ที่ นร ๑๐๑๓/ว ๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๗ สิ งหาคม ๒๕๕๓

เรื่ อง

หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิ ทธิภาพและเสริ มสร้างแรงจูงใจแก่ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญ

เรี ยน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิ ทธิภาพและเสริ มสร้างแรงจูงใจแก่
ข้าราชการพลเรื อนสามัญ
๒. กรอบสาระของหลักสู ตรกลาง
ด้วยพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๒ บัญญัติใ ห้
ส่ ว นราชการมี ห น้าที่ ด าํ เนิ น การให้มี ก ารเพิ่ม พูน ประสิ ทธิ ภ าพและเสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจแก่ ขา้ ราชการ
พลเรื อนสามัญ เพื่อให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริ ยธรรม คุณภาพชี วิต มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบตั ิราชการให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.
กําหนด
เพื่ออนุ วตั ให้เป็ นไปตามมาตรา ๗๒ แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. จึ ง กํา หนดหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารเพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพและเสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจ
แก่ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑ และกรอบสาระของหลักสู ตรกลาง ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย ๒
จึ งเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและถื อปฏิ บตั ิ ต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบ
ด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(นางเบญจวรรณ สร่ างนิทร)
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อน
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๗๔๓ ๑๗๘๘ และ ๑๗๙๗
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓

สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑
หลักเกณฑ์ และวิธีการ
เพิม่ พูนประสิทธิภาพและเสริมสร้ างแรงจูงใจแก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
(ตามหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๗ สิ งหาคม ๒๕๕๓)
----------------------------------การเพิม่ พูนประสิ ทธิภาพและเสริ มสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการ
พลเรื อนสามัญเพื่อให้เ กิ ดผลสัมฤทธิ์ ต่ อภารกิ จของรั ฐ ให้ส่วนราชการดําเนิ นการภายใต้หลักการ
รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
หลักการ
๑. ข้าราชการต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จําเป็ นสําหรับตําแหน่งตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และมีคุณภาพชีวิต มีความสมดุล
ระหว่างชี วิตกับการทํางาน รวมทั้งขวัญกําลังใจที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิราชการให้มีผลสัมฤทธิ์
ซึ่งส่ งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิ ทธิภาพ การเพิ่มผลิตภาพและขีดสมรรถนะของข้าราชการ
๒. ข้าราชการต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
๓. ข้าราชการต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อย ๑๐ วันต่อคนต่อปี
๔. งบประมาณเพื่อการพัฒนาข้าราชการควรได้รับการจัดสรรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๓
ของงบบุคลากร
หลักเกณฑ์ และวิธีการ
๑.การเพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพและเสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ร าชการของ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญ ให้ดาํ เนินการโดยจําแนกออกเป็ น ๔ กลุ่มหลัก ดังนี้
๑.๑ ข้าราชการผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภทบริ หาร
๑.๒ ข้าราชการผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภทอํานวยการ
๑.๓ ข้าราชการผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์สาํ หรับตําแหน่งประเภททัว่ ไป
และประเภทวิชาการ
๑.๔ ข้าราชการผูป้ ฏิบตั ิสาํ หรับตําแหน่งประเภททัว่ ไปและประเภทวิชาการ
๒. ส่ วนราชการต้องมีการประเมินระดับความรู ้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ของข้าราชการตามมาตรฐานที่ กาํ หนดตามหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันที่
๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่ อง มาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ที่จาํ เป็ นสําหรับตําแหน่งข้าราชการพลเรื อนสามัญ หากข้าราชการผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภท
ใดระดับ ใด ยัง มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ ทัก ษะและสมรรถนะไม่ ถึ ง ระดับ มาตรฐานและในกรณี ที่
ข้าราชการไม่สามารถปฏิบตั ิราชการให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลในระดับอันเป็ นที่พอใจ
ของทางราชการ จะต้องได้รับการพัฒนาโดยเร็ ว
สําหรับข้าราชการที่มีการย้าย การโอน หรื อการเลื่อนระดับจะต้องได้รับการพัฒนาด้วย

