หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

1. หลักการและเหตุผล
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการปรับสมดุล
และพัฒ นาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ระบุว่า “บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลัก คุณธรรม
จริยธรรมมีจิตสานึก มี ความสามารถสูง มุ่ งมั่ น และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีกาลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติง าน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดี
คนเก่งทางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบท การพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิด ให้
การปฏิ บัติร าชการเป็นมื อ อาชี พ มี จิต บริก าร ท างานในเชิ ง รุก และมองไปข้ า งหน้า สามารถบูร ณาการ
การทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม”
ส านัก งานคณะกรรมการคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภค เป็นหน่วยงานที่ มี ภารกิ จ ในการให้ความคุ้ม ครอง
แก่ผู้บริโภค ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบธุรกิจ
ในด้านโฆษณา ด้านฉลาก ด้านสัญญา ด้านสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค การรับเรื่องร้องทุกข์ การฟ้องคดี
รวมถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทาการละเมิดสิทธิของ
ผู้บริโภค จากบทบาทภารกิจข้างต้น จาเป็นที่บุคลากรของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะต้องมี
ศักยภาพที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการกรม ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรของสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรโดยคานึงถึงยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาลดิจิทัล
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การเสริมสร้างและ
พัฒ นาศัก ยภาพทุ นมนุษย์ ซึ่ง ยึด “คน” เป็นศูนย์ก ลางการพัฒ นา เพื่อขับ เคลื่อนภารกิ จ ของส านัก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยพิจารณาจากงานที่ปฏิบัติซึ่งมีกระบวนการที่มุ่งจะ
เปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น และ
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นาให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ผ ลตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหน่ ว ยงานอย่ า งมี
ประสิท ธิภาพ ครอบคลุมในทุกระดับและทุก ประเภท จึง ได้ ก าหนด “หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่สอดคล้องเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบและความจาเป็นในการพัฒนาตามยุคสมัย
สามารถนาความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบั ติงานของบุคลากรทุกคน
อันส่งผลสาเร็จต่องานที่ตนรับผิดชอบ และเกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและประเทศโดยรวม
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เป็น
ระบบมีทิศทางที่ชัดเจน และเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
2. เพื่ อ มี ก รอบการพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะ และสมรรถนะของบุคลากรในทุ ก ระดับ ที่ เ หมาะสม
สอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและยุคสมัย
3. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในฐานะบุคลากรสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ ริโภค
และตระหนักถึงความสาคัญในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้
ขอบเขตงานความรับผิดชอบของตนเอง
4. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในทุกประเภทและทุกระดับ
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎระเบียบ หลักการ แนวทาง และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการและสามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่ อให้เกิ ดการมี ปฏิสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์กรเดียวกั น เกิ ดการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์และทัศนะระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทางานและการพัฒนางานร่วมกันในโอกาส
ต่อไป
3. กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา
เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับความจ าเป็นของแต่ละประเภทตาแหน่งและระดับ
ตาแหน่ง จึงจัดแบ่งกลุ่มบุคลากรเพื่อการพัฒนาจาแนกตามลักษณะของหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่
1. กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่
(1) ข้าราชการประเภทอานวยการระดับต้น และระดับสูง
(2) ข้าราชการประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง
2. กลุ่มหัวหน้างาน ได้แก่ ข้าราชการประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ
3. กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
