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บทที่ 1
บทน ํา

1. ความหมายของการพัฒนาบุคคล
Encyclopedia of Professional Management  ใหค ํานิยามวา “การฝกอบรม

(Training)” หมายถึง กิจกรรมท่ีกํ าหนดขึ้นเพื่อใหความรู ทักษะหรือทัศนคติ ซ่ึงจะชวย
ใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานในปจจุบันไดดีข้ึน สวนค ําวา “การพัฒนา
(Development)” หมายถึง กิจกรรมท่ีกํ าหนดข้ึนมาเพ่ือเปนการเตรียมผูปฏิบัติงานสํ าหรับ
ความรับผิดชอบในอนาคตซ่ึงจะมีลักษณะของงานหรือระดับความสามารถ        แตกตาง
จากงานในปจจุบัน

จุดสํ าคัญของความแตกตางคือ การฝกอบรมมีผลท่ีเห็นไดชัดและเร็ว
สวนการพัฒนาเปนการลงทุน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นอาจไมแนนอนก็ได

นักวิชาการทางการบริหารบางทานกลาววา “การฝกอบรม (Training)” คือการ
สอนผูปฏิบัติงานใหมีทักษะ (Skills) ท่ีจะปฏิบัติงานในปจจุบันใหมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน
ส ําหรับ “การพัฒนา (Development)” นั้น หมายถึงการสรางทักษะ (Skills) และความ
สามารถ (Abilities) ท่ีผูปฏิบัติงานจํ าเปนตองมีเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในตํ าแหนง
ในอนาคตไดอยางมีประสิทธิผล การกํ าหนดความหมายจะเนนท่ีทักษะของงานปจจุบัน
และงานตํ าแหนงในอนาคต สวนใหญเปนเอกชนเนนท่ีการผลิต เชน โรงงาน เปนตน

โอ เกล็น สตารล (O’Glen Stahl) ใชค ําวาการฝกอบรม (Training) และการพัฒนา
(Development) ควบคูกันไป โดยมีความเห็นวาการฝกอบรม (Training) และการพัฒนา
(Development)    เปนคํ าที่ใชแทนกันได แตใชควบคูกันเพราะคนจํ านวนมากมี
ความรูสึกวาการฝกอบรม  (Training)  หมายถึงการฝกอบรมในหองเรียนเทาน้ัน 
ในความหมายของสตารล (Stahl) แลว การฝกอบรมและการพัฒนา  (Training and
Development) มีความหมายกวางขวางเพราะครอบคลุมถึงการท่ีผูบังคับบัญชาหรือ
เพื่อนรวมงานแนะน ํา ชี้แนะ สอนงานหรือชวยเหลือใหบุคคลปฏิบัติงานครอบคลุมถึงกิจ
กรรมเปนทางการตาง ๆ เชน  ช้ันเรียน การประชุมสัมมนา การฝกปฏิบัติ การดูงาน การ
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แตงต้ังเปนคณะทํ างาน การใหการบาน  เปนตน ตลอดจนเทคนิคอ่ืน ๆ ท่ีกอใหเกิดการ
เรียนรูก็จะรวมอยูดวยท้ังส้ิน ทุกอยางท่ีทํ าใหเรียนรู
           ในปจจุบันไดมีการนํ าค ําวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human 
Resource Development หรือ HRD) มาใชในความหมายท่ีครอบคลุมถึงการฝกอบรม
การพัฒนาและการศึกษา โดยหวังวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะมีขอบเขตกวางข้ึน ตน
ตํ ารับของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยก็คือ เลียวนารด แนดเลอร (Leonard Nadler)
           แนดเลอร ใหความหมายของ HRD วาหมายถึง
           (1) ลํ าดับตาง ๆ ของกิจกรรม ซ่ึงมีการกํ าหนดขึ้นมา
           (2) ด ําเนินการภายในกํ าหนดระยะเวลา และ
           (3) กํ าหนดข้ึนมาเพ่ือกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม
           ส ําหรับกิจกรรม HRD ของแนดเลอรน้ัน แนดเลอรกลาววาขณะน้ีประกอบดวยกิจ
กรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ การฝกอบรม (Training)  การศึกษา (Education) และการ
พัฒนา (Development) ซ่ึงท้ัง 3 กิจกรรมดังกลาว แนดเลอรไดชี้ใหเห็นความ      แตกตาง
ดังน้ี
           การฝกอบรม (Training)  คือ กิจกรรมซ่ึงกํ าหนดข้ึนมาเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติ
งานของผูปฏิบัติงานในปจจุบันหรือท่ีจะมอบหมายใหปฏิบัติในอนาคต กิจกรรม        ดัง
กลาวรวมไปถึงการเพิ่มพูนความสามารถของผูปฏิบัติงานที่จะไดเลื่อนระดับต ําแหนงสูง
ขึ้นดวย
           การศึกษา (Education) คือ กิจกรรมซ่ึงกํ าหนดข้ึนมาเพ่ือปรับปรุง
ความสามารถท้ังหมดของผูปฏิบัติงานในแนวทางใดแนวทางหน่ึง และออกนอก
ขอบเขตของงานท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบัน
           การพัฒนา (Development)  คือ กิจกรรมซ่ึงกํ าหนดขึ้นมาเพื่อเตรียมบุคคลใหมี
ความพรอมท่ีจะรับกับการพัฒนาการเปล่ียนแปลงและการเติบโตขององคการในอนาคต
           ส ําหรับ Gilley and Eggland (1989) มองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
ขอบเขตท่ีกวางข้ึน โดย HRD ประกอบดวยสวนประกอบ 3 สวน
           Training and Development คือ  การฝกอบรมและพัฒนา อันน้ีเนนท่ีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในปจจุบันใหดีข้ึน
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           Career Development  อาจจะแปลวาการพัฒนาสายอาชีพ คือ การเนนวาอนาคต
เขาจะไดรับมอบหมายงานอะไรบาง ก็พัฒนาเขาใหพรอมตามงานที่จะไดรับ
มอบหมายเพ่ือใหเขาเติบโตในสายอาชีพได
           Organization Development  คือ การพัฒนาองคการ อันน้ีเนนท่ีการพัฒนาประ
สิทธิภาพขององคการ การพัฒนาคนใหไปพัฒนาองคการท่ีมีประสิทธิภาพ
           กลาวโดยสรุปก็คือ การพัฒนาบุคคล หมายถึง "การสงเสริมความเจริญ
กาวหนาของบุคคลโดยการดํ าเนินการดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหบุคคลมีความรู
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude)  เหมาะสมตามความจํ าเปนท่ีจะ
ชวยใหบุคคล มีสมรรถภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานท้ังในปจจุบันและอนาคต”
2. วัตถุประสงคหลักของการพัฒนาบุคคล
    การพัฒนาบุคคลมีวัตถุประสงคใหญ ๆ 3 ประการ คือ
 (1) เพื่อใหบุคคลมีความรูเพิ่มขึ้น หรือมีความเขาใจใหม ๆ  (Knowledge)
         (2) เพ่ือใหบุคคลมีทักษะ หรือความช ํานาญเพิ่มขึ้น หรือเปล่ียนไป
(Skills)
         (3) เพ่ือใหบุคคลมีทัศนคติท่ีดี  (Attitude)
           การพัฒนาบุคคลในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดก็ตาม จะมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรู
ทักษะ หรือทัศนคติอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกัน ผูมีหนาที่พัฒนาตองเขาใจ
วัตถุประสงคใหถูกตองวาบุคคลควรไดรับการพัฒนาในดานใด เพราะถาบุคคลตองการ
ไดรับความรู แตหากพัฒนาดานทักษะ การพัฒนาก็จะสูญเปลา หรือบุคคลตองการ
ความช ํานาญ หากพัฒนาดานความรู ก็ไมอาจน ําไปปฏิบัติได

การพัฒนาบุคคลใหมีความรู  หมายถึง การพัฒนาความเขาใจ มีความคิด และมี
ขอมูลใหม ๆ ซ่ึงเราเรียกรวม ๆ วาความรู ความรูเปนคํ าท่ีคอนขางเปนนามธรรม เพราะ
เปนส่ิงท่ีอยูภายในตัวบุคคล แตก็สามารถวัดไดจากการท่ีบุคคลผูน้ันแสดงออกมา เชน
จากการพดู การเขียน เปนตน การทดสอบโดยการเขียนเปนตัวอยางการวัดความรูของ
บุคคล
         การพัฒนาบุคคลใหมีทักษะ  ทักษะ คือ ความช ํานาญ หมายถึง ความสามารถ   ท่ี
จะปฏิบัติส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยใชกลามเน้ือกระดูก ทักษะเปนเร่ืองเขาใจไดงายเพราะเห็นได
ชัดเจนจากการปฏิบัติ
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      การพัฒนาบุคคลใหมีทัศนคติท่ีเหมาะสม/ด ี  ทัศนคติเปนเร่ืองละเอียดออนและ
พัฒนายาก ทัศนคติ หมายถึง ความโนมเอียงภายในใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีมีตอ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง เชน คนชอบสีฟา บางคนชอบสีแดง บางคนเกลียดคนสูบบุหร่ี
อยางรุนแรง เปนตน
3. สูตรของการพัฒนา

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลน้ัน ผูเช่ียวชาญจากองคการแรงงานระหวางประเทศ
ท่ีมาเยือนสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน ไดใหสูตรการพัฒนา พรอมกับใหความ
หมายของตัวอักษรในสูตร ดังน้ี

C  =  f  A X B X D
                                                       X

C  หมายถึง การเปล่ียนแปลง (Change)
A  หมายถึง วิสัยทัศน  (Vision)
B  หมายถึง ความไมพอใจ  (Dissatisfaction)
D  หมายถึง การเร่ิมตน (First Step)
X  หมายถึง คาใชจาย (Cost)

สูตรน้ีอธิบายไดวา การพัฒนาบุคคล หรือการเปล่ียนแปลงใหบุคคลน้ัน
มีความรูและมีทักษะมากขึ้น และมีทัศนคติท่ีดีข้ึนน้ัน ข้ึนอยูกับส่ิงสํ าคัญ 4 ประการ คือ

1) !วิสัยทัศน หากบุคคลผูน้ันมีวิสัยทัศนท่ีดี บุคคลคนน้ันก็ยอมท่ีจะตอง
ขวนขวายท่ีจะพัฒนาตนเองมากย่ิงข้ึน เพ่ือท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนของตนเอง บุคคลท่ีมอง
ไมเห็นอนาคตของตนเอง ยอมไมสนใจท่ีจะพัฒนา

2) !ความไมพอใจ หากบุคคลคนนั้นมีความพอใจในความรูความสามารถ
ของตนเอง และเห็นวาตนเองมีทัศนคติท่ีดี บุคคลเหลานั้นก็จะไมคิดที่จะพัฒนา  แตหาก
เห็นวาตัวเองยังมีอีกหลายส่ิงหลายอยางท่ียังไมรู  ไมเขาใจ  หรือกลาวอีกนัยหน่ึง ยังไม
พอใจในความรูความสามารถของตนเองหรือเห็นวาตนเองมีทัศนคติท่ียังไมพึงปรารถนา  
บุคคลเหลาน้ีก็พรอมท่ีจะพัฒนา

3) !การเร่ิมตน แมวาบุคคลผูน้ันจะมีวิสัยทัศนท่ีดี ไมพอใจในความรู
ความสามารถของตนเอง แตยังไมเร่ิมตนการพัฒนา การพัฒนาก็จะยังไมเกิด
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4) !คาใชจาย การพัฒนาหรือการเปล่ียนแปลงน้ัน มีคาใชจายสูงหรือต่ํ า
เพราะแมวา คะแนนท่ีไดรับจากวิสัยทัศน ความไมพอใจ และการเร่ิมตน ซ่ึงเม่ือคูณ
กันแลว จะมีคาสูงก็ตาม แตหากตัวหาร คือคาใชจายที่จะใชในการพัฒนานั้นมาก เชน
ตองออกคาใชจายเองเพ่ือเดินทางไปตางประเทศ ความเปล่ียนแปลงท่ีคํ านวณออกมาได
ก็จะนอย แตหากคาใชจายที่จะใชในการพัฒนาตํ ่า เชน เพียงแตซ้ือหนังสือในราคา
เลมละ 100 บาท หรือเขารับการอบรมท่ีทางราชการจัดให โดยไมตองเสียคาใชจาย     ตัว
หารก็จะนอย ความเปล่ียนแปลงก็จะเกิดข้ึนไดมาก เปนตน

โดยท่ีหนาท่ีหลักอยางหน่ึงของผูบังคับบัญชา ก็คือ การสรางเง่ือนไขตาง ๆ เพื่อ
ใหผูใตบังคับบัญชามีวิสัยทัศน  เชน  พูดถึงความกาวหนาในอาชีพรับราชการ
สรางความไมพอใจใหเกิดขึ้น เชน มอบหมายงานท่ียากใหทํ า  เปนตน รวมท้ังหาทางท่ี
จะสงเสริมใหเขารับการอบรม การพัฒนาก็จะไดผลมากย่ิงข้ึน
4. ประโยชนและความจํ าเปนในการพัฒนาบุคคล
         ในสมัยกอน องคการหรือท่ีทํ างานตาง ๆ ไมคอยสนใจเร่ืองการพัฒนาบุคคล
เพราะเชื่อวาคนที่เขามาท ํางานจะตองมีความรู ความสามารถและเปนคนด ี เน่ืองจาก
องคการจะใชวิธีการสอบบุคคลเขาทํ างาน เม่ือเขามาปฏิบัติงานแลวก็ปลอยใหฝกหรือหา
ความรูเอง  ซึ่งความรูก็มักจะเกิดจากความผิดพลาด คือการลองถูกลองผิดจนไดความรู
วิธีน้ีใชเวลานานและบางทีก็ส้ินเปลืองทรัพยากรมากมาย

ตอมาการพัฒนาด ําเนินการอยางเปนระบบข้ึน ท้ังน้ี เน่ืองจากเห็นประโยชนของ
การพัฒนาบุคคล หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวาเห็นถึงความจํ าเปนท่ีจะตองมีการพัฒนาบุคคล
ส ําหรับประโยชนหรือความจํ าเปนท่ีจะตองพัฒนาบุคคล มีหลายประการ คือ
          1) นโยบายและแผนการทํ างานมีการเปล่ียนแปลงเสมอ องคการหรือหนวยงาน
ไมวาจะเปนของเอกชนหรือของรัฐ จะตองมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือแผนการ
ทํ างานอยูเสมอ ตัวอยางของรัฐ เชน การเปล่ียนแปลงกฎหมาย  หรือนโยบายรัฐบาล
เปล่ียนจากสนามรบมาเปนสนามคา  หรือตัวอยางของเอกชนมีแผนการผลิตจากสินคา
อยางหน่ึงมาเปนสินคาอีกอยางหน่ึง การเปล่ียนแปลงก็จะตองทํ าใหคนทํ างานปรับ
เขากับนโยบายและแผนการทํ างานไดโดยเร็ว ซ่ึงวิธีท่ีทํ าไดเร็วก็ตองมีการพัฒนาบุคคลท่ี
เปนระบบ
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2) การพฒันาบุคคลท่ีเปนระบบทํ าใหเกิดความแตกตางระหวางองคการท่ี
มีการพัฒนา และองคการท่ีไมมีการพัฒนา ในยุคสมัยท่ีมีการแขงขันกันสูง ตั้งแตระดับ
โลกจนลงมาระดบัประเทศ องคการท่ีดีกวายอมไปไดเร็วกวา องคการใดท่ีมีระบบการ
พัฒนาบุคคลที่ด ีก็ทํ าใหมีบุคคลที่มีความรู มีความช ํานาญในงาน มีความสุภาพ       มีทา
ที มีความสนใจในงานมากกวาองคการท่ีไมมีระบบการพัฒนาบุคคลท่ีดี  จึงทํ าใหองค
การสนใจท่ีจะมีการพัฒนาบุคคลอยางจริงจัง

3) !วิชาชีพตาง ๆ ไมวาวิชาชีพใด ไมไดอยูน่ิงอยูกับท่ี จะเห็นได
อยางชัดเจนวาทุกสาขาวิชา ไมวาจะเปนสาขาแพทย วิศวกรรม บัญชี เลขานุการ วิชาการ
สืบสวนสอบสวน วิชาเคม ี หรือเทคโนโลยี มีความเจริญกาวหนาอยูเสมอ การพัฒนา
บุคคลดวยวิธีการตาง ๆ ก็จะชวยใหผูเช่ียวชาญหรือผูปฏิบัติงานไดปรับปรุงตัวใหทันกับ
ความรูใหม ๆ ไมเปนคนลาสมัย

4) อาชีพหรือวิชาการตาง ๆ ท่ีมีอยูในราชการหลายอยางไมมีสอน
ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะหนวยงานของรัฐ เพราะมีงานหลาย ๆ
อยางท่ีไมมีสอนในโรงเรียน เชน อาชีพดับเพลิง ผูค ํานวณภาษี พนักงานตรวจอาหาร
การวิเคราะหตํ าแหนง เปนตน หนวยงานของรัฐจึงตองมาพัฒนาผูปฏิบัติงานของตนให
สามารถปฏิบัติใหไดเปนอยางดี

5) องคการหรือหนวยงานมีเคร่ืองไมเคร่ืองมือใหม ๆ ในการทํ างาน เชน
เคร่ืองคอมพิวเตอร หรือเคร่ืองจักรอ่ืน ๆ เปนตน หนวยงานน้ัน จึงมีความจํ าเปนตอง
เตรียมบุคคลใหมีความรูความช ํานาญท่ีจะใชเคร่ืองมือใหม ๆ เหลาน้ัน หรือในกรณีท่ีจะ
มีเคร่ืองมือใหมก็จะสงบุคคลท่ีจะมอบหมายใหใชเคร่ืองมือน้ันไปพัฒนา เชน สงไปเรียน
วิชาคอมพิวเตอร เปนตน

6) หนวยงานพบปญหาในการปฏิบัติงานของบุคคล หรือปฏิบัติงานไมมี
ประสิทธิภาพ เชน พนักงานรับโทรศัพทไมยอมรับโทรศัพทหรือพูดจาไมไพเราะ
ทํ างานลาชาหรือมีความผิดพลาดมาก  เปนตน  จึงจํ าเปนตองพัฒนาใหดีขึ้น

7) หนวยงานตองการเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคคล เชน ตองการใหคน
ทํ างานตาง ๆ ใหถูกตองตามข้ันตอน ตองการใหคนทํ างานเร็วขึ้น ตองการให
เปล่ียนแปลงวิธีการทํ างานใหม ตองการใหรูกฎระเบียบหรือวิธีการทํ างานใหม ๆ ท่ีดีกวา
เดิม ซ่ึงแตกตางจากขอ 6) ซ่ึงไมไดพบปญหาแตตองการใหดีข้ึนกวาท่ีเปนอยู
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8) !หนวยงานตองการเตรียมความพรอมของบุคคลโดยตรง เชนการท่ี
บุคคลไดรับการแตงต้ังโยกยายไปปฏิบัติงานใหม  หรือเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนง
ท่ีสูงข้ึน เปนตน
5. ประเภทการพัฒนาบุคคล
   การพัฒนาบุคคลอาจแยกประเภทได ดังน้ี

1) การพัฒนาผูเขาทํ างานใหม หรืออาจจะเรียกวาการปฐมนิเทศ
ตามปกติคนท่ีเขามาทํ างานใหม ยอมขาดความรูความเขาใจใน 2 ดาน คือ
                ดานท่ี 1 คือขาดความรูเก่ียวกับรายละเอียดท่ัว ๆ ไป เก่ียวกับองคการ
                ดานท่ี 2 คือขาดความรูเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีวามีหนาท่ีอยางไร ตอง
ทํ าอะไรและทํ าอยางไร  เปนตน
              2) การพัฒนาผูปฏิบัติงาน เปนการพัฒนาบุคคลผูท่ีปฏิบัติงานอยูแลว
ใหทันกับเทคโนโลยีและวิทยาการตาง ๆ ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ รวมท้ัง
ข้ันตอนในการทํ างาน ซ่ึงเปล่ียนแปลงไป
              3) การพัฒนาหัวหนางาน หัวหนางานมีความส ําคัญมาก เพราะหัวหนา
งานเปนผูควบคุมดูแลผูปฏิบัติงานโดยตรง ผูปฏิบัติงานจะทํ างานดีหรือไม ข้ึนกับ
หัวหนางานโดยตรงดวยวามีความสามารถเพียงใด หัวหนางานในหนวยงานตาง ๆ
มักจะไดเล่ือนข้ึนมาจากระดับปฏิบัติ  เม่ือเปนหัวหนางาน ลักษณะการงานก็จะ
เปล่ียนแปลงไป จึงมีความจํ าเปนตองพัฒนาหัวหนางานใหสามารถทํ าหนาที่หัวหนางาน
ท่ีดี เชน พัฒนาหัวหนางานดานการเปนผูน ํา ดานมนุษยสัมพันธ เทคนิคในการส่ือ
ความหมาย เทคนิคในการสอนงานลูกนอง เทคนิคในการแกไขปญหาตาง ๆ เปนตน
         4) การพัฒนานักบริหารระดับสูง  การพัฒนานักบริหารระดับสูงมีความ
จํ าเปนมาก เพราะนักบริหารระดับสูงมีความรับผิดชอบสูงกวาหัวหนางานมาก ความ
สํ าเร็จและความลมเหลวของหนวยงานขึ้นอยูกับการบริหารของนักบริหารระดับสูง    
เปนสํ าคัญ เพราะนักบริหารระดับสูงจะตองกํ าหนดนโยบาย วางแผน ประสานระหวาง
หนวยงานตาง ๆ ตลอดจนการบริหารงานบุคคล  เปนตน

6. ผูรับผิดชอบการพัฒนาบุคคล
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ผูท่ีมีบทบาทหลักในการพัฒนาบุคคล ไดแก
         1) ผูบริหารระดับสูง  ผูบริหารระดับสูงตองรับผิดชอบการพัฒนาบุคคล
ตามหนาท่ี เพราะจะตองดูแลใหผูท่ีอยูภายใตการบังคับบัญชาใหมีสมรรถภาพสูงสุด
         2) ผูบังคับบัญชาทุกระดับ เปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาท่ีจะตองดูแล
ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานไดผลดีท่ีสุด ผูบังคับบัญชาจึงตองสอนงาน หรือให
ค ําแนะนํ าผูปฏิบัติงานตลอดเวลา เพ่ือใหเขาสามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ

3) ตนเอง ทุกคนจะตองพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถ
ตลอดเวลา เชน การอานหนังสือโดยตนเอง การศึกษาคูมือปฏิบัติงาน การศึกษาคนควา
ในเร่ืองตาง ๆ การถามผูรู เปนตน
         4) ผูปฏิบัติงานดานการพัฒนาบุคคล แตละหนวยงานจะมีเจาหนาท่ี
ท่ีรับผิดชอบดานการพัฒนาบุคคลโดยตรง  ท้ังน้ี  ผูปฏิบัติงานดานการพัฒนาบุคคลก็จะ
ตองศึกษาวาผูใดควรจะพัฒนาและจะพัฒนาโดยวิธีการใด  เปนตน
7. วิธีการพัฒนาบุคคล

วิธีการพัฒนาบุคคล  มีหลายวิธี  เชน
         1) การศึกษาตอ  หมายถึง การเพ่ิมพูนความรูดวยการเรียนตามหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพ เพ่ือใหไดมาซ่ึงปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  การศึกษาตอเปนการพัฒนาบุคคลเปนราย ๆ โดยหนวยงานจะตองวางแผนกํ าลัง
คนวา ในอนาคตตองการบุคคลที่มีความรูความสามารถใดบาง ก็จํ าเปนตองเตรียมคนท่ีมี
ความรูความสามารถทางดานนั้น
         2) การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลอยางมีระบบ เพื่อใหบุคคลมีความรู ทักษะ และทัศนคติท่ีจํ าเปนสํ าหรับการปฏิบัติ
งานอยางใดอยางหน่ึง และมุงหมายท่ีจะใหผูผานการฝกอบรมไดนึกถึงส่ิงท่ีไดรับจาก
การฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน การฝกอบรมน้ันอาจดํ าเนินการไดพรอมกันสํ าหรับ
บุคคลจํ านวนมาก เพ่ือใหไดความรูความสามารถเปนแบบเดียวกัน และสามารถปฏิบัติ
งานไดด ี ในปจจุบันน้ี หนวยงานตาง ๆ ใชวิธีการฝกอบรมเปนจํ านวนมากโดยการจัด
โครงการฝกอบรม สัมมนา และประชุมปฏิบัติการ เปนตน ท้ังน้ี หนวยงานน้ันอาจจัดฝก
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อบรมเอง หรืออาจจะสงบุคคลของตนไปรับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ      ท่ีหนวย
งานอ่ืนเปนผูจัด เชน ส ํานักงาน ก.พ. มหาวิทยาลัย ตาง ๆ  เปนตน

3) !การดูงาน  หมายถึงการใหสภาพแวดลอมเปนแหลงเรียนรูของบุคคล
ซ่ึงเปนส่ิงท่ีผูน้ันไมเคยเห็น ไมเคยเรียนรูมากอน และจ ําเปนตองไปดูงาน เชน การดูวิธี
การทํ านา เพราะเกิดในเมืองและไมเคยเห็นคนทํ านามากอน หรือไปดูการใช          เคร่ือง
คอมพิวเตอร เพราะอาจจะฟงค ําอธิบายแลวอาจจะไมเห็นภาพ  เปนตน การดูงานน้ี อาจ
ด ําเนินการควบคูไปกับการฝกอบรม

