กฎหมาย คอมฯ อังกฤษ คํานวณ
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
2
2

1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

จัดการ
หลัก
ข้อมูล
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
3
2
4
2
5
2
5

สมรรถนะ
บริหา
เฉพาะ ผู้ทรง*
ร
1
1
2
2
1
2
3
4
5
3
1
3
2
4
3
4

ที่มาของคําตอบ : คู่มือความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะข้าราชการกรมที่ดิน กองการ
เจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
ข้อ 72. คําถาม สมรรถนะนักทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยอะไรบ้าง
คําตอบ สมรรถนะตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึงความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่
โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเองหรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกําหนดขึ้นอีก
ทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทายชนิด
ที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทําได้มาก่อน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามกําหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพอัน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ และประชาชน

- 53 ๒. บริ การที่ ดี (Service Mind) หมายถึ งความตั้ งใจ และความพยายามของข้ า ราชการในการ
ให้บริการที่ถูกต้อง และเป็นธรรมอย่างเต็มใจต่อประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
บริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ
๓. การสั่ งสมความเชี่ ย วชาญในงานอาชี พ (Expertise) หมายถึ งความสนใจใฝ่ รู้ สั่ งสมความรู้
ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน และประชาชน
๔.การยึ ด มั่ น ในความถู ก ต้ อ งชอบธรรม และจริ ย ธรรม (Integrity) หมายถึ งการดํ า รงตน และ
ประพฤติ ปฏิ บั ติ อย่ างถู กต้ อง เหมาะสม ทั้ งตามกฎหมาย คุ ณ ธรรมจรรยาบรรณแห่ งวิช าชี พ และจรรยา
ข้าราชการ เพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการพิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการ และประชาชนอย่าง
เป็นธรรม เพื่อให้เกิดศรัทธา และเป็นที่พึ่งแก่ประชาชน
๕. การทํางานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึงความตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม
หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติอาจมีฐานะเป็นสมาชิก หรือหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้าง
และรักษาสัมพันธภาพ ตลอดจนสร้างขวัญกําลังใจ ให้กับสมาชิก เพื่อให้งานบรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency Development Program)
ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
๑. ความรวดเร็วในการดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล หมายถึงความรวดเร็วในการดําเนินงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล ผ่านการประสานงานข้อมู ลที่รวดเร็ว โดยอาศัย การวางแผนและจัดลําดับ ขั้น ตอนในการ
ทํางานที่ดี การทํางานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ การพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนการหมั่น
แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
๒. ความครบถ้ว นและถู กต้ องในการดํ าเนิ น งานด้ านทรัพยากรบุ คคล หมายถึงการใส่ ใจในการ
ตรวจสอบข้อมูล ละเอียดรอบคอบในรายละเอียดของการดําเนินงาน การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่ครบถ้วน
และรอบด้ าน การวางระบบการบริห ารจั ดการที่ รอบคอบรัดกุ ม รวมทั้ งการวางแผนการดําเนิ น งานในเชิ ง
ป้องกัน และแก้ไขปั ญ หา ตลอดจนการริเริ่มแนวทางการดําเนิน งานด้านทรัพยากรบุคคลใหม่ๆ เพื่ อให้ การ
บริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓. ความเป็นธรรมและการสร้างการมีส่วนร่วม หมายถึงการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ
และใส่ใจในการสร้างความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่กรมทุกฝ่าย การไม่เลือกปฏิบัติ โดยคํานึง
ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของกรมเป็นสําคัญ
๔. การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ หมายถึงการบริหารจัดการโครงการ/หลักสูตรด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสมกับบริบทของกรม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุน
จิตสํานึกในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ตลอดจนการบริหารจัดการความรู้อย่างยั่งยืน
ที่มาของคําตอบ : คู่มือความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะข้าราชการกรมที่ดิน กองการเจ้าหน้าที่
กรมที่ดิน

- 54 ข้อ 73. คําถาม การสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมมีแนวทางและขั้นตอนการดําเนินการอย่างไร
คําตอบ แนวทางและขั้นตอนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ควรประกอบด้วย
๑. การวิเคราะห์ปัญหา และความจําเป็นในการฝึกอบรม การวิเคราะห์ปัญหาและความจําเป็นในการ
ฝึกอบรม (Training Needs Analysis) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและเป็นขั้นตอนที่
สําคัญยิ่ง ทั้งนี้เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร อาจมีมากมายและหลายลักษณะ และอาจมีวิธีแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมแตกต่างกันไป การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสิ่งใดด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม นอกจากจะไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้แล้วยังทําให้เกิดความสิ้นเปลืองทรัพยากรในด้านต่าง ๆ อีกด้วย