(1) ข้าราชการประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน และระดับชานาญงาน
(2) ข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และระดับชานาญการ
(3) พนักงานราชการ
(4) ลูกจ้างประจา
(5) ข้าราชการบรรจุใหม่ หรือโอน/ย้ายเข้ามาใหม่ และพนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้างใหม่
4. ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร
1. วิเคราะห์ประเด็นในการพัฒนาบุคลากร จากยุทธศาสตร์ ชาติ ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการ
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค นโยบายผู้ บ ริ ห าร นโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ค าบรรยายลั ก ษณะงาน
(Job Description) สมรรถนะของบุคลากร (Competency) ขอมู ลการสรุปผลการประเมิ นการฝกอบรม
หลักสูตรหรือโครงการ หรือทุน รวมถึงแนวโนม (Trend) ในปจจุบัน ที่มีความสาคัญในการสร้างโอกาสในการ
ปฏิบัติงานเชิงรุกและสร้างโอกาสในทางก้าวหน้าของตาแหน่งได้
2. วางแผนการพัฒนาบุคลากร เมื่อ ได้ประเด็นในการพัฒนาบุคลากรแลว ใหจัดลาดับความสาคัญ
ประเด็นในการพัฒนาบุคลากร มาใชเป็นแนวทางในการกาหนดหลักสูตร รูปแบบ วิธีการที่จะพัฒนาบุคลากร
เพื่อใชจัดทากรอบการพัฒนาบุคลากรในแผนพัฒนาบุคลากรประจาป
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3. การดาเนินการพั ฒ นาบุคลากร (อาจจัดเป็นโครงการหรือหลัก สูตรฝึก อบรมพัฒ นาภายใน
หน่วยงาน หรือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก หรือจัดส่งสมัครเข้ารับ
ทุ นการศึกษาหรือ ฝึกอบรมทั้ง ในและต่างประเทศ) ให้ เ ป็ นไปตามกรอบการพัฒ นาบุคลากรที่กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
4. การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร กรณีเป็นหลักสูตรหรือโครงการอบรมพัฒนาที่จัดโดย
หน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอก หรือทุนการศึกษาหรือฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ ใหผู้ เขารับ
การพัฒนา จัดทารายงานจากการเขารับการพัฒนาส่งใหส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการกรม
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสาหรับการพัฒนาและปรับปรุงงานพัฒนาบุคลากรต่อไป
5. กรอบการพัฒนาบุคลากร
ส่วนพั ฒ นาทรัพ ยากรบุคคล ส านัก งานเลขานุก ารกรม ได้จัดท ากรอบการพัฒ นาบุคลากรของ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นกรอบในการออกแบบหลักสูตรและกาหนดแนวทางการ
พัฒนาที่เหมาะสม โดยมีภาพรวมและรายละเอียด ดังนี้
5.1 การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะแก่บุคลากร
การพั ฒ นาความรู้ข องบุค ลากรของส านัก งานคณะกรรมการคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภค ประกอบด้วย
การพัฒนาใน 2 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาความรู้ที่จาเป็น (Knowledge) และการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ที่จาเป็น (Skill and Competency)
1. การพัฒนาความรู้ที่จาเป็น (Knowledge)
การพัฒนาความรู้ที่จาเป็น (Knowledge) แบ่งออกเป็น 3 หมวดความรู้ ได้แก่ หมวดความรู้
ทั่วไป (General Knowledge) หมวดความรู้เฉพาะด้านเพื่อการปฏิบัติงาน (Specialized Knowledge) และ
หมวดความรู้ตามนโยบายและความจาเป็นเร่งด่วน (Knowledge as Needs)
หมวดความรู้ทั่วไป (General Knowledge)
เป็นการพัฒนาในองค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจพื้นฐานในภารกิจด้านต่าง ๆ ที่สาคัญของ
ส านัก งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโ ภค โดยเฉพาะบุคลากรใหม่ ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภค รวมถึ ง เป็ น การพั ฒ นาเพื่ อ ปรับ พื้ น ฐานส าหรับ เตรี ย มพร้อ มรั บ การเปลี่ย นแปลงต่ า ง ๆ และ
เป็ น รากฐานของการพั ฒ นาต่ อ ยอดความรู้ ใ นเชิ ง ลึ ก เฉพาะด้ า นตามลั ก ษณะงานที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ไป
โดยประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังนี้
(1) วินัยและจรรยาข้าราชการ
(2) ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(3) กฎหมายพื้นฐานสาหรับข้าราชการ อาทิ
- กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการแผ่นดิน
- กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
- กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ
- กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(4) ความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานตามภารกิจ ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (กองกฎหมายและคดี, กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา, กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา,
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก, กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง, สานักประสาน
