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หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ระบุว่า “บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรมมีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดี  
คนเก่งท างานในภาครัฐมีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบท การพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้
การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพมีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการ 
การท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม”  

 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้ความคุ้มครอง  
แก่ผู้บริโภค ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบธุรกิจ  
ในด้านโฆษณา ด้านฉลาก ด้านสัญญา ด้านสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค การรับเรื่องร้องทุกข์ การฟ้องคดี 
รวมถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าการละเมิดสิทธิของ
ผู้บริโภค จากบทบาทภารกิจข้างต้น จ าเป็นที่บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะต้องมี
ศักยภาพที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขานุการกรม ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาลดิจิทัล
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ โดยพิจารณาจากงานที่ปฏิบัติซึ่งมีกระบวนการที่มุ่งจะ
เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปในทางที่ดีข้ึน และ
เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมในทุกระดับและทุกประเภท จึงได้ก าหนด “หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่สอดคล้องเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบและความจ าเป็นในการพัฒนาตามยุคสมัย 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน 
อันส่งผลส าเร็จต่องานที่ตนรับผิดชอบ และเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและประเทศโดยรวม 
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2. วัตถุประสงค์        
 1. เพื่อสร้างมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เป็น
ระบบมทีิศทางที่ชัดเจน และเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง    
 2. เพื่อมีกรอบการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรในทุกระดับที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและยุคสมัย  
 3. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในฐานะบุคลากรส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค  
และตระหนักถึงความส าคัญในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้
ขอบเขตงานความรับผิดชอบของตนเอง   
 4. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในทุกประเภทและทุกระดับ 
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักการ แนวทาง และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. เพื่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์กรเดียวกัน เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์และทัศนะระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการท างานและการพัฒนางานร่วมกันในโอกาส
ต่อไป 
 
3. กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา  
 เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับความจ าเป็นของแต่ละประเภทต าแหน่งและระดับ 
ต าแหน่ง จึงจัดแบ่งกลุ่มบุคลากรเพื่อการพัฒนาจ าแนกตามลักษณะของหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ 
 1. กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่  
  (1) ข้าราชการประเภทอ านวยการระดับต้น และระดับสูง  
  (2) ข้าราชการประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง  
 2. กลุ่มหัวหน้างาน ได้แก่ ข้าราชการประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ  
 3. กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  
  (1) ข้าราชการประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน และระดับช านาญงาน  
  (2) ข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และระดับช านาญการ  
  (3) พนักงานราชการ  
  (4) ลูกจ้างประจ า 
  (5) ข้าราชการบรรจุใหม่ หรือโอน/ย้ายเข้ามาใหม่ และพนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้างใหม่  
 
4. ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร 
 1. วิเคราะห์ประเด็นในการพัฒนาบุคลากร จากยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค นโยบายผู้บริหาร นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ค าบรรยายลักษณะงาน  
(Job Description) สมรรถนะของบุคลากร (Competency) ขอมูลการสรุปผลการประเมินการฝกอบรม
หลักสูตรหรือโครงการ หรือทุน รวมถึงแนวโนม (Trend) ในปจจุบัน ที่มีความส าคัญในการสร้างโอกาสในการ
ปฏิบัติงานเชิงรุกและสร้างโอกาสในทางก้าวหน้าของต าแหน่งได้  
 2. วางแผนการพัฒนาบุคลากร เมื่อได้ประเด็นในการพัฒนาบุคลากรแลว ใหจัดล าดับความส าคัญ
ประเด็นในการพัฒนาบุคลากร มาใชเป็นแนวทางในการก าหนดหลักสูตร รูปแบบ วิธีการที่จะพัฒนาบุคลากร 
เพื่อใชจัดท ากรอบการพัฒนาบุคลากรในแผนพัฒนาบุคลากรประจ าป  
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 3. การด าเนินการพัฒนาบุคลากร (อาจจัดเป็นโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาภายใน
หน่วยงาน หรือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก หรือจัดส่งสมัครเข้ารับ
ทุนการศึกษาหรือฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ) ให้เป็นไปตามกรอบการพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าป ี
 4. การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร กรณีเป็นหลักสูตรหรือโครงการอบรมพัฒนาที่จัดโดย
หน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอก หรือทุนการศึกษาหรือฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ ใหผู้เขารับ 
การพัฒนา จัดท ารายงานจากการเขารับการพัฒนาส่งใหส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขานุการกรม 
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการพัฒนาและปรับปรุงงานพัฒนาบุคลากรต่อไป 
 