4) !วิธีการอ่ืน ๆ หรือการพัฒนาโดยผูบังคับบัญชา เชน การสอนงาน การ
สับเปล่ียนหมุนเวียน การมอบหมายใหทํ าการแทนบางเรื่อง การใหรักษาการในตํ าแหนง
หรือการใหรักษาราชการแทน การต้ังเปนคณะทํ างานหรือคณะกรรมการ      เปนตน

5)  การพัฒนาตนเอง   ซ่ึงอาจดํ าเนินการไดหลาย ๆ ทาง เชน
               (1) การศึกษาจากบทความ เอกสาร ตํ ารา ตาง ๆ
               (2) การศึกษาจากคูมือการปฏิบัติงาน
               (3) การศึกษาจากบทเรียนสํ าเร็จรูป
               (4) การศึกษาโดยการเรียนการสอนทางไกล เชน การเรียนโดย
ทางไปรษณีย  ทางวิทยุและทางโทรทัศน  เปนตน

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

บทที่ 2
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การพัฒนาขาราชการพลเรือน

1. ความเปนมา
1.1 การพัฒนาขาราชการพลเรือนในประเทศไทย เร่ิมปรากฎเปนรูปธรรมชัดเจน

มาเปนเวลานานแลว ซ่ึงเห็นไดจากมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2471 (พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับแรก) ไดบัญญัติวา
“ผูเริ่มเขาเปนขาราชการพลเรือนตามความในมาตรา 21 หรือ 22 นั้น ตองทํ าการฝกหัด
ไปกอน เปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือน และไมเกินกวา 1 ป” จะเห็นไดวา เจตนารมณของ
พระราชบัญญัติฉบับน้ี ก็เพ่ือตองการท่ีจะพัฒนาขาราชการโดยเฉพาะอยางย่ิง
ขาราชการบรรจุใหม

1.2 มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2482 บัญญัติ
วา “เม่ือไดรับบรรจุผูสอบแขงขันเขารับราชการแลวใหมีการอบรมตามเวลาและ
วิธีการท่ี ก.พ. จะไดก ําหนด” จะเห็นไดวาเจตนารมณของพระราชบัญญัติฉบับน้ียังคง
ตองการท่ีจะพัฒนาขาราชการบรรจุใหม แตค ําท่ีใชเปล่ียนไป โดยใชค ําวา “การอบรม”
แทนค ําวา “ฝกหัด”

1.3 ประกาศสํ านักคณะรัฐมนตร ี เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2500 เร่ือง การฝกอบรม
ขาราชการ ซ่ึงอาจจะถือไดวาเปนนโยบายเก่ียวกับการฝกอบรมขาราชการเปนคร้ังแรก
นั้น ไดเนนถึงความส ําคัญของการฝกอบรมขาราชการ ดังจะเห็นไดจากขอความ
ตอนหน่ึงวา

!การท่ีจะนํ ามาซ่ึงความเจริญกาวหนาของบานเมือง ความสงบเรียบรอยและ
ความผาสุกของประชาชนนั้น ปจจัยสํ าคัญคือประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของ    ขา
ราชการ การท่ีจะใหขาราชการมีประสิทธิภาพสูงไดน้ัน จํ าเปนท่ีจะตองมีการ          ฝก
อบรมเพ่ือใหขาราชการคุนตองานและรูจักหนาท่ี ใหมีความรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ใหมีโอกาสปรับปรุงงาน ใหพรอมท่ีจะเขาสวมตํ าแหนงหนาท่ีท่ีสูงข้ึน      ให
ขาราชการชั้นผูบังคับบัญชามีความสามารถควบคุมงาน และการบริหารงาน จึงเห็นสม
ควรใหทุกกระทรวงถือเปนนโยบายวาการฝกอบรมขาราชการเปนความรับผิดชอบสวน
หน่ึงในการปฏิบัติราชการ และใหกระทรวงทุกกระทรวงถือปฏิบัติดังน้ี
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1. !ด ําเนินการฝกอบรมขาราชการในสังกัด ใหเปนไปตามนโยบาย และโครงการ
ฝกอบรมของรัฐบาล และด ําเนินการตามระเบียบและวิชาการฝกอบรม ซ่ึงคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาของรัฐบาลในการฝกอบรมขาราชการไดวางไว

2. !สงเสริมการฝกอบรมขาราชการใหแผขยายและเจริญกาวหนา
3. !ใหโอกาสและสนับสนุนขาราชการในสังกัดใหไดรับการฝกอบรมโดย       ท่ัว

ถึงกัน”
จะเห็นไดวา นอกจากการฝกอบรมขาราชการใหมแลว ประกาศสํ านักคณะ

รัฐมนตรีฉบับน้ี ยังมีเจตนารมณท่ีจะฝกอบรมขาราชการใหท่ัวถึงมากข้ึน กลาวคือ
ตองการท่ีจะฝกอบรมขาราชการใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน พรอมท่ีจะ
เล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงที่สูงขึ้น รวมท้ังใหมีการฝกอบรมผูบังคับบัญชาหรือ
ผูบริหารอีกดวย นอกจากน้ัน ยังถือวาการฝกอบรมเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงาน และ
ใหกระทรวงฝกอบรมขาราชการในสังกัดดวย และจากประกาศฉบับน้ี ทํ าใหมีความตื่น
ตัวในการฝกอบรมขาราชการมากข้ึน

1.4 มาตรา 12 (3) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ซึ่ง
เปนพระราชบัญญัติท่ีนํ าระบบจํ าแนกตํ าแหนง (Position Clasitication) มาใชในราชการ
ไทย ไดบัญญัติวา “ส ํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนมีหนาท่ีประสานงานและ
ด ําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาขาราชการพลเรือน” จะเห็นไดวาเปนคร้ังแรกท่ีไดบัญญัติ
ใหส ํานักงาน ก.พ. มีหนาที่ประสานและด ําเนินการพัฒนาขาราชการ และใชค ําวา
“พัฒนาขาราชการ”  แทนค ําวา “ฝกอบรม”

1.5 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 2535 เปนพระราชบัญญัติท่ีได
มีบทบัญญัติเก่ียวกับการพฒันาขาราชการไวมากท่ีสุด โดยมีบทบัญญัติ ดังน้ี

1) มาตรา 75 บัญญัติใหมีการพัฒนาผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญกอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติ ท้ังน้ี เพ่ือใหรูระเบียบ       แบบ
แผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ รวมท้ังบทบาทและหนาท่ีของ     ขาราช
การท่ีดี

2) !มาตรา 76 บัญญัติใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา
ท้ังน้ี เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทํ าใหปฏิบัติ
หนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3) !มาตรา 77 บัญญัติใหมีการพัฒนาขาราชการพลเรือนกอนเล่ือนข้ึน
แตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงบางตํ าแหนง เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม
และจริยธรรม  อันจะทํ าใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตํ าแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ

อน่ึง  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ยังไดบัญญัติ
ให ก.พ. เปนผูกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาตามนัยมาตราดังกลาวขางตนดวย

นอกจากน้ี มาตรา 15 และมาตรา 22 ยังไดบัญญัติให อ.ก.พ. กระทรวง
และ อ.ก.พ. กรม ใหมีอ ํานาจหนาท่ีในการพิจารณากํ าหนดนโยบาย กํ ากับดูแล และ
สงเสริมเก่ียวกับการพัฒนาขาราชการภายในกระทรวงหรือภายในกรม เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทํ าใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมาตรา 24 ไดบัญญัติให อ.ก.พ. จังหวัด มีหนาที่ในการ
พิจารณากํ าหนดนโยบาย และประสานการพัฒนาขาราชการในจังหวัด ใหสอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนกํ ากับดูแลและสงเสริมเก่ียวกับการพัฒนา
ขาราชการภายในจังหวัด เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม
อันจะทํ าใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.6 นโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2532 ไดมีมติเห็นชอบในนโยบายและมาตรการพัฒนา
ขาราชการพลเรือน และใหองคการกลางบริหารงานบุคคล กระทรวง ทบวง กรม และ
หนวยงาน  ท่ีเก่ียวของถือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการดังกลาวอยางเครงครัด กับให
ส ํานักงาน  ก.พ. เปนหนวยงานกลางรับผิดชอบในการประสานงาน สงเสริมและติดตาม
ผลการดํ าเนินการในเร่ืองน้ี
 สาระส ําคัญของนโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2532  คือ

1) !สงเสริมใหมีการพัฒนาขาราชการพลเรือนทุกคน ทุกระดบั โดยเฉพาะ
นักบริหารระดับสูง อยางท่ัวถึงเปนระบบ มีประสิทธิภาพ ประหยัด และตอเนื่อง และ
สนับสนุนใหขาราชการสามารถพัฒนาตนเอง

2) !มุงใหขาราชการพลเรือนมีความรู ทักษะ และทัศนคติ เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ

3) !สงเสริมใหมีการพัฒนาขาราชการพลเรือน ดวยวิธีการท่ีเหมาะสมแทนท่ี
จะมุงเพ่ิมอัตรากํ าลังขาราชการ
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4) !ใหมีการพัฒนาขาราชการพลเรือน เม่ือจะมีการเปล่ียนแปลงสายงานและ
ตํ าแหนง

5) !มุงผลในทางปฏิบัติและมีแนวทางท่ีจะนํ าความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติ          อยาง
แทจริง รวมท้ังมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางจริงจัง

6) !สงเสริมใหมีการระดมสรรพกํ าลัง ทรัพยากร ความรวมมือ และการประสาน
งานระหวางสวนราชการ สถาบันการศึกษาและหนวยงานเอกชน

7) !ให ก.พ. ทํ าหนาท่ีในการกํ ากับ ดูแลและกํ าหนดเปาหมาย แนวทาง ระบบ
และกลไกตาง ๆ ตลอดจนสนับสนุนใหมีอัตรากํ าลังและการจัดโครงสรางขององคกร
ท่ีเหมาะสม

8) !ใหส ํานักงบประมาณ ส ํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ส ํานักงาน ก.พ.  กรมวิเทศสหการ กรมบัญชีกลาง สถาบันการฝกอบรม
ขาราชการ และสถาบันการศึกษาตาง ๆ รวมมือสนับสนุนและประสานงานกับกระทรวง
ทบวง กรมตาง ๆ
2. !สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน : ศูนยกลางการพัฒนาขาราชการ

2.1 ความเปนมา ส ํานักงาน ก.พ. ไดด ําเนินการฝกอบรมมานานแลว โดยเร่ิมตน
มาจากแผนกหลักสูตรและฝกอบรม กองวิชาการ เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 2477
อยางไรก็ตาม งานฝกอบรมในชวงแรกสวนใหญจะเปนการฝกอบรมผูท่ีจะไปศึกษาวิชา
ณ ตางประเทศ ในระยะหลังไดมีการฝกอบรมผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลหรือบุคลากรเพ่ิมข้ึน ตอมาเม่ือมีประกาศสํ านักคณะรัฐมนตร ีเร่ืองการฝกอบรมขา
ราชการแลว ส ํานักงาน ก.พ. ก็ไดจัดต้ัง งานฝกอบรม ในกองวิชาการข้ึน และมีฐานะเปน
ศูนยวางแผนและประสานงานฝกอบรมขาราชการพลเรือนดวย และหลังจากไดประกาศ
ใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 งานฝกอบรม กอง-วิชาการ ก็
ไดปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 12 (3) คือ มีหนาที่ประสานงานและด ําเนินการเก่ียวกับการ
พัฒนาขาราชการพลเรือน

 โดยท่ีการฝกอบรมขาราชการมีความจํ าเปนมากย่ิงข้ึน ท้ังน้ี เพ่ือใหทันตอ
ความกาวหนาทางวิชาการ รวมท้ังความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
วัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนสภาพแวดลอมตาง ๆ
ประกอบกับ ส ํานักงาน ก.พ. ไดเล็งเห็นถึงความจํ าเปนในการพัฒนานักบริหารระดับสูง
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ดังน้ัน เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจดานการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการท่ีเพ่ิมข้ึน
จึงไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน มีฐานะเปนกองข้ึนเม่ือ
วันท่ี 3 ธันวาคม 2523 และเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2535 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
ไดรับการยกฐานะใหเปนหนวยงานท่ีมีฐานะสูงกวากอง โดยใหมีหนาท่ีศึกษา วิเคราะห
วิจัย เก่ียวกับนโยบาย ระบบ แนวทางการพัฒนาขาราชการพลเรือน การพัฒนาหลักสูตร
และการติดตามประเมินผลการพัฒนาขาราชการ รวมท้ังการดํ าเนินการจัดและสนับสนุน
การจัดการฝกอบรม/พัฒนา ตลอดจนเปนศูนยประสานการฝกอบรมและการพัฒนาขา
ราชการพลเรือนดวย

2.2 วิสัยทัศนและภารกิจของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน ในระหวาง
2538-2540  คือ

 ก. วิสัยทัศน
 เปนผู นํ าดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหมีคุณภาพ     

คุณธรรม สนองตอบตอนโยบายของรัฐบาลและทันตอการเปล่ียนแปลงของสภาวะ
แวดลอม และเปนศูนยประสานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ

ข. ภารกิจ  ประกอบดวย
1. !สรางนักบริหารยุคใหมใหทันตอการเปล่ียนแปลง
2. !สรางเจาหนาท่ีฝกอบรมมืออาชีพ เพื่อใหคํ าปรึกษาแนะน ํา

ชวยเหลือแกฝายบริหารและสวนราชการ เปนผูจัดการฝกอบรมและเปนผูนํ าการ
เปล่ียนแปลงเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการบริหารราชการ

3. !นํ าและสงเสริมการใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

4. !พัฒนา สงเสริมและประสานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐอยางเปนระบบตอเน่ืองและท่ัวถึง เพื่อใหขาราชการมีคุณภาพและมีคุณธรรม

5. !เปนศูนยประสานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ        ท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ

6. !จัดทํ า พัฒนา และสงเสริมใหมีรูปแบบการพัฒนาท่ีสามารถน ํา
ไปใชอยางไดผลจริงจัง
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7. !ดูแลและจัดการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนอ่ืน ๆ และ ขา
ราชการลาศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและแผนกํ าลังคนภาครัฐ

  ดังน้ัน ในฐานะที่ไดด ํารงตํ าแหนงผูอํ านวยการสถาบันพัฒนาขาราชการ
พลเรือน จึงตองทุมเทความรู ความสามารถและก ําลังความคิดท่ีจะด ําเนินการออก
หลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว รวมท้ังดํ าเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน นโยบายพัฒนาขาราชการรวมท้ังวิสัยทัศน
และภารกิจของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน รวมท้ังหาทางแกไขปญหาตาง ๆ
ท่ีเก่ียวกับการฝกอบรม/พัฒนาขาราชการดวย
3. !การกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการพัฒนา

ก. หลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
จากการท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 75

มาตรา 76 และมาตรา 77 ไดบัญญัติใหมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญกอนมอบหมายหนาท่ี  ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนา
ผูอยูใตบังคับบัญชา และการพัฒนาขาราชการพลเรือนกอนเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํ ารง
ตํ าแหนงบางตํ าแหนง  นั้น

ในฐานะที่เปนผูอํ านวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน และเปน อ.ก.พ.
และเลขานุการ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการพัฒนาขาราชการ จึงไดด ําเนินการและ
ผลักดันให ก.พ. กํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการการพัฒนาตามมาตราดังกลาว ดังน้ี

 1. หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญ  (ขาราชการบรรจุใหม)  สรุปไดดังน้ี

1.1 !หลักเกณฑการพัฒนา ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญทุกคน จะตองไดรับการพัฒนาครบตามหลักสูตรท่ี ก.พ.
กํ าหนด อยางไรก็ตาม สวนราชการอาจพัฒนาเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับความจํ าเปนใน
การพัฒนาของแตละสวนราชการได ส ําหรับการพัฒนาน้ัน อาจดํ าเนินการโดย
ส ํานักงาน  ก.พ. หรือสวนราชการตนสังกัด หรือสํ านักงาน ก.พ.รวมกับสวนราชการ  ตน
สังกัด หรือสวนราชการตนสังกัดรวมกับสวนราชการอ่ืน ท้ังน้ี ใหด ําเนินการพัฒนา   ขา
ราชการบรรจุใหมภายในระยะเวลาท่ียังอยูในระหวางการทดลองปฏิบัติหนาท่ี        ราช
การ
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1.2 !วิธีการพัฒนา การพัฒนาขาราชการบรรจุใหมน้ัน สวนราชการ
ตาง ๆ จะตองดํ าเนินการปฐมนิเทศขาราชการบรรจุใหมในระยะแรกของการบรรจุ
เขารับราชการ และจะตองพัฒนาขาราชการบรรจุใหมตามหลักสูตรท่ี ก.พ. กํ าหนด คือ
พัฒนาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการสํ าหรับขาราชการบรรจุใหม และการพัฒนา
เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของขาราชการ

 (รายละเอียดหนังสือเวียนในเร่ืองน้ี อยูในเอกสารหมายเลข 1)
 2. หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ก.พ.

ไดกํ าหนด ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ มีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและพัฒนาผู
ใตบังคับบัญชาท่ีอยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรง โดยอาจเปนผูดํ าเนินการเองหรือ
มอบหมายใหผูท่ีเหมาะสมดํ าเนินการ ซึ่งอาจใชวิธีการพัฒนาไดหลายวิธีคือ การ
ปฐมนิเทศ การสอนงาน/การสอนแนะ การมอบหมายงาน การสับเปล่ียนโยกยายหนาท่ี
การจัดพ่ีเล้ียงให การใหทํ าหนาท่ีเปนผูชวย การรักษาราชการแทนหรือรักษาการ
ในตํ าแหนง พาไปสังเกตการณในบางโอกาส สงไปศึกษาดูงาน จัดการฝกอบรม/ประชมุ
เชิงปฏิบัติการ/การสัมมนา การประชุมเจาหนาท่ีในหนวยงาน สงเสริมใหมีบทบาท
ในองคการทางวิชาการ สงเขาประชุมเร่ืองท่ีเก่ียวกับงาน จัดหาเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียว
กับงานไวใหศึกษาอยางเพียงพอ จัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานใหมีพอใชอยางท่ัวถึง
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรอยางจริงใจ การพัฒนาดวยตนเอง จัดการบรรยาย
พิเศษ การใหค ําปรึกษา ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี

 ท้ังน้ี จะตองดํ าเนินการหาความจํ าเปนในการพัฒนา โดยหาความจํ าเปน
จากการวิเคราะหปญหาในการปฏิบัติงาน  จากการจัดทํ าแผนพัฒนารายบุคคล  และจาก
ขอเสนอของผูใตบังคับบัญชาเอง

 ส ําหรับการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาน้ัน จะตองดํ าเนินการท้ัง 5 ดาน คือ
ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละ
ตํ าแหนง ดานการบริหาร  ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมและจริยธรรม

(รายละเอียดของหนังสือเวียนในเร่ืองน้ี อยูในเอกสารหมายเลข 2)
 3. หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการพัฒนาขาราชการพลเรือนกอนเล่ือน

ขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงบางตํ าแหนง  สรุปไดดังน้ี
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1) !ตํ าแหนงท่ีกํ าหนดเปนเง่ือนไขใหมีการพัฒนาขาราชการ       
พลเรือนกอนเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนง คือ  ตํ าแหนงประเภทบริหารระดับกลาง
ตามท่ีกํ าหนดไวในพระราชกฤษฎีกากํ าหนดตํ าแหนงขาราชการพลเรือนสามัญประเภท
บริหารระดับสูงและประเภทบริหารระดับกลาง พ.ศ. 2535  (คือ ตํ าแหนงระดับ 8 ท่ีมี
ฐานะหรือหนาท่ีในการบริหารงาน หรือตํ าแหนงท่ีไดรับเงินประจํ าต ําแหนง)

2) !สํ าหรับการพัฒนาขาราชการพลเรือนกอนเล่ือนขึ้นแตงต้ังให
ด ํารงตํ าแหนงหัวหนางานภายในกอง เชน หัวหนางานและหัวหนาฝายนั้น
หากกระทรวง ทบวง กรมใดมีความพรอม ก็ใหกระทรวง ทบวง กรมน้ัน กํ าหนดเปน
เง่ือนไขใหมีการพัฒนาขาราชการพลเรือนกอนเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหด ํารงตํ าแหนงดังกลาว
ได

3) !ใหกระทรวงและทบวงตาง ๆ เปนผูดํ าเนินการฝกอบรมตาม
หลักสูตรการบริหารสํ าหรับนักบริหารระดับกลาง และรายละเอียดวิธีการพัฒนาท่ี ก.พ.
กํ าหนด ท้ังน้ี เวนแตในสวนราชการระดับกรมท่ีไดดํ าเนินการในเร่ืองน้ีไปแลว

4) !กระทรวง ทบวง กรม อาจกํ าหนดหลักสูตรเพ่ิมเติม รวมท้ัง
ขยายเวลาในการพัฒนาไดตามความจํ าเปน และในกรณีท่ีจัดหลักสูตรการฝกอบรม
ส ําหรับนักบริหารระดับกลางอยูแลว แตยังไมมีเนื้อหาวิชาที ่ ก.พ.กํ าหนด  ก็ใหเพ่ิมเติม
วิชาดังกลาวใหครบถวน

 ท้ังน้ี ใหใชหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.กํ าหนดตามหนังสือฉบับน้ีต้ังแต
วันท่ี 1 ตุลาคม 2537 เปนตนไป  ท้ังน้ี เพ่ือใหกระทรวงและทบวง  จะไดมีเวลาเตรียม
การ รวมท้ังการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือการน้ี

  สํ าหรับหลักสูตรการบริหารสํ าหรับนักบริหารระดับกลางขั้นพื้นฐาน     
ท่ี  ก.พ. กํ าหนดนั้น ประกอบดวย 4 หมวด คือ หมวดทั่วไป หมวดการบริหารงานและ
สภาวะแวดลอม หมวดการบริหารคน หมวดการพัฒนาตนเอง และการศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี รวมท้ังส้ิน 44 ช่ัวโมง หรือ  8 วันทํ าการ

(รายละเอียดของหนังสือเวียนในเร่ืองน้ี อยูในเอกสารหมายเลข 3)

ข. หลักเกณฑและวิธีการอ่ืนท่ีนํ าเสนอให ก.พ. กํ าหนด
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  ไดพิจารณาแลวเห็นวา โดยท่ีนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับการพัฒนา
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2532 ไดกํ าหนดใหขาราชการพลเรือนทุกคนทุกระดับ ตองได
รับการพัฒนาอยางท่ัวถึงเปนระบบและตอเน่ือง เพ่ือใหขาราชการมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีปจจุบัน ตลอดจนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ท่ีจะเปล่ียนแปลงไป ท้ังน้ี โดยคํ านึงถึงความตองการและความจํ าเปนท่ีแทจริงของ
สวนราชการและหนาท่ีความรับผิดชอบของขาราชการท่ีจะตองพัฒนา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ไดกํ าหนดไวใหมีการพัฒนา
ขาราชการบรรจุใหมกอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติ ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนา
ผูใตบังคบับัญชา และใหมีการพัฒนาขาราชการพลเรือนกอนเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหด ํารง
ตํ าแหนงบางตํ าแหนง สวนราชการตาง ๆ ก็ไดตระหนักถึงความสํ าคัญของการพัฒนา
ขาราชการและไดดํ าเนินการเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล โดยไดจัดใหมีการฝกอบรม
ในหนวยงานของตนอยางเปนระยะ ๆ ตามความจ ําเปนของการพัฒนาเปนคร้ังคราว
อยางไรก็ตาม สวนราชการหลายแหงยังขาดการพัฒนาอยางเปนข้ันตอนและตอเน่ือง
เพราะไมมีรูปแบบการพัฒนาขาราชการอยางครบวงจรไวเปนแนวทางปฏิบัติ โดยท่ี
ก.พ. เปนองคกรกลาง ทํ าหนาท่ีในการกํ ากับดูแลและกํ าหนดเปาหมาย แนวทาง ระบบ
และกลไกตาง ๆ ในการพัฒนาขาราชการพลเรือน จึงควรกํ าหนดรูปแบบของการพัฒนา
ขาราชการพลเรือนท่ีเปนระบบ ตอเน่ือง และครบวงจร เพ่ือเปนแบบอยางสํ าหรับ
สวนราชการตาง ๆ นํ าไปปฏิบัติตอไป

 รูปแบบการพัฒนาขาราชการอยางเปนระบบและตอเน่ืองน้ัน นอกจาก
หลักเกณฑท่ี ก.พ. กํ าหนดเปนเง่ือนไขบังคับตามมาตรา 75 มาตรา 76 และมาตรา 77 คือ
การอบรมขาราชการบรรจุใหม การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา และการอบรมนักบริหาร
ระดับกลางและนักบริหารระดับสูงแลว ยังไดแนะนํ าใหสวนราชการตาง ๆ อบรม
ขาราชการในระดับปฏิบัติ และขาราชการระดับผูบังคับบัญชาช้ันตนดวย ท้ังน้ี
หากสวนราชการใดมีความพรอมที่จะพัฒนาขาราชการในสองกลุมนี้ได ก็ใหสวน
ราชการน้ัน กํ าหนดใหการฝกอบรมเปนเง่ือนไขในการแตงต้ังขาราชการใหดํ ารง
ตํ าแหนง    เหลานี้ได ท้ังน้ี ยังไดกํ าหนดใหสวนราชการตาง ๆ พัฒนาขาราชการซึ่งไมได
ทํ าหนาท่ีบังคับบัญชา ซึ่งไดแกขาราชการผูด ํารงตํ าแหนงในกลุมตํ าแหนงผูมี
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ประสบการณ    กลุมตํ าแหนงวิชาชีพเฉพาะและกลุมตํ าแหนงเชี่ยวชาญเฉพาะดวย ซ่ึงมี
รายละเอียด ดังน้ี