๒. การกําหนดจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เมื่อได้ทําการวิเคราะห์ความจําเป็นในการฝึกอบรมจน
ทราบว่ามีปัญหาใดบ้างที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม รวมทั้งการวิเคราะห์คุณลักษณะที่จะต้องพัฒนาด้วย
การฝึกอบรม (Training Requirement Analysis) แล้ว ขั้นต่อไปก็คือ การกําหนดจุดประสงค์หรือขอบข่ายของ
การฝึกอบรม โดยใช้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความจําเป็นในการฝึกอบรมมาเป็นหลักในการพิจารณา
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมจะเป็นตัวกําหนดขอบข่ายของคุณลักษณะต่าง ๆ ของบุคลากร ทั้ง
ในด้ านความรู้ และทั กษะที่ ต้ องการพั ฒ นาให้ เกิ ดขึ้ น แก่ ผู้ เข้ารั บ การฝึ กอบรม อี กทั้ งยังเป็ น แนวทางในการ
กําหนดเนื้อหา กิจกรรม เทคนิควิธีการในการฝึกอบรม สื่อที่เหมาะสม และเป็นแนวทางในการสร้างข้อทดสอบ
เพื่อวัดและประเมินผลการฝึกอบรมอีกด้วย การกําหนดจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม จึงเป็น
สิ่งที่ต้องให้ความสําคัญและได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ
๓. การกําหนดเนื้อหาวิชาในหลักสูตร เทคนิค/วิธีการฝึกอบรม สื่อที่เหมาะสม และวิธีการประเมินผลการ
เรี ยนรู้ เนื้ อหาวิชานั้ นจะเป็ นสื่ อกลางหรือกรอบแนวทางที่ จะช่ วยนํ าผู้ เข้ ารับการฝึ กอบรมไปสู่ จุ ดมุ่ งหมายหรื อ
วัตถุ ป ระสงค์ ของการฝึ กอบรม ในการกํ าหนดเนื้ อหาวิช าลงในหลั กสู ต รจึงต้องรวมถึ งเทคนิ ค วิธีการ และ
กิ จกรรมต่ าง ๆที่ นํ ามาใช้ ในการถ่ ายทอดความรู้ และทั กษะให้ แก่ ผู้ เข้ ารั บการฝึ กอบรมรวมตลอดจนวิ ธี การ
ประเมินผลด้วย
๔. การนําหลักสูตรไปใช้และประเมินผลหลักสูตรเป็นขั้นตอนของการนําหลักสูตรการฝึกอบรมไปสู่
ภาคปฏิบัติ โดยการนําไปใช้ในการฝึกอบรม ซึ่งก่อนการนําไปใช้ควรมีการเตรียมการในการนําหลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติ เช่น การจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร เตรียมบุคลากร การบริหารโครงการและการบริหารหลักสูตร
และการประเมิ นผลหลักสูตร เป็นต้น ซึ่งในทางปฏิ บั ติแล้วผู้รับ ผิดชอบในการพั ฒ นาหลักสู ตรจะต้องจัดทํ า
เอกสารประกอบหลักสูตร เพื่อชี้แจงโครงสร้างหรือรายละเอียดของหลักสูตรให้แก่ผู้ที่จะนําหลักสูตรไปใช้ได้
เข้าใจถึงความเป็นมา และรายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตร เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรได้อย่างแท้จริง และควรให้คําแนะนําหรือให้คําปรึกษาแก่ผู้ใช้หลักสูตรอยู่ตลอดเวลา
ส่วนการประเมินผลหลักสูตรนั้น เป็นส่วนที่จะประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตรเพื่อให้ทราบว่า
หลักสูตรที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นมานี้ สามารถนําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้มากน้อยเพียงใดถ้าผลการ
ประเมินพบข้อบกพร่องหรือมีจุดอ่อน ก็สามารถนําไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรได้ต่อไป
๕. การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเป็นขั้นตอนที่นําผลที่ได้รับจากการประเมินหลักสูตรมาประมวล เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับในทางปฏิบัติจริงมากที่สุด
ซึ่งจะเริ่มปรับปรุงแก้ไขในขั้นตอนใดของกระบวนการพัฒ นาหลักสูตรก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูล ที่จะใช้ในการแก้ไข
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อาจได้จากการสํารวจโดยแบบสอบถามก็ได้ นอกจากนี้อาจมาจากนโยบายของผู้บริหารอีกด้วย แต่อย่างไรก็
ตามวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรนั้นก็คือ จะเป็นส่วนที่ช่วยให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ มาก
ยิ่งขึ้น
สํ า หรั บ ขั้ น ตอนการสร้ า งและพั ฒ นาหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมของกรมที่ ดิ น มี ก ารดํ า เนิ น การ
ดังต่อไปนี้
๑. การวางแผนก่อนการสร้างหลักสูตร
๒. ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและความจําเป็นในการฝึกอบรม
๓. การวิเคราะห์ภารกิจ และสมรรถนะ
๔. การกําหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๕. การกําหนดหัวข้อวิชาและระยะเวลาของหลักสูตร
๖. กําหนดเนื้อหาและรายละเอียดของหลักสูตร
๗. จัดทําร่างหลักสูตรการฝึกอบรม
8. เสนอคณะกรรมการการศึกษาและฝึกอบรมกรมที่ดิน
9. นําหลักสูตรไปใช้และประเมินหลักสูตร
ที่มาของคําตอบ : คู่มือแนวทางการสร้าง/พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของกรมที่ดิน เว็บไซต์ กอง
ฝึกอบรม หัวข้อ “การจัดการความรู้”
ข้อ 74. คําถาม เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหรือรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Sector Management Quality Award) มี สาระสํ าคั ญ และเกี่ ยวข้ องกั บการพั ฒ นาบุ ค ลากร
หรือกองฝึกอบรมอย่างไร
คําตอบ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีของส่วนราชการ
ที่ สํ านั กงาน ก.พ.ร. ได้ ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ ส่ วนราชการนํ าไปใช้ ในการประเมิ น องค์ การด้ ว ยตนเองที่
ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้
หน่ วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้ านและอย่างต่อเนื่องการพั ฒ นาคุณ ภาพการบริห ารจัด การ