5. กรอบการพัฒนาบุคลากร 
 ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขานุการกรม ได้จัดท ากรอบการพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นกรอบในการออกแบบหลักสูตรและก าหนดแนวทางการ
พัฒนาที่เหมาะสม โดยมีภาพรวมและรายละเอียด ดังนี้  

5.1 การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะแก่บุคลากร 
 การพัฒนาความรู้ของบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย 
การพัฒนาใน 2 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาความรู้ที่จ าเป็น (Knowledge) และการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ 
ที่จ าเป็น (Skill and Competency)   

 1. การพัฒนาความรู้ท่ีจ าเป็น  (Knowledge)  
  การพัฒนาความรู้ที่จ าเป็น (Knowledge) แบ่งออกเป็น 3 หมวดความรู้ ได้แก่ หมวดความรู้
ทั่วไป (General Knowledge) หมวดความรู้เฉพาะด้านเพื่อการปฏิบัติงาน (Specialized Knowledge) และ
หมวดความรู้ตามนโยบายและความจ าเป็นเร่งด่วน (Knowledge as Needs) 
  หมวดความรู้ท่ัวไป (General Knowledge)  
  เป็นการพัฒนาในองค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจพื้นฐานในภารกิจด้านต่าง  ๆ ที่ส าคัญของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะบุคลากรใหม่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค รวมถึงเป็นการพัฒนาเพื่อปรับพื้นฐานส าหรับเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และ 
เป็นรากฐานของการพัฒนาต่อยอดความรู้ใน เชิงลึกเฉพาะด้านตามลักษณะงานที่รับผิดชอบต่อไป 
โดยประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังนี้  
  (1) วินัยและจรรยาข้าราชการ 
  (2) ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
  (3) กฎหมายพื้นฐานส าหรับข้าราชการ อาทิ 
    - กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการแผ่นดิน 
   - กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   - กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ 
   - กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
   - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  (4) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (กองกฎหมายและคดี, กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา, กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา, 
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก, กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง, ส านักประสาน
และส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด, ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภค, ส านักแผนและการพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค, ส านักงานเลขานุการกรม และกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)   
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  หมวดความรู้เฉพาะด้านเพ่ือการปฏิบัติงาน (Specialized Knowledge)  
  เป็นการพัฒนาในองค์ความรู้ที่จ าเป็นในเชิงลึกเฉพาะด้าน ส าหรับการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี ้
  (1) กฎหมายพื้นฐานในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ 
     - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
    - พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 
    - พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 
  (2) กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ 
     - พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
     - พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
     - พระราชบัญญัติการจัดต้ังสภาองค์กรของผู้บริโภค  
     - พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
  (3) ความรู้เฉพาะด้านเพื่อการปฏิบัติงานเพิ่มเติม อาทิ 
     - ความรู้เกี่ยวกับการฟ้องคดคุ้ีมครองผู้บริโภค  
     - ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
     - ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค 
  หมวดความรู้ตามนโยบายหรือความจ าเป็นเร่งด่วน (Knowledge as Needs)  
  เป็นการพัฒนาบุคลากรตามความจ าเป็นตามสภาวการณ์ ให้มีความรู้ให้เท่าทันต่อยุคสมัย และ
เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาจะเปิดกว้างให้แก่บุคลากรในทุกประเภทและทุกระดับ โดยพัฒนา 
ในรูปของโครงการบรรยายพิเศษและการส่งอบรมภายนอกหน่วยงาน 

 2. การพัฒนาทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็น (Skill and Competency)  
   ทักษะและสมรรถนะ เป็นคุณลักษณะที่บุคลากรพึงต้องมีในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลส าเร็จทั้งในระดับประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งได้ก าหนดทักษะและ
สมรรถนะที่ส าคัญ ได้แก่ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเสริมสร้างคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกบั
หน่วยงานภายนอกเพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะและสมรรถนะเพื่อใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน   
  ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
  ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับกลุ่มต าแหน่งระดับต่าง ๆ  ได้แก่  
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มหัวหน้างาน และกลุ่มผู้บริหาร ตามกรอบทักษะและสมรรถนะที่จ าเปน็ต่อการปฏิบัติงาน 
ในแต่ละระดับ ดังนี้ 

กลุ่มต าแหน่ง ทักษะและสมรรถนะ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน - ทักษะทางการคิดวิเคราะห์ 