รูปแบบการพัฒนาขาราชการอยางเปนระบบและตอเน่ืองดวยการฝกอบรมและสัมมนา

บังคับเปนเงื่อนไขในการแตงตั้ง

                                                            บังคับเปนเงื่อนไขในการแตงตั้ง
                                                            บังคับเปนเงื่อนไขในการแตงตั้ง

                                                        บังคับเปนเงื่อนไขในการแตงตั้ง
                                                      ควรบังคับเปนเงื่อนไขในการแตงตั้ง

ควรบังคับเปนเงื่อนไขในการแตงตั้ง
                                                    ควรบังคับเปนเงื่อนไขในการแตงตั้ง

                                                    ควรบังคับเปนเงื่อนไขในการแตงตั้ง
                                                      บังคับเปนเงื่อนไขในการแตงตั้ง

(รายละเอียดของหนังสือเวียนในเร่ืองน้ี อยูในเอกสารหมายเลข 4)

4. ผลของการออกหลักเกณฑและวิธีการพัฒนา

ประเมินผล - สัมมนานักบริหารระดับสูงนักบริหารระดับสูง
  ระดับ 9-10-11

นักบริหารระดับกลาง
ระดับ 8

 - อบรมสัมมนานักบริหารระดับกลาง ประเมินผล

-อบรมหลกัสูตรการบริหารงาน
        ส ําหรับผูบังคับบัญชาระดับตน
       -อบรมงานในหนาท่ี

ผูบังคับบัญชาระดับตน
ระดับ 5,6,7

 ประเมินผล

ขาราชการระดับปฏิบัติ
ระดับ 2-3,3-4,4-5,
        5-6

-อบรมงานในหนาที่ปจจุบัน
-อบรมงานในหนาที่ที่จะเปลี่ยนแปลง
 ไป

ประเมินผล

ขาราชการซ่ึงไดรับ
บรรจุเขารับราชการใหม
ระดับ 1-2,3-4-5

-อบรมปฐมนิเทศ
-อบรมความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับงาน

ประเมินผล
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จากการท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มีเจตนารมณ
ท่ีจะใหมีการพัฒนาขาราชการอยางจริงจัง โดยมุงเนนท่ีการพัฒนาขาราชการทุกคน
ทุกระดับและโดยตอเน่ือง และมุงใหสวนราชการด ําเนนิการพฒันาขาราชการไดโดย
แทจริง จึงกํ าหนดไววา “ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กํ าหนด” ดังน้ัน
หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กํ าหนดจะเปนเคร่ืองชวยใหสวนราชการดํ าเนินการในทาง
ปฏิบัติได

ผลการกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการตามมาตราท้ัง 3 มาตรานี ้สรุปไดดังน้ี
1. สวนราชการใหความส ําคัญกับการพัฒนาขาราชการบรรจุใหม โดยมี

หลักสูตรและวิธีการท่ี ก.พ. กํ าหนดใหเปนเคร่ืองมือดํ าเนินการ หลักเกณฑและวิธีการ
ตามมาตรา 75 จะทํ าใหขาราชการบรรจุใหมทุกคนตองผานการพัฒนาความรู ทักษะ
และทัศนคติท่ีจํ าเปนในการปฏิบัติงาน ปญหาท่ีเคยเกิดข้ึนในราชการพลเรือนท่ีวา       ขา
ราชการตองเรียนรูงานโดยตนเอง โดยการลองถูกลองผิดจะหมดส้ินไป ขาราชการใหม
จะไดรับการพัฒนาพื้นฐานตั้งแตตน เพ่ือใหสามารถเติบโตในสายงานตอไป และสวน
ส ําคัญที่สุดคือ การปลูกฝงทัศนคติท่ีเหมาะสมจากผูบังคับบัญชาต้ังแตเร่ิมตน

2. เม่ือขาราชการผานพนการเปนขาราชการบรรจุใหม ก็จะเขาสูการเปน
ขาราชการระดับปฏิบัติ มาตรา 76 ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา
ก็เพือ่ใหขาราชการผูใตบังคบับัญชาไดรับการพฒันาโดยตอเนือ่ง ไมขาดชวง หลักเกณฑ
และวิธีการท่ี ก.พ. กํ าหนด ตามมาตรา 76 จะเปนเสมือนคูมือใหสวนราชการใชเปน
แนวทางปฏิบัติ โดยไดกํ าหนดทางเลือกวิธีการและเทคนิคการพัฒนาบุคคลไวอยาง
ครอบคลุม เพ่ือใหผูบังคับบัญชาเลือกใชตามความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ
หนวยงานและบุคคล
 3. หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กํ าหนดตามมาตรา 77 เปนการเตรียมการ
บุคคลสํ าหรับการปฏิบัติงานในบางตํ าแหนง ส ําหรับในชวงขณะนี ้ไดเนนการพัฒนานัก
บริหารระดับกลาง ซ่ึงเปนหัวเล้ียวหัวตอสํ าหรับการบริหารราชการ             การกํ าหนด
ใหพัฒนานักบริหารระดับกลางทุกคน ทํ าใหสวนราชการมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนวา
นักบริหารระดับดังกลาวทุกคนตองผานการฝกอบรมการบริหารงาน เพื่อใหมีความ
พรอมในต ําแหนงที่สูงขึ้น  ท้ังน้ี ก.พ. ยังไดกํ าหนดหลักสูตรกลางเพ่ือชวยสวน  ราชการ



21

ในทางปฏิบัติ และใหมีมาตรฐานขั้นตํ ่าท่ีนักบริหารระดับกลางพึงจะตองมีความรู ความ
สามารถดวย

4. หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการอยางเปนระบบและตอเน่ือง
นั้น ไดชวยใหเช่ือมโยงหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการตามมาตรา 75 มาตรา 76
และมาตรา 77 อยางเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน จากขอแนะน ําในหลักเกณฑและวิธีการ    ดัง
กลาว สวนราชการหลายแหงไดนํ าไปใชเปนหลักปฏิบัติเปนจํ านวนมาก กลาวคือ สวน
ราชการหลายแหงท่ีมีความพรอมไดกํ าหนดใหการฝกอบรมเปนเง่ือนไขในการ     แตง
ตั้งขาราชการใหด ํารงตํ าแหนงบางตํ าแหนง เชน การแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนง          หัว
หนางาน หรือหัวฝาย จะตองผานการอบรมหลักสูตรผูบังคับบัญชาระดับตน เปนตน

-----------------------
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บทที่ 3
การปรับปรุงนโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือน

ในยุคโลกาภิวัตนหรือยุคของโลกไรพรหมแดน ความเปล่ียนแปลงในซีกโลก
หน่ึงกระจายไปสูอีกซีกโลกหน่ึงไดอยางรวดเร็วและตลอดเวลา ท้ังน้ี เพราะความ     กาว
หนาของเทคโนโลยีการส่ือสาร ประกอบกับเศรษฐกิจระดบัโลก เปนระบบเศรษฐกิจเสรี
ความเปล่ียนแปลงตาง ๆ เหลาน้ี สงผลกระทบตอประเทศไทยท้ังในดานเศรษฐกิจ การ
เมือง สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและวิทยาศาสตร ประเทศไทยตอง     แขงขันกับ
ประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก ตองสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจดวยการพยายามนํ าประเทศเขา
สูประเทศอุตสาหกรรมใหม และเปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจในแถบ   อินโดจีน ใน
ขณะท่ีแถบอินโดจีนกํ าลังกาวไปสูการเปนศูนยกลางการผลิตของโลกในอนาคต ซึ่ง
กระแสดังกลาวน้ี ไดสงผลกระทบตอการลงทุนเปนอยางมาก กอใหเกิดภาวะการจางงาน
เขาสูตลาดแรงงานมากมายภายในประเทศ ซ่ึงภายใตสถานการณดังกลาว         ทุกองค
กรจะเผชิญกับสภาพขอจํ ากัดและแรงกดดันหลายรูปแบบ โดยเฉพาะในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 ที่ผานมา องคกรตาง ๆ ไดตระหนักถึงความจํ า
เปนท่ีจะตองมีการเปล่ียนแปลงอยางถอนรากถอนโคน และแนวคิดเรื่องการ   ร้ือปรับ
ระบบ (Reengineering) ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวาง รัฐจึงตองมีการเตรียมพรอม
ในการรับสถานการณเหลาน้ี เพ่ือใหสามารถแขงขันกับตางประเทศได

ระบบราชการ เปนองคกรขนาดใหญท่ีมีหนาท่ีในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ
ของรัฐ จึงมีความจํ าเปนท่ีจะตองมีการปรับเปล่ียนใหทันเหตุการณ ตองเปล่ียนรูปแบบ
และวิธีการปฏิบัติงานไปสูการจัดการแนวใหมท่ีตางออกไป และมีประสิทธิผลมากขึ้น
ระบบราชการจึงจํ าเปนตองคิดคน แสวงหาลูทางและเคร่ืองมือ เพ่ือสนองตอบหรือ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและการแขงขันในตลาดโลก ปจจัยสํ าคัญอยางหน่ึง     ท่ี
จะชวยใหการเปล่ียนแปลงน้ีประสบความสํ าเร็จก็คือ ขาราชการซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีมีคาท่ี
สุด และมีสวนส ําคัญท่ีชวยใหระบบราชการสามารถกาวไปในทิศทางและบรรลุ    เปา
หมายท่ีตองการได ระบบราชการจึงมีความจํ าเปนท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาความ
สามารถของบุคคล เพ่ือใหสามารถรองรับและสนับสนุนภาคเอกชนในการแขงขันใน
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ตลาดการคาโลก การพัฒนาสมรรถภาพของขาราชการในเร่ืองความรู ทักษะ ทัศนคติ
และพฤติกรรมใหสามารถทํ างาน และ/หรือบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและได
มาตรฐานเทียบเคียงกับภาคเอกชน จึงเปนส่ิงสํ าคัญและจ ําเปน
1. สภาพทั่วไปของการพัฒนาขาราชการ

การพัฒนาขาราชการในชวงระยะ 10 ป ที่ผานมา ยังประสบปญหาเก่ียวกับการ
พัฒนาขาราชการท่ีไมเปนระบบ การพัฒนาขาราชการมิไดเกิดขึ้นจากความจํ าเปนและ
ความตองการของหนวยงาน นอกจากน้ี การวางแผนฝกอบรมและการขอจัดสรร
งบประมาณคาใชจายในการพัฒนาขาราชการเปนรายป ก็เปนอีกปญหาหน่ึงท่ีทํ าใหการ
พัฒนาขาราชการในภาพรวมยังไมประสบผลส ําเร็จเทาท่ีควร ดังจะเห็นไดจากปญหาการ
พัฒนาขาราชการที่เกิดขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ผานมา ดังน้ี

1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2530-2534) การ
พัฒนาคุณภาพกํ าลังคนภาครัฐยังขาดทิศทางและนโยบายท่ีแนชัด การพัฒนาบุคลากรข้ึน
อยูกับการพิจารณาดํ าเนินการของแตละสวนราชการเอง และขาดความตอเน่ืองอยางเปน
ระบบ ขาดการประสานงานและรวมมือระหวางหนวยฝกอบรมตาง ๆ ทํ าใหการพัฒนา
บุคลากรมีลักษณะตางคนตางทํ า ไมตรงกับความตองการและไมประหยัด การ   ฝกอบ
รมเพื่อพัฒนาก ําลังคนภาครัฐยังไมไดเปนท่ียอมรับวามีความสํ าคัญอยางแทจริง ดัง
ปรากฏวาผูเขารับการอบรมมิไดเปนผูรับผิดชอบโดยตรงกับสาขาวิชาท่ีฝกอบรม ตลอด
จนเทคนิควิธีการท่ีไมเหมาะสม และขาดการประเมินผลการฝกอบรม

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2535-2539) มีปรากฏ
การณสมองไหลจากภาครัฐสูภาคเอกชน บุคคลมีคุณภาพไดออกจากระบบราชการ
ขณะที่บุคคลที่มีคุณภาพไมสนใจที่จะเขารับราชการ สาเหตุหลักคือความตองการกํ าลัง
คนในภาคเอกชนมีระดับสูง ขณะท่ีภายในระบบราชการเปนตัวผลักดันใหคนมีคุณภาพ
ออกจากราชการ การพัฒนาคุณภาพขาราชการท่ีอยูในระบบราชการจึงตองดํ าเนินการ
อยางจริงจัง

นอกจากปญหาดังกลาวขางตนแลว ยังมีปญหาสํ าคัญอีก 3 ประการ คือ
1) ปญหาดานงบประมาณ แมวาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับ

ท่ี 7 จะไดก ําหนดไวอยางชัดเจนวา “…สนับสนุนใหมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาและฝกอบรมอยางจริงจัง โดยจัดเปนลํ าดับความสํ าคัญสูง  และใหถือเปนการ   ลง
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ทุนอยางหน่ึงในภาครัฐ โดยเนนใหเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด” แตกระทรวงทบวงกรม
ตาง ๆ ก็ยังประสบปญหาดานการขาดงบประมาณในการฝกอบรม/พัฒนาขาราชการ ซึ่ง
หมายถึงงบประมาณในการดํ าเนินการ รวมท้ังงบประมาณในการจัดซ้ือเคร่ือง       โสต
ทัศนูปกรณท่ีจํ าเปนตองใชในการฝกอบรม/พัฒนาอยูเชนเดิม จากการสํ ารวจของสถาบัน
พัฒนาขาราชการพลเรือน เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2538 พบวาสวนราชการตาง ๆ ใชงบ
ประมาณเพ่ือการพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2537 เพียง 606.88 ลานบาท หรือ   คิดเปน
รอยละ 0.31 ของงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจาง สวนงบประมาณท่ีได  รับการจัด
สรรเพ่ือการพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2538 จํ านวน 822.89 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 0.33 ของงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจาง การไดรับงบประมาณจํ านวนนอย
สงผลใหฝกอบรมขาราชการไดในจํ านวนท่ีนอยไปดวย กลาวคือ ในป     งบประมาณ
พ.ศ. 2537 สวนราชการตาง ๆ ฝกอบรมขาราชการไดเพียง รอยละ 41.81 ของจํ านวนขา
ราชการท้ังหมดเทาน้ัน และในจ ํานวนนี ้ ยังมีขาราชการบางรายท่ีไดรับการฝกอบรมมาก
กวา 1 คร้ังดวย ซ่ึงทํ าใหจํ านวนขาราชการท่ีไมไดรับการฝกอบรม/พัฒนามีจํ านวนมาก
ขึ้น

อน่ึง เปนท่ีนาสังเกตวา งบประมาณท่ีใชในการฝกอบรม/พัฒนาขาราชการตอคน
ตอปน้ันนอยมาก จากการสํ ารวจของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน เม่ือวันท่ี 30
กันยายน 2538 พบวาในปงบประมาณ 2537 งบประมาณท่ีใชในการฝกอบรม/พัฒนา
ขาราชการตอคน ปละ 685 บาท ในขณะท่ีในปงบประมาณ 2538 มีจํ านวนเพิ่มขึ้น     เล็ก
นอย กลาวคือ งบประมาณท่ีใชในการฝกอบรม/พัฒนาขาราชการตอคน ปละ        930
บาท

2) ปญหาดานการกํ าหนดระยะเวลาท่ีขาราชการควรจะไดรับการฝกอบรม/พัฒนา
นอกจากปญหาการไดรับงบประมาณดานการฝกอบรมนอย ทํ าใหฝกอบรม      ขาราช
การไดนอยแลว ปญหาส ําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ ขาราชการไมไดรับการฝก    อบรม
อยางตอเน่ืองและท่ัวถึง จากสถิติท่ีสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือนสํ ารวจยัง   พบวา
ในปงบประมาณ 2537 ขาราชการไดรับการฝกอบรม/พัฒนาเพียงรอยละ 41.83 เทาน้ัน
ยังมีอีกจํ านวนรอยละ 58.17 ท่ีไมไดรับการฝกอบรม/พัฒนา และจากการ      สอบถาม
พบวาขาราชการบางรายไมเคยไดรับการฝกอบรมต้ังแตเร่ิมรับราชการจนกระท่ังออกจาก
ราชการ บางรายไดรับการอบรมเพียงการปฐมนิเทศ เทาน้ัน และบางรายก็เพ่ิงเขารับการ
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ฝกอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) เพราะเปนหลักสูตรบังคับสํ าหรับขา
ราชการท่ีไดรับแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงนักบริหาร การท่ีขาราชการไดรับการฝกอบรม/
พัฒนาเปนจํ านวนนอย ไมตอเน่ืองและท่ัวถึง ทํ าใหขาราชการเหลานี้ขาดความรู ความ
สามารถและขาดทักษะ รวมท้ังอาจจะมีทัศนคติท่ีไมถูกตองในการปฏิบัติงาน อันจะทํ า
ใหการปฏิบัติงานไมมีคุณภาพมากขึ้น

3) ปญหาดานการขาดองคกรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดานการพัฒนา โดยท่ีงาน
ฝกอบรมเปนงานท่ีตองอาศัยการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง หากไมมีหนวยงาน
ฝกอบรม หรือมีแตเปนหนวยงานขนาดเล็ก ฝายบริหารอาจจะดูแลไมท่ัวถึงและไม
สนใจ เน่ืองจากมีสายงานบังคับบัญชาท่ีมีระยะทางหางไกลออกไป นอกจากน้ัน       การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคการจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับ   มาก
นอย   เพียงใดน้ัน ขีดความสามารถของหนวยงานท่ีรับผิดชอบการพัฒนาบุคคลขององค
การยอมจะเปนปจจัยตัดสินอยางมาก นอกเหนือจากคุณภาพของบุคลากรท่ี          รับผิด
ชอบงานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่ิงเหลาน้ีสะทอนใหเห็นความต้ังใจจริงของผู
บริหารระดับสูงในการดํ าเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคการ แสดงใหเห็นถึง
การมีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคการ อยางนอยท่ีสุดก็เปนเคร่ืองช้ีวาองคการมี
ขีดความสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพของคนไดโดยตอเนื่อง ในทางตรงขาม องคการท่ีไม
มีหนวยงานรับผิดชอบงานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือมี แตม ี     ขีดความ
สามารถท้ังจํ านวนและคุณภาพจํ ากัด ยอมมีสภาพตรงกันขาม คือไมอาจจะดํ าเนินการ
พัฒนาคุณภาพของคนไดอยางเปนระบบและตอเนื่อง
2. แนวทางในการแกปญหา
 จากสภาพท่ีเปนอยู จึงเปนความสํ าคัญและความเรงดวนท่ีจะตองปรับแผนการ
พัฒนาขาราชการเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม โดยเห็นวาแนวทางในการ
แกไขปญหาเหลานี ้มีดังน้ี

2.1 ปญหาดานงบประมาณและปญหาดานการกํ าหนดระยะเวลาที่ขาราชการควร
จะไดรับการฝกอบรม/พัฒนา เน่ืองจากท้ังสองปญหาน้ีเปนปญหาท่ีสอดคลองตองกัน
และมีผลกระทบตอกัน กลาวคือ หากมีงบประมาณในการพัฒนาท่ีเพียงพอก็จะกํ าหนด
ระยะเวลาท่ีขาราชการควรไดรับการฝกอบรม/พัฒนาได ในทางกลับกัน        การกํ าหนด
ระยะเวลาในการฝกอบรม/พัฒนาส ําหรับขาราชการแตละคน จะทํ าให       คาใชจายหรือ
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งบประมาณท่ีใชในการพัฒนาสูงมากข้ึน ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 7 ไดกํ าหนดในเร่ืองน้ีไวอยางชัดเจนวา “…สนับสนุนใหมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาและฝกอบรมอยางจริงจัง โดยจัดเปนลํ าดับความสํ าคัญสูง
และใหถือเปนการลงทุนอยางหน่ึงในภาครัฐ โดยเนนใหเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด”
นอกจากน้ี  โดยที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ฉบับท่ี 7 จะส้ินสุดลงในป
งบประมาณ 2539 ซ่ึงสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จะดํ าเนินการในการเตรียมการในการรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    
ฉบับท่ี 8 ใหเสร็จภายในปงบประมาณ 2539 จึงเห็นวาควรจัดทํ ากรอบแนวคิดนโยบาย
ดานการพัฒนากํ าลังคนภาครัฐ บรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 8  ตอไป

2.2 ปญหาดานการขาดองคกรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดานการฝกอบรม/พัฒนา เปน
ปญหาท่ีสามารถน ําเสนอ ก.พ. พิจารณาได เพราะ ก.พ. มีหนาท่ีโดยตรงในดานการจัด
โครงสรางของสวนราชการ รวมท้ังพิจารณาดานการสรางทางกาวหนาใหแกสายงานตาง
ๆ  อยูแลว
3. การกํ าหนดกรอบนโยบายการพัฒนากํ าลังคนภาครัฐ เพ่ือบรรจุไวในรางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8

3.1 แนวคดิ
1) !การแกปญหาดานงบประมาณน้ัน ควรท่ีจะแกปญหาโดยการกํ าหนด

งบประมาณท่ีใชในการฝกอบรม/พัฒนาขาราชการไวอยางแนนอนตายตัว ท้ังน้ี อาจจะ
กํ าหนดโดยใชอัตรารอยละของงบประมาณหมวดเงินเดือนหรือคาจาง หรืออาจจะ
กํ าหนดงบประมาณโดยใชจํ านวนขาราชการเปนหลัก ก็ได

2) !การกํ าหนดระยะเวลาท่ีขาราชการควรจะไดรับการฝกอบรม/พัฒนา
นั้น  จะตองกํ าหนดวา ขาราชการแตละคนควรไดรับการพัฒนาในแตละปจ ํานวนเทาใด
ซ่ึงอาจกํ าหนดเปนจํ านวนช่ัวโมงหรือจํ านวนวันก็ได

3.2 ขอมูลประกอบการเสนอแนะแนวทางในการแกปญหา
  3.2.1 การกํ าหนดงบประมาณในการฝกอบรม/พัฒนา

1) !ไดนํ าเสนอขอมูลท่ีหนวยงานท้ังในและตางประเทศไดกํ าหนด    
วงเงินงบประมาณเพ่ือใชในการฝกอบรม/พัฒนาไว ซ่ึงก็ปรากฎวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
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ใหรัฐวิสาหกิจใชงบประมาณในการฝกอบรม/พัฒนาไดไมนอยกวารอยละ 3 ของกํ าไร
บริษัทเชลลแหงประเทศไทย กํ าหนดใหใชงบประมาณในการพัฒนารอยละ 3 - 5 ของ
เงินเดือนคาจาง บริษัทเอสโซสแตนดารด ประเทศไทย จํ ากัด กํ าหนดใหใช            งบ
ประมาณในการพัฒนารอยละ 5 ของเงินเดือนคาจาง บริษัทสยามซีเมนต กรุป ใช    งบ
ประมาณในการพัฒนารอยละ 1.5 - 2 ของเงินเดือนคาจาง  และธนาคารไทยพาณิชย ใช
งบประมาณในการพัฒนารอยละ 3.5 ของเงินเดือนคาจาง

2) !ไดนํ าเสนอขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาวาควรจะกํ าหนดเงิน     งบ
ประมาณเทาใด โดยไดนํ าเสนอตัวอยางของการกํ าหนดวงเงินงบประมาณในการพัฒนา
ไวเปนรอยละเม่ือเทียบกับงบประมาณหมวดเงินเดือนของสวนราชการไทย     โดยไดช้ี
ใหเห็นวา หากกํ าหนดงบประมาณส ําหรับการฝกอบรม/พัฒนาขาราชการไวรอยละ 1
รอยละ 2 หรือรอยละ 3 ของงบประมาณหมวดเงินเดือน จะตองใชงบประมาณในการ
พัฒนาขาราชการเปนจ ํานวนเทาไร และจะมีงบประมาณเพ่ือใชในการฝกอบรม/พัฒนา
ขาราชการแตละคนเทาไรตอป