ภาครัฐเป็น เป้ าหมายสําคัญ ของการพั ฒ นาระบบราชการไทยที่ต้ องการให้ หน่ วยงานภาครัฐมีการยกระดั บ
คุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสู่ระดับมาตรฐานสากล (High Performance) คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ
ให้นําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาเป็นเครื่องมือในการดําเนินการเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548
เพื่ อให้ สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ ดีตามพระราชบัญ ญั ติระเบี ยบบริหาร
ราชการแผ่น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎี กาว่าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิ ธีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่กําหนดการบริหารราชการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เกิ ด ผลสั มฤทธิ์ต่ อภารกิ จ ของรั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ความคุ้ มค่ าในเชิ งภารกิ จ ของรั ฐ ลดขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานที่เกินจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย จึงกําหนดเป็น

- 56 “เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” ที่เรียกว่า PMQA ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 คือการนําหลักเกณฑ์และ
แนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นเลิศ ซึ่งได้ยอมรับเป็นมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการ
หน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัยหลักการประเมินองค์กรด้วยตนเองเป็นการทบทวนสิ่งที่องค์กรดําเนินการเทียบกับ
เกณฑ์ เมื่อตรวจพบว่าเรื่องใดยังไม่อยู่ในระบบที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ์องค์กรจะได้พัฒนาวิธีปฏิบัติเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง องค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านไปสู่ ร ะดั บ มาตรฐานสากล (High
Performance) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2550 แนวคิดของ PMQA การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ เป็นไปเพื่อมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์การให้มีระบบที่ดีอันจะทําให้เกิด
การพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
องค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสาระสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนหลัก โดยจะขยายความผ่านคําถามที่กําหนดไว้ให้ส่วนราชการ
ประเมินสถานภาพของตนเอง คือ
ส่วนที่ ๑ ลักษณะสําคัญขององค์กร เป็นการอธิบายถึงภาพรวมของส่วนราชการ สภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงาน (ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน) ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง (ประชาชน ส่วนราชการ
หน่วยงานภายนอก) สิ่งสําคัญที่มีผลต่อการทํางานของส่วนราชการ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่กําลังเผชิญอยู่
รวมทั้งระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงานของส่วนราชการ
ส่วนที่ ๒ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีของส่วน
ราชการที่ เป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ควรจะเป็ น เน้ น ความสอดคล้ องเชื่อมโยงและบู รณาการอย่างเป็ น ระบบ
มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อตรวจประเมิ น การดํ าเนิ น การของส่ วนราชการในประเด็ น ต่ า ง ๆ ตามหมวดของเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ทําให้เห็นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการของส่วนราชการ นําไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่อไป ประกอบด้วย ๗ หมวด
หมวด ๑ การนําองค์กร(วางวิสัยทัศน์ ค่านิยม ทิศทางการทํางาน)
หมวด ๒ การวางแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์ (วางยุ ท ธศาสตร์ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดขององค์กรไปสู่หน่วยงาน/บุคคล (การนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ))
หมวด ๓ การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย(การรับฟังความเห็นหรือมีส่วนร่วม
จากประชาชน การปรับระบบให้บริการประชาชน การสํารวจความพึงพอใจ)
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (การจัดการสารสนเทศ การจัดการความรู้)
หมวด ๕ การมุ่ ง เน้ น ทรั พ ยากรบุ ค คล(ระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล : HRM และ HRD
การปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยม ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม กระบวนการสร้างคุณค่า)
หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ(การลดขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงกระบวนงาน)
หมวด ๗ ผลลัพธ์การดําเนินการ(ผลการปฏิบัติงานตามมิติการประเมิน ๔ ด้าน)
กล่าวโดยสรุป แนวคิด หลักของการพัฒ นาคุ ณภาพการบริหารจัดการภาครัฐคือต้ องการที่ จะเห็ น
หน่วยงานภาครัฐให้ความสําคัญกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นให้การนําส่วนราชการเป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้ความสําคัญกับประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการให้มีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมให้บุคลากรและเครือข่ายมี