- การปรับปรุงและพัฒนางานด้วยตนเอง 
- การท างานเป็นทีม 
- การพัฒนาทางอารมณ์ 
- การบริการด้วยใจ 
- การพัฒนาบุคลิกภาพ 
- การดึงศักยภาพและการพัฒนาตนเอง 
- การสร้างจิตส านึกรักองค์กร 



5 
 

 
กลุ่มต าแหน่ง ทักษะและสมรรถนะ 

กลุ่มหัวหน้างาน - ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
- การน าเสนอ 
- การแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
- ภาวะผู้น า 
- การสอนงาน 
- การบริหารทีม 
- การสร้างคุณภาพในงาน 
- การพัฒนาทางอารมณ์ 
- การสื่อสารและประสานงาน 
- การมอบหมายและติดตามงาน 
- การบริหารผลงาน 
- การพัฒนาบุคลิกภาพ 
- การบริหารความขัดแย้ง 

กลุ่มผู้บริหาร - การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
- การน าเสนอและพูดในชุมชน 
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- ภาวะผู้น า 
- การบริหารงานและเวลา 
- การบริหารคนให้ได้งานและใจ 
- การบริหารแบบข้ามสายงาน 

กลุ่มผู้บริหาร (ต่อ) - การแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
- การสอนงาน 
- การพัฒนาทางอารมณ์และบุคลิกภาพ 
- การบริหารความขัดแย้ง 
- การพัฒนาระบบงานและสร้างสรรค์นวัตกรรม 

  ทักษะด้านภาษา  
  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดโครงการอบรม 
การพัฒนาด้วยชุดวิชา e-learning การส่งอบรมภายนอก รวมถึงการพัฒนาด้วยตนเอง โดยก าหนดเป้าหมาย 
การพัฒนาส าหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มหัวหน้างาน และกลุ่มผู้บริหาร ดังนี้ 
  กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไปทั้งพูด ฟัง อ่าน ส าหรับ 
การใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การกล่าวทักทายและกล่าวอ าลา การแนะน าบุคคล/สถานที่ การสนทนา 
ครอบครัว อากาศ  งานอดิเรก สิ่งที่ชอบ/ไม่ชอบ เป็นต้น 
  กลุ่มหัวหน้างาน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อประสานงานและการให้บริการ  
เช่นการนัดหมาย การประสานงาน การให้บริการ และการอ านวยความสะดวก เป็นต้น รวมถึงพัฒนาทักษะ 
ในการอ่านและฟังข้อมูลวิชาการ 
  กลุ่มผู้บริหาร พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
การน าเสนอข้อมูล ทั้งสามารถให้การต้อนรับ ตอบค าถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานได้  
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  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดโครงการ
อบรม การพัฒนาด้วยชุดวิชา e-learning การส่งอบรมภายนอก รวมถึงการพัฒนาด้วยตนเอง 
  การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตงิาน  
  โดยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ซึมซับ และยึดถือปฏิบัติในคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมเพื่อ 
การเป็นข้าราชการที่ดี การท าดีตามรอยพระยุคลบาท รวมถึงการใช้หลักของธรรมะมาปรับใช้ในการท างาน 
การอยู่ร่วมกันในสังคม และการด ารงชีวิต  
  การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
  การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอกในหลักสูตรที่เสริมสร้างพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะเพื่อใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน   
 
5.2 เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หรือรับทุนรัฐบาล 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 24 ซึ่งก าหนดไว้ว่า การส่งบุคลากร 
เข้ารับการฝึกอบรม ให้ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนราชการนั้นตามจ านวนที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงความจ าเป็นเหมาะสม และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของราชการเป็นส าคัญ  
  ประกอบกับส านักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาคราชการ
มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนส่วนราชการให้มีก าลังคนคุณภาพ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและรักษาคนดีคนเก่ง 
และที่ผ่านมา ส านักงาน ก.พ. ได้พัฒนาเครื่องมือและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่หลากหลายเพื่อช่วยส่วน
ราชการในการเตรียมก าลังคนส าหรับทั้งปัจจุบันและอนาคต ซึ่งในมิติของการพัฒนานั้น  มีเครื่องมือที่ส าคัญ 
คือ ทุนรัฐบาล ซึ่งมีอยู่หลายประเภท เช่น ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ (Function based) 
ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) และทุนฝึกอบรม 
เป็นต้น โดยอาศัยตามความในมาตรา 8 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
บัญญัติให้ ก.พ. มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุ นเล่าเรียนหลวงและทุน
รัฐบาลให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายพลเรือน ตลอดจนจัดสรรผู้รับทุนที่ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในกระทรวง และกรมหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรมและเป็นไปด้วยความเหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
  ส านักงานเลขานุการกรม โดยส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ
พัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร 
เข้ารับการฝึกอบรมไว้ดังต่อไปนี้ 