๒
๓. ส่ วนราชการต้องกําหนดแนวทางการเพิ่มพูนประสิ ทธิภาพและเสริ มสร้างแรงจูงใจ
โดยให้คาํ นึ งถึงความสอดคล้องกับภารกิ จ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของส่ วนราชการ รวมทั้งยุทธศาสตร์
การพัฒนาข้าราชการพลเรื อน ตามที่ ก.พ. กําหนด ตลอดจนความจําเป็ นในการพัฒนาของข้าราชการ
ในแต่ละกลุ่ม และผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการด้วย
๔. ส่ วนราชการอาจดําเนิ นการเพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพและเสริ มสร้างแรงจูงใจโดย
วิธีการใดวิธีการหนึ่ งหรื อหลายวิธีการตามที่เห็ นสมควร เช่ น การฝึ กอบรมทั้งในและต่างประเทศ
การประชุ ม สั ม มนา การย้า ยสับ เปลี่ ย นหมุ น เวี ย น การสอนงาน การมอบหมายงาน การให้ไ ป
ปฏิบตั ิงานในหน่ วยงานอื่น การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เป็ นต้น เพื่อให้ขา้ ราชการนําความรู ้ที่ได้มาปรับใช้
ในการปฏิบตั ิราชการอย่างมีประสิ ทธิภาพ
๕. ให้ส่วนราชการนํากรอบสาระของหลักสู ตรกลางตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย ๒ ไปใช้ใน
การพัฒนาข้าราชการแต่ละกลุ่ม โดยส่ วนราชการอาจเพิ่มหลักสูตรรวมทั้งเนื้อหาวิชาในแต่ละหลักสู ตร
เพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาข้าราชการของส่ วนราชการได้
๖. นอกจากนี้ ส่ วนราชการอาจให้ขา้ ราชการเข้ารับการพัฒนาในหลักสู ตรที่สาํ นักงาน ก.พ.
ดําเนินการ ก็ได้ เช่น
๑) หลักสูตรนักบริ หารระดับสู ง : ผูบ้ ริ หารส่ วนราชการ (นบส. ๒)
๒) หลักสู ตรนักบริ หารระดับสู ง : ผูน้ าํ ที่มีวิสยั ทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑)
๓) หลักสู ตรการพัฒนาเสริ มหลักสู ตรนักบริ หารระดับสูง
๔) หลักสู ตรสร้างความเข้มแข็งผูต้ รวจราชการระดับกระทรวง
๕) หลักสูตรผูบ้ ริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
๖) หลักสูตรพัฒนาผูน้ าํ คลื่นลูกใหม่ในราชการไทย
๗) หลักสูตรการบริ หารบนความหลากหลาย
๘) หลักสูตรการบริ หารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
๙) หลักสู ตรการดําเนินการทางวินยั
๑๐) หลักสู ตรปัจฉิมนิเทศ
๑๑) หลักสู ตรการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
๑๒) หลักสู ตรการฝึ กอบรมทางไกล
ฯลฯ
------------------------------------------

สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๒

กรอบสาระของหลักสู ตรกลาง
การพัฒนาข้าราชการเพื่อให้มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็ นสําหรับตําแหน่ง
ตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ ง และมีคุณภาพชี วิต มีความสมดุลระหว่างชี วิตกับการทํางาน
รวมทั้ง ขวัญ กํา ลัง ใจที่ ดี มี แ รงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ร าชการให้มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ซึ่ ง ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ การเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพ การเพิ่มผลิตภาพและขี ดสมรรถนะของข้าราชการ และเพื่อให้การพัฒนาข้าราชการแต่ละ
ประเภทเป็ นไปในแนวเดี ยวกัน สํานักงาน ก.พ. จึงได้กาํ หนดกรอบสาระหลักสู ตรกลาง ให้ส่วนราชการ
นําไปใช้ในการพัฒนาข้าราชการแต่ละกลุ่ม ดังนี้
๑ . หลักสู ตรพัฒนาสมรรถนะ
เป็ นหลักสู ตรที่พฒั นาขึ้นเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะหลักที่เหมาะสมกับระดับของกลุ่มเป้ าหมาย
โดยสมรรถนะหลักจะมี ๕ ด้าน ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริ การที่ดี การสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ
การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม และการทํางานเป็ นทีม
โดยแบ่งหลักสูตรการพัฒนาออกเป็ น ๔ หลักสูตรใหญ่ตามกลุ่มเป้ าหมาย
๑.๑ หลักสู ตรพัฒนาสมรรถนะหลักสํ าหรับตําแหน่ งประเภทบริหาร
กรอบสาระของหลักสู ตร :
- สมรรถนะหลัก แนวทางในการพัฒนา และคู่มือการมอบหมายงาน
- ประสบการณ์ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิที่ประสบความสําเร็ จโดยใช้สมรรถนะหลัก การมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และการทํางานเป็ นทีม
- กรณี ศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะเรื่ องการยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม
- การดูงาน/ การเล่าประสบการณ์จากองค์กรภาครัฐหรื อเอกชนที่มุ่งเน้นการบริ การ
ที่ตอบสนอง ผูร้ ับบริ การ/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยขององค์กร
- สรุ ปบทเรี ยนเพื่อนําไปพัฒนาสมรรถนะหลักสําหรับผูบ้ ริ หารในภาคราชการพลเรื อน
๑.๒ หลักสู ตรพัฒนาสมรรถนะหลักสํ าหรับตําแหน่ งประเภทอํานวยการ
๑.๒.๑ หลักสู ตรการสร้ างนวัตกรรมสํ าหรับพัฒนาสมรรถนะเรื่องการมุ่งผลสั มฤทธิ์ช้ันสู ง
กรอบสาระของหลักสู ตร :
- กรอบแนวคิดการปรับปรุ งและสร้างสรรค์สิ่งใหม่
- Lateral Thinking

๒

- เครื่ องมือและกระบวนการคิด
- กรณี ศึกษา
๑.๒.๒ หลักสู ตรการบริหารความสั มพันธ์ กบั ผู้รับบริการ
กรอบสาระของหลักสู ตร :
- กรอบแนวคิดการบริ หารความสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การ
- การสร้างความแตกต่างซึ่งเป็ นคุณค่าขององค์กรให้กบั ผูร้ ับบริ การ
- เครื่ องมือและกระบวนการหาความต้องการของผูร้ ับบริ การ
- กรณี ศึกษา
๑.๒.๓ หลักสู ตรการจัดการความรู้และการสร้ างองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
กรอบสาระของหลักสูตร :
- กรอบแนวคิดการจัดการความรู ้
- การทํากิจกรรมเพื่อความเข้าใจกระบวนการในการบริ หารจัดการความรู ้
- การนําเสนอแนวทางในการสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
- การทํากิจกรรมเพื่อความเข้าใจกระบวนการในองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
- กรณี ศึกษา
๑.๒.๔ หลักสู ตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กรอบสาระของหลักสูตร :
- เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาจริ ยธรรม
- การตระหนักถึงปั ญหาเชิงจริ ยธรรม
- การบริ หารทีมงานเพื่อลดความเสี่ ยงเชิงจริ ยธรรม
- หลักการแนวคิดเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมเชิงพฤติกรรมศาสตร์
- การศึกษาหน่วยงานที่เป็ นเลิศทางคุณธรรมและจริ ยธรรม
- ร่ วมคิดร่ วมทําเพื่อสร้างสรรค์องค์กรที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
๑.๒.๕ หลักสู ตรการบริหารทีม
กรอบสาระของหลักสูตร :
- กรอบแนวคิดเรื่ องการทํางานเป็ นทีม
- ทักษะของผูน้ าํ ทีมที่จาํ เป็ น
- การทํากิจกรรมเพื่อความเข้าใจการบริ หารทีมงาน