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สารสนเทศอย่างแท้จริงและทํางานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นสําคัญ
ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร หรือกองฝึกอบรม ได้แก่
หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ในหมวดการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้เป็น
การตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการเลือกรวบรวมวิเคราะห์ จัดการและปรับปรุงข้อมู ล
สารสนเทศและสินทรัพย์ทางความรู้ส่วนราชการมีการเรียนรู้และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร
รวมทั้งตรวจประเมินว่าส่วนราชการใช้ผลการวิเคราะห์และทบทวนเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินการอย่างไร
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce Focus) เป็นการมุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีวิธีการวางแผน
ด้านทรัพยากรบุคคลการสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ก่อให้เกิดผลการดําเนินการที่ดีรวมทั้งการสร้าง
ความผู กพั น และการพั ฒ นาบุ คลากรเพื่ อนํ าศั ก ยภาพของบุ คลากรมาใช้ อย่ างเต็ ม ที่ เพื่ อสนั บ สนุ น พั น ธกิ จ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
• การวางแผนกําลังคนและพั ฒ นาขีดความสามารถของบุ คลากรทั้ งระยะสั้ นและระยะยาวให้
สอดคล้ อ งกั บ เป้ า ประสงค์ เชิ งยุ ท ธศาสตร์ และกระบวนการดํ า เนิ น งานทั้ งกระบวนการที่ ส ร้า งคุ ณ ค่ า และ
กระบวนการสนับสนุนขององค์การ
• การวางแผนและการพัฒนาบุคลากรควรมีกรอบที่ชัดเจนคือ
1) กําหนดความต้องการในการพัฒนา (Training Needs) โดยศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
นโยบายภารกิจที่สําคัญของส่วนราชการและนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้รับบริการที่สําคัญเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หา
ความต้องการเกี่ยวกับความรู้ทักษะด้านต่างๆที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
2) ออกแบบหลักสูตรโดยอาจมีทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
3) ดําเนินการตามแผน
4) ประเมินผลการพัฒนาเรียนรู้โดยกําหนดเป้าหมายไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ
การพั ฒ นาบุ ค ลากร/ผู้ บ ริ ห ารเป็ น กระบวนการบริ ห ารงานบุ ค คลเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให้ กั บ
บุคลากร/ ผู้บริหารตลอดจนทําให้บุคลากรมีความเติบโตก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเรียนรู้และ
การพัฒนาบุคลากรสามารถดําเนินการได้ 2 รูปแบบคือแบบที่เป็นทางการเช่นการบรรยายการฝึกอบรมเป็น
ต้นและแบบที่ไม่เป็นทางการเช่นการสอนงาน (Coaching) การเป็นพี่เลี้ยงเป็นต้น“การเรียนรู้” (Learning)
หมายถึงความรู้หรือทักษะใหม่ที่ได้รับจากการประเมินการศึกษาการฝึกอบรมประสบการณ์และนวัตกรรมใน
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกล่าวถึงการเรียนรู้ทั้ง 2 ส่วนคือการเรียนรู้ของส่วนราชการและการ
เรียนรู้ของบุคลากร
การเรียนรู้ของส่วนราชการได้มาจากการวิจัยและพัฒนาวงจรการประเมินและการปรับปรุงความคิด
และปัจจัยนําเข้าจากบุคลากรและผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและการ
จัด ระดับ เที ย บเคี ยงการเรีย นรู้ของบุ คลากรได้ มาจากการศึ กษาการฝึ กอบรมและโอกาสในการพั ฒนาเพื่ อ
ความก้าวหน้ าของแต่ละบุ คคลเพื่ อความมี ประสิ ทธิผลการเรียนรู้ควรปลูกฝังอยู่ในวิธีการปฏิ บั ติงานของส่ วน
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ความสามารถที่กระบวนการหรือตัวชี้วัดใดๆสามารถตอบสนองจุดประสงค์ที่ตั้งไว้การประเมิน ประสิทธิผลต้อง
ประเมินระดับความสามารถที่มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการของส่วนราชการและ
การถ่ายทอดเพื่อนําแนวทางไปปฏิบัติหรือประเมินผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่ใช้โดยทั่วไปเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
จะมุ่งเน้นทั้งภายนอกและภายในองค์การที่เกี่ยวข้องกับโอกาสและความท้าทายที่สําคัญในด้านผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการส่งมอบบริการหรือเทคโนโลยี
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย
1. กําหนดเป้าหมายการพัฒนา :โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่องค์การคาดหวังและประเด็นที่ต้องการ
มุ่งเน้น
2. วิเคราะห์ความต้องการ :โดยพิจารณาถึงความต้องการในรูปแบบต่างๆทั้งในระดับองค์การกลุ่มงานและ
ระดับบุคคลโดยพิจารณาถึงเป้าหมายที่ต้องการและสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
3. ออกแบบการพัฒนา :การพัฒนาบุคลากรควรพิจารณาถึงความแตกต่างกันตามระดับและประสบการณ์
ของบุคลากรแต่ละกลุ่มซึ่งเครื่องมือและวิธีการพัฒนาบุคลากรมีหลายวิธีการเช่นการบรรยายฝึกอบรมการสอน
งานการเป็นพี่เลี้ยงการหมุนเวียนงานการมอบหมายงานหรือการศึกษาดูงานเป็นต้น
4. ดําเนินการพัฒนา
5. ประเมินผลการพัฒนา :การประเมินผลการพัฒนาอาจพิจารณาในประเด็นต่างๆได้แก่ปฏิกิริยาของผู้
เข้ารับการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นรวมถึงประสิทธิผลและความคุ้มค่าขององค์การ
เป็นต้น
การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
การจั ด ระบบการประกั น คุ ณ ภาพของการฝึ ก อบรมแนวคิ ด เรื่ อ งระบบการประกั น คุ ณ ภาพงาน
ฝึกอบรมเพื่อยกระดับงานฝึกอบรมให้มีมาตรฐานสูงมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เรียน