 1. เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
  1.1 “การฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การ
สัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การศึกษา การดูงาน หรือเรียกช่ืออย่างอื่นทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตร และช่วงเวลาจัดที่แน่นอน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
บุคคล หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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  1.2 “ประเภทของหลักสูตร” หมายความว่า  
   (1) หลักสูตรการพัฒนาความรู้ทีจ่ าเปน็ (Knowledge) แบ่งออกเป็น 3 หมวดความรู้ ได้แก่ 
หมวดความรู้ทั่วไป (General Knowledge) หมวดความรู้ เฉพาะด้านเพื่อการปฏิบัติงาน (Specialized 
Knowledge) และหมวดความรู้ตามนโยบายและความจ าเป็นเร่งด่วน (Knowledge as Needs) 
   (2) หลักสูตรพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น (Skill and Competency) ได้แก่ ทักษะ
และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  1.3 “บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
   “ผู้สมัคร” หมายความว่า บุคลากรที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานให้สมัครเข้ารับ 
การฝึกอบรม 
   “ผู้เข้ารับการฝึกอบรม” หมายความว่า บุคลากรที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน 
ให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม และได้เข้ารับการฝึกอบรมตามที่หลักสูตรก าหนด 
  1.4 บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี ้
   (1) ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรการฝึกอบรมนั้น ๆ ก าหนด 
   (2) ต้องไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเดียวกัน หรือเทียบเท่ามาก่อน 
   (3) ต้องไม่เป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอื่นในเวลาเดียวกันกับหลักสูตรที่สมัคร 
   (4) ต้องไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใด ๆ ภายในระยะเวลา 2 ปีนับถึงวันที่เปิด
การฝึกอบรม เว้นแต่เป็นการเข้ารับการฝึกอบรมตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ 
หรือเป็นการฝึกอบรมเพราะเป็นความจ าเป็นตามเงื่อนไขหรือคุณสมบัติในการเข้าด ารงต าแหน่ง หรือผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด โดยไม่ต้องลาหรือไม่ใช้เวลาราชการในการฝึกอบรม 
   (5) ต้องมีอายุราชการคงเหลือ 1 ปีข้ึนไป นับจากวันที่ส าเร็จการฝึกอบรม 
   (6) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย 
  1.6 บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมต่อเนื่องตลอดหลกัสตูร 
หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ต้องรายงานเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ผ่านส านักงานเลขานุการกรม ทันทีที่ทราบเหตุ และหรือก่อนวันเริ่มการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 วันท าการ เพื่อ
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรอื่นแทน และหากมิได้รายงานให้ทราบ ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายให้แก่ทางราชการ (กรณี
เป็นหลักสูตรมีค่าใช้จ่าย) 
  1.7 ในระหว่างเข้ารับการฝึกอบรม หากผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมไม่สามารถเข้ารับ
การฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่อง โดยเหตุจากผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมเอง และในการขาดการฝึกอบรมนั้น เป็นเหคุให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ผ่านเกณฑ์ของหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายให้แก่ราชการตามที่ส่วนราชการจ่ายจริงทั้งหมด (กรณีเป็นหลักสูตรมีค่าใช้จ่าย) เว้นแต่กรณีดังกล่าว 
เกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถป้องกันได้ 
  1.8 ให้บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก จัดท ารายงาน
สรุปตามแนทางปฏิบัติของหน่วยงานน้ัน และเสนอรายงานดังกล่าวพร้อมส าเนาเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
ต่อหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด และเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านส านักงาน
เลขานุการกรม 
  1.9 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หากประสงค์จะส่งบุคลากร
เข้ารับดารฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกในหลักสูตรใด ๆ  ก็ตาม ต้องส่งให้ส านักงานเลขานุการกรม
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมทุกกรณี  
  1.10 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณเพื่อการส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
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 2. เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับทุนรัฐบาล ประเภททุนศึกษาหรือทุนฝึกอบรม 
  2.1 “ทุนรัฐบาล” หมายถึง ทุนที่ได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และทุนที่ได้จากแหล่งอื่น 
ที่ ก.พ. ก าหนดเป็นทุนของรัฐบาล ซึ่งจัดสรรเพื่อการศึกษาหรือฝึกอบรมหรือเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ของผู้รับทุน โดยมุ่งสนองความต้องการก าลังคนของกระทรวงกรม หรือหน่วยงานของรัฐ  
  2.2 “การศึกษา” หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัย ตามหลักสูตรของ 
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบตัร 
วิชาชีพที่ ก.พ. รับรอง  
  2.3 “การฝึกอบรม” หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความช านาญ 
ความสามารถ และทัศนคติในทางที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ต่าง ๆ ในปัจจุบันและ
อนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและ
ความสามารถในการจัดรูปแบบขององค์กร รวมถึงเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถที่จ าเป็น และมีทัศนคติที่ดีส าหรับการปฏิบัติงานอย่างใด
อย่างหนึ่งของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น 
  2.4 การคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ส าหรับทุน
พัฒนาข้าราชการที่ ก.พ. จัดสรรให้ส่วนราชการ เมื่อส านักงาน ก.พ. มีหนังสือแจ้งการจัดสรรทุนรัฐบาลแก่
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการคัดเลือก
บุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ดังนี้  
   (1) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือรองเลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ เลขานุการกรม ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ 
   (2) ให้คณะกรรมการคัดเลือกดังกล่าว มีอ านาจหน้าที่ก าหนดวิธีการคัดเลือก จัดท า
ประกาศรับสมัคร พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สมัครคัดเลือก จัดท าประกาศรายช่ือผู้ผ่านการกลั่นกรอง 
จัดท าประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน และด าเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้  
   (3) ประกาศรับสมัครคัดเลือกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ และวิธีการตามที่ส านักงาน ก.พ.  
ก าหนด (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 13 ลงวันที่ กันยายน 2556)  
   (4) ประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการ และเผยแพร่บนเว็ปไซต์ 
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ก่อนวันรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 
   (5) คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณากลั่นกรองผู้สมัครคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัครคัดเลือก จากใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร รวมทั้ง 
อาจพิจารณาทดสอบความรู้ ความสามารถ และ/หรือประเมินความเหมาะสมของผู้สมัคร พร้อมทั้งพิจารณา
คัดเลือกผู้สมัครตามวิธีการคัดเลือกที่คณะกรรมการคัดเลือกก าหนด 
   (6) คณะกรรมการคัดเลือกเสนอเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประกาศรายช่ือ
ผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตามเลขที่ประจ าตัวสมคัรคัดเลอืก ภายในระยะเวลา 20 วันนับแต่วันปิดรับสมัคร ส าหรบั
ผู้ผ่านการกลั่นกรองที่ยังไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ต้องทดสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ในวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน ภายในระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก าหนด 
ต้องเป็นวันก่อนที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน  
 