       3.2.2 ขอมูลดานการกํ าหนดระยะเวลาในการฝกอบรม/พัฒนา ไดนํ าเสนอขอ
มูลท่ีหนวยงานท้ังในและตางประเทศไดกํ าหนดระยะเวลาในการฝกอบรม/พัฒนา ซ่ึงก็ป
รากฎวา บริษัทเชลลแหงประเทศไทย กํ าหนดใหพนักงานไดรับการฝกอบรม/พัฒนา
คนละ 52 ช่ัวโมง ตอป บริษัทสยามซีเมนต กรุฟ กํ าหนดใหพนักงานไดรับการ  ฝกอบ
รม/พัฒนาในรอบปคนละ  10 วันทํ าการสํ าหรับผูบริหาร และ 7 วันทํ าการสํ าหรับ     ผู
ปฏิบัติ ธนาคารไทยพาณิชย กํ าหนดใหพนักงานไดรับการฝกอบรม/พัฒนาคนละ 40 ชั่ว
โมง ตอป  ก.พ. ประเทศฟลิปปนส กํ าหนดใหขาราชการไดรับการฝกอบรม/พัฒนา
คนละ 8 ช่ัวโมง ตอป และศูนยอบรมขาราชการประเทศฮองกง กํ าหนดใหขาราชการได
รับการฝกอบรม/พัฒนาคนละ  12 วัน ตอป (ในระหวางท่ี ก.พ. กํ าหนดจํ านวนวันในการ
ฝกอบรม/พัฒนานั้น ประเทศสิงคโปรก็ไดกํ าหนดเปนนโยบายไววา ภายในป ค.ศ. 2000
ขาราชการของประเทศสิงคโปรจะไดรับการฝกอบรม/พัฒนา คนละ 100 ช่ัวโมงตอป)
และเห็นวาในราชการไทยน้ัน ควรจะกํ าหนดใหขาราชการทุกคนไดรับการพัฒนาโดย
กํ าหนดระยะเวลาท่ีแนนอน เชนเดียวกับหนวยงานตาง ๆ ดังกลาวแลว ท้ังน้ี ไดเสนอให
กํ าหนดระยะเวลาในการฝกอบรม/พัฒนาขาราชการเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง        
อยางนอย 3 - 5 วันทํ าการ ตอคนตอป
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3.3 ผลการดํ าเนินการแกไขปญหา
จากแนวคิดรวมทั้งขอมูลที่ไดวิเคราะหและน ําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการ

พัฒนาขาราชการ เพ่ือแกไขปญหาดานงบประมาณและปญหาดานการกํ าหนดระยะเวลา
ท่ีขาราชการควรจะไดรับการฝกอบรม/พัฒนา ซึ่ง อ.ก.พ. ไดพิจารณาเร่ืองน้ีรวมท้ังเร่ือง
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของแลว มีมติใหกํ าหนดเปนกรอบนโยบายการพัฒนากํ าลังคนภาครัฐ เพื่อ
บรรจุไวในรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 และใหสงใหส ํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติบรรจุไวในรางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8    ตอไป ดังน้ี

1) !ใหทุกสวนราชการเนนการพัฒนาคุณภาพกํ าลังคนภาครัฐในทุกระดับอยาง
ตอเน่ือง ท่ัวถึง เปนระบบ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือท่ีจะพัฒนากํ าลังคนภาครัฐใหมีคุณภาพ
คุณธรรม มีจิตสํ านึกในการใหบริการ มีความต่ืนตัวพรอมท่ีจะรองรับการเปล่ียนแปลง มี
ความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถทํ างานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี         เปา
หมายท่ีจะดํ าเนินการท่ีชัดเจน

2) !ใหส ํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือการพัฒนากํ าลังคนภาครัฐใน
ปแรกของแผนพัฒนาฯ ไมนอยกวารอยละ 1 ของคาใชจายประเภทเงินเดือน และใหถึง
รอยละ 3 ในปสุดทายของแผนพัฒนาฯ โดยแยกออกมาเปนหมวดคาใชจายในการพัฒนา
กํ าลังคนภาครัฐโดยเฉพาะ

3)  !กํ าหนดสัดสวนระยะเวลาการพัฒนากํ าลังคนภาครัฐเปนรายบุคคล            
โดยกํ าหนดระยะเวลาการพัฒนาส ําหรับระดับปฏิบัติ และระดับบริหารไวอยางชัดเจน

4) !กํ าหนดใหการพัฒนาก ําลังคนภาครัฐเปนเง่ือนไขของการบริหารงานบุคคล
5) !ใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลมีหนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุนและ

ประสานงานระหวางภาครัฐ เอกชนและสถานศึกษา เพ่ือใหมีการนํ าเทคโนโลยีสมัยใหม
และรูปแบบวิธีการพัฒนาใหม ๆ มาใชในการพัฒนาก ําลังคนภาครัฐ

6) !ใหองคกรกลางบริหารงานบุคคล เปนศูนยกลางประสานเครือขายทรัพยากร
ขอมูลขาวสาร การพัฒนากํ าลังคนภาครัฐระหวางสวนราชการ เอกชน สถานศึกษาท้ังใน
และตางประเทศ

(รายละเอียดในเอกสารปมายเลข 5)
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4. การนํ าเสนอ ก.พ. เพ่ือกํ าหนดใหมีองคกรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดานการพัฒนา
4.1 !แนวคดิ การท่ีมีองคกรท่ีรับผิดชอบงานฝกอบรม/พัฒนาโดยตรง ทํ าใหบท

บาทภารกิจดานการฝกอบรม/พัฒนาบุคคลมีผูดํ าเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง     
มีการจัดทํ าแผนงานโครงการฝกอบรม/พัฒนาท่ีชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณการ
ด ําเนินการอยางเปนสัดสวน รวมท้ังมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานไดงายข้ึน
ในแตละป

4.2 !ขอมูลประกอบการเสนอแนะแนวทางในการแกปญหา
  1) จากการสํ ารวจของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือนเม่ือเดือนมกราคม
2536 พบวาในสวนราชการตาง ๆ จํ านวน 110 สวนราชการ มีหนวยงานท่ีมีฐานะเปน
กอง จํ านวน 22 สวนราชการ (คิดเปนรอยละ 20) โดยกํ าหนดใหเจาหนาท่ี     รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานฝกอบรม/พัฒนา เปนสายงานฝกอบรม จํ านวน 8 - 58 คน (จํ านวน 58 คน คือ
สพข.) หนวยงานท่ีมีฐานะเปนฝาย จํ านวน 29 สวนราชการ (คิดเปนรอยละ 26.36) โดย
กํ าหนดใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานฝกอบรม/พัฒนา เปนสายงาน      ฝกอบรม
หรือสายงานบุคลากร จํ านวน 3 - 21 คน และหนวยงานที่มีฐานะเปนงาน จํ านวน 40
สวนราชการ (คิดเปนรอยละ 36.36) โดยกํ าหนดใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานฝกอบ
รม/พัฒนา เปนสายงานบุคลากร จํ านวน 1 - 8 ส ําหรับสวนราชการท่ีไมมีหนวยงานฝก
อบรม/พัฒนาขาราชการโดยตรง แตไดมอบหมายใหหนวยงานอ่ืน       รับผิดชอบ มี
จํ านวน 19 สวนราชการ (คิดเปนรอยละ 17.24) จึงเห็นวาควรสงเสริมและสนับสนุนใหมี
หนวยงานฝกอบรมในทุกสวนราชการ
  2) จากผลการสํ ารวจในขอ 1) ยังพบวา ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของหนวยงานเหลาน้ีมีหลายรูปแบบ ท้ังท่ีแตกตางกันและคลายคลึงกัน การแบงงาน
ภายในก็แตกตางกันออกไป จึงเห็นวาควรจะกํ าหนดขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของ
หนวยงานฝกอบรม/พัฒนาใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน

4.3 ผลการดํ าเนินการ ก.พ. มีมติเห็นชอบกับ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการพัฒนา
ขาราชการ ท่ีเสนอใหกํ าหนดหนวยงานฝกอบรม/พัฒนาในทุกสวนราชการและควร
กํ าหนดใหหนวยงานฝกอบรม/พัฒนา มีฐานะไมตํ ่ากวาฝาย และควรกํ าหนดหนาที่ความ
รับผดิชอบใหหนวยงานฝกอบรม/พัฒนา มีท้ังบทบาทรวม (บทบาทดานนโยบายและ
แผน) และบทบาทท่ีครบถวนทุกข้ันตอนของกระบวนการฝกอบรม/พัฒนา แตมีขอบเขต
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แตกตางกันในเร่ืองศักยภาพในการดํ าเนินงานตามฐานะของหนวยงานที ่      แตกตางกัน
โดย อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการปรับปรุงสวนราชการและการกํ าหนดตํ าแหนง ไดมีมติ
ใหกํ าหนดแนวทางการกํ าหนดรูปแบบโครงสรางหนวยงานฝกอบรม/พัฒนา 3 รูปแบบ
คือ กํ าหนดใหเปนหนวยงานท่ีมีฐานะสูงกวากอง หนวยงานระดับกองและหนวยงานท่ีมี
ฐานะตํ ่ากวากอง อยางไรก็ตาม การกํ าหนดใหสวนราชการใดม ี    หนวยงานฝกอบรม/
พัฒนาไดหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับความจํ าเปนของหนวยงาน เปาหมาย ทิศทางและวัตถุ
ประสงคของการฝกอบรม/พัฒนาดวย
5. การปรับปรุงนโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือน

จากการท่ีแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 นี้ ไดปรับเปล่ียนกระบวนการและวิธีการ
วางแผนใหม โดยเปล่ียนจากการช้ีทิศทางการพัฒนาแบบแยกสวนหรือสาขาทาง
เศรษฐกิจและสังคม มาเปนแบบองครวม คือ การพัฒนาแบบรวมในลักษณะของการ
บูรณาการ มีความสัมพันธเช่ือมโยงกันและกันอยางเปนระบบ ทํ าใหการเขียนนโยบาย
การพัฒนา    ขาราชการพลเรือนในรางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 ไมชัดเจน ประกอบกับ
ผลจากการติดตามและประเมินผลนโยบายการพัฒนาขาราชการพลเรือนซึ่งคณะ-         
รัฐมนตรีไดมีมติใหประกาศใชเม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2532 เปนแนวทางในการพัฒนา    ขา
ราชการพลเรือน ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 6 และ 7     พบ
วานโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือนมีสวนชวยในการผลักดันใหการพัฒนา           ขา
ราชการของสวนราชการตาง ๆ ด ําเนินการอยางจริงจังมากข้ึน แตก็มีบางสวนราชการท่ี
ไมไดดํ าเนินการตามนโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือนอยางจริงจัง และการพัฒนา   ขา
ราชการก็เปนลักษณะของการพัฒนาเพ่ือรองรับสถานการณเฉพาะหนา ซ่ึงก็มีขอเสนอ
แนะใหทุกหนวยงานมีการกํ าหนดนโยบายดานการพัฒนาขาราชการใหสอดคลองกับ
นโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือน รวมท้ังปรับโครงสรางและอัตรากํ าลังให      เหมาะ
สม พรอมกับกํ าหนดผูรับผิดชอบงานดานการพัฒนาขาราชการพลเรือนใหชัดเจน

จึงเห็นวาควรมีการปรับปรุงนโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือนใหม ซ่ึงนอกจาก
จะใชแนวทางแกปญหาท่ี อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการพัฒนาขาราชการ ไดพิจารณาและมี
มติไปแลว รวม 3 เร่ือง คือ 1) การจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือการพัฒนากํ าลังคน     ภาค
รัฐ 2) การกํ าหนดสัดสวนระยะเวลาการพัฒนากํ าลังคนภาครัฐเปนรายบุคคล และ   3)
การกํ าหนดใหมีหนวยงานฝกอบรม/พัฒนาในทุกสวนราชการ มาเปนหลักในการปรับ
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ปรุงนโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือน ท้ังน้ี ไดเสนอใหมีการปรับปรุงเน้ือหาของ
นโยบายและมาตรการตาง ๆ ใหทันสมัยและชัดเจนย่ิงข้ึน ส ําหรับมาตรการตามนโยบาย
พัฒนาขาราชการพลเรือนนั้น เดิมไดกํ าหนดเปนมาตรการรวม ดังน้ัน เพื่อใหมีความ
ชัดเจนย่ิงข้ึน จึงไดเสนอใหกํ าหนดมาตรการตามนโยบายเปนรายขอข้ึนดวย
6. ก.พ. และคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ

นโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือนใหม ไดรับการพิจารณาและใหความเห็นชอบ
จาก อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการพัฒนาขาราชการ    ก.พ.  และสุดทายคือคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี  19 พฤศจิกายน 2539 ซ่ึงมีรายละเอียดเปรียบเทียบนโยบายเดิม
และนโยบายใหม ดังน้ี

เปรียบเทียบนโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที ่3 มกราคม 2532
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และเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2539
-------------------------

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 3 มกราคม 2532

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2539  

         1. สงเสริมใหมีการพัฒนา
ขาราชการพลเรือนทุกคน ทุกระดบั โดย
เฉพาะนักบริหารระดับสูง อยางท่ัวถึงเปน
ระบบ มีประสิทธิภาพ ประหยัด และ
ตอเน่ือง และสนับสนุนใหขาราชการ
สามารถพัฒนาตนเองไดดวย
        2. การพัฒนาขาราชการพลเรือน ตอง
มุงใหขาราชการพลเรือนมีความรู ทักษะ
และทัศนคติ เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหพรอมท่ีจะแกปญหาของประเทศ
และรับการเปล่ียนแปลงของราชการใน
อนาคต โดยเนนในเร่ืองดังตอไปน้ี
                2.1 คานิยม คุณธรรม และทัศนค
ติท่ีถูกตองในการปฏิบัติราชการ ตาม
หลักทศพิธราชธรรม          หลักการ

         1. สงเสริมใหมีการฝกอบรมและ
พัฒนาขาราชการพลเรือนทุกคน ทุกระดบั
ทุกสาขา วิชาชีพ อยางเปนระบบ ท่ัวถึง
และตอเนื่อง
         2. สงเสริมใหมีระบบการ
สับเปล่ียนหมุนเวียนขาราชการพลเรือน 
เพ่ือประโยชนในการพัฒนา
         3. ฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ
พลเรือนโดยมุ งใหข าราชการมีความรู   
ทักษะ และทัศนคติท่ีถูกตอง ทันสมัย ใน
การใหบริการประชาชนและสามารถนํ ามา
ป รับใช  ในการปฏิ บั ติ ง าน ท่ีได  รับ     
มอบหมายและสอดคลองรองรับกับความ
เปล่ียนแปลง เพ่ือเสริมสรางศักยภาพใน
การนํ าประเทศไปสูการแขงขันในเวทีโลก

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 3 มกราคม 2532

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2539  
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ปกครองระบอบประชาธปิไตย มีความ
ซ่ือสัตยสุจริต อดทนและเชื่อมั่นในการ
กระทํ าส่ิงท่ีถูกตอง
                 2.2 ความรูเก่ียวกับนโยบายของ
รัฐ นโยบายของรัฐบาล การบริหารงาน
การพัฒนาประเทศ สถานการณทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความมั่นคงของ
ประเทศ และความรูเก่ียวกับวิทยาการ
สมัยใหม ตามความจ ําเปนตอการปฏิบัติ
หนาท่ีของขาราชการพลเรือน
                   2.3 ความรูในดานวิชาชีพ
เฉพาะทาง ท่ีจํ าเปนตอการปฏิบัติราชการ
ของแตละสายงาน
                   2.4 สุขภาพพลานามัยท่ี
สมบูรณ เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหสามารถ
อุทิศตนและอุทิศเวลาปฏิบัติราชการได
อยางเต็มท่ี

       ท้ังน้ี โดยใหค ํานึงถึงความ
ตองการและความจํ าเปนท่ีแทจริงของสวน
ราชการ และหนาที่ความรับผิดชอบของ
ขาราชการพลเรือนท่ีจะตองพัฒนา รวมท้ัง
จะตองสัมพันธกับการพัฒนาระบบราชการ
พลเรือน การปกครองบังคับบัญชา และ
การบริหารงานบุคคลดานอ่ืน ๆ

         4. ฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ
พลเรือน โดยมุงใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
อยางแทจริง มีระบบและวิธีการท่ีนํ าผลการ
ฝกอบรมและพัฒนาไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม
            รวมท้ังมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากการฝกอบรม
และพัฒนาอยางจริงจัง
           5. สงเสริมใหมีการฝกอบรมและ
พัฒนาขาราชการพลเรือน เม่ือจะมีการ
เปล่ียนแปลงสายงานและตํ าแหนง ซ่ึงเปน
การเปล่ียนแปลงหนาท่ีความรับผิดชอบ
          6. สงเสริมใหมีการฝกอบรมและ
พัฒนาขาราชการพลเรือนดวยวิธีการท่ี
เหมาะสม โดยใหสอดคลองกับนโยบาย
การพัฒนากํ าลังคนภาครัฐ เพ่ือยกระดับคุณ
ภาพ และไดประโยชนสูงสุดจาก       ขา
ราชการพลเรือนท่ีมีอยูแทนการเพิ่มอัตรา
กํ าลังขาราชการ รวมท้ังฝกอบรมและ
พัฒนาขาราชการพลเรือนในสาขาวิชาชีพ
ที่ขาดแคลน

มติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี
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วันที่ 3 มกราคม 2532 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2539  
         3. สงเสริมใหมีการพัฒนา
ขาราชการพลเรือน ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม
เพื่อยกระดับคุณภาพและใชขาราชการพล
เรือนซึ่ งมีอยู  ให  เ กิดประโยชนสูงสุด   
แทนท่ีจะมุงเพ่ิมอัตรากํ าลังขาราชการ
4. ใหมีการพัฒนาขาราชการพลเรือน เม่ือ
จะมีการเปลี่ยนแปลงสายงานและตํ าแหนง 
ซึ่งเปนการเปล่ียนแปลงหนาท่ีความรับผิด
ชอบไปสูตํ าแหนงบริหาร ตํ าแหนง
ผูบังคับบัญชา หรือตํ าแหนงอื่น ที่มีความ
ส ําคัญเทาเทียมกัน และต ําแหนงในสาย
งานท่ีใชวิชาชีพใกลเคียงกัน
         5. การพัฒนาขาราชการพลเรือน ตอง
มุงผลในทางปฏิบัติและมีแนวทางท่ีจะนํ า
ความรู  ท่ีได  รับไปปฏิบัติอย างแทจริง   
รวมท้ังมีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อันเน่ืองมาจากการพัฒนาอยาง
จริงจัง
         6. สงเสริมใหมีการระดมสรรพกํ าลัง
ทรัพยากร ความรวมมือ และการประสาน
งานระหวางสวนราชการ สถาบันการศึกษา
และหนวยงานเอกชน เพื่อใหการพัฒนาขา
ราชการพลเรือนมีประสิทธิภาพ ประหยัด
และปองกันความซ้ํ าซอน

         7. สนับสนุนใหมีการฝกอบรมและ
พัฒนาขาราชการพลเรือนอยางจริงจังใน
ทุกสวนราชการ และใหถือวาการ
ฝกอบรมและพัฒนาขาราชการพลเรือน
เปนการลงทุนของรัฐ โดยใหมีการจัดสรร
เงินงบประมาณ และกํ าหนดสัดสวนระยะ
เวลา ท่ี เหมาะสมในการฝ กอบรมและ
พัฒนาอยางชัดเจน
         8. สงเสริมใหมีการระดมสรรพกํ าลัง
ทรัพยากร ความรวมมือ และการประสาน
งานระหวางสวนราชการ สถาบันการศึกษา
และหนวยงานเอกชน เพ่ือใหการฝกอบรม
และพัฒนาขาราชการพลเรือนเกิดประสิทธิ
ผล อยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และ
สามารถปองกันความ        ซํ ้าซอนไดอยาง
แทจริง
         9. สงเสริมใหมีการกํ าหนดนโยบาย
และดํ าเนินการฝกอบรมและพัฒนาขาราช
การพลเรือน ในกระทรวง ทบวง กรม และ
จังหวัด ใหสอดคลองกับนโยบายน้ี รวมท้ัง
มีการติดตามและประเมินผลอยางจริงจัง

มติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี



35

วันที่ 3 มกราคม 2532 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2539  
         7. ใหคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน (ก.พ.) เปนองคกรกลางทํ าหนาที่ใน
การกํ ากับ ดูแลและกํ าหนดเปาหมาย แนว
ทาง ระบบและกลไกตาง ๆ ท่ีจํ าเปน ตลอด
จนสนับสนุนใหกระทรวง ทบวง กรม
มีอัตรากํ าลังและการจัดโครงสรางของ 
องคกรท่ีเหมาะสม เพื่อใหสามารถด ําเนิน
การตามนโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือน
         8. ใหส ํานักงบประมาณ ส ํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ ส ํานักงาน ก.พ.
กรมวิเทศสหการ กรมบัญชีกลาง สถาบัน
การฝกอบรมขาราชการ และสถาบันการ
ศึกษาตาง ๆ รวมมือสนับสนุนและ
ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรมตาง
ๆ ในดาน  งบประมาณ กํ าลังคน ความชวย
เหลือตางประเทศ วิทยากร และการด ําเนิน
การพัฒนาขาราชการพลเรือนใหเปนไป
ตามนโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือน  
ท้ังน้ี โดยใหสํ านักงาน ก.พ. เปน
ผูประสานงานเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติ

          10. สงเสริมสนับสนุนใหกระทรวง
ทบวง กรม และจังหวัด ม ี  โครงสรางของ
หนวยงานฝกอบรมและพัฒนาขาราชการท่ี
เหมาะสมและมีอัตรากํ าลังท่ีมีคุณภาพและ
จํ านวนท่ีเพียงพอ
         11. สงเสริมใหหนวยงานกลาง และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของรวมมือสนับสนุน
และประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม
และจังหวัดตาง ๆ ในดาน
งบประมาณ กํ าลังคน ความชวยเหลือจาก
ตางประเทศ วิทยากร และการด ําเนินการ
พัฒนาขาราชการพลเรือนใหเปนไปตาม
นโยบายน้ี ท้ังน้ี ใหส ํานักงาน ก.พ. เปน
ศูนยประสานเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติ

เปรียบเทียบมาตรการตามนโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2532
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และเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2539
-------------------------

มาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 3 มกราคม 2532

มาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2539  

 เพ่ือบรรลุนโยบาย 8 ประการ เห็นสมควร
มีมาตรการดํ าเนินการ ดังน้ี

(1) !ใหกระทรวง ทบวง กรม จัด
ทํ าแผนการพัฒนาขาราชการพลเรือนใน
สังกัดตามนโยบายพัฒนาขาราชการพล
เรือน และเปาหมายแนวทางท่ีองคกรกลาง
กํ าหนดตามนโยบายขอ (7) และกระทรวง
สงแผนดังกลาวใหองคกรกลาง

(2) !ใหส ํานักงาน ก.พ. ในฐานะ
เจาหนาท่ีเก่ียวกับการดํ าเนินงานในหนาท่ี
ของ ก.พ. ด ําเนินการ ประสานงาน ให
ความสนับสนุนสวนราชการท่ีเก่ียวของใน
เร่ืองตอไปน้ี
                    (2.1) การดํ าเนินการพัฒนาขา
ราชการพลเรือน ตามเปาหมายแนวทางท่ี
องคกรกลางกํ าหนดตามนโยบายขอ (7)
รวมท้ังการพัฒนา         ขาราชการตาม
ความจํ าเปนเรงดวนของรัฐบาล

เพ่ือใหบรรลุนโยบาย 11 ประการ เห็น
สมควรมีมาตรการดํ าเนินการ ดังน้ี
         มาตรการตามนโยบายขอ 1

1.1 !ใหมีการวางระบบการฝกอบรม
และพัฒนาขาราชการในทุกสวนราชการ

1.2 !ใหกระทรวง ทบวง กรม และ
จังหวัด จัดทํ าแผนฝกอบรมและพัฒนา
ขาราชการพลเรือนในสังกัดโดยใหจัดทํ า
เปนแผนระยะยาว (5 ป) และเปนแผน
รายป

1 .3  !ใหมีการฝกอบรมและพัฒนา  
ผูรับผิดชอบงานฝกอบรมและพัฒนาของ
ทุกสวนราชการ
          1.4 ใหมีการพัฒนาวิทยากรเพ่ือการ
ฝกอบรมและพัฒนาในทุกสวนราชการ
          1.5 ใหกระทรวง ทบวง กํ ากับ ดูแล
การฝกอบรมและพัฒนาขาราชการพลเรือน
ในความรับผิดชอบรวมกับกรม       ใหเปน
ไปตามแผนฝกอบรมและพัฒนา   ขาราช
การพลเรือน

มาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 3 มกราคม 2532

มาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2539  
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(2.2) การประสานแผนการ
ฝกอบรมของกระทรวงตามมาตรการ   
ขอ (1) และใหมีการประสมประสานการ
ใชทรัพยากรในการฝกอบรมอยางประหยัด 
มีประสิทธิภาพ

(2 .3 )  !การพัฒนาหลักสูตร  
เอกสาร ชุดฝกอบรม และโสตทัศนูปกรณ
ท่ี จํ  าเป นสํ  าหรับการฝกอบรมและการ
พัฒนาดวยวิธีการอื่นในดานตาง ๆ ตาม
นโยบายขอท่ี (2.1) และ (2.2) ท้ังน้ี ให
กํ  าหนดเนื้อหาวิชาให  เหมาะสมกับ     
ขาราชการพลเรือนแตละกลุมเปาหมาย
                (2.4) การดํ าเนินการพัฒนา
ขาราชการพลเรือนท่ีเปนระบบ มีประสิทธิ
ภาพ มีเทคโนโลยีการฝกอบรมท่ีทันสมัย
และไดมาตรฐานรวมกัน
              (2.5) การพัฒนารูปแบบ ระบบ
และวิธีการติดตามประเมินผลการพัฒนาขา
ราชการพลเรือน ท่ีเปนมาตรฐานเพ่ือ    นํ า
ผลไปใชประโยชนในการกํ าหนด      เปา
หมาย และแนวทางการพัฒนา
ขาราชการพลเรือนตอไป

  1.6 ใหถือวาเวลาท่ีใชในการฝกอบรม
และพัฒนาเปนเวลาปฏิบัติราชการ
         1.7 ใหส ํานักงาน ก.พ. ด ําเนินการฝก
อบรมและพัฒนานักบริหารระดับสูง และ
หลักสูตรท่ีเปนความตองการรวมกันของ
ทุกสวนราชการ และใหกระทรวง ทบวง
กรม และจังหวัด ด ําเนินการ        ฝกอบรม
และพัฒนาขาราชการระดับอื่น และหลัก
สูตรที่เปนสาขาวิชาชีพเฉพาะ
         มาตรการตามนโยบายขอ 2

2.1 !ใหคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน (ก.พ.) วางระบบการสับเปล่ียนหมุน
เวียนขาราชการพลเรือน

2.2 !ใหกระทรวง ทบวง กรม และ
จังหวัด ด ําเนินการสับเปล่ียนหมุนเวียนขา
ราชการพลเรือนทุกระดับตามระบบท่ี     ก.
พ. กํ าหนดอยางจริงจัง
         มาตรการตามนโยบายขอ 3
         ให มีการฝ กอบรมและพัฒนา     
ขาราชการพลเรือนโดยมุ งเนนในเร่ือง  
ตอไปน้ี
         3.1 คานิยม คุณธรรม และทัศนคติ
ในการปฏิบัติราชการ การใหบริการประชา
ชนและจรรยาบรรณของข าราชการ     
พลเรือน
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                (2.6) การพิจารณาใหขอเสนอ
แนะตอคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
และระเบียบบริหารราชการ     แผนดิน
หรือองคการท่ีเก่ียวของ ในกรณีสวน
ราชการขอจัดต้ังหรือปรับปรุงหนวยงาน
ฝกอบรมและพัฒนาขาราชการพลเรือน

(3) !ใหกระทรวง ทบวง กรม พัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมและดํ าเนินการพัฒนา  
ขาราชการพลเรือน ใหมีความรูดานวิชาชีพ
เฉพาะดานนโยบายขอ (2.3) และ (2.4)
และใหเผยแพรการฝกอบรมในสวนท่ีเปน
ประโยชนแกสวนราชการอ่ืน
         (4) ใหองคกรกลางตามนโยบาย
ขอ (7) หาแนวทางและวิธีการปฏิบัติท่ีจะ
เอ้ืออํ านวยใหภาคเอกชน ไดสนับสนุนใน
ดานกํ าลังคน เทคโนโลยีและวิทยาการสมัย
ใหม อุปกรณ และเงินทุนงบประมาณเพ่ือ
ใหการพัฒนาขาราชการเกิดประโยชนสูง
สุด
         (5) ใหองคกรกลางตามนโยบาย
ขอ (7) รวมกับองคกรกลางบริหารงาน
บุคคลตาง ๆ เชน คณะกรรมการ
ขาราชการครู (ก.ค.) คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  (ก.ม.)