และส่ง เสริมการคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคจั ง หวัด, ศูนย์รับ เรื่องร้องทุ กข์ผู้บริโ ภค, ส านัก แผนและการพัฒ นาการ
คุ้มครองผู้บริโภค, สานักงานเลขานุการกรม และกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)
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หมวดความรู้เฉพาะด้านเพื่อการปฏิบัติงาน (Specialized Knowledge)
เป็นการพัฒนาในองค์ความรู้ที่จาเป็นในเชิงลึกเฉพาะด้าน สาหรับการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก
ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้
(1) กฎหมายพื้นฐานในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
- พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง
(2) กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ
- พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
- พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
(3) ความรู้เฉพาะด้านเพื่อการปฏิบัติงานเพิ่มเติม อาทิ
- ความรู้เกี่ยวกับการฟ้องคดีคุ้มครองผู้บริโภค
- ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
- ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค
หมวดความรู้ตามนโยบายหรือความจาเป็นเร่งด่วน (Knowledge as Needs)
เป็นการพัฒนาบุคลากรตามความจาเป็นตามสภาวการณ์ ให้มีความรู้ให้เท่าทันต่อยุคสมัย และ
เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาจะเปิดกว้างให้แก่บุคลากรในทุกประเภทและทุกระดับ โดยพัฒนา
ในรูปของโครงการบรรยายพิเศษและการส่งอบรมภายนอกหน่วยงาน
2. การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จาเป็น (Skill and Competency)
ทั กษะและสมรรถนะ เป็นคุณลักษณะที่ บุคลากรพึงต้องมี ในระดับที่ เหมาะสมกั บหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสาเร็จทั้งในระดับประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งได้กาหนดทักษะและ
สมรรถนะที่สาคัญ ได้แก่ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับ
หน่วยงานภายนอกเพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะและสมรรถนะเพื่อใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับกลุ่มตาแหน่งระดับต่าง ๆ ได้แก่
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มหัวหน้างาน และกลุ่มผู้บริหาร ตามกรอบทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ในแต่ละระดับ ดังนี้
กลุ่มตาแหน่ง
ทักษะและสมรรถนะ
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
- ทักษะทางการคิดวิเคราะห์
- การปรับปรุงและพัฒนางานด้วยตนเอง
- การทางานเป็นทีม
- การพัฒนาทางอารมณ์
- การบริการด้วยใจ
- การพัฒนาบุคลิกภาพ
- การดึงศักยภาพและการพัฒนาตนเอง
- การสร้างจิตสานึกรักองค์กร
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กลุ่มตาแหน่ง
กลุ่มหัวหน้างาน

กลุ่มผู้บริหาร

กลุ่มผู้บริหาร (ต่อ)

ทักษะและสมรรถนะ
- ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
- การนาเสนอ
- การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
- ภาวะผู้นา
- การสอนงาน
- การบริหารทีม
- การสร้างคุณภาพในงาน
- การพัฒนาทางอารมณ์
- การสื่อสารและประสานงาน
- การมอบหมายและติดตามงาน
- การบริหารผลงาน
- การพัฒนาบุคลิกภาพ
- การบริหารความขัดแย้ง
- การบริหารเชิงกลยุทธ์
- การนาเสนอและพูดในชุมชน
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ภาวะผู้นา
- การบริหารงานและเวลา
- การบริหารคนให้ได้งานและใจ
- การบริหารแบบข้ามสายงาน
- การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
- การสอนงาน
- การพัฒนาทางอารมณ์และบุคลิกภาพ
- การบริหารความขัดแย้ง
- การพัฒนาระบบงานและสร้างสรรค์นวัตกรรม

ทักษะด้านภาษา
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัด โครงการอบรม
การพัฒนาด้วยชุดวิชา e-learning การส่งอบรมภายนอก รวมถึงการพัฒนาด้วยตนเอง โดยกาหนดเป้าหมาย
การพัฒนาสาหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มหัวหน้างาน และกลุ่มผู้บริหาร ดังนี้
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทั่วไปทั้งพูด ฟัง อ่าน สาหรับ
การใช้ ในชีวิตประจ าวัน เช่น การกล่าวทั ก ทายและกล่าวอาลา การแนะนาบุคคล/สถานที่ การสนทนา
ครอบครัว อากาศ งานอดิเรก สิ่งที่ชอบ/ไม่ชอบ เป็นต้น
กลุ่มหัวหน้างาน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อประสานงานและการให้บริการ
เช่นการนัดหมาย การประสานงาน การให้บริการ และการอานวยความสะดวก เป็นต้น รวมถึงพัฒนาทักษะ
ในการอ่านและฟังข้อมูลวิชาการ
กลุ่มผู้บริหาร พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
การนาเสนอข้อมูล ทั้งสามารถให้การต้อนรับ ตอบคาถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานได้
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ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดโครงการ
อบรม การพัฒนาด้วยชุดวิชา e-learning การส่งอบรมภายนอก รวมถึงการพัฒนาด้วยตนเอง
การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตงิ าน
โดยส่ง เสริมให้เกิ ดการเรี ยนรู้ ซึม ซับ และยึดถือปฏิบัติในคุณธรรมจริยธรรมที่เ หมาะสมเพื่ อ
การเป็นข้าราชการที่ดี การทาดีตามรอยพระยุคลบาท รวมถึงการใช้หลักของธรรมะมาปรับใช้ในการทางาน
การอยู่ร่วมกันในสังคม และการดารงชีวิต
การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก
การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอกในหลักสูตรที่เสริมสร้างพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะเพื่อใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
5.2 เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หรือรับทุนรัฐบาล
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 24 ซึ่งกาหนดไว้ว่า การส่งบุคลากร
เข้ารับ การฝึก อบรม ให้ส่วนราชการต้นสัง กั ดพิจ ารณาอนุมั ติเ ฉพาะผู้ป ฏิบัติห น้าที่ ที่ เ กี่ ย วข้อง หรือเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนราชการนั้นตามจานวนที่ เห็นสมควร โดยคานึง ถึง ความจาเป็นเหมาะสม และก่ อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของราชการเป็นสาคัญ
ประกอบกับสานักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาคราชการ
มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนส่วนราชการให้มีกาลังคนคุณภาพ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและรักษาคนดีคนเก่ง
และที่ผ่านมา สานักงาน ก.พ. ได้พัฒนาเครื่องมือและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่หลากหลายเพื่อช่วยส่วน
ราชการในการเตรียมกาลังคนสาหรับทั้งปัจจุบันและอนาคต ซึ่งในมิติของการพัฒนานั้น มีเครื่องมือที่สาคัญ
คือ ทุนรัฐบาล ซึ่งมีอยู่หลายประเภท เช่น ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ (Function based)
ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) และทุนฝึกอบรม
เป็นต้น โดยอาศัยตามความในมาตรา 8 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
บัญญัติให้ ก.พ. มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ ยวกับทุ นเล่าเรียนหลวงและทุ น
รัฐบาลให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายพลเรือน ตลอดจนจัดสรรผู้รับทุนที่สาเร็จ
การศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในกระทรวง และกรมหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรมและเป็นไปด้วยความเหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
สานักงานเลขานุการกรม โดยส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ
พัฒนาบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรมไว้ดังต่อไปนี้
1. เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
1.1 “การฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การ
สัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การศึกษา การดูงาน หรือเรียกชื่ออย่างอื่นทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตร และช่วงเวลาจัดที่แน่นอน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
บุคคล หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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1.2 “ประเภทของหลักสูตร” หมายความว่า
(1) หลักสูตรการพัฒนาความรู้ทจี่ าเป็น (Knowledge) แบ่งออกเป็น 3 หมวดความรู้ ได้แก่
หมวดความรู้ ทั่ ว ไป (General Knowledge) หมวดความรู้ เ ฉพาะด้ า นเพื่อ การปฏิ บัติ ง าน (Specialized
Knowledge) และหมวดความรู้ตามนโยบายและความจาเป็นเร่งด่วน (Knowledge as Needs)
(2) หลักสูตรพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จาเป็น (Skill and Competency) ได้แก่ ทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
1.3 “บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการของสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
“ผู้สมัคร” หมายความว่า บุคลากรที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานให้สมัครเข้ารับ
การฝึกอบรม
“ผู้เ ข้ารับการฝึก อบรม” หมายความว่า บุคลากรที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน
ให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม และได้เข้ารับการฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกาหนด
1.4 บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรการฝึกอบรมนั้น ๆ กาหนด
(2) ต้องไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเดียวกัน หรือเทียบเท่ามาก่อน
(3) ต้องไม่เป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอื่นในเวลาเดียวกันกับหลักสูตรที่สมัคร
(4) ต้องไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใด ๆ ภายในระยะเวลา 2 ปีนับถึงวันที่เปิด
การฝึกอบรม เว้นแต่เป็นการเข้ารับการฝึกอบรมตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