 



9 
 

   (7) คณะกรรมการคัดเลือกเสนอเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประกาศรายช่ือ
ผู้ผ่านการกลั่นกรองดังกล่าวให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน โดยประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน และรายช่ือผู้มีสิทธิ
ได้รับทุนส ารอง ในจ านวนไม่เกิน 2 เท่าของจ านวนทุน แล้วแจ้งให้ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
การคัดเลือกต่อไป  
   (8) ส านักงาน ก.พ. จะด าเนินการพิจารณาอนุมัติการคัดเลือกดังกล่าว พร้อมทั้งตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุนของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จากส าเนาเอกสารต่าง ๆ  
ที่ได้จัดส่งให้ส านักงาน ก.พ. โดยส านักงาน ก.พ. จะแจ้งผลการพิจารณาแก่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ภายใน 40 วันท าการนับจากวันที่กลุ่มงานสารบรรณ ส านักงาน ก.พ. ประทับตราเอกสารเป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ส าเนาเอกสารต่าง ๆ  ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมคัร ส านักงาน ก.พ. 
จะแจ้งอนุมัติรายช่ือเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป  
   (9) เมื่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับหนังสือผลการอนุมัติจากส านักงาน 
ก.พ. แล้ว ให้แจ้งผู้มีสิทธิได้รับทุนไปรายงานตัวที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร ส านักงาน ก.พ. ภายใน 10 วัน 
ท าการนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ในกรณีที่ไม่สามารถไปรายงานตัวได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ให้แจ้งส านักงาน ก.พ. ทราบ โดยด่วน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
   (10) กรณีผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุนภายหลังจากที่ส านักงาน ก.พ. ตอบอนุมัติให้ 
เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคต้องมีหนังสือแจ้งให้ส านักงาน ก.พ. ทราบการสละสิทธิการรับทุนภายใน 10 วันท าการนับตั้งแต่วันที่
ผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุน 
  2.5 การคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ ส าหรับ
ทุนพัฒนาข้าราชการที่ ก.พ. จัดสรรให้ส่วนราชการ ส านักงาน ก.พ. จะเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก ตลอดจน
จัดส่งบุคลากรเข้ารับทุนฝึกอบรมให้แก่ส่วนราชการตลอดกระบวนการ 
 