3.2 ความรูเก่ียวกับนโยบายของรัฐ
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของสวนราช
การ การบริหารงาน การพัฒนาประเทศ
สถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม ความ
ม่ันคงของประเทศ การจัดการความขัดแยง
ในสังคมอยางสันติวิธี กระบวนการพฒันา
อยางเปนองครวม และความรูเก่ียวกับ
เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหมท่ีมีความ
สํ าคัญตอการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ
พลเรือน และสงผลตอการสรางขีดความ
สามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
         3.3 การพัฒนาความคิดเพื่อให
มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลในการปฏิบัติงาน 
ท้ังน้ี โดยใหค ํานึงถึงความจํ าเปนและความ
ตองการท่ีแทจริงของสวนราชการ และ
หนาท่ีความรับผิดชอบของขาราชการพล
เรือนท่ีจะตองพัฒนา รวมถึงจะตอง
สัมพันธ  กับการพัฒนาระบบราชการ    
พลเรือน และรูปแบบการพัฒนาขาราชการ
พลเรือนอยางเปนระบบและตอเน่ือง
         3.4 ความรูในเทคนิคเฉพาะดานและ
ความรูในวิชาชีพเฉพาะทางที่จ ําเปนตอการ
ปฏิบัติราชการในแตละสายงาน
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กํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการใหพัฒนา  
ขาราชการพลเรือน เปนเง่ือนไขการบรรจุ
และแตงตั้งขาราชการพลเรือน โดยเฉพาะ
ในกรณีเล่ือนตํ าแหนงสูงขึ้น รวมท้ัง
สงเสริมใหมีระบบหมุนเวียนขาราชการทุก
ระดับอยางเปนระบบและท่ัวถึง
         (6) ใหกระทรวงและทบวงกํ ากับดูแล
การพัฒนาขาราชการพลเรือนในความรับ
ผิดชอบรวมกับกรม ใหเปนไปตามแผน
การพัฒนาขาราชการพลเรือนอยางใกลชิด 
แลวรายงานผลตามระบบและวิธีการตาม
มาตรการขอ (2.5) ใหองคกรกลางตาม
นโยบายขอ (7) เพ่ือจัดทํ ารายงานสรุปผล
เสนอตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละ 1
ครั้ง
         (7) ใหผูบังคับบัญชาถือเปนหนาท่ี
และความรับผิดชอบโดยตรงในการ    
สงเสริมสนับสนุนและดํ าเนินการพัฒนา  
ขาราชการพลเรือนในความรับผิดชอบดวย
วิธีการตาง ๆ ตามความเหมาะสม
         (8) ใหมีการจัดต้ังวิทยาลัยนักบริหาร
ข้ึนท่ีสํ านักงาน ก.พ. เพ่ือเปนศูนยกลางใน
การพัฒนา ประสานงานและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นของนักบริหาร

         3.5 ความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองระหวางประเทศ และภาษา
ตางประเทศ
         3.6 สุขภาพจิตและสุขภาพพลานามัย
         มาตรการตามนโยบายขอ 4
         4. ใหกระทรวง ทบวง กรม และ
จังหวัด ด ําเนินการฝกอบรมและพัฒนา
ขาราชการในสังกัดใหสอดคลองกับความ
ตองการและความจํ าเปนท่ีแทจริงในการ
ฝ กอบรมและพัฒนาข  าราชการของ    
สวนราชการน้ัน ๆ รวมท้ังใหมีการติดตาม
และประเมินผลท่ีไดรับจากการฝกอบรม
และพัฒนาวาสามารถนํ าไปใชใหเกิดผล
กระทบและ เ กิดการ เป ล่ี ยนแปลง     
อยางแทจริง
        มาตรการตามนโยบายขอ 5
         5. ใหส ํานักงาน ก.พ. รวมกับ
กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และองคกรก
ลางบริหารงานบุคคลตาง ๆ เชน คณะ
กรรมการขาราชการครู (ก.ค.) คณะ
ก ร ร ม ก า ร ข  า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
มหาวิทยาลัย (ก.ม.) เปนตน กํ าหนดหลัก
เกณฑและวิธีการใหการฝกอบรมและ
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ทุกระดบั ตามนโยบายขอ (1) พัฒนาขาราชการพลเรือนเปนเง่ือนไขการ

บรรจุและแตงต้ังขาราชการพลเรือน โดย
เฉพาะในกรณีการเปล่ียนตํ าแหนงหรือ
เล่ือนตํ าแหนงสูงขึ้น
         มาตรการตามนโยบายขอ 6

6. !ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีในการ
ฝกอบรมและพัฒนาผูใตบังคับบัญชาดวย
วิธีการตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงการฝกอบ
รมในหอง การสอนงาน การฝกอบรมและ
พัฒนาขณะปฏิบัติหนาที ่ และการสับ
เปล่ียนหมุนเวียน
         มาตรการตามนโยบายขอ 7

7.1  !ใหจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อ
การฝกอบรมและพัฒนาขาราชการพลเรือน
ในปแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ ฉบับท่ี 8 ไมนอยกวารอย
ละ 1 ของคาใชจายหมวดเงินเดือนและคา
จางประจํ า และไมนอยกวารอยละ 3 ต้ังแต
ปสุดทายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ ฉบับท่ี 8 เปนตนไป โดย
แยกออกมาเปนรายการคาใชจายในการฝก
อบรมและพัฒนาขาราชการโดยเฉพาะใน
เอกสารงบประมาณ
         7.2 ใหการกํ าหนดเวลาในการพัฒนา
ขาราชการเปนรายบุคคล โดยเฉล่ีย
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ไมนอยกวา 5 วันทํ าการตอคนตอป
มาตรการตามนโยบายขอ 8

8. !ใหส ํานักงาน ก.พ. เปนศูนย
ประสานในการหาแนวทางวิธีการและ
สรางความรวมมือระหวางสวนราชการ 
สถาบันการศึกษาและหนวยงานเอกชน ใน
การแลกเปล่ียนทรัพยากร เทคโนโลยีและ
วิทยาการสมัยใหม อุปกรณ และเงินทุนงบ
ประมาณ เพ่ือใหการฝกอบรมและพัฒนา
ขาราชการพลเรือนเกิดประโยชนสูงสุด
มาตรการตามนโยบายขอ 9
9. !ให อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.

ทบวง อ.ก.พ.กรม และ อ.ก.พ.จังหวัด
กํ าหนดนโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือน 
และกํ ากับ ดูแล สงเสริม และประเมินผล
การฝ กอบรมและพัฒนาข าราชการใน
สังกัด
มาตรการตามนโยบายขอ 10
10.1  !ใหคณะกรรมการขาราชการ  

พลเรือน (ก.พ.) สงเสริมและสนับสนุนให
กระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด มี
หนวยงาน และ/หรือผูรับผิดชอบการ
ฝกอบรมและพัฒนาขาราชการพลเรือน
โดยตรง
         10.2 ใหสถาบันพัฒนาขาราชการ
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พลเรือน ส ํานักงาน ก.พ. มีหนาท่ีให
คํ าปรึกษาในดานจัดโครงสราง  และอัตรา
กํ าลังของหนวยงานฝกอบรมและพัฒนา
ของสวนราชการ
มาตรการตามนโยบายขอ 11
11.1 !ใหส ํานักงาน ก.พ. ด ําเนินการ

ในเร่ืองตอไปน้ี
11 .1 .1  !กํ  าหนดกลุมเปาหมาย

หลักและแนวทางการฝกอบรมและพัฒนา
ขาราชการพลเรือนใหชัดเจน

11.1.2 !ศึกษา พัฒนาหลักสูตร
เอกสาร ชุดฝกอบรม และโสตทัศนูปกรณ
ท่ีจํ าเปนสํ าหรับการฝกอบรมและพัฒนา  
ขาราชการพลเรือน

11.1.3 !ศึกษา พัฒนารูปแบบ
ระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการ
ฝกอบรมและพัฒนาขาราชการพลเรือน

11.1.4 !เปนศูนยกลางในการนํ า
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และไดมาตรฐานมา
ปรับใช ในการฝ กอบรมและพัฒนา     
ขาราชการพลเรือน
            11.1.5 เปนศูนยกลางในการ
ฝกอบรมและพัฒนาขาราชการพลเรือนใน
สาขาวิชาชีพท่ีเปนความตองการรวมของ
ทุกสวนราชการ และเปนศูนยประสานใน
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การฝ กอบรมและพัฒนาข าราชการ     
พลเรือน
            11.1.6 ประสานแผนการ
ฝกอบรมและพัฒนาของกระทรวงและใหมี
การประสานการใช ทรัพยากรในการ    
ฝ กอบรมและพัฒนาอย างประหยัด     
มีประสิทธิภาพ รวมท้ังดํ าเนินการติดตาม
และประเมินผลการฝกอบรมและพัฒนา
ของทุกสวนราชการ
           11.2 ใหส ํานักงาน ก.พ. ส ํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ ส ํานักงบประมาณ รวมมือ
กันเปนประจํ าทุกปเพื่อหาแนวทางในการ
จัดเตรียมงบประมาณ เพ่ือการฝกอบรม
และพัฒนาใหเพียงพอในทุกสวนราชการ
กอนการขอต้ังงบประมาณ
          11.3 ใหส ํานักงบประมาณ ส ํานัก
งาน ก.พ. กรมวิเทศสหการ ส ํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ กรมบัญชีกลาง และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ปรึกษาหารือ และรวมมือกันทุก
ป  ในการหาแนวทางเ ร่ืองของการ      
ขอความชวยเหลือดานวิทยาการใหม ๆ ท่ี
จํ าเปนสํ าหรับการฝกอบรมและพัฒนา  
ขาราชการพลเรือน
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จากการเปรียบเทียบนโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือนและมาตรการตามนโยบาย 
ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2532 และเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2539 จะ
เห็นไดวา

1) !นโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือน นอกจากเร่ืองท่ีผูขอรับประเมินไดผลักดัน
รวม 3 ประการ คือ (1) การจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือการพัฒนากํ าลังคนภาครัฐ       (2)
การกํ าหนดสัดสวนระยะเวลาการพัฒนากํ าลังคนภาครัฐเปนรายบุคคล และ (3) การ
กํ าหนดใหมีหนวยงานฝกอบรม/พัฒนาในทุกสวนราชการ จะไดบรรจุไวในนโยบาย
พัฒนาขาราชการพลเรือนขอ  7. และ ขอ 10. แลว สิ่งที่ไดเพิ่มเติมตามขอเสนอของ
อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการพัฒนาขาราชการ คือ นโยบายในขอ 2. สงเสริมใหมีระบบ
การสับเปล่ียนหมุนเวียนขาราชการพลเรือน เพ่ือประโยชนในการพัฒนา สวนนโยบาย
ในขออื่นนั้น เปนการปรับปรุงถอยคํ าในนโยบายเดิมหรือเสริมใหเห็นบทบาทของ
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือนใหชัดเจนย่ิงข้ึน

2) !มาตรการตามนโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือน ส่ิงท่ีไดผลักดัน 3 ประการ
ดังกลาวแลว ไดเขียนไวเปนมาตรการท่ีชัดเจน ในขอ 7.1 ขอ 7.2 และขอ 10.1 ส ําหรับ
มาตรการท่ีเพ่ิมเติมคือมาตรการตามนโยบายขอ 2. สวนมาตรการขออ่ืน ๆ นั้น ได
กํ าหนดไวอยางชัดเจนมากย่ิงข้ึน
7. การเผยแพร

ส ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดแจงมติคณะรัฐมนตรีพรอมท้ังสงนโยบาย
พัฒนาขาราชการพรอมท้ังมาตรการไปใหสวนราชการตาง ๆ (รายละเอียดในเอกสาร
หมายเลข 6) นอกจากน้ัน ส ํานักงาน ก.พ. ยังไดจัดพิมพนโยบายพัฒนาขาราชการพล
เรือนเปนรูปเลมสวยงาม (รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 7) และแจกจายไปให
สวนราชการตาง ๆ ไดใชเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
8. ผลการดํ าเนินการ

8.1 จากความคิดริเร่ิมท่ีจะแกปญหาการฝกอบรม/พัฒนาขาราชการ และเพื่อให
การพัฒนาขาราชการพลเรือนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเงินงบประมาณท่ีจะ
สนับสนุนเพียงพอ อันจะทํ าใหขาราชการทุกคนทุกระดับไดมีความรูความสามารถ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํ านึกในการใหบริการประชาชน โดยไดนํ าเสนอใหผูที่มี
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อํ านาจพิจารณาไดทันการ ทํ าใหคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและใหประกาศเปนนโยบาย
พัฒนาขาราชการพลเรือน เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2539

8.2 สวนสํ าคัญท่ีไดมีการปรับปรุงแกไขนโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือน รวม 3
ประการ คือ (1) การกํ าหนดวงเงินงบประมาณท่ีใชในการฝกอบรม/พัฒนา (2) การ
กํ าหนดสัดสวนระยะเวลาในการพัฒนาขาราชการตอคนตอป และ (3) การกํ าหนดใหมี
หนวยงานฝกอบรม/พัฒนาในสวนราชการตาง ๆ ขึ้นโดยเฉพาะ คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบโดยใหกํ าหนดนโยบายไวในขอ 7 และขอ 10 รวมท้ังมีมาตรการรองรับใน
ขอ 7.1 ขอ 7.2 และขอ 10.1 ท้ัง 3 เร่ืองน้ี เปนเร่ืองใหมซ่ึงยังไมเคยปรากฏในนโยบาย
พัฒนาขาราชการพลเรือนมากอน แมวาในขอ 3) นโยบายเดิมจะกํ าหนดให  “ก.พ.
สนับสนุนใหกระทรวง ทบวง กรม มีอัตรากํ าลังและการจัดโครงสรางท่ีเหมาะสม”       ก็
ตาม แตก็ไมไดก ําหนดชัดเจนดังเชนนโยบายใหมน้ี นอกจากน้ี การเสนอใหปรับปรุงแก
ไขนโยบายและมาตรการขออ่ืนใหทันสมัยและทันตอเหตุการณ รวมท้ังการเสนอใหมี
มาตรการตามนโยบายเปนรายขอ ก็ไดรับการยอมรับ

8.3 นโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือนใหมน้ี จะเปนสวนสํ าคัญท่ีจะชวยในการ
แกปญหาการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการใหนอยลง และจะทํ าใหขาราชการไดรับการ
พัฒนา “อยางเปนระบบ ท่ัวถึงและตอเน่ือง” มากขึ้น

8.4 ในสวนท่ีเก่ียวกับงบประมาณซ่ึงกํ าหนดใหจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนา และกํ าหนดมาตรการใหแยกออกมาเปนคาใชจายในการฝกอบรมและพัฒนา
ขาราชการ นั้น ปรากฎวา

1) !สวนราชการตาง ๆ ไดใชนโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือนในการต้ัง
งบประมาณประจํ าป 2541 แลว โดยไดต้ังงบประมาณเพ่ือใชในการฝกอบรมประมาณ
รอยละ 1 ของงบประมาณหมวดเงินเดือน

2) !สํ านักงบประมาณไดแยกคาใชจายในการฝกอบรมและพัฒนาจาก
หมวดคาตอบแทนคาใชสอยและวัสด ุ มาเปนหมวดรายจายอ่ืน ในการต้ังงบประมาณ
ประจํ าป พ.ศ. 2541
 อน่ึง แมวาประเทศจะประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ อันสงผลกระทบตองบ
ประมาณดานการฝกอบรม/พัฒนาเปนอยางมาก เพราะในระยะแรกนั้น งบประมาณดาน
การฝกอบรมจะถูกตัดออกมากท่ีสุด และเพิ่งจะไดรับการผอนคลายไปบาง อยางไรก็ตาม
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เม่ือเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน การฝกอบรม/พัฒนาขาราชการซึ่งยังมีความจ ําเปน ก็จะ
ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณตามนโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือนใหมนี้ใหเต็ม
ที่ตอไป
9. สรุป

9.1 การดํ าเนินการเร่ืองน้ีไดสํ าเร็จสมดังเจตนารมยท่ีวางไว  ก็ดวยการวางแผน
การทํ างานท่ีดีต้ังแตเร่ิมตน โดยการมีความคิดท่ีจะก ําหนดกรอบความคิดเพ่ือจะกํ าหนด
เปนนโยบายการพัฒนาขาราชการไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 8
แตเม่ือสถานการณไดเปล่ียนแปลงไป เพราะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8  นี้ ไดเขียนไวเปน
ภาพรวม จึงมีปรับเปล่ียนแผนท่ีจะปรับปรุงนโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือนซ่ึงคณะรัฐ
มนตรีไดประกาศใชต้ังแตวันท่ี 3 มกราคม 2532 เสียใหม

9.2 เพ่ือท่ีจะโนมนาว อ.ก.พ.ฯ และ ก.พ. ก็ไดพยายามหาขอมูลตาง ๆ ไมวาจะ
เปนขอมูลท้ังในและตางประเทศเทาท่ีจะหาได เพื่อนํ ามาสนับสนุนแนวคิดซ่ึงมุงม่ันท่ีจะ
แกปญหาในการพัฒนาขาราชการ

9.3 นโยบายพัฒนาขาราชการใหมน้ี จะมีสวนชวยใหการพัฒนาขาราชการเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ “เปนระบบ ท่ัวถึงและตอเน่ือง” มากขึ้น ซ่ึงประโยชนท่ีเกิดข้ึน
จากการพฒันาขาราชการ ก็จะสงผลถึงประชาชนผูรับบริการโดยตรง

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



47

บทที่ 4
การฝกอบรมทางไกลผานเคเบิลทีวี

ดังท่ีไดกลาวแลวในบทท่ี 2 วา สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน (สพข.) มีภาร
กิจสํ าคัญเก่ียวกับการพัฒนาขาราชการหลายประการ ท่ีสํ าคัญคือ เปนผูนํ าในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และสงเสริมใหมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐอยางเปน
ระบบ ตอเน่ืองและท่ัวถึง เพื่อใหขาราชการมีคุณภาพและมีคุณธรรม นอกจากน้ัน        ยัง
ตองจัดทํ า พัฒนา และสงเสริมใหมีรูปแบบการพัฒนาท่ีสามารถน ําไปใชอยางไดผลจริง
จัง โดยใชเทคนิคและใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการพัฒนา

จากการท่ีการพัฒนาขาราชการของกระทรวงทบวงกรมฝายพลเรือน                   
ยังมีลักษณะตางฝายตางทํ า ขาดเปาหมายทิศทางท่ีชัดเจน  นโยบายพัฒนาขาราชการ
พลเรือน ตามขอเสนอของส ํานักงาน ก.พ. โดยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน
2539 จึงเปนเคร่ืองมือสํ าคัญ ท่ีจะเปนส่ิงกํ าหนดทิศทางใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติใน
การพัฒนาประสิทธิภาพขาราชการ และมุงเนนใหมีการสงเสริมสนบัสนนุสวนราชการใน
เร่ืองการพฒันากํ าลังคน ท้ังดานทรัพยากร อัตรากํ าลัง และงบประมาณ รวมท้ังใหคณะ
กรรมการขาราชการพลเรือน องคกรกลางบริหารงานบุคคลตาง ๆ และสวนราชการรวมมือ
ประสานงานกันอยางจริงจังในการพัฒนาขาราชการพลเรือน

นอกเหนือจากการผลักดันใหมีการแกปญหาซึ่งเปนอุปสรรคในการพัฒนา       
ขาราชการพลเรือน โดยการปรับปรุงแกไขนโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือนใหมใหเปน
รูปธรรม ดังท่ีไดกลาวในบทท่ี 3 แลว การแกปญหาของหนวยงานดานการ             ฝก
อบรม/พัฒนาภาครัฐ คือ การพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีดานการ                     ฝก
อบรม/พัฒนา ก็เปนเร่ืองสํ าคัญท่ีจะเปนสวนชวยเสริมงานดานการพัฒนากํ าลังคนเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ส ํานักงาน ก.พ. โดยบทบาทของ สพข. ยังไดผลักดันใหมีการกํ าหนดหลักเกณฑ
และวิธกีารพฒันาขาราชการ ระบบและรูปแบบการพฒันาขาราชการ ตลอดจนคูมือปฏิบัติ
ตาง ๆ เพ่ือใหการพัฒนาขาราชการบังเกิดผลในทางปฏิบัติในระบบราชการพลเรือน
โดยรวม และไดดํ าเนินการเสริมในรูปแบบตาง ๆ ไดแก
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1. สรางเจาหนาท่ีฝกอบรมมืออาชีพ จุดสํ าคัญอีกจุดหน่ึงท่ี สพข. เนน
ก็คือ การสรางความเขมแข็งในการพัฒนาขาราชการของทุกสวนราชการ โดยไดพัฒนา
เจาหนาท่ีฝกอบรมหรือผูปฏิบัติงานดานการพัฒนาขาราชการของทุกสวนราชการ       ให
เปนผูปฏิบัติงานระดับมืออาชีพ คือปฏิบัติงานไดทุกข้ันตอนของกระบวนการฝก    อบ
รมไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ซ่ึงกลาวไดวา สพข. ไดด ําเนินการสนับสนุน
การพัฒนาเจาหนาท่ีฝกอบรมใหทุกสวนราชการแลว

 2. สรางตัวคูณวิทยากรอื่น ๆ นอกจากการพัฒนาขาราชการท่ีทํ าหนาที่
ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยตรงแลว เพ่ือเปนการขยายเครือขายการพัฒนา
ขาราชการ โดยใหสวนราชการตาง ๆ ชวยขยายการพัฒนาขาราชการใหมีจํ านวนมาก
ทันกับความตองการ รวมทั้งมีคุณภาพตามมาตรฐานดวย สพข. จึงไดพัฒนาหลักสูตร
และคูมือวิทยากร รวมท้ังเอกสารท่ีจํ าเปนตาง ๆ และพัฒนาผูท่ีจะเปนตัวคูณหลักสูตร
ดังกลาวจากสวนราชการตาง ๆ เชน หลักสูตรดานจริยธรรม การบริหารบางสาขา การฝก
อบรม การเขียนหนังสือราชการ เปนตน

 3. สงเสริมใหนักบริหารเห็นความสํ าคัญของการพัฒนาขาราชการ สพข.
ไดดํ าเนินการสรางเครือขายในระหวางนักบริหารเพื่อใหนักบริหารเห็นความส ําคัญของ
การพัฒนาขาราชการพลเรือน สวนท่ีดํ าเนินการสรุปไดดังน้ี คือ

1) !การออกนโยบายและมาตรการตาง ๆ ใหสวนราชการนํ าไปปฏิบัติ
2) !การเผยแพรแนวความคิดการพัฒนาบุคคลในการฝกอบรมและ

สัมมนานักบริหารในทุกระดับ และทุกหลักสูตร
3) !การสนับสนุนหนวยงานพัฒนาและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานพัฒนา

บุคคลในสวนราชการตาง ๆ ใหมีความเขมแข็งทั้งคุณภาพ จํ านวน และความกาวหนาใน
ทุกสายงาน

4) !การรณรงคโดยวิธีการตาง ๆ ใหนักบริหารมีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
!