๓

๑.๓ หลักสู ตรพัฒนาสมรรถนะหลักสํ าหรั บผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ของตําแหน่ งประเภท
ทัว่ ไปและประเภทวิชาการ
๑.๓.๑ หลักสู ตรการปรับปรุงการทํางาน
กรอบสาระของหลักสูตร :
- การปรับปรุ งกระบวนการด้วยเครื่ องมือต่าง ๆ
- กระบวนการในการเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุ งกระบวนงานของหน่วยงาน
- การออกแบบกระบวนการใหม่
- กรณี ศึกษา
๑.๓.๒ หลักสู ตรการเข้ าใจผู้อนื่
กรอบสาระของหลักสูตร :
- เครื่ องมือ แนวคิด หลักการของการเข้าใจผูอ้ ื่น อุปสรรคที่สาํ คัญ
- การจําลองสถานการณ์จริ ง การทดลองปฏิบตั ิ
- การอธิบายแนวคิดเรื่ องการเข้าใจผูอ้ ื่นผ่านเชาว์อารมณ์
- การยกตัวอย่างสมมติ และอภิปรายสรุ ปผล
๑.๓.๓ หลักสู ตรการคิดเชิงสั งเคราะห์
กรอบสาระของหลักสูตร :
- การคิดเชิงสังเคราะห์และเครื่ องมือ
- การทํากรณี ศึกษาและการนําเสนอผล
๑.๓.๔ หลักสู ตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กรอบสาระของหลักสู ตร :
- เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาจริ ยธรรม
- การตระหนักถึงปั ญหาเชิงจริ ยธรรม
- การลดความเสี่ ยงเชิงจริ ยธรรม
- กลไกต่างๆของภาครัฐในการส่ งเสริ มและป้ องปรามให้ขา้ ราชการประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม
- หลักการแนวคิดเรื่ องคุณธรรม และจริ ยธรรมเชิงพฤติกรรมศาสตร์
- การคิดในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมในตัวบุคคล
- การสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรมด้วยการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
- ก้าวต่อไปของคุณธรรมและจริ ยธรรมเชิงปฏิบตั ิ

๔

๑.๓.๕ หลักสู ตรการสร้ างทีม
กรอบสาระของหลักสู ตร :
- หลักการในการทํางานเป็ นทีมและมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานร่ วมกัน
- การสื่ อสาร การเปิ ดใจรับฟั งความคิดเห็ นผูอ้ ื่น การตัดสิ นใจในทีม การวางแผน
และจัดระบบงานในทีม
- การฝึ กปฏิบตั ิการทํางานเป็ นทีม
-

การนําเสนอผลของการทํากิจกรรมระดมสมอง

๑.๔ หลักสู ตรพัฒนาสมรรถนะหลักสํ าหรับผู้ปฏิบัติงานของตําแหน่ งประเภททั่วไปและประเภท
วิชาการ ให้ใช้ชุดฝึ กอบรมเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง หรื อ ผ่านระบบ E-learning ของสํานักงาน ก.พ.
๑.๔.๑ ชุ ดฝึ กอบรมเรื่องการตั้งเป้าหมาย
กรอบสาระของหลักสู ตร :
- การกําหนดเป้ าหมายการทํางานที่มีประสิ ทธิภาพ
- การวางแผนกระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย
- การประสานความร่ วมมือเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุ ด
- การติดตามและปรับปรุ งพัฒนาเพื่อให้ได้เป้ าหมายที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
- กรอบแนวคิดในการบริ หารจัดการเวลาและประโยชน์ของการบริ หารจัดการเวลา
- ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่ทาํ ให้เสี ยเวลา
- กระบวนการและเทคนิ คในการแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้สามารถบริ หารจัดการ
เวลาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
๑.๔.๒ ชุ ดฝึ กอบรมเรื่องการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ
กรอบสาระของหลักสู ตร :
- แนวคิดการให้บริ การสมัยใหม่ ความคาดหวัง ที่มาของความคาดหวังของลูกค้า
- ลักษณะของผูร้ ับบริ การที่พอใจในสิ นค้าและการบริ การขององค์กร
- หัวใจการบริ การ มาตรฐานการปฏิบตั ิงานเพื่อสร้างการบริ การที่เป็ นเลิศ
- การบริ การก่อน /ระหว่าง /หลังการขาย
- การประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การด้วยดัชนีความพึงพอใจ
- เทคนิคการติดต่อสื่ อสารกับผูร้ ับบริ การ