หรือเป็นการฝึกอบรมเพราะเป็นความจาเป็นตามเงื่อนไขหรือคุณสมบัติในการเข้าดารงตาแหน่ง หรื อผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด โดยไม่ต้องลาหรือไม่ใช้เวลาราชการในการฝึกอบรม
(5) ต้องมีอายุราชการคงเหลือ 1 ปีขึ้นไป นับจากวันที่สาเร็จการฝึกอบรม
(6) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย
1.6 บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ต้องรายงานเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ผ่านสานักงานเลขานุการกรม ทันทีที่ทราบเหตุ และหรือก่อนวันเริ่มการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 วันทาการ เพื่อ
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรอื่นแทน และหากมิได้รายงานให้ทราบ ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายให้แก่ทางราชการ (กรณี
เป็นหลักสูตรมีค่าใช้จ่าย)
1.7 ในระหว่างเข้ารับการฝึกอบรม หากผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมไม่สามารถเข้ารับ
การฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่อง โดยเหตุจากผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมเอง และในการขาดการฝึกอบรมนั้น เป็นเหคุให้
ผู้เ ข้ารับ การฝึก อบรมไม่ผ่านเกณฑ์ ของหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ ผู้เ ข้ารับ การฝึกอบรมต้องรับ ผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายให้แก่ราชการตามที่ส่วนราชการจ่ายจริงทั้งหมด (กรณีเป็นหลักสูตรมีค่าใช้จ่าย) เว้นแต่กรณีดังกล่าว
เกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถป้องกันได้
1.8 ให้บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก จัดทารายงาน
สรุปตามแนทางปฏิบัติของหน่วยงานนั้น และเสนอรายงานดังกล่าวพร้อมสาเนาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
ต่อหัวหน้าหน่วยงานต้นสัง กั ด และเสนอต่อเลขาธิก ารคณะกรรมการคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภค ผ่านส านัก งาน
เลขานุการกรม
1.9 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หากประสงค์จะส่งบุคลากร
เข้ารับ ดารฝึก อบรมกั บ หน่วยงานภายนอกในหลัก สูตรใด ๆ ก็ ตาม ต้องส่ง ให้ส านัก งานเลขานุก ารกรม
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมทุกกรณี
1.10 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณเพื่อการส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
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2. เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับทุนรัฐบาล ประเภททุนศึกษาหรือทุนฝึกอบรม
2.1 “ทุนรัฐบาล” หมายถึง ทุนที่ได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และทุนที่ได้จากแหล่งอื่น
ที่ ก.พ. กาหนดเป็นทุนของรัฐบาล ซึ่งจัดสรรเพื่อการศึกษาหรือฝึกอบรมหรือเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ของผู้รับทุน โดยมุ่งสนองความต้องการกาลังคนของกระทรวงกรม หรือหน่วยงานของรัฐ
2.2 “การศึกษา” หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัย ตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่ ก.พ. รับรอง
2.3 “การฝึ ก อบรม” หมายถึ ง การถ่ า ยทอดความรู้ เ พื่ อ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะ ความช านาญ
ความสามารถ และทัศนคติในทางที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ต่าง ๆ ในปัจจุบันและ
อนาคตเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และเป็ น การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านและ
ความสามารถในการจัดรูปแบบขององค์กร รวมถึง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถที่จาเป็น และมีทัศนคติที่ดีสาหรับการปฏิบัติงานอย่างใด
อย่างหนึ่งของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น
2.4 การคัดเลือ กบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิ ชา ณ ต่างประเทศ ส าหรับทุน
พัฒนาข้าราชการที่ ก.พ. จัดสรรให้ส่ว นราชการ เมื่อสานักงาน ก.พ. มีหนังสือแจ้งการจัด สรรทุนรัฐบาลแก่
ส านัก งานคณะกรรมการคุ้ม ครองผู้บริโ ภค จะดาเนินการตามหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารดาเนินการคัดเลือก
บุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ดังนี้
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือรองเลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ เลขานุการกรม ผู้อานวยการส่วนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ
(2) ให้ คณะกรรมการคัดเลือกดัง กล่าว มี อานาจหน้าที่ ก าหนดวิธี ก ารคัดเลือก จัดท า
ประกาศรับสมัคร พิ จ ารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สมัครคัดเลือก จัดท าประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
จัดทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน และดาเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้
(3) ประกาศรับ สมัครคัดเลือกต้องเป็ นไปตามเกณฑ์ และวิธีก ารตามที่ ส านัก งาน ก.พ.