ว่าการฝึกอบรมนั้ นมีมาตรฐานเป็น ที่ยอมรับ ซึ่งระบบการประกัน คุณ ภาพงานฝึกอบรมดังกล่ าวถือเป็น การ
ประกั น คุ ณ ภาพที่ ส่ ว นราชการจะต้ องดํ าเนิ น การจั ด ทํ า มาตรฐานการฝึ กอบรมที่ มีลั กษณะการดํ า เนิ น การ
คล้ายคลึงกับการประกันคุณภาพภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการฝึกอบรมได้มาตรฐานซึ่งองค์ประกอบสําคัญในการ
ประเมินงานฝึกอบรมที่มีมาตรฐานประกอบด้วย • หลักสูตร • ผู้สอน • วิธีการสอน • ห้องเรียน • ผู้เรียน
• การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากรในการดําเนินการพัฒนา
บุคลากรส่วนราชการควรกําหนดมาตรการและระบบในการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา
บุคลากรควบคู่กันไปซึ่งสามารถดําเนินการโดย
• ประเมิ นจากข้อมูลผลการปฏิบั ติงานของบุคลากรเพื่ อให้ ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการพัฒ นา
บุ คลากรและกํา หนดตั ว ชี้ วัด ที่ ส ะท้ อนให้ เห็ น ถึ งการนํ าความรู้ และทั กษะตามจุด มุ่ งหมายของการพั ฒ นา/
ฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
• มีการประเมินประสิทธิผลการพัฒนา/ฝึกอบรมที่สอดคล้องกับวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรสูงสุด

- 59 • ประเมินผลลัพธ์ขององค์การซึ่งหมายถึงผลลัพธ์จากการฝึกอบรมอาจมีการวัดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
(Productivity) เช่นความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้นการลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเป็นต้น
ที่มาของคําตอบ : คู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 และคู่มือเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฉบับที่ 2 ของสํานักงาน ก.พ.ร.
ข้อ 75. คําถาม หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) มีสาระสําคัญอย่างไร และ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของกรมที่ดินหรือไม่
คําตอบ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวัน ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เห็ นชอบหลักการเกี่ยวกับ หลักสูต ร
ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
1. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําหลักสูตรดังกล่าวไปพิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้ ให้หน่วยงาน
ที่ต้องนําหลักสูตรไปดําเนินการรับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป โดยให้ประสานงานกับสํานักงาน ป.ป.ช. อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าว
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ สําหรับภาระงบประมาณที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจํ าปี รองรั บไว้ ให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องพิ จารณาปรับแผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปดําเนินการในโอกาสแรกก่อน สําหรับปีงบประมาณต่อๆ ไป ให้จัดทํา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามความจําเป็นและ
เหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
2. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อพิจารณานําหลักสูตรนี้ไปปรับใช้ในโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม่ รวมทั้งให้พิจารณากําหนด
กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรโค้ชให้มีความชัดเจน โดยให้หมายความรวมถึงบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์
หรือผู้ ที่ทําหน้ าที่ เป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้ทั้งในหลักสู ตรการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานและหลักสูตรอุดมศึกษาด้วย ทั้ งนี้
เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถนําไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้หรือ
ช่วยในการจัดการเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดําเนินการ
และรายงานผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการดังกล่าวให้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาทราบ
เป็นระยะๆ ด้วย
3. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษามีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตให้
สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตนสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน มีจิตพอเพียงต้านทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะไม่ทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
ผ่านสถาบันการศึกษา ซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องปลูกฝังตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และสถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น สถาบันการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ สถาบันการศึกษาทางทหาร เป็นต้น ต่อเนื่องไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ครอบคลุมทั้งระบบ

- 60 การศึกษา นอกจากนี้ ยังรวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมสําหรับบุคลากรของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจในหน่วยงาน
ภาครัฐ
โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ผ่านสถาบันการศึกษา โดยมี 5 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกัน
การทุจริต 2. หลักสูตรอุดมศึกษา วัยใสใจสะอาด 3. หลักสูตรกลุ่มทหารและตํารวจ หลักสูตรตามแนวทางรับ