๕

- ความจริ งเกี่ยวกับการสื่ อสาร และการเป็ นผูฟ้ ังที่ดี
- การค้นหาความเข้าใจและการจับใจความ การสื่ อสารให้ผรู ้ ับสารเข้าใจในสิ่ งที่เรา
สื่ อได้อย่างถูกต้อง บุคลิกภาพในการสื่ อสาร การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพและ
การสร้างความประทับใจ
- การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ับบริ การ
๑.๔.๓ ชุ ดฝึ กอบรมเทคนิคการหาข้ อมูลทีม่ ีประสิ ทธิภาพ
กรอบสาระของหลักสูตร :
- รู ปแบบของการค้นหา
- เทคนิคของการค้นหาให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
- Search Engine ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ตัวอย่างการใช้งาน Search Engine
๑.๔.๔ ชุ ดฝึ กอบรมเรื่องจรรยาบรรณข้ าราชการในชีวติ ประจําวัน
กรอบสาระของหลักสูตร :
- กรอบแนวคิดเรื่ องจรรยาข้าราชการพลเรื อน
- หลักและองค์ประกอบของจรรยาข้าราชการ
- กรณี ศึกษาที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตจริ ง
๑.๔.๕ ชุ ดฝึ กอบรมเรื่องการทํางานเป็ นทีม
กรอบสาระของหลักสูตร :
- ความสําคัญของกลุ่มและทีม
- เทคนิคและขั้นตอนสําคัญของการสร้างทีมงาน
- กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
- การปรับสภาพการทํางานของทีมงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
- ความสัมพันธ์ของทีมงานและการบริ หาร
๒. หลักสู ตรผู้นําทีมทีม่ ีประสิ ทธิภาพ
กลุ่มเป้ าหมาย : ข้าราชการผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์สาํ หรับตําแหน่งประเภททัว่ ไปและประเภทวิชาการ
ที่มีบทบาทในการเป็ นผูน้ าํ ทีมหรื อมีศกั ยภาพในการเป็ นผูน้ าํ
กรอบสาระของหลักสู ตร : ๓ หมวดวิชา ๙๖ ชัว่ โมง ประกอบด้วย

๖

หมวดวิชาที่ ๑ การพัฒนาตนเอง

๒๑ ชัว่ โมง

- บทบาทหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชายุคใหม่
- การพัฒนาภาวะผูน้ าํ
- จริ ยธรรมในการทํางานและการบริ หารคน
- การบริ หารจัดการเวลา
- การคิดอย่างเป็ นระบบและการคิดเชิงนวัตกรรม
- สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต
หมวดวิชาที่ ๒ การบริหารงานและการจัดการ

๔๕ ชัว่ โมง

- การวางแผนกลยุทธ์ในการบริ หารงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนแผนงานหลัก
- การบริ หารการเงินและพัสดุ
- การแก้ปัญหาและตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบและมีกลยุทธ์
- การบริ หารสํานักงานยุคใหม่และการพัฒนางานเพื่อการบริ การที่เป็ นเลิศ
- การบริ หารทรัพยากรบุคคลบนความแตกต่าง
- การบริ หารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการจัดการภาครัฐยุคใหม่
- การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อจัดทําผลงานกลุ่มด้านหลักการบริ หาร
- การศึกษาดูงานการบริ หารจัดการขององค์กรต้นแบบ
หมวดวิชาที่ ๓ การทํางานร่ วมกับผู้อนื่

๓๐ ชัว่ โมง

- การบริ หารทรัพยากรบุคคลสําหรับผูบ้ งั คับบัญชา
- การบริ หารทีมงานและเทคนิคการสอนงาน
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการเลื่อนเงินเดือน
- การพัฒนาสมรรถนะหลัก
- การจัดทําตัวชี้วดั และค่าเป้ าหมาย
- การสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
๓. หลักสู ตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสํ าหรับผู้ปฏิบัติงาน : ข้ าราชการยุคใหม่ ใส่ ใจคุณธรรม
กลุ่มเป้ าหมาย : ข้าราชการผูป้ ฏิบตั ิสาํ หรับตําแหน่งประเภททัว่ ไปและประเภทวิชาการ
กรอบสาระของหลักสู ตร :
- เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาจริ ยธรรม