กาหนด (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 13 ลงวันที่ กันยายน 2556)
(4) ประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการ และเผยแพร่บนเว็ปไซต์
ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ก่อนวันรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
(5) คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศของ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณากลั่นกรองผู้สมัครคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัครคัดเลือก จากใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร รวมทั้ง
อาจพิจารณาทดสอบความรู้ ความสามารถ และ/หรือประเมินความเหมาะสมของผู้สมัคร พร้อมทั้งพิจารณา
คัดเลือกผู้สมัครตามวิธีการคัดเลือกที่คณะกรรมการคัดเลือกกาหนด
(6) คณะกรรมการคัดเลือกเสนอเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตามเลขที่ประจาตัวสมัครคัดเลือก ภายในระยะเวลา 20 วันนับแต่วันปิดรับสมัคร สาหรับ
ผู้ผ่านการกลั่นกรองที่ยังไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ต้ องทดสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ในวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน ภายในระยะเวลาที่ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกาหนด
ต้องเป็นวันก่อนที่สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน
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(7) คณะกรรมการคัดเลือกเสนอเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการกลั่นกรองดังกล่าวให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน โดยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน และรายชื่อผู้มี สิทธิ
ได้รับทุนสารอง ในจานวนไม่เกิน 2 เท่าของจานวนทุน แล้วแจ้งให้สานักงาน ก.พ. ดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
การคัดเลือกต่อไป
(8) สานักงาน ก.พ. จะดาเนินการพิจารณาอนุมัติการคัดเลือกดังกล่าว พร้อมทั้งตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้มี สิท ธิได้รับ ทุ นของสานัก งานคณะกรรมการคุ้ม ครองผู้บ ริโภค จากส าเนาเอกสารต่าง ๆ
ที่ได้จัดส่งให้สานักงาน ก.พ. โดยสานักงาน ก.พ. จะแจ้งผลการพิจารณาแก่สานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ภายใน 40 วันทาการนับจากวันที่กลุ่มงานสารบรรณ สานักงาน ก.พ. ประทับตราเอกสารเป็นสาคัญ
ทั้งนี้สาเนาเอกสารต่าง ๆ ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร สานักงาน ก.พ.
จะแจ้งอนุมัติรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป
(9) เมื่อสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับหนังสือผลการอนุมัติจากสานักงาน
ก.พ. แล้ว ให้แจ้งผู้มีสิทธิได้รับทุนไปรายงานตัวที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สานักงาน ก.พ. ภายใน 10 วัน
ท าการนับ ตั้ง แต่วันที่ ได้รับหนัง สือ ดังกล่าว ในกรณีที่ ไม่ ส ามารถไปรายงานตัวได้ตามระยะเวลาที่ กาหนด
ให้แจ้งสานักงาน ก.พ. ทราบ โดยด่วน ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(10) กรณีผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุนภายหลังจากที่สานักงาน ก.พ. ตอบอนุมัติให้
เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนของสานักงานคณะกรรมการคุ้ม ครองผู้บริโภคแล้ว สานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคต้องมีหนังสือแจ้งให้สานักงาน ก.พ. ทราบการสละสิทธิการรับทุนภายใน 10 วันทาการนับตั้งแต่วันที่
ผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุน
2.5 การคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ สาหรับ
ทุนพัฒนาข้าราชการที่ ก.พ. จัดสรรให้ส่ว นราชการ สานักงาน ก.พ. จะเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก ตลอดจน
จัดส่งบุคลากรเข้ารับทุนฝึกอบรมให้แก่ส่วนราชการตลอดกระบวนการ
5.3 การใหคุณและการสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากร
สานักงานเลขานุการกรม โดยส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดดาเนินจัดการคัดเลือกขาราชการพลเรือน
ดีเดนของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปนประจาทุกปงบประมาณ จากแตละสานัก/กอง/กลุม