ราชการกลุ่มทหารและตํารวจ 4. หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช.บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สร้างวิทยากรผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ 5. หลักสูตรโค้ช โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
ซึ่งแต่ละหลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหา 4 ชุดวิชา ดังนี้
1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ชุดวิชาดังกล่าวเน้นการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนระบบการคิดของคนในสังคมแยกแยะ
ให้ได้ว่า “เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน ... เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม” โดยนําวิธีคิดแบบฐาน 10 (Analog
thinking) และฐาน 2 (Digital thinking) มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน
2. ความละอายความไม่ทนต่อการทุจริต
เป็นชุดวิชาเกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นการปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เกิดภาวะ
“ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ ผ่านทางสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทนที่ทําหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ เกิดพฤติกรรมที่ละอายต่อ
การกระทําความผิด การไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
3. STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต
เป็นชุดวิชาที่ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการ
ทุจริตอื่น ๆ เพื่อสร้างฐานคิดจิตพอเพี ยงต่อต้านการทุจริตให้ เกิดขึ้นเป็นพื้ นฐานความคิดของปัจเจกบุ คคล
โดยประยุกต์หลัก “STRONG : จิตพอเพี ยงต้านทุจริต” ซึ่งคิดค้นโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
ในปี 2560 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน
4. พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
พลเมืองศึกษาเป็นการจัดการศึกษาและประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี
ของประเทศ มีความภูมิใจในความเป็นพลเมืองตนเอง มีสิทธิมีเสียง สนใจต่อส่วนรวม และมีส่วนร่วมในกิจการ
บ้านเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย หรือการเรียนรู้เกี่ยวกับรัฐบาล รัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ระบบการเมือง การปกครองสิทธิและความรับผิดชอบของพลเมือง ระบบการบริหารจัดการสาธารณะและระบบ
ตุลาการ
หลักสูตรต้านทุจ ริต ศึกษา (Anti-Corruption Education) ดังกล่าวมีส าระสํ าคั ญ เกี่ยวข้องกั บ
หลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับบุคลากรของรัฐด้วย กรมที่ดินในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐจึงมีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงในการนําหลักสูตรดังกล่าวมาดําเนินการปรับใช้ในหลักสูตรการฝึกอบรมของกรมที่ดินให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังและสร้างวัฒ นธรรมต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ

- 61 ที่มาของคําตอบ : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เรื่อง หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา (Anti-Corruption Education)
ข้อ 76. คําถาม แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
คําตอบ การพัฒนาที่เชื่อมโยงทิศทางและแนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลมาสู่การ
พัฒนาระดับบุคคล โดยการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐแต่ละกลุ่ม
ให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมในการดาเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับทิศทางและการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการภาครัฐ รวมถึงการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
การพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างผู้นาเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาขีดความสามารถ
กําลังคนในการสร้างสรรค์น วัตกรรมด้ วยเทคโนโลยีดิ จิทัล โดยการสร้างและพั ฒ นาผู้นํ าด้ านดิ จิทัล ภาครัฐ
(Digital Government Leader) การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของผู้ ป ฏิ บั ติ งานเฉพาะด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
(Technology Specialist) เพื่ อ เป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นการเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ และการยกระดั บ ขี ด
ความสามารถของข้ า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ ให้ ส ามารถปรั บ ตั ว ให้ เท่ า ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมการทํางานและการให้บริการของรัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการยกระดับ
งานของภาครัฐเป็นงานที่มีคุณค่าสูงขึ้น (High Value Job)
การพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนากรอบความคิดที่สนับสนุนการสร้างระบบและ การทํางานแบบดิจิทัล
(Digital Mindset) โดยการปลูกฝังบรรทัดฐานหรือแนวปฏิบัติในการทํางานร่วมกันให้แก่ข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐทุกระดับ อาทิ การพร้อมรับปรับเปลี่ยน (Adaptability) การเปิดรับความคิดท้าทายสิ่งใหม่ แสวงหาโอกาส
อย่างเหมาะสม (Explorers Mind) การทํางานแบบสอดประสานและสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนแบ่งปัน