5.3 การใหคุณและการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
 ส านักงานเลขานุการกรม โดยส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดด าเนินจัดการคัดเลือกขาราชการพลเรือน 
ดีเดนของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปนประจ าทุกปงบประมาณ จากแตละส านัก/กอง/กลุม 
เพื่อเป็นการส่งเสริม และยกยองขาราชการที่ประพฤติปฏิบัติงานเปนแบบอยางใหแกขาราชการอื่นไดประพฤติ
ปฏิบัติตามและพัฒนาใหดียิ่งข้ึน ทั้งในดานการด ารงตน การปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับกับบุคคลผูเกี่ยวของ 
ทั้งในหนาที่ราชการและสังคมกับการปฏิบัติงานที่เพียบพรอม ดวยจรรยาบรรณขาราชการ ปรากฏชัดเจน 
โดยไดก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกขาราชการดีเดนของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
เป็นไปตามหลักเกณฑวิธีการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนของคณะกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือน  
(โดยปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีมติเห็นชอบใหมอบหมายปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ) มี
ดังนี ้ 
 (๑) เปนขาราชการพลเรือน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่ไดรับเงินเดือนจาก 
งบประมาณหมวดเงินเดือน ในกระทรวง ทบวง กรม ฝายพลเรือน 
 (๒) ตองมีต าแหนงสูงสุดไมเกินต าแหนงประเภทอ านวยการระดับสูง และมีสถานะเปนขาราชการ 
พลเรือนในปงบประมาณนั้น  
 (๓) เปนขาราชการฝายพลเรือน และมีระยะเวลาปฏิบัติราชการตอเนื่องไมนอยกวา ๕ ปนับถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน ของปงบประมาณนั้น โดยใหนับตอเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการ  
  (๓.๑) กรณีลาออกจากราชการและกลับเขารับราชการใหม ใหเริ่มตนนับระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติใหกลับเขารับราชการใหม  
  (๓.๒) การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการใหนับระยะเวลาทวีคูณรวมเขากับระยะเวลาปฏิบัตริาชการปกติ  
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 (๔) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางสอบสวนทางวินัย  
 (๕) ไมเปนผูอยูระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยูระหวางการด าเนิน 
คดีอาญาในศาล  
 (๖) ไมเปนผูเคยตองโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ าคุกเวนแตโทษส าหรับความผิดที่ได 
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 (๗) ไมเปนผูเคยไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดนมากอน ตลอดระยะเวลารับราชการ 
นับตอเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเปนขาราชการฝายพลเรือน   
 (๘) เปนผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณขาราชการ  
เปนที่ยอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม  
 (๙) เปนผูไดรับการยอมรับ ยกยอง ในสังคมผรูวมงานอยางเปดเผยทั้งตอหนาและลับหลัง  
 (๑๐) เปนผูมีความประพฤติปฏิบัติงานในหนาที่และนอกเหนือหนาที่ สม่ าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุงผล
สัมฤทธ์ิของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เปนประโยชนตอสวนราชการ ประชาชนมากกวาผูอื่นอยาง
เดนชัด  
 (๑๑) เปนผูมีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนที่ยอมรับ สมควรไดรับการยกยอง โดยค านึงถึงผล 
การปฏิบัติงานในหนาที่เปนอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุมเท เสียสละ เกิดประโยชนยิ่งกับสวนราชการ 
และประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเปนผลงานดานเอกสารที่สืบคนไดเชิงประจักษ กรณีผลงานของลูกจางประจ า 
ซึ่งมีขอจ ากัดทางเอกสาร เพราะลักษณะงานจะเปนภาคปฏิบัติใหพิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับ
จากผู้เกี่ยวของเปนส าคัญ 
 
5.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแกบุ่คลากร 
 ส านักงานเลขานุการกรม โดยส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการปฏิบัติงาน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความสุขในการปฏิบัติงาน ผ่านการจัดสวัสดิการให้บุคลากรโดยคณะกรรมการสวัสดิการส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การจัดโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี  และโครงการประจ าปีเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยกัน 

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