5) !การจัดสัมมนาทางวิชาการระหวางสวนราชการเพื่อรวมกันกํ าหนด
แนวทางด ําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

6) !การดํ าเนินการใหมีการกํ าหนดเร่ืองการพัฒนาขาราชการในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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สภาพปญหา
สพข. ไดด ําเนินการฝกอบรมขาราชการโดยตนเองดํ าเนินการ 2 แบบ คือ การ

ฝกอบรมในหอง (Classroom Training) และการฝกอบรมทางไกล (Distance  Training) 
ส ําหรับหลักสูตรท่ีฝกอบรมน้ันจะดํ าเนินการหลักสูตรตางม ๆ ซ่ึงจัดกลุมเปนดานได
ดังน้ี คือ

1) !ดานการบริหาร
2) !ดานการบริหารงานบุคคล
3) !ดานการฝกอบรม
4) !ดานทัศนคติและจริยธรรม
5) !ดานเทคโนโลยีการพัฒนาบุคคล

ดานการฝกอบรมพิเศษบางหลักสูตร เชน การเขียนหนังสือราชการ และการใหบริการ
ประชาชน  เปนตน

จากการติดตามผลการฝกอบรมของสวนราชการตาง ๆ ของ สพข. ปรากฎวา   ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2537 ขาราชการของทุกสวนราชการไดรับการฝกอบรม/พัฒนาเพียง
รอยละ 41.83 ของขาราชการท้ังหมด ในจํ านวนนี ้มีขาราชการสวนหน่ึงไดรับการฝกอบ
รม/พัฒนามากกวา 1 ครั้ง ดังน้ัน จํ านวนขาราชการผูที่ไมไดรับการ                      ฝกอบ
รม/พัฒนายังมีอยูเปนจํ านวนมาก (จากตัวเลขท่ี สพข. ไดทํ าส ํารวจในปตอ ๆ มา ปรากฎ
วาขาราชการไดรับการฝกอบรม/พัฒนามากขึ้น กลาวคอืในปงบประมาณ         พ.ศ.
2538 และปงบประมาณ 2539 ขาราชการไดรับการฝกอบรม/พัฒนา รอยละ 76.11 และ
รอยละ 69.83 ตามลํ าดับ)

 ในสวนของ สพข. แมวา สพข. จะเพ่ิมจํ านวนผูไดรับการฝกอบรม/พัฒนาใน
แตละปดวยการฝกอบรมทางไกลมาต้ังแตป พ.ศ. 2528 แลวก็ตาม แตจ ํานวนขาราชการ
พลเรือนสามัญผูไดรับการฝกอบรม/พัฒนาก็ยังนอยมาก จะเห็นไดจากสถิติเปรียบเทียบ
จํ านวนขาราชการพลเรือนสามัญท่ี สพข. จัดการฝกอบรม/พัฒนา (ตัวเลขท่ี สพข.
รวบรวม) เปรียบเทียบกับจํ านวนขาราชการพลเรือนสามัญท้ังหมด (ศูนยสารสนเทศ
ส ํานักงาน ก.พ. รวบรวม) มีดังน้ี

    ปงบ รวมขาราชการ ขาราชการท่ี   สพข. จัดฝกอบรม รอยละท่ี
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ประมาณ พลเรือนสามัญ ในหอง นอกหอง รวม อบรมได
2533 288,619 6,455 2,417 8,872 3.07
2534 310,920 4,884 1,546 6,430 2.07
2535 329,297 1,666 4,181 5,847 1.78
2536 346,527 2,398 7,500 9,898 2.86
2537 358,661 2,221 6,646 8,867 2.47

จากสถิติดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา สพข. ฝกอบรมขาราชการพลเรือนสามัญ
ไดนอยมาก เฉล่ีย 5 ป สพข. ฝกอบรมขาราชการพลเรือนไดเพียงรอยละ 2.45 ของ
ขาราชการพลเรือนสามัญท้ังหมดเทาน้ัน และโอกาสท่ี สพข. จะฝกอบรมขาราชการพล
เรือนสามัญใหมีจํ านวนมากกวาน้ี ก็ไมอาจจะทํ าได เน่ืองจากทางราชการมีมาตรการ
กํ าหนดขนาดกํ าลังคนภาครัฐ จึงไมอาจจะเพ่ิมอัตรากํ าลังได นอกจากน้ี ยังมีปญหา
ดานอื่น เชน ปญหาการขาดงบประมาณดวย
โครงการนํ าส่ือโทรทัศนมาใชในการแกไขปญหา

1.  แนวคดิ
1) !ไดพิจารณาเห็นวา แมวา สพข. จะไดชวยแกไขปญหาตาง ๆ ในการ

ฝกอบรม แตการฝกอบรมขาราชการก็ยังทํ าไดในจํ านวนท่ีจํ ากัด โดยเฉพาะอยางย่ิง การ
ฝกอบรมในหอง การฝกอบรมทางไกลท่ี สพข. ทํ าอยู แมวาจะสามารถทํ าใหจํ านวน
ขาราชการท่ีเขารับการฝกอบรมไดมากกวาการฝกอบรมในหองเกือบประมาณ 3 เทา
ในปงบประมาณ 2537 แตการเพ่ิมจํ านวนการฝกอบรมทางไกลซ่ึงไดดํ าเนินการอยูแลว
โดยใชระบบไปรษณีย และเสริมดวยรายการวิทยุบางในบางโอกาส ใหมีจํ านวนเพิ่มมาก
ไปกวาน้ีน้ันกระทํ าไดโดยยาก เพราะขาดอัตรากํ าลังเจาหนาท่ีท่ีจะดํ าเนินการ ท้ังดานการ
บริหารจัดการและดานการตรวจขอสอบ

2) !รัฐบาลไดมีนโยบายกํ าหนดขนาดกํ าลังคนภาครัฐ หรือกลาวอีกนัยหน่ึง
ก็คือ  จะไมเพิ่มอัตราก ําลังในหนวยงานของรัฐในภาพรวม ดังน้ัน จึงจํ าเปนท่ีจะตองใช
ขาราชการท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํ างานของ
ขาราชการนั้น การฝกอบรมและพัฒนาก็เปนสวนท่ีสํ าคัญท่ีสุดสวนหน่ึง อยางไรก็ตาม
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การท่ีสวนราชการตาง ๆ ไดรับงบประมาณไมเพียงพอ ทํ าใหการฝกอบรม/พัฒนา
ขาราชการกระทํ าไดอยางไมท่ัวถึง

3) !จากการท่ีมหาวิทยาลัยเปด คือมหาวิทยาลัยรามคํ าแหง และมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ไดใชส่ือโทรทัศนเขามาใชในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ทํ า
ใหไดผลดีมากยิ่งขึ้น ดังน้ัน จึงนาท่ีจะนํ าส่ือทางโทรทัศนในการฝกอบรม/พัฒนา    ขา
ราชการพลเรือน ใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น มีทัศนคติท่ีดีในการทํ างานมากขึ้นได
เชนเดียวกัน

4) !การฝกอบรมทางไกลโดยการใชสื่อทางโทรทัศนจะชวยแกปญหาในเรื่อง
การพัฒนาขาราชการไดอยางท่ัวถึง ซ่ึงการพัฒนาโดยการใชส่ือทางโทรทัศนน้ัน      นอก
จากจะเปนการพัฒนาท่ีไดผลอยางกวางขวางแลวเทปโทรทัศนท่ีไดจัดทํ าขึ้นและออก
อากาศไปแลวบางสวน ยังอาจจะนํ ามาใชในการฝกอบรมในหองไดดวย

2. ขอวิเคราะหในการนํ าส่ือโทรทัศนมาใชในการพัฒนา
1) !หลักสูตรการฝกอบรมหลายหลักสูตรของ สพข. นั้น เปนหลักสูตร

พ้ืนฐานท่ีขาราชการโดยท่ัวไปควรรู ประกอบกับโครงสรางของหลักสูตรไมซับซอน
งายตอการนํ าเสนอ และจากการท่ีนํ าหลักสูตรเหลาน้ีมาจัดทํ าเปนหลักสูตรการฝกอบรม
ทางไกล โดยใชส่ือสารทางเดียวและไดดํ าเนินการมาแลวระยะหนึ่ง ทํ าใหทราบปญหาวา
ควรจะปรับใหงายตอการเขาใจโดยถายทอดทางส่ือเทปโทรทัศนไดอยางไร

2) !จํ านวนขาราชการที่ควรมีความรูพื้นฐานในแตละหลักสูตรของ สพข.
กระจายอยูท่ัวประเทศ จากตัวเลขของสํ านักโครงสรางสวนราชการและอัตรากํ าลัง
ปรากฎวา ในป พ.ศ. 2537 ขาราชการสวนใหญรอยละ 55 ปฎิบัติงานอยูในสวนภูมิภาค
ในขณะท่ีขาราชการเพียงรอยละ 45 ท่ีปฏิบัติงานอยูในสวนกลาง ดังน้ัน ขาราชการ  สวน
ใหญซ่ึงอยูในสวนภูมิภาค ซ่ึงไมอาจไดรับการพัฒนาตามระบบอยางตรงไปตรงมาได
เน่ืองจากอยูหางไกล รวมท้ังขาดงบประมาณและขาดการดูแลจากหนวยงานเจาสังกัด
อาจไดรับการพัฒนาถึงบานโดยส่ือทางโทรทัศน ซ่ึงแตละบานจะมีอยูแลว และจะทํ าให
ไดรับการตอบรับโดยทันที นอกจากน้ัน จากการท่ี สพข. ไดจัดหลักสูตรการ
ฝกอบรม/พัฒนาขาราชการใหแกสวนราชการตาง ๆ นั้น ปรากฎวาไดรับการสนใจ และ
ไดรับการรองขอให สพข. รับขาราชการเขารับการฝกอบรม/พัฒนาเกินจํ านวนโควตาท่ี
สพข. จะรับไวได ซ่ึงนอกจากสวนราชการจะรองขอแลว ยังไดรับคํ าขอโดยตรงจาก
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ขาราชการท่ีประสงคจะอบรมเปนจํ านวนมาก ดังน้ัน หากมีการฝกอบรม/พัฒนาทาง
ส่ือโทรทัศน ก็จะมีผูสนใจรับชมเปนจํ านวนมาก อน่ึง โดยท่ีหลักสูตรความรูพ้ืนฐาน    ท่ี
สพข. จัดขึ้นนี ้พนักงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนหลายแหงไดนํ าไปใช ดังน้ัน นอก
จากลูกคาท่ีเปนขาราชการแลว พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจางบริษัทหรือแมแต  ประชาชน
ทั่วไป ก็อาจจะไดรับความรูในเร่ืองเหลาน้ีทางโทรทัศนได

3) !ดังท่ีกลาวแลววา มหาวิทยาลัยเปด เชนมหาวิทยาลัยรามคํ าแหง และ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดใชส่ือโทรทัศนมาชวยในการเรียนการสอนและได
ผลเปนอยางดี ซ่ึงเปนเคร่ืองพิสูจนใหเห็นชัดวาส่ือโทรทัศนน้ันมีประโยชนอยางย่ิงท่ีจะ
นํ ามาใชในการเรียนการสอน และโดยท่ีการใชส่ือโทรทัศนเพ่ือใชในการพัฒนา
ขาราชการจะไดรับประโยชนกวางขวางกวาการฝกอบรมทางไกลโดยใชสื่อไปรษณีย
และส่ือวิทยุ เพราะขาราชการไดรับรูจากประสาทสัมผัสท่ีมองเห็นได ซึ่งจะไดรับ
ประโยชนในแงของความเขาใจมากกวา

4) !จากผลการวิเคราะหดังกลาวขางตน จะเห็นวา มีความเหมาะสมเปน
อยางย่ิงท่ีจะนํ าส่ือโทรทัศนมาชวยเสริมในการฝกอบรม/พัฒนาขาราชการ แตเมื่อ
วิเคราะหความเปนไปไดแลว สพข. ยังไมอาจใชส่ือโทรทัศนมาชวยในการพัฒนาทาง
ไกลได โดยมีเหตุผลสํ าคัญหลายประการ คือ

4.1) !คาใชจายสูง  คาใชจายในการด ําเนินการพัฒนาทางไกลทาง
โทรทัศนสูงมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงคาเชาเวลาของทางสถานี แมวาจะเปนสถานี
โทรทัศนของรัฐก็ตาม

4.2) !ขาดก ําลังคน ศูนยเทคโนโลยีการพัฒนาขาราชการของ   สพข .
มีอัตรากํ าลังเพียง 11 อัตรา และความรับผิดชอบก็คือส่ือการฝกอบรมท้ังหมด ไมเฉพาะ
ดานการฝกอบรมทางไกลเทาน้ัน ในขณะท่ีศูนยเทคโนโลยีของกรมการศึกษานอก
โรงเรียน ซ่ึงผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา มีอัตรากํ าลังสูงกวา 100 คน

4.3) !ขาดเคร่ืองมือเคร่ืองใชดานเทคโนโลยี  สพข. มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท่ีใชในการผลิตรายการนอยมาก นอกจากน้ัน เคร่ืองมือท่ีมีอยูก็ลาสมัย เพราะมี
อายุการใชงานมาต้ังแตเร่ิมต้ัง สพข. (พ.ศ. 2523)
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4.4) !เจาหนาท่ีขาดทักษะการผลิตรายการ นอกจากจะขาดเจาหนาท่ี
แลว เจาหนาท่ียังไมมีความรูความสามารถเพียงพอท่ีจะผลิตรายการเพ่ือนํ าเสนอทางโทร
ทัศนได
4. การนํ าเคเบิลทีวีมาใชในการพัฒนาขาราชการ

1) !ไทยสกายทีวี ไดย่ืนขอเสนอท่ีจะใหความรวมมือกับสํ านักงาน ก.พ. ในการ
ด ําเนินการฝกอบรม/พัฒนาขาราชการผานเคเบิลทีวี โดยไทยสกายทีวีจะเปนผูลงทุนใน
ดานฮารตแวร และจะจัดสรรเวลาใหสํ านักงาน ก.พ. ออกอากาศ โดยไมคิดคาเชาเวลา

2) !จากการศึกษาวิเคราะหเร่ืองการนํ าโทรทัศนมาใชในการพัฒนาไวแลว มีเพียง
เร่ืองเดียวเทาน้ันท่ีไมอาจดํ าเนินการกอนน้ีได คือความเปนไปไดในการด ําเนินการ
เพราะมีปญหาคาใชจายสูงโดยเฉพาะคาเชาเวลาสถาน ี การขาดกํ าลังคน การขาด
เคร่ืองมือเคร่ืองใชดานเทคโนโลยี และเจาหนาท่ีขาดทักษะการผลิตรายการ และจาก
ขอเสนอของไทยสกายทีวีแกปญหาเร่ืองคาใชจายเทาน้ัน จึงตองเจรจาทํ าความตกลงกับ
ไทยสกาย ทีวีในเร่ืองอ่ืน ๆ อีก

3) !ผลจากการเจรจากับไทยสกายทีวี ปรากฎวาไทยสกายทีวียินดีท่ีจะใหยืม
เคร่ืองมือท่ีใชในการผลิตรายการ รวมท้ังดํ าเนินการผลิตรายการใหในระยะแรกดวย

4) !โดยท่ีขาราชการท่ีจะชมรายการฝกอบรมทางไกลทางไทยสกายทีวี จะตอง
เปนสมาชิกของไทยสกายทีวี และการเปนสมาชิกจะตองเสียคาใชจายท้ังการติดต้ังและ
คาสมาชิกรายเดือน  ดังน้ัน เพ่ือใหขาราชการไดรับชมรายการน้ีอยางท่ัวถึง จึงไดเจรจา
ขอสิทธิพิเศษแกขาราชการในการเปนสมาชิก  โดยขาราชการท่ีจะเปนสมาชิกจะเสีย
คาใชจายครึ่งหนึ่งของคาใชจายรายเดือนทั่วไป ไมตองเสียคาอุปกรณ ผอนสงคาติดตั้งได
ถึง 12 เดือน

5) !การสรางขอตกลง การดํ าเนินการระหวางภาครัฐและเอกชนนั้น จํ าเปนตองมี
ขอตกลงเพ่ือเปนหลักในทางปฏิบัติและใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาบุคคล ซึ่ง    นอก
จากขอเสนอของไทยสกายทีวี รวมท้ังการเจรจาในเบ้ืองตน คือเร่ืองเคร่ืองมือ  เครื่องใช
ในการผลิตรายการและสิทธิพเิศษสํ าหรับขาราชการแลว ยังมีเร่ืองการ          ฝกอบรมให
แก   ขาราชการส ํานักงาน ก.พ. ในการผลิตรายการและอ่ืน ๆ รวมท้ัง         ขอตกลงอ่ืนท่ี
เห็นสมควรดวย (รายละเอียดขอตกลงในเอกสารหมายเลข 8)
5. การจัดทํ าเทปโทรทัศนเพ่ือออกอากาศ
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5.1 เน้ือหาสาระของรายการท่ีนํ าออกอากาศ ความสํ าเร็จของโครงการท่ีสํ าคัญ
ท่ีสุดอยูท่ีเน้ือหาสาระของรายการท่ีนํ าออกอากาศ หากเนื้อหาสาระด ี มีการนํ าเสนอท่ีดี
สวยงามและมีประโยชน ก็จะทํ าใหมีผูติดตามชมรายการตามโครงการน้ี  ส ําหรับเน้ือหา
สาระท่ีจะนํ าออกอากาศ ก็คือ

1) !หลักสูตรการฝกอบรม/พัฒนาท่ี สพข. จัดขึ้น
2) !เทปโทรทัศนท่ี สพข. ไดจัดทํ าข้ึนแลวและท่ีจะจัดทํ าขึ้นใหม ส ําหรับ

การฝกอบรมทางไกลโดยเฉพาะ
3) !ประชาสัมพันธงานทุกประเภทของสํ านักงาน ก.พ. เพื่อใหขาราชการ

และประชาชนโดยท่ัวไปไดทราบวาสํ านักงาน ก.พ. ไดทํ าอะไรท่ีเปนประโยชนแกทาง
ราชการและขาราชการบาง   อาทิเชน   การอธิบาย ชี้แจง เน้ือหาสาระของหนังสือเวียน
ตาง ๆ ของ  ก.พ.  ท่ีเปนหลักปฏิบัติของทางราชการ เปนตน

4) !สื่อการพัฒนาขาราชการดานคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเปนรูปธรรม 
เพ่ือออกอากาศเผยแพร อันจะเปนการปลูกฝงจิตสํ านึก  เปนตัวอยางและเปนแนวทางท่ี
จะกระตุนใหขาราชการสรางคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง เชน การใหบริการประชาชน
ของสวนราชการตาง ๆ เปนตน

5.2 การกํ าหนดเวลาในการออกอากาศในแตละเร่ือง หลักสูตรการฝกอบรมท่ี
สพข. ไดด ําเนินการจัดข้ึนน้ัน สวนใหญจะใชเวลาประมาณ 5 วันทํ าการขึ้นไป   เน้ือหา
สาระของหลักสูตรในแตละเร่ือง จะใชเวลาประมาณ 2 - 3 ช่ัวโมง จึงไมอาจจะ
นํ าท้ังเร่ืองออกอากาศในคร้ังเดียวได เพราะมีปญหาดานเวลาในการออกอากาศ
นอกจากน้ัน เน้ือหาสาระท่ีบรรยายท้ัง 2 -3 ช่ัวโมง นั้น เหมาะท่ีจะเปนการบรรยาย
ในหอง แตไมเหมาะที่จะน ําออกอากาศ เน่ืองจากเย่ินเยอ ไมเปนท่ีสนใจ การตัดตอนนํ า
ออกอากาศเพียงตอนละประมาณ  30 นาที ก็ตองนํ าออกอากาศหลายคร้ัง ทํ าให
ไมตอเนื่องและผูชมขาดการติดตาม ดังน้ัน เร่ืองแตละเร่ืองในหลักสูตรหน่ึงจะจัดทํ า
เพียงตอนเดียว ตอนละ 30 นาที เวนแตเร่ืองน้ันจะมีเน้ือหามาก ก็อาจจะจัดทํ ามากกวา
1 ตอนได

5.3 การเลือกหลักสูตรการฝกอบรม/พัฒนา หลักสูตรการฝกอบรม/พัฒนาท่ีจะ
นํ าออกอากาศน้ัน ควรจะเปนหลักสูตรท่ีเปนความรูพ้ืนฐานตามภารกิจของ สพข. ท่ีได
ด ําเนินการทุกป เพราะเปนเน้ือหาท่ีประสงคใหขาราชการทุกคนทราบโดยครอบคลุม
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อยูแลว เชน ความรูพื้นฐานของการบริหารงานบุคคล ความรูพ้ืนฐานเจาหนาท่ีฝกอบรม
และหลักสูตรการใหบริการ เปนตน (ดูรายละเอียดหลักสูตรการฝกอบรมท่ีจัดท้ังหมดใน
เอกสารหมายเลข 9)
6. !การกํ าหนดผังรายการ

การกํ าหนดผังรายการ ไดพิจารณากํ าหนดโดยไดค ํานึงถึงปจจัยสํ าคัญ
หลายประการ คือ

6.1 ตองกํ าหนดในชวงเวลาท่ีขาราชการอาจชมได การกํ าหนดเวลาในการออก
อากาศมีความส ําคัญมาก เพราะกลุมเปาหมายหลักของโครงการน้ีคือขาราชการ ดังน้ัน
การกํ าหนดผังรายการออกอากาศ จึงตองใหขาราชการชมได โดยจะตองออกอากาศ
นอกเวลาราชการ คือนอกเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ท้ังน้ี ไดกํ าหนดเวลาในการ
ออกอากาศในวันจันทรถึงวันศุกร ระหวางเวลา  05.30 - 06.00 น.  ทางไทยสกาย 1  และ
ฉายซ้ํ าทางไทยสกาย  6 ระหวางเวลา 19.30 - 20.00 น. สวนวันเสาร-อาทิตย ออกอากาศ
ทางไทยสกาย 1 วันละ 1 ช่ัวโมง ระหวางเวลา 08.00 - 09.00 น. และออกอากาศซ้ํ าทาง
ไทยสกาย 6 ระหวางเวลา 18.30 - 19.30 น.