(Collaborative) แบ่งอํานาจหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกัน (Empowerment and Shared Responsibility)
และการให้อิสระทางความคิดในแบบ Growth Mindset
การพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อการทํางานในปัจจุบัน และการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการทํางานในอนาคต โดยการพัฒนาทักษะและความสามารถ (Skills and Abilities) เพื่อปฏิบัติงาน
ตามบทบาทและลักษณะงานที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลในปัจจุบัน และการเตรียม
ความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจ (Understanding) และประสบการณ์ (Experience) เพื่อการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทและลักษณะงานที่คาดว่าจะได้รับมอบหมายในอนาคต ในสัดส่วน ๗๐ : ๓๐
การพัฒนาที่ส่งเสริมการสร้างสมดุลของกระบวนการเรียนรู้ โดยการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
แบบมีเป้าหมาย การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (อาทิ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากการฝึกอบรม
การเรียนรู้จากการสอนงาน การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ และการเรียนรู้จากผู้อื่น) การเรียนรู้เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติได้จริง และการเรียนรู้ที่มีการกํากับติดตามเป้าหมายและการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ชัดเจน ต่อเนื่องและ
เป็นระบบ และการพัฒนาเพื่อสร้างเครื่องมือและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การประเมิน
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การสร้างบรรยากาศและชุมชนการเรียนรู้ การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในกระบวนการพัฒ นา และการให้
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเข้ามาร่วมในกระบวนการเรียนรู้
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ในการสร้างและพัฒนากําลังคนด้านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีทักษะที่ควรให้การส่งเสริมและพัฒนา ๕ มิติการเรียนรู้ ๗ กลุ่มทักษะ
ดังนี้
มิติที่ ๑รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็นประกอบด้วย ๑ กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill Set)
มิติที่ ๒ เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐานประกอบด้วย ๑ กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะ
ด้ า นการควบคุ มกากั บ และการปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจั ดการด้ านดิ จิ ทั ล (Digital
Governance, Standard and Compliance Skill Set)
มิติที่ ๓ ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนาประกอบด้วย ๒ กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology Skill Set) และกลุ่มทักษะด้านการออกแบบ
กระบวนการและการให้ บ ริ การด้ วยระบบดิ จิ ทั ล เพื่ อการพั ฒ นาคุ ณ ภาพงานภาครั ฐ (Digital Process and
Service Design Skill Set)
มิติ ที่ ๔ ใช้ ดิจิทัล เพื่อการวางแผน บริห ารจัด การ และนําองค์ กรประกอบด้ วย ๒ กลุ่ มทั กษะ
ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านการจัดการโครงการและ การบริหารกลยุทธ์ (Project and Strategic Management
Skill Set) และกลุ่มทักษะด้านผู้นาดิจิทัล (Digital Leadership Skill Set)
มิติ ที่ ๕ ใช้ ดิจิ ทัลเพื่ อขับ เคลื่อนการเปลี่ ยนแปลงและสร้างสรรค์ป ระกอบด้วย ๑ กลุ่มทั กษะ
ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านการขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation Skill Set)
อนึ่ง กลุ่มทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill Set) และกลุ่ม
ทักษะด้านการควบคุมกํากั บ และการปฏิบั ติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน การจัดการด้านดิ จิทัล
(Digital Governance, Standard and Compliance Skill Set) เป็ น กลุ่ ม ทั ก ษะพื้ น ฐานที่ ข้ า ราชการและ
บุคลากรภาครัฐทุกคนควรได้รับการพัฒนา
ทักษะด้ านดิ จิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ จะประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และคุณลักษณะใด และข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ่มใด ควรได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลใดบ้าง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กําหนด
แนวทางพัฒนากําลังคนภาครัฐให้มีทักษะด้านดิจิทัล
กําหนดให้ “การพัฒนาคนเพื่อสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน” และ“การสร้าง
และพัฒนาคนให้เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่าง รอบรู้” เป็นหนึ่งในประเด็นหลัก
ของการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมและดําเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ เกี่ ย วกั บ การสร้ างและพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของหน่ ว ยงาน เพื่ อประโยชน์ ในการปรั บ ปรุ ง
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หน่วยงานให้เป็นระบบที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งเป็นระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล การทางาน และการให้บริการระหว่างหน่วยงาน
ที่สร้างคุณค่าร่วมกัน
ในการนี้ อาจจัดให้มีการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐแบบบูรณาการ โดยนําผู้บริหารระดับสูง
(Executive) ผู้อํานวยการกอง (Management) ผู้ทํางานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) ผู้ทํางาน