เพื่อเป็นการส่งเสริม และยกยองขาราชการที่ประพฤติปฏิบัติงานเปนแบบอยางใหแกขาราชการอื่นไดประพฤติ
ปฏิบัติตามและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ทั้งในดานการดารงตน การปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับกับบุคคลผู เกี่ยวของ
ทั้งในหนาที่ราชการและสังคมกับการปฏิบัติงานที่เพียบพรอม ดวยจรรยาบรรณขาราชการ ปรากฏชัดเจน
โดยไดก าหนดหลัก เกณฑ์ ในการคั ดเลื อกขาราชการดี เดนของส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ มครองผู้บ ริโภค
เป็นไปตามหลักเกณฑวิธีการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนของคณะกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือน
(โดยปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีมติเห็นชอบใหมอบหมายปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ) มี
ดังนี้
(๑) เปนขาราชการพลเรือน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่ไดรับเงินเดือนจาก
งบประมาณหมวดเงินเดือน ในกระทรวง ทบวง กรม ฝายพลเรือน
(๒) ตองมีตาแหนงสูงสุดไมเกินตาแหนงประเภทอานวยการระดับสูง และมีสถานะเปนขาราชการ
พลเรือนในปงบประมาณนั้น
(๓) เปนขาราชการฝายพลเรือน และมีระยะเวลาปฏิบัติราชการตอเนื่องไมนอยกวา ๕ ปนับถึงวันที่
๓๐ กันยายน ของปงบประมาณนั้น โดยใหนับตอเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการ
(๓.๑) กรณีล าออกจากราชการและกลับเขารับ ราชการใหม ใหเริ่ม ตนนับ ระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติใหกลับเขารับราชการใหม
(๓.๒) การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการใหนับระยะเวลาทวีคูณรวมเขากับระยะเวลาปฏิบัตริ าชการปกติ
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(๔) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางสอบสวนทางวินัย
(๕) ไมเปนผูอยูระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู ระหวางการดาเนิน
คดีอาญาในศาล
(๖) ไมเปนผู เคยตองโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดใหจาคุกเวนแตโทษสาหรับความผิดที่ได
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไมเปนผูเคยไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดนมากอน ตลอดระยะเวลารับราชการ
นับตอเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเปนขาราชการฝายพลเรือน
(๘) เปนผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณขาราชการ
เปนที่ยอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม
(๙) เปนผูไดรับการยอมรับ ยกยอง ในสังคมผูรวมงานอยางเปดเผยทั้งตอหนาและลับหลัง
(๑๐) เปนผู มีความประพฤติปฏิบัติงานในหนาที่และนอกเหนือหนาที่ สม่าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ งผล
สัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เปนประโยชนตอสวนราชการ ประชาชนมากกวาผูอื่นอยาง
เดนชัด
(๑๑) เปนผู มี ผลงานเชิง ประจักษ ดีเ ดน เปนที่ ยอมรับ สมควรไดรับ การยกยอง โดยคานึง ถึง ผล
การปฏิบัติงานในหนาที่เปนอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุ มเท เสียสละ เกิดประโยชนยิ่งกับสวนราชการ
และประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเปนผลงานดานเอกสารที่สืบคนไดเชิงประจักษ กรณีผลงานของลูกจางประจา
ซึ่งมีข อจากัดทางเอกสาร เพราะลักษณะงานจะเปนภาคปฏิบัติใหพิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับ
จากผู้เกี่ยวของเปนสาคัญ
5.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่บุคลากร
ส านัก งานเลขานุก ารกรม โดยส่วนพัฒ นาทรัพยากรบุคคล เล็ง เห็นความส าคัญ ของการพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการปฏิบัติงาน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมี ความสุขในการปฏิบัติงาน ผ่านการจัดสวัสดิการให้บุคลากรโดยคณะกรรมการสวัสดิการสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การจัดโครงการตรวจสุขภาพประจาปี และโครงการประจาปีเพื่อสร้าง
ความสัม พันธ์อั นดีระหว่างฝ่ายบริหารกับข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยกัน
--------------------------------------------------
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