6.2 ตองกํ าหนดผังรายการที่แนนอน เพื่อความสะดวกในการติดตาม ผังรายการท่ี
กํ าหนดน้ันตองกํ าหนดไวอยางนอยในชวงเวลาหน่ึงจะตองมีความแนนอน ท้ังน้ี เพื่อ  ผู
ชมจะไดจดจ ําไดและทํ าใหความสะดวกในการติดตามชม ดังน้ัน จึงไดกํ าหนดรายการ
ในแตละวัน ดังน้ี

1) !วันจันทร เปนรายการท่ีมีความหลากหลาย เปนเร่ืองราวตาง ๆ ใน    วง
ราชการท่ีขาราชการควรรู รวมท้ังการสัมภาษณขาราชการหรือบุคคลดีเดนดวย

2) !วันอังคาร เปนรายการใหความรูตามหลักสูตรฝกอบรมตาง ๆ ท่ี
สพข.  จัดทํ าขึ้น

3) !วันพุธ เปนรายการตาง ๆ ท่ีใหบริการประชาชน
4) !วันพฤหัสบดี เปนรายการความเคล่ือนไหวในวงราชการ ท้ังระบบ

ราชการและตัวขาราชการ รวมท้ังรายการทางไกลสัมพันธดวย
5) !วันศุกร เปนรายการเชนเดียวกับวันอังคาร
6) !วันเสาร เปนรายการซ่ึงตอบปญหาตางๆ ในการบริหารงานบุคคล รวม

ท้ังรายการอุทาหรณกอนทํ าผิด
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7) !วันอาทิตย เปนรายการท่ีเนนการพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรม
6.3 ตองมีชื่อรายการที่นาสนใจ การมีช่ือรายการท่ีนาสนใจก็เปนส่ิงท่ีจํ าเปน

เพราะจะทํ าใหผูชมจดจ ําและติดตามรายการนั้นไดงาย ช่ือรายการก็จะตองส่ือกับเน้ือหา
ท่ีจะนํ าเสนอและนาสนใจ ท้ังน้ี ไดต้ังช่ือรายการในแตละวัน ดังน้ี

1) !รายการในวันจันทร ใหช่ือวารายการ “ใตรมชัยพฤกษ”
2) !รายการในวันอังคาร ใหช่ือวารายการ “พัฒนาทางไกล”
3) !รายการวันพุธ ใหช่ือวารายการ “เพื่อประชาชน”
4) !รายการวันพฤหัสบดี ใหช่ือวารายการ “กาวไกลไปกับราชการ”
5) !รายการวันศุกร ใหช่ือวารายการ “พัฒนาทางไกล”
6) !รายการวันเสาร ใหชื่อวา รายการ “สนทนาปญหาราชการ”
7) !รายการวันอาทิตย ใหชื่อวา  รายการ “รอยใจใฝทํ าด”ี

7. !การประชาสัมพันธโครงการ
โครงการใด ๆ ก็ตาม หากขาดการประชาสัมพันธที่ด ี โครงการน้ัน ก็ไมอาจจะ

ประสบความสํ าเร็จได การดํ าเนินการตามโครงการฝกอบรมทางไกลผานเคเบิลทีวี       ก็
เชนเดียวกัน มีความจํ าเปนเปนอยางย่ิงท่ีจะตองใหสวนราชการและขาราชการไดทราบ
โครงการน้ีโดยท่ัวกัน ท้ังน้ี เพ่ือจะไดติดตามรับชมรายการได ส ําหรับการประชาสัมพันธ
โครงการน้ี อาจกลาวไดเปน 2 สวน คือ

7.1 การประชาสัมพันธโดยส่ือมวลชน  การประชาสัมพันธโครงการโดย
ส่ือมวลชนน้ัน มีความส ําคัญ เพราะจะทํ าใหสวนราชการและขาราชการไดรับทราบถึง
โครงการและความคืบหนาของโครงการ ดังน้ัน  การประชาสัมพันธ จึงตองดํ าเนินการ
อยางตอเน่ือง ส ําหรับการประชาสัมพันธโครงการน้ีน้ัน ไดเร่ิมตนโดยการแถลงขาว
ตอสื่อมวลชนและผูแทนสวนราชการตาง ๆ รวมท้ังรายละเอียดของโครงการ
(รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 10)  และแผนพับประชาสัมพันธดวย  (รายละเอียดใน
เอกสารหมายเลข 11)  นอกจากน้ี ยังจะตองใหขาวแกส่ือมวลชนท้ังหนังสือพิมพ วิทยุ
และโทรทัศนอยูโดยตลอดดวย

7.2 การประชาสัมพันธดวยการเขียนบทความ การเขียนบทความเผยแพรก็เปน
อีกทางหนึ่งท่ีจะชวยในการประชาสัมพันธโครงการใหเปนท่ีรูจักกวางขวางมากย่ิงขึ้น 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนของขาราชการ ส ําหรับบทความท่ีไดเผยแพรน้ัน ม ี2 เร่ือง คือ
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1) บทความ เร่ือง “การฝกอบรมทางไกลผานเคเบิลทีวี : มิติใหมของการ
พัฒนาขาราชการ” บทความน้ีไดพิมพเผยแพรในหนังสือประจํ าปของ สพข. (พ.ศ 2537)
โดยท่ีหนังสือน้ีเปนหนังสือท่ีรวบรวมบทความทางวิชาการ การเขียนบทความเร่ืองน้ี จึง
เร่ิมตนดวยการช้ีใหเห็นวา การใหบริการของรัฐท่ีดีข้ึนแกประชาชนท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกป
นั้น ในขณะที่ไมอาจเพิ่มอัตราก ําลังขาราชการได ก็จํ าเปนท่ีจะตองพัฒนา       ขาราชการ
ท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน การฝกอบรมขาราชการจึงมีความสํ าคัญมากขึ้น แต
การฝกอบรมในหองแตเพียงอยางเดียว ไมอาจแกปญหาเร่ืองน้ีได เพราะท ําไดในปริมาณ
ท่ีนอย การฝกอบรมทางไกลท่ีทํ าอยูในปจจุบันก็ทํ าไมไดมากนัก เพราะม ี        ขอจํ ากัด
หลายประการ จึงไดรวมมือกับไทยสกายทีวีท่ีจะมีโครงการฝกอบรมทางไกลผานเคเบิล
ทีวีข้ึน นอกจากน้ัน บทความน้ีไดช้ีใหเห็นถึงประเภทของรายการท่ีจะออกอากาศ และคา
ใชจายในการเปนสมาชิกซ่ึงขาราชการจะไดสวนลดเปนพิเศษ ใน        ตอนทายของบท
ความนี้ ไดช้ีใหเปนประโยชนของโครงการท้ังประโยชนท่ีขาราชการและประชาชนจะ
ไดรับ ในสวนของขาราชการนั้น นอกจากจะไดพัฒนาตนเองแลว     ยังจะไดมีวิสัยทัศน
ท่ีกาวไกลดวย ส ําหรับประชาชน นอกจากจะไดรับความรูและ        รับทราบบริการของ
รัฐแลว ยังทํ าใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอราชการโดยรวมดวย (รายละเอียดในเอกสารหมายเลข
12)

2) บทความเร่ือง “การพัฒนาขาราชการทางเคเบิลทีวี” ลงพิมพในจุลสาร
“ขาวนักบริหาร” ของชมรมนักบริหารขาราชการพลเรือน ฉบับเดือนเมษายน-มิถุนายน
2538  สาระส ําคัญของบทความในเร่ืองน้ี ไดช้ีใหเห็นถึงวัตถุประสงคของโครงการใน
อันท่ีจะพัฒนาขาราชการใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เผยแพรความรูความเขาใจ
เก่ียวกับระบบราชการและระบบขาราชการ ไดช้ีใหเห็นถึงความรวมมือกับไทยสกายทีวี
โดยขาราชการจะเสียคาใชจายในอัตราท่ีต่ํ าเปนพิเศษ นอกจากน้ี ยังไดช้ีใหเห็นถึง
ประเภทของรายการ วันเวลาท่ีจะออกอากาศ สุดทายไดเชิญชวนใหนักบริหารใหชวย
พิจารณาเผยแพรการใหบริการท่ีดีแกประชาชน (รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 13)

8. การประเมินผลโครงการ
เน่ืองจากไทยสกายทีวีไมไดดํ าเนินการทํ าส ํารวจผูชมรายการ (Rating) จึงไมอาจ

จะทราบวามีผูชมรายการตามโครงการฝกอบรมทางไกลผานเคเบิลทีวีมากนอยเพียงใด 
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อยางไรก็ตาม โครงการฝกอบรมทางไกลผานเคเบิลทีวี ก็ประสบผลสํ าเร็จเปนอยางมาก
โดยเห็นไดจากส่ิงตาง ๆ ดังตอไปน้ี

8.1 !ผูชมสนใจสอบถาม สวนราชการและขาราชการจ ํานวนมากท่ีโทรศัพท
สอบถามและขอขอมูลในหลายเร่ือง เชน สอบถามการเขารวมโครงการโดยการเปน
สมาชิกของไทยสกายทีวี สอบถามผังรายการ และสอบถามปญหาดานการบริหารงาน
บุคคล   ตาง ๆ โดยขอใหตอบในรายการ “สนทนาปญหาราชการ” เปนตน

8.2 !ขอสํ าเนาเทปโทรทัศน สวนราชการ ขาราชการและประชาชนเปนจ ํานวน
มากไดขอส ําเนาเทปโทรทัศนตามหลักสูตรตาง ๆ โดยสวนราชการขอสํ าเนาเทป      โทร
ทัศนท้ังหลักสูตร สวนขาราชการและประชาชน ขอสํ าเนาโทรทัศนท้ังหลักสูตรหรือขอ
เฉพาะในตอนที่ไมมีโอกาสไดชม แตเน่ืองจากมีขอจํ ากัดในเร่ืองเคร่ืองมือในการจัดทํ า
ส ําเนาเทปโทรทัศน จึงไดด ําเนินการใหเฉพาะสวนราชการเทาน้ัน เพราะวา      สวนราช
การตาง ๆ จะสามารถน ําไปใชประโยชนกับขาราชการเปนกลุมใหญและใชหลายคร้ังได
อยางไรก็ตาม เน่ืองจากมีขอจํ ากัดดานงบประมาณ สวนราชการท่ีขอสํ าเนาเทปโทรทัศน
จะตองนํ าเทปโทรทัศนเปลามาใหดวย ส ําหรับสวนราชการท่ีขอสํ าเนาเทปโทรทัศนน้ัน
นอกจากสวนราชการท่ีรับผิดชอบขาราชการพลเรือนสามัญแลว ยังมีสวนราชการ และ
หนวยงานของรัฐอ่ืนติดตอขอสํ าเนาเทปเปนจํ านวนมาก เชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม และธนาคารแหงประเทศไทย เปนตน

8.3 สวนราชการตาง ๆ สนใจท่ีจะเผยแพรผลงานดานการบริการประชาชน โดยท่ี
โครงการน้ีมีรายการตาง ๆ ท่ีใหบริการประชาชน จึงมีสวนราชการหลายแหงท่ีสนใจ
และติดตอใหไปผลิตรายการเก่ียวกับการใหบริการประชาชนของสวนราชการน้ัน ๆ ดวย
เชน กระทรวงการตางประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมการขนสงทางบก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ส ํานักงาน ป.ป.ป. โรงพยาบาลราชวิถี ส ํานักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี กรมวิชาการ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนตน

อน่ึง เปนท่ีนาสังเกตวา จากการท่ีมหาวิทยาลัยตางจังหวัด หนวยงานอ่ืน เชน
ธนาคารแหงประเทศไทยและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดติดตอขอส ําเนาเทป
โทรทัศนและ/หรือแสดงความจํ านงขอใหไปผลิตรายการเกี่ยวกับการใหบริการประชา
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ชน ก็แสดงใหเห็นวา มีผูชมโครงการน้ีอยางกวางขวาง ท้ังท่ีอยูตางจังหวัดและ   ผูที่ไม
ใชขาราชการพลเรือนสามัญดวย

8.4 สวนราชการอ่ืนไดนํ าเปนแบบอยางในการพัฒนา จากการท่ีโครงการฝกอบ
รมทางไกลผานเคเบิลทีวีสงผลใหมีการพัฒนาขาราชการไดท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน กรมการ
ปกครองจึงไดรวมมือกับไทยสกายทีวี จัดทํ าหลักสูตรในทํ านองเดียวกัน ท้ังน้ี เพื่อให
ความรูแกพนักงานสวนทองถ่ิน รวมท้ังกํ านันและผูใหญบานดวย

8.5 นํ าออกโทรทัศนทางชองอ่ืน รายการท่ีไดผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนา
ขาราชการดวยการฝกอบรมทางไกลผานเคเบิลทีวี ไดนํ าไปออกอากาศซ้ํ าท่ีสถานีวิทยุ
โทรทัศนของกรมประชาสัมพันธ (ชอง 11) ในระยะหน่ึงดวย
9. ประโยชนที่ไดรับ

จากการดํ าเนินการตามโครงการพัฒนาขาราชการดวยการฝกอบรมทางไกลผาน
เคเบิลทีวี  ทํ าใหเกิดประโยชนมากมาย  ดังน้ี

9.1 ประโยชตอขาราชการ ขาราชการท่ีเปนสมาชิกจะไดชมรายการท่ีผลิตข้ึน
อยางมีคุณคาทางการพัฒนาและใหสาระขาวสารที่ดีมีประโยชน  ส ําหรับขาราชการท่ีไม
ไดเปนสมาชิก ก็อาจชมไดจากเทปโทรทัศนท่ีสวนราชการตาง ๆ ขอจัดทํ าส ําเนาเทปโทร
ทัศนจากสํ านักงาน ก.พ. หรือท่ีออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนกรมประชาสัมพันธ
(ชอง 11)

9.2 ประโยชนตอสวนราชการ
1) !การพัฒนาขาราชการ สวนราชการหลายแหงไดติดตอขอทํ าส ําเนาเทป

โทรทัศนเพ่ือนํ าไปใชในการฝกอบรมพัฒนาขาราชการ ซ่ึงนอกจากจะทํ าไดโดยสะดวก
และรวดเร็วแลว ยังประหยัดคาใชจายไดอีกดวย

2) !การประชาสัมพันธ  สวนราชการใดท่ีใหบริการประชาชนเปนอยางดี
ก็ไดเผยแพรประชาสัมพันธงานของสวนราชการน้ันไดอีกทางหน่ึงดวย

9.3 ประโยชนตอสํ านักงาน ก.พ.
1) !ดานการพัฒนาขาราชการโดยตรง
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1.1) !จ ํานวนขาราชการที่ไดรับการพัฒนามีมากขึ้น จากการท่ี สพข.
พัฒนาขาราชการในปหนึ่ง ๆ ท้ังการฝกอบรมในหองและพัฒนาโดยการฝกอบรมทาง
ไกล ไดจ ํานวนไมมากนัก  ดังน้ัน การเผยแพรโครงการน้ี ผานไทยสกายทีวีและสถานี
วิทยุโทรทัศนของกรมประชาสัมพันธ (ชอง 11) และส ําเนาเทปโทรทัศนท่ีสวนราชการ
ตาง ๆ ทํ าส ําเนาไปฝกอบรมขาราชการในสังกัด ทํ าใหจํ านวนขาราชการท่ีไดรับการ
พัฒนามีจํ านวนสูงมากขึ้น

1.2) !มีเคร่ืองมือท่ีทันสมัยมากข้ึน ไทยสกายทีวีไดมอบและให
ส ํานักงาน ก.พ. ยืมเคร่ืองมือท่ีทันสมัย รวมท้ังเคร่ืองมือท่ีจํ าเปนตองใชในการถายทํ าและ
การตัดตอเทปโทรทัศน ซ่ึงนอกจากจะใชสํ าหรับโครงการน้ีแลว ยังใชกับงานอ่ืน ๆ ของ
สพข. ดวย

1.3) !เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการทํ าเทปโทรทัศนมากข้ึน 
นอกจากเจาหนาท่ีสามารถใชเคร่ืองมือท่ีทันสมัยแลว เจาหนาท่ียังไดความรูในการจัดทํ า
เทปโทรทัศนมากขึน้ เชน การเลือกเร่ือง การเขียนบท และการทํ ากราฟฟคตาง ๆ
เปนตน

1.4) !มีเทปโทรทัศนเพ่ือการพัฒนามากข้ึน กอนหนาน้ี สพข. มีเทป
โทรทัศนเพ่ือใชในการพัฒนาขาราชการอยูสวนหน่ึง ซ่ึงสวนใหญไดต้ังงบประมาณเพ่ือ
จางเหมาบริษัทเอกชนจัดทํ า (ปละประมาณ 3 เร่ือง) หลังจากไดดํ าเนินการตามโครงการ
นี้ ทํ าให สพข. มีเทปโทรทัศนเพ่ือการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน และมีหลักสูตรพื้นฐานถึง
4 หลักสูตร ซ่ึงจะชวยใหการเผยแพรไปยังสวนราชการตาง ๆ  ไดดียิ่งขึ้น

2) !ดานการใหความรู โดยท่ีสํ านักงาน ก.พ. เปนองคการกลางบริหารงาน
บุคคล ซ่ึงมีความจํ าเปนตองเผยแพรและใหความรูแกขาราชการ ไมวาจะเปนระบบ
ราชการ ระบบขาราชการ กฏ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลตาง ๆ
ส ํานักงาน ก.พ. ก็ไดใชชองทางนี้ในการเผยแพรประชาสัมพันธใหขาราชการทั่วไป
ไดทราบ

3) !ดานการเผยแพรประชาสัมพันธ ส ํานักงาน ก.พ. มีงานหลายอยางท่ี
ตองการเผยแพรประชาสัมพันธ ซ่ึงนอกจากไดกลาวในขอ 2) แลว ยังประชาสัมพันธ เผย
แพรงานท่ีใหบริการประชาชน เชน งานดานการสอบและงานดานการศึกษาตอ    ตาง
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ประเทศ และงานอื่น ๆ ดวย ซ่ึงโครงการน้ีไดชวยงานประชาสัมพันธของสํ านักงาน
ก.พ. เปนอยางมาก

4) !ดานประหยัดคาใชจาย โครงการน้ีสํ านักงาน ก.พ. ไมมีคาใชจายใด ๆ
ท้ังส้ิน ไมวาจะเปนการถายทํ าเทปโทรทัศนเปนชุด เทปโทรทัศนอ่ืน ๆ ทํ าใหทาง
ราชการประหยัดงบประมาณไดเปนอยางมาก

9.4 ประโยชนตอบุคคลทั่วไป ประชาชนไดชมรายการท่ีสํ านักงาน ก.พ. จัดทํ า
เผยแพร ซึ่งนอกจากจะไดมีความรูทางดานตาง ๆ เชนเดียวกับขาราชการแลว ยังไดทราบ
ขอมูลขาวสารทันสมัยเก่ียวกับขาราชการ นอกจากน้ัน ประชาชนก็จะมีโอกาสรูถึงการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ การพยายามแกปญหาและการใหบริการประชาชน ซึ่ง    ทํ าให
เกิดทัศนคติท่ีดีตอระบบราชการและขาราชการโดยสวนรวม
10. สรุป

10.1 !การพัฒนาขาราชการดวยการฝกอบรมทางไกลผานเคเบิลทีวีน้ี เปนการ
ด ําเนินการเปนคร้ังแรก ท่ีไมเคยมีสวนราชการใดจัดทํ าขึ้นมากอน นับเปนความคิดริเร่ิม
ท่ีดีรวมท้ังการมีวิสัยทัศนท่ีดีของผูตัดสินใจดํ าเนินการดวย

10.2 !การตัดสินใจท่ีจะดํ าเนินการพัฒนาขาราชการดวยการฝกอบรมทางไกลผาน
เคเบิลทีวีน้ี เปนงานท่ีทาทายความสามารถ เพราะแมแตขาราชการใน สพข. เอง ก็ไมเห็น
ดวยในเบื้องตนเพราะไมคิดวาจะด ําเนินการตามโครงการน้ีได  แตจากความกลาและ
ความสามารถในการด ําเนินการ ทํ าใหสามารถฟนฝาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ    จนเปน
ผลใหการดํ าเนินการประสบความสํ าเร็จ

10.3 !นอกเหนือจากการที่ขาราชการรวมท้ังผูชมรายการไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง
แลว ประสบการณท่ีเจาหนาท่ี สพข. ไดรับ ท้ังดานการวางแผน การเขียนบท การ
ถายทํ า รวมท้ังการทํ าใหเปนท่ีสนใจโดยการใชเทคนิคตาง ๆ ทํ าใหงานเทคโนโลยีของ
สพข. พัฒนาขึ้นเปนอยางมาก

10.4 !แมวาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทํ าใหไทยสกายทีวีตองจํ ากัดตัวและ
ไมสามารถท่ีจะใหความรวมมือกับสํ านักงาน ก.พ. ในการดํ าเนินการตามโครงการ     ฝก
อบรมทางไกลผานเคเบิลทีวีตอไปไดอีก แตแนวความคิดในการพัฒนาขาราชการโดย
การใชส่ือรวมท้ังเคร่ืองมือในการผลิต ความรูความสามารถในการผลิตรายการ     ยังคง
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อยู และทํ าให สพข. ไดรวมมือกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน ในการดํ าเนินการฝกอบ
รมทางไกลผานดาวเทียมไทยคมอยูในปจจุบันน้ี

--------------------------
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บทที่ 5
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาขาราชการใหมีความรู (Knowledge) มีความสามารถ (Skill)  และมี
ทัศนคติท่ีดีน้ัน (Attitude) นอกจากจะมีหลักสูตรการฝกอบรมท่ีดีและเหมาะสมแลว
จะตองปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักสูตรน้ันใหทันกับเหตุการณอยูตลอดเวลาดวย

จากภารกิจสํ าคัญของ สพข. ซ่ึงไดกลาวแลวในบทท่ี 2 วา สพข. จะสราง
นักบริหารยุคใหมใหทันตอการเปล่ียนแปลง และจะพัฒนาขาราชการใหมีคุณภาพและ
คุณธรรม รวมท้ังจัดทํ า พัฒนาและสงเสริมใหมีรูปแบบการพัฒนาท่ีสามารถนํ าไปใช
อยางไดผลจริงจัง ดังน้ัน ในขณะท่ีผูขอรับการประเมินดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการ
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือนนั้น ก็ไดดํ าเนินการตามภารกิจขางตน โดยไดมี
สวนรวมในการสรางและปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรม/พัฒนาอยูหลายหลักสูตร และ
ไดริเร่ิมใหสรางและปรับปรุงหลักสูตรดวยตนเองดวย ซ่ึงในท่ีน้ี จะขอกลาวถึง จํ านวน 2
หลักสูตร คือ

1. !การปรับปรุงเพ่ิมเติมหลักสูตร นบส. 1
2. !การสรางหลักสูตรการใหบริการโดยมุงถึงประชาชน
ท้ังน้ี จะไดกลาวในรายละเอียดของแตละหลักสูตรตอไป

1. การปรับปรุงหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1)
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) มีท้ังหมด 6 หมวดวิชา ซ่ึงท้ัง 6 หมวดวิชา

นี้ จํ าแนกออกเปนเน้ือหาวิชาหลัก ซ่ึงเปนวิชาสํ าหรับนักบริหารทุกคน และเนื้อหาวิชา
เสริม ซ่ึงเปนวิชาท่ีนักบริหารไดใหคํ าแนะนํ า ตามความจ ําเปนและความตองการของ
นักบริหาร และในการดํ าเนินการฝกอบรมในแตละรุน เน้ือหาวิชาเสริมจะแตกตางกัน
ออกไป เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณในชวงน้ัน ๆ สวนเน้ือหาวิชาหลักน้ัน ในสวน
ของวิชามักจะไมไดเปล่ียนแปลง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงเฉพาะในเน้ือหาของวิชาเหลา
นั้น

1.1 !แนวคดิในการปรับปรุงหลักสูตร เปนท่ียอมรับกันวา นักบริหารในองคการ
เปนตัวจักรสํ าคัญหนึ่งในความสํ าเร็จขององคการ องคการจึงไดมุงเนนการพัฒนา
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นักบริหารใหมีขีดความสามารถสูงสุด หลักสูตรการพัฒนานักบริหารยอมไมใชเปนสูตร
ตายตัวและอยูกับท่ี เน้ือหาสาระและวิธีการพัฒนานักบริหารยอมตองเปล่ียนแปลงไป
ตามการเปล่ียนแปลงของโลก ดังจะเห็นไดวา ในระยะหน่ึงการพัฒนานักบริหารมุงเนน
ท่ีทักษะในการทํ าหนาท่ีดานการบริหาร แตเมื่อมีการแขงขันในโลกเขมขนขึ้น การ
พัฒนานักบริหารก็ตองมุงเนนท่ีความสามารถในการคิดและมองการณไกล เปนตน
กลาวโดยสรุปก็คือ การพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารน้ันตองสอดคลองกับความ
เปล่ียนแปลง หรือสรางนักบริหารสํ าหรับอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน ก็จะเปนการพัฒนา        นัก
บริหารท่ีเหมาะสมท่ีสุด

โดยท่ีในปจจุบัน ความเจริญทางดานเทคโนโลยีไดพัฒนาดีข้ึนอยางรวดเร็ว ซึ่ง
นอกจากเคร่ืองไมเคร่ืองมือตาง ๆ แลว เทคโนโลยีดานการส่ือสารและเทคโนโลยีสาร
สนเทศไดพัฒนาอยางรวดเร็วท่ีสุด กลายเปนโลกยุคไรพรหมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน
นักบริหารจึงมีความจํ าเปนท่ีจะตองเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ เหลาน้ี ท้ังน้ี     นอกจากจะ
ไมเปนผูลาหลังแลว ยังจะไดแนวทางและแนวคิดที่จะน ําเทคโนโลยีเหลาน้ีมาใชหรือ
ปรับใชในงานท่ีไดดํ าเนินการอยู ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากน้ี ความขัดแยงระหวางขาราชการการเมืองและขาราชการประจํ า ยังเปน
ปญหาอยู และปญหาน้ีเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานเปนอยางมาก เพราะนักการเมือง
และขาราชการประจํ าจะตองทํ างานรวมกันอยางหลีกเล่ียงไมได

1.2 การปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดขางตน จึงไดปรับปรุง
หลักสูตร นบส. 1 โดยการเพ่ิมเติมวิชาตาง ๆ เขาไปในสวนของวิชาหลักของหลักสูตร
นักบริหารระดับสูง (นบส. 1) ดังน้ี

1) วิชา IT ส ําหรับนักบริหาร โดยท่ีในปจจุบันอินเตอรเน็ต (Internet) ได
เขามามีสวนส ําคัญในชีวิตประจํ าวันเปนอยางมาก นอกจากอินเตอรเน็ตจะเปนแหลง
ตํ าราและแหลงความรูมากมายหลายชนิดซึ่งอาจจะเสริมความรูและนํ ามาใชในการ
ปฏิบัติงานแลว อินเตอรเน็ตยังมีประโยชนอีกมากมายหลายประการ เชน การสงขอมูล
ขาวสาร (Electronic Mail หรือ E-mail) หรือการติดตอส่ือสารโตตอบในทันทีดวย
ตัวอักษร หรือพูดจากันเชนเดียวกับโทรศัพท (Internet Phone) โดยไมตองเสียคาใชจาย
อีกดวย จึงเห็นวานักบริหารควรท่ีเรียนรูในส่ิงเหลาน้ี และสามารถใชสิ่งเหลานี้ใหเปน
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ประโยชนได จึงไดริเร่ิมใหเพ่ิมวิชา “IT (Information Technology) ส ําหรับนักบริหาร”
ขึ้น ท้ังน้ี ก็เพ่ือใหนักบริหารทุกคนไดเรียนรูถึงการใชรวมท้ังทราบถึงประโยชนของ
อินเตอรเน็ต ตลอดถึงความกาวหนาในโลกเทคโนโลยี โดยไดจัดใหนักบริหารไดเรียนรู
และปฏิบัติไดดวยตนเอง ท้ังน้ี โดยไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยมหิดล
เปนผูดํ าเนินการท้ังบรรยายและฝกปฏิบัติ เปนเวลา 2 วัน