ด้านบริการ (Service) ผู้ทํางานเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Change Catalyst) และผู้ปฏิบัติงานเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology) มาพัฒนาเพื่อให้สามารถสื่อสารและมีความเข้าใจที่ตรงกันในการสร้างและ
พัฒนาระบบดิจิทัล
ที่มาของคําตอบ : แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อ
ก า ร ป รั บ เป ลี่ ย น เป็ น รั ฐ บ า ล ดิ จิ ทั ล ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี เมื่ อ 2 6 กั น ย า ย น 2 5 6 0
http://www.ocsc.go.th/Digital_Skills
ข้อที่ 77. คําถาม แนวทางในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็น “ข้าราชการ 4.0”
คําตอบ แนวทางหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็น “ข้าราชการ 4.0” ถือกําเนิดขึ้นจาก
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยมุ่งหวังให้มีการพัฒ นาศักยภาพด้านดิจิทัลข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐให้สามารถปรับตัวในบริบทของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ Thailand 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ
ทํางานโดยสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานได้อย่างเต็มที่
แนวทางการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว ได้วางกรอบการพัฒนาทักษะเพื่อเป็น “ข้าราชการดิจิทัล”
ที่มีความสามารถ 5 มิติ คือ (1) รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (2) เข้าใจนโยบายกฎหมายและมาตรฐาน (3)
ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา (4) ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการและนําองค์กร (5) ใช้ดิจิทัล
เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ มีขอบเขตการพัฒนาครอบคลุมบุคลากรทั้งกลุ่ม IT และกลุ่ม
Non-IT มีการตั้งเป้าหมายสําหรับการพัฒนาระยะ 5 ปี ระหว่างปี 2561-2565 แต่คาดหวังผลระยะยาวเพื่อ
ไปสู่เป้าหมาย
การพัฒนาประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วการพัฒนากลุ่ม Non-IT ในปี 2561
เน้นการปูพื้นฐานและปรับกรอบความคิด (Mindset) โดยจะมีการสอดแทรกการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเข้าไป
ในหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารและผู้นํากลุ่มต่างๆ ที่สํานักงาน ก.พ. จัดดําเนินการอยู่ ส่วนปี 2562 ตั้งเป้า
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลอย่าง “เน้นหนัก” ให้แก่ข้าราชการราว 40,000 คนหรือประมาณ 10% ของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทั้งประเทศโดยในจํานวนดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาทักษะในกลุ่มผู้บริหารส่วน
ราชการถึง 2,400 คน หรือประมาณ 30% ของจํานวนผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร (อธิบดี และรอง
อธิบดี) และประเภทอํานวยการ (ผู้อํานวยการกอง) รวมกันส่วนการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้าน IT ภาครัฐที่มีอยู่
ราว 4,900 คนจะเน้นการพัฒนาที่ “เข้มข้น” โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทํางานของ
องค์กร และการพัฒนาความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเฉพาะทางมากขึ้น

- 64 สกัดสมองไหล
ต้องยอมรับว่าเรื่อง “สมองไหล” ยังคงเป็นปัญหาของระบบราชการไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ดังนั้น ในภาวะปัจจุบันที่ค่าตอบแทนและบําเหน็จบํานาญของข้าราชการไม่เพียงพอกับการแข่งขันในตลาดยุค
ดิจิทัล สํานักงาน ก.พ.จึงได้วางมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนเก่งเข้ารับราชการมากขึ้นและรักษาบุคลากรที่
สร้างผลงานซึ่งเป็นประโยชน์ให้อยู่นานถึงเกษียณด้วย 3 มาตรการ คือ ค่าตอบแทน เส้นทางเติบโตในสาย
วิชาชีพ และโอกาสในการเรียนรู้ต่อเนื่องในที่นี้จะกล่าวถึงมาตรการด้านค่าตอบแทนโดยได้มีความพยายาม
ผลักดันให้เพิ่มค่าตอบแทน
สําหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้วิชาชีพเฉพาะทางเพื่อจูงใจให้คนเก่งเป็นข้าราชการ
และหยุดสมองไหลไปภาคเอกชนหรือไปทํางานต่างประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทําข้อเสนอการ
จ่ายค่าตอบแทนการให้เงินเพิ่มสําหรับผู้มีใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองต่างๆ เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ยังได้จัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการศักยภาพสูงตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานรัฐจ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถนอกราชการมาเป็นอัตรากําลังเสริมระยะสั้น โดยสามารถจ่ายค่าตอบแทนที่จูงใจและ
กําหนดเงื่อนไขการทํางานที่ยืดหยุ่นได้ด้วยอนึ่ง พันธกิจที่สํานักงาน ก.พ. ต้องดําเนินการต่อเนื่องต่อไป
เพื่ อขับ เคลื่ อนนโยบาย Thailand 4.0 คื อ การพั ฒ นาระบบบริห ารทรั พยากรบุ คคลสํ าหรั บ
ข้ า ราชการพลเรื อ นที่ มี ค วามสมดุ ล บนหลั ก การ 4 ป. คื อ ประสิ ท ธิ ผ ล ประสิ ท ธิ ภ าพ เปี่ ย มคุ ณ ค่ า และ
ปรับเปลี่ยนได้ยืดหยุ่นคล่องตัว รวมถึงการพัฒนากระบวนการเครื่องมือและกลไกสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านที่
สร้างสรรค์ ทันสมัยทันการณ์ และนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ที่มาของคําตอบ : เมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.)
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