2) วิชาเทคนิคการนํ าเสนอ ในหลักสูตร นบส. 1 นั้น เม่ือนักบริหารได
จัดทํ าผลงานการวิจัยเปนกลุม (Group Project หรือ GP) และผลงานการวิจัยสวนบุคคล
(Individual Study หรือ IS) แลว จะตองนํ ามาเสนอตอนักบริหารรวมรุนท้ังหมด
จากการท่ีไดรวมรับฟงการนํ าเสนอของ นบส. พบวา นักบริหารหลายทานยังขาดเทคนิค
ในการนํ าเสนอ ท้ังในดานวิธีการและส่ือท่ีจะใชในการนํ าเสนอ ไดพิจารณาแลวเห็นวา
นักบริหารทุกทานควรจะมีวิธีการนํ าเสนอท่ีดี รวมท้ังใชส่ือท่ีเหมาะสมดวย เพราะ
นักบริหารมีความจํ าเปนท่ีจะตองนํ าเสนออยูบอยคร้ัง ไมวาการน ําเสนอตอท่ีประชุม   ตอ
คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณฯ หรือตอคณะรัฐมนตรี เปนตน จึงไดริเร่ิมใหเพ่ิม
วิชา “เทคนิคการนํ าเสนอ” ในหลักสูตร นบส. 1 ดวย ท้ังน้ี ก็เพ่ือท่ีนักบริหารจะไดทราบ
เทคนิคการนํ าเสนอและใชสื่อการน ําเสนอท่ีเหมาะสม

3) วิชาความคาดหวังของนักการเมืองท่ีมีตอนักบริหาร นักบริหารน้ันมี
ความจํ าเปนท่ีจะตองมีความสัมพันธกับนักการเมืองอยางหลีกเล่ียงไมได ท้ังน้ี เพราะ
ตองปฏิบัติงานรวมกันอยางใกลชิด จึงสมควรอยางย่ิง ท่ีนักบริหารจะไดทราบถึงความ
คาดหวังของนักการเมืองท่ีมีตอนักบริหาร จึงไดเพิ่มวิชาขึ้น ท้ังน้ี ไดเชิญนักการเมืองท่ี
ด ํารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี ท้ังท่ีเปนฝายรัฐบาลและฝายคานเปน
ผูบรรยายในหัวขอวิชาดังกลาว

1.3 การติดตามประเมินผล
1) !จากการสัมภาษณนักบริหารท่ีไดรับการอบรมวิชา “IT ส ําหรับ

นักบริหาร” ปรากฎวานักบริหารมีความพอใจเปนอยางมากท่ีไดเห็นความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี  ไดพบแหลงความรูที่กวางขวาง รวมท้ังสนใจท่ีจะใชการติดตอดวย E-mail
ดวย มีนักบริหารหลายทานท่ีไดขอใหติดตอกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือขอใชท่ีบานหรือ
ท่ีทํ างานอีก ซ่ึงก็ไดรับความรวมมือ โดยอนุญาตใหนักบริหารใชอินเตอรเน็ตไดโดย   ไม
คิดมูลคาเปนเวลา  15 วัน
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2) !การนํ าเสนอผลงานการวิจัยเปนกลุมและผลงานการวิจัยสวนบุคคล     
หลังจากท่ีนักบริหารไดเรียนรูถึง “เทคนิคการนํ าเสนอ” แลว ปรากฎวา นักบริหารไดนํ า
“เทคนิคการนํ าเสนอ” ไปใช ส ําหรับการใชส่ือน้ัน นักบริหารหลายทานไดนํ าสื่อ
ท่ีทันสมัย เชน วีดิโอ สไลดมัลติวิชั่น หรือใชโปรแกรม Power Point นํ าเสนอดวย
อยางไรก็ตาม แมวานักบริหารบางทานยังคงใชแผนใสเปนส่ือในการนํ าเสนอ
แตแผนใสที่ใชก็ไดจัดทํ าดีขึ้นและมีสีสันมากยิ่งขึ้น

3) !การท่ีนักบริหารไดรับฟงและซักถามนักการเมืองซ่ึงบรรยายวิชา !ความ
คาดหวังของนักการเมืองท่ีมีตอนักบริหาร” แมวานักการเมืองผูนั้นจะไมไดเปน
รัฐมนตรีซ่ึงรับผิดชอบสวนราชการท่ีนักบริหารสังกัด แตนักการเมืองท่ีไดรับเชิญมา
บรรยาย เชน นายอํ านวย วีรวรรณ นายกร ทัพรังสี นายปยะณัฐ วัชรากร และนาง
สุดารัตน  เกยุราพันธ เปนตน ไดเปดโอกาสใหนักบริหารไดสอบถามไดอยางเต็มท่ี
ทํ าใหท้ังสองฝายมีความเขาใจกันมากย่ิงข้ึน อันจะสงผลใหเกิดความรวมมือท่ีดีตอกันใน
อนาคต

1.4 สรุป
     แมวาจะมีสวนเพิ่มเติมวิชาในหลักสูตร นบส. 1 เพียง 3 วิชา แตวิชาเหลานี้

มีความส ําคัญเปนอยางย่ิง หากนักบริหารสามารถเรียนรูใหทันกับเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลงไปและนํ าเทคโนโลยีมาปรับใชในการปฏิบัติงาน นอกจากจะทํ าใหการ
ทํ างานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังชวยประหยัดงบประมาณของรัฐไดเปน
อันมาก อน่ึง หากนักบริหารมีความสัมพันธอันดีกับนักการเมือง ไดมีโอกาส !ชวยกัน
คิด ชวยกันทํ า” ก็จะทํ าใหการบริหารงานในสวนราชการตาง ๆ เปนไปอยางราบร่ืน และ
มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. การจัดหลักสูตรการใหบริการโดยมุงถึงประชาชน

การใหบริการประชาชนน้ัน มีปญหามานานแลว พฤติกรรมของขาราชการเร่ือง
การใหบริการประชาชนไมเปนท่ีประทับใจ เพราะขาราชการบางคนท ํางานไมตรงเวลา
ไปทํ างานสาย กลับกอนเวลา แมในเวลาราชการก็ไมคอยปฏิบัติงาน โดยจะอานหนังสือ
พิมพบาง ด่ืมกาแฟบางและสูบบุหร่ีบาง ท่ีสํ าคัญที่สุดคือกริยาวาจาไมสุภาพออนนอม ทํ า
ใหประชาชนผูมาติดตอน้ันมีทัศนคติท่ีไมดีตอราชการ แมวาในปจจุบัน พฤติกรรมของ
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ขาราชการดังท่ีไดกลาวแลว จะมีนอยลง เพราะขาราชการไดรับการพัฒนามากขึ้น แต
พฤติกรรมเหลาน้ี ก็ยังปรากฎใหเห็นอยูในบางสวนราชการ บางคนและบางเวลา

2.1 แนวคิดในการสรางหลักสูตรการบริการประชาชน
1) !นโยบายของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไดเนนในเร่ืองการใหบริการแก    

ประชาชน
2) !โดยท่ีขาราชการเปนตัวจักรสํ าคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรือง 

การท่ีขาราชการจะปฏิบัติงานใหเกิดผลดีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนน้ัน นอกจากจะมี
ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานแลว จะตองมีความรับผดิชอบตอบทบาทหนาท่ี
ของตนเอง รวมท้ังตองมีจิตสํ านึกและมีทัศนคติท่ีดีในการบริการประชาชนดวย

3) !ปจจุบันหลายสวนราชการท่ีไดปรับปรุงการใหบริการประชาชนใหดี     
ย่ิงข้ึน เชน การใหบริการเก่ียวกับการออกหนังสือเดินทางของกระทรวงการตางประเทศ
โดยการลดข้ันตอนในการทํ างาน ลดเอกสารท่ีไมจํ าเปนในการใหบริการท่ีเร็วข้ึน ทํ าให
เปนท่ีประทับใจของประชาชน

4) !สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือนหรือสวนราชการอ่ืนใด ไมเคยมีหรือเคย
พัฒนาหลักสูตรการใหบริการประชาชนมากอน การพัฒนาหลักสูตรน้ีใหเปน      หลัก
สูตรท่ีดีและไดผลในทางปฏิบัติ นอกจากจะเผยแพรใหสวนราชการตาง ๆ ท่ัวประเทศได
ใชแลว ท่ีสํ าคัญท่ีสุดก็คือ ประชาชนจะไดรับบริการท่ีดีและนาพอใจมาก     ย่ิงข้ึน  สม
ดังค ําขวัญของทานปญญานันทภิกขุ เจาอาวาสวัดชลประทานรังสฤษด์ิ ท่ีใหไวเน่ืองใน
วันขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2523 ท่ีวา !ขาราชการคือบุคคลท่ีทํ างานใหประชาชนชื่น
ใจ"

2.2 วัตถุประสงคในการสรางหลักสูตร การสรางหลักสูตรการบริการประชาชน
มีวัตถุประสงคดังน้ี คือ

1) !เพ่ือใหขาราชการผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํ านึกท่ีดีในการใหบริการ
2) !เพื่อใหผู เขารับการอบรมสามารถนํ าหลักและวิธีการใหบริการท่ีดี   

ไปปรับใชในการใหบริการแกประชาชน
3) !เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็น

ระหวางกัน เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ
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2.3 เน้ือหาของหลักสูตร
      เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีวางไว เน้ือหาของหลักสูตร

จะตองตอบสนองวัตถุประสงค จึงไดกํ าหนดเน้ือหาของหลักสูตรไวท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ดังน้ี

1) !ภาคทฤษฎี
(1.1) !วิชานโยบายของรัฐบาลในการใหบริการ
(1.2) !วิชาจิตสํ านึกการใหบริการ
(1.3) !วิชาเทคนิคการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ
(1.4) !วิชามนุษยสัมพันธเพ่ือการบริการ
(1.5) !วิชาคุณธรรมสํ าหรับผูใหบริการ
(1.6) !วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ
(1.7) !วิชาศิลปะการพูดเพ่ือการใหบริการ

2) !ภาคปฏิบัติ การศึกษาดูงานในสถานท่ีท่ีใหบริการท่ีดีแกประชาชน
ปญหาการใหบริการ โดยใหผูเขารับการฝกอบรมไดทบทวนความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
แนวทาง หลักการ ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานใหบริการและรวมกันพิจารณา
กํ าหนดแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

2.4 การติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผลหลักสูตรการฝกอบรมเปน
เร่ืองสํ าคัญ เพราะจะทํ าใหหลักสูตรการฝกอบรมไดผลดีย่ิงข้ึน ดังน้ัน เม่ือไดจัดทํ า
หลักสูตรและดํ าเนินการจัดฝกอบรมตามหลักสูตร “การใหบริการประชาชนโดยมุงถึง
ประชาชน”  ซ่ึงเปนการจัดหลักสูตรรุนท่ี 1 (ระหวางวันท่ี 17 - 21 มกราคม 2537) และ
รุนท่ี 2 แลว ก็ไดดํ าเนินการติดตามและประเมินผล และไดนํ าผลการประเมินมาใช
ในการปรับปรุงหลักสูตร “การใหบริการประชาชนโดยมุงถึงประชาชน” ใหดีขึ้น     (ราย
ละเอียดในเอกสารหมายเลข 14)

2.5 การเผยแพร
1) !ไดเขียนบทความเร่ือง “นํ้ าค ําและนํ้ าใจ” พิมพเผยแพรในหนังสือประจํ าป

ของ สพข. (พ.ศ 2536) และใน "วารสารขาราชการ” ประจํ าเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
2537 (รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 15)  นอกจากน้ัน ยังไดแจกใหผูเขารับการ       ฝก
อบรมหลักสูตร “การใหบริการโดยมุงถึงประชาชน”  ท่ี สพข.  จัดข้ึนทุกคร้ัง  และได
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อนุญาตใหชมรมนักบริหารคุณภาพการพยาบาล นํ าไปแจกจายใหแกสมาชิกซ่ึงเปน
พยาบาลดวย ท้ังน้ี เพราะเน้ือหาสาระของบทความเร่ืองน้ีเก่ียวของกับพยาบาลโดยตรง

ส ําหรับเน้ือหาสาระของบทความเร่ือง “นํ้ าค ํากับน้ํ าใจ” นั้น มีสาระส ําคัญ
ท่ีจะช้ีใหเห็นวา การใหบริการประชาชนโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐน้ัน         เจาหนา
ท่ีของโรงพยาบาลจะไมอาจใหบริการโดยรวดเร็วได เพราะมีประชาชนขอรับการบริการ
เปนจํ านวนมาก การท่ีประชาชนตองคอยคิวท่ีจะเขารับการบริการเปนเวลานานจึงไมอาจ
หลีกเล่ียงได อยางไรก็ตาม ส่ิงท่ีชวยใหประชาชนมีความรูสึกท่ีดีจากการรอคอยก็คือ ค ํา
พูดท่ีออนหวานและใบหนาท่ีย้ิมแยมแจมใสของเจาหนาท่ีโรงพยาบาล

 2) เผยแพรหลักสูตร “การใหบริการโดยมุงถึงประชาชน” ท่ี สพข.
ไดพัฒนาขึ้น นอกจากท่ี สพข. จะใชในการฝกอบรมขาราชการของสวนราชการตาง ๆ
แลว ยังไดเผยแพรหลักสูตรน้ีใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ไดใชในการ
ฝกอบรม/พัฒนาขาราชการและพนักงานดวย ส ําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ี
ติดตอขอหลักสูตรน้ีไปใชในการฝกอบรม คือ

(1) !กรมการขนสงทางบก
(2) !กรมศุลกากร
(3) !จังหวัดสมุทรปราการ
(4) !จังหวัดฉะเชิงเทรา
(5) !จังหวัดอางทอง
(6) !จังหวัดสิงหบุรี
(7) !การทาเรือแหงประเทศไทย
(8) !ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร

3) !การเผยแพรในไทยสกายทีวี ไดนํ าหลักสูตรน้ีถายทํ าเปนเทปโทรทัศน
เพ่ือเผยแพรในไทยสกายทีวี รวม  9 ตอน โดยเฉพาะในตอนแรกซ่ึงเปนตอนแนะนํ าหลัก
สูตรน้ัน ไดเปนผูจัดทํ าบทและใหสัมภาษณดวยตนเอง โดยไดช้ีแจงท่ีมา สภาพปญหา
รวมท้ังวัตถุประสงคของการจัดหลักสูตรน้ีดังท่ีไดกลาวแลวในตอนตนดวย

4) !การเผยแพรเทปโทรทัศน ไดจัดทํ าส ําเนาเทปโทรทัศนหลักสูตร “การให
บริการโดยมุงถึงประชาชน” ใหสวนราชการตาง ๆ ท่ีสนใจท่ีจะนํ าไปอบรมขาราชการ
ในหอง
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2.6 ผลท่ีไดรับ
1) !แมวาจะไมไดประเมินผลการใหบริการจากประชาชนผูรับบริการจาก      

ผูผานการฝกอบรมโดยตรง เพราะเปนการยากท่ีจะดํ าเนินการเชนน้ัน แตการท่ีผูเขารับกา
รอบรมไดทราบถึงเทคนิคการใหบริการ ตลอดจนวิธีการท่ีจะใหบริการท่ีดีแกประชาชน
รวมท้ังการท่ีไดไปศึกษาดูงานในหนวยงานท่ีใหการบริการท่ีดีท่ีสังคมใหการยกยอง ทํ า
ใหผูเขารับการอบรมไดแนวคิดท่ีจะใหบริการ เพ่ือใหผูรับบริการ  คือประชาชนมีความ
พอใจเชนเดียวกัน

2) !หลักสูตร “การใหบริการโดยมุงถึงประชาชน” ท่ี สพข. ไดพัฒนาขึ้น และ
ไดปรับปรุงใหดีข้ึนตามผลการประเมิน ทํ าใหสวนราชการตาง ๆ ถึง 8 แหง ไดนํ า
หลักสูตรนี้ไปใชในการพัฒนาขาราชการและพนักงานในสังกัด ทํ าใหสามารถพัฒนาให
ขาราชการและพนักงาน ไดใหการบริการท่ีดีมากย่ิงข้ึน

3) !ส ําหรับกรณีท่ีสวนราชการตาง ๆ ไมอาจจัดการฝกอบรมขาราชการ
ในสังกัด โดยใชหลักสูตรท่ี สพข. ไดพัฒนาขึ้นได เน่ืองจากขาดวิทยากรผูบรรยายท่ีมี
ความรู ความสามารถ ก็อาจจะพัฒนาขาราชการในสังกัดได โดยการใชเทปโทรทัศนท่ี
ส ํานักงาน ก.พ. รวมกับไทยสกายทีวีผลิตขึน้ ซ่ึงกระทํ าไดงายและสะดวกที่สุด และผล
ท่ีไดรับก็ใกลเคียงกัน

2.7 สรุป หลักสูตร  !การใหบริการโดยมุงถึงประชาชน” นี้ เปนหลักสูตรใหม
ซึ่ง สพข. ไมเคยด ําเนินการมากอน เกิดจากความคิดริเร่ิม ความตระหนักและความ      มุง
หวังท่ีพัฒนาขาราชการใหมีจิตสํ านึกในการใหบริการประชาชน ม ี “นํ้ าค ําและนํ้ าใจ”
และจะไดบริการประชาชนใหสมกับค ําขวัญของทานปญญานันทภิกขุ ท่ีใหไวในวัน
ขาราชการพลเรือน พ.ศ 2523 ท่ีวา “ขาราชการคือบุคคลท่ีทํ างานใหประชาชนชื่นใจ”

-------------------------
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บทที่ 6
บทสงทาย

ดังท่ีไดกลาวแลวในบทท่ี 2 วา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 2535
เปนพระราชบัญญัติท่ีไดมีบทบัญญัติเก่ียวกับการพฒันาขาราชการไวมากท่ีสุด ซ่ึงนอก
จากมาตรา 75 มาตรา 76 และมาตรา 77 จะบัญญัติใหมีการพัฒนาผูไดรับบรรจุเขารับราช
การใหม  ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา และมีการพัฒนา
ขาราชการพลเรือนกอนเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงบางตํ าแหนงแลว มาตรา 15
ยังไดบัญญัติให อ.ก.พ. กระทรวง ใหมีอ ํานาจหนาท่ีในการพิจารณากํ าหนดนโยบาย
กํ ากับดูแล และสงเสริมเก่ียวกับการพัฒนาขาราชการภายในกระทรวง เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทํ าใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ัน นโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2539 ก็ได
กํ าหนดใหมีนโยบายและมาตรการ (ขอ 9) สอดคลองกับมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน 2535 กลาวคือ ให อ.ก.พ. กระทรวง กํ าหนดนโยบายพัฒนา
ขาราชการพลเรือน และกํ ากับ ดูแล สงเสริมและประเมินผลการฝกอบรมและพัฒนา
ขาราชการในสังกัด พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 2535 มีเจตนารมณ
ชัดเจนท่ีจะใหทุกสวนราชการใหความสํ าคัญกับการพัฒนาขาราชการ รวมท้ังไดกํ าหนด
เครือขายการพัฒนาขาราชการไวอยางเปนระบบและรับกันทุกระดับชั้นของระบบ     
ราชการ

มาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 2535 บัญญัติให
อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบดวยผูแทน ก.พ. ซ่ึงต้ังจากขาราชการพลเรือนในสํ านักงาน
ก.พ. หนึ่งคน เปนอนุกรรมการโดยตํ าแหนง และท่ีปรึกษาระบบราชการ ก็ไดรับแตงต้ัง
ใหเปนผูแทน ก.พ. นี้ ดังน้ัน ท่ีปรึกษาระบบราชการท่ีมีความรูความสามารถ มีความรู
เร่ืองการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางลึกซ้ึง มีความเขาใจระบบและเครือขายการพัฒนา
ขาราชการในระบบขาราชการพลเรือน นอกจากน้ี ยังไดริเร่ิมและปรับปรุงงาน รวมท้ัง
ไดสงเสริมการพัฒนาดานการพัฒนาบุคคลอยางไดผลมาแลว จึงเปนกํ าลังสํ าคัญ         ใน
อ.ก.พ. กระทรวงในการทํ าหนาท่ีกระตุนและสงเสริมในเร่ืองการพัฒนาอยางไดผลตอไป
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บรรณานุกรม
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ประกาศสํ านักนายกรัฐมนตรี เร่ืองการฝกอบรมขาราชการ ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 74
    ตอนท่ี 60 วันท่ี 9 กรกฎาคม 2500
พระราชกฤษฎีกาการจัดวางระเบียบส ํานักงานและกรมในสํ านักนายกรัฐมนตรี
     แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 12 สิงหาคม 2477
พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํ านักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
     ส ํานักนายกรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 4  สิงหาคม 2492
พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํ านักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
     ส ํานักนายกรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 27 เมษายน 2514
พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํ านักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
     ส ํานักนายกรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 3 ธันวาคม 2523
พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํ านักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
      ส ํานักนายกรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 9 เมษายน 2535
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2471
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2482
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534
พุธทรัพย มณีศรี, การพัฒนาทรัพยากรบุคคล : เอกสารประกอบการบรรยาย กรุงเทพฯ:
     เอกสารโรเนียว 2537-2540
พุธทรัพย มณีศรี, รายงานการศึกษาดูงานดานการฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากร
    มนุษย ณ ประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา อังกฤษและฝร่ังเศส กรุงเทพฯ: เอกสารโรเนียว
     2536
พุธทรัพย มณีศรี, รายงานการศึกษาดูงานดานการพัฒนาขาราชการ ณ ประเทศฟลิป
ปนส กรุงเทพฯ: เอกสารโรเนียว 2538
พุธทรัพย มณีศรี และคณะ, การศึกษาดูงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศ
    ฮองกง กรุงเทพฯ: เอกสารโรเนียว 2537
ส ํานักงาน ก.พ., รายงานผลการสัมมนา เร่ือง ทิศทางและรูปแแบบการพัฒนาทรัพยากร
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    บุคคลในองคการของรัฐ  กรุงเทพฯ: เอกสารโรเนียว 2537
ส ํานักงาน ก.พ., สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน ,  นโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือน
    กรุงเทพฯ: โรงพิมพส ํานักงาน ก.พ.  2532
ส ํานักงาน ก.พ., สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน ,  นโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือน
    กรุงเทพฯ: โรงพิมพส ํานักงาน ก.พ.  2539
ส ํานักงาน ก.พ., ส ํานักพัฒนาโครงสรางสวนราชการและอัตรากํ าลัง,  แนวทางการจัดรูป
    แบบโครงสรางสวนราชการการฝกอบรมและพัฒนาและการสรางความกาวหนาของผู
    ปฏิบัติงาน  กรุงเทพฯ: โรงพิมพส ํานักงาน ก.พ.  2538
ส ํานักงาน ก.พ., ส ํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ, ส ํานักพัฒนาโครงสราง
    สวนราชการและอัตรากํ าลัง,  กํ าลังคนภาครัฐ 2539  กรุงเทพฯ: โรงพิมพธีรานุสรณ
    การพมิพ
ส ํานักงาน ก.พ. , มติ ก.พ. ตามหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ท่ี นร 0706.2/ว 10 ลงวันท่ี 9
    กันยายน 2536 ท่ี นร 0706.2/ว 18 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2536 ท่ี นร 0706.2/ว 19 ลง
    วันท่ี 3 ธันวาคม 2536 และท่ี นร 0706.2/ว 4 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2537

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

สารบัญเอกสาร
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1. !หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ท่ี นร 0706.2/ว.10 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2536
2. !หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ท่ี นร 0706.2/ว.18 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2536
3. !หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ท่ี นร 0706.2/ว.19 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2537
4. !หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ท่ี นร 0706.2/ว.4 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2537
5. !หนังสือสํ านักงาน ก.พ. สงกรอบนโยบายกํ าลังคนภาครัฐไปใหส ํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

6. !หนังสือสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0202/ว.233 ลงวันท่ี 25
พฤศจิกายน 2539

7. !นโยบายพัฒนาขาราชการพลเรือน
8. !ขอตกลงเบ้ืองตนระหวางสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน ส ํานักงาน ก.พ.
และบริษัทสยามบรอดแคสต้ิง แอนด คอมมิวนิเคชั่น จํ ากัด และกลุมวัฏจักร
ในการดํ าเนินการตามโครงการพัฒนาขาราชการดวยการฝกอบรมทางไกล
ผานเคเบ้ิลทีวี

9. !หลักสูตรการฝกอบรมท่ีจัดทํ าเปนเทปโทรทัศน
10. !โครงการพัฒนาขาราชการดวยการฝกอบรมทางไกลผานเคเบิลทีวี
11. !แผนพับประชาสัมพันธ
12. !การฝกอบรมทางไกลผานเคเบิลทีวี : มิติใหมในการพัฒนาขาราชการ
13. !การพัฒนาขาราชการทางเคเบิลทีวี
14. !โครงการฝกอบรมหลักสูตรการใหบริการโดยมุงถึงประชาชน
15. !นํ้ าค ําและนํ้ าใจ

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