๗

- การตระหนักถึงปัญหาเชิงจริ ยธรรม
- การลดความเสี่ ยงเชิงจริ ยธรรม
- กลไกต่าง ๆ ของภาครัฐในการส่ งเสริ มและป้ องปรามให้ขา้ ราชการประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม
- หลักการแนวคิดเรื่ องคุณธรรม และจริ ยธรรมเชิงพฤติกรรมศาสตร์
- การคิดในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมในตัวบุคคล
- การสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรมด้วยการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
- ก้าวต่อไปของคุณธรรมและจริ ยธรรมเชิงปฏิบตั ิ
๔. หลักสู ตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสํ าหรับผู้บังคับบัญชา: สร้ างเสริมจริยธรรมนําทีมงาน
กลุ่มเป้ าหมาย : ข้าราชการผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภทอํานวยการ
กรอบสาระของหลักสูตร :
- เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาจริ ยธรรม
- การตระหนักถึงปัญหาเชิงจริ ยธรรม
- การบริ หารทีมงานเพื่อลดความเสี่ ยงเชิงจริ ยธรรม
- หลักการแนวคิดเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมเชิงพฤติกรรมศาสตร์
- การศึกษาหน่วยงานที่เป็ นเลิศทางคุณธรรมและจริ ยธรรม
- ร่ วมคิดร่ วมทําเพื่อสร้างสรรค์องค์กรที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
๕. หลักสู ตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสํ าหรับผู้บริหาร: ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม
กลุ่มเป้ าหมาย : ข้าราชการผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภทบริ หาร
กรอบสาระของหลักสู ตร :
- การบริ หารองค์กรเพื่อลดความเสี่ ยงเชิงจริ ยธรรม
- ภาวะผูน้ าํ กับปัญหาเชิงคุณธรรม จริ ยธรรม
- กรณี ตวั อย่างการนําคุณธรรม จริ ยธรรมมาใช้ให้เกิดเป็ นรู ปธรรมในภาคเอกชน
- ร่ วมคิดร่ วมทําเพื่อสร้างสรรค์องค์กรที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรม

๘

๖. หลักสู ตรการพัฒนาผู้ดํารงตําแหน่ งประเภทอํานวยการ
กลุ่มเป้ าหมาย : ข้าราชการผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภทอํานวยการซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตรการ
พัฒนานักบริ หารระดับกลาง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่ ง
ประเภททัว่ ไประดับอาวุโส
กรอบสาระของหลักสู ตร : ๕ หมวดวิชา ๑๘๑ ชัว่ โมง ประกอบด้วย
หมวดวิชาที่ ๑ การบริหารบนความเปลีย่ นแปลง

๒๑ ชัว่ โมง

- แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บทบาทประเทศไทยในกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลก
- ทิศทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความมัน่ คงของประเทศ
- ภัยคุกคามความมัน่ คงของชาติ
- สาระสําคัญในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่นกั บริ หารควรรู ้
- กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
- กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน
- บทบาทและหน้าที่ของผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภทอํานวยการในการบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่
หมวดวิชาที่ ๒ การบริหารด้ วยหลักคุณธรรม

๑๒ ชัว่ โมง

- การขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- การบริ หารด้วยคุณธรรม จริ ยธรรมและความโปร่ งใส
- กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่ วนรวม
- การบริ หารสภาพแวดล้อมเพื่อส่ งเสริ มให้เกิดคุณธรรมจริ ยธรรม
หมวดวิชาที่ ๓ การพัฒนากลยุทธ์ การบริหาร
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์
- การบริ หารทรัพยากรบุคคล
- การบริ หารงบประมาณและการเงิน
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการเลื่อนเงินเดือน
- การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
- การสร้างเครื อข่ายและพันธมิตร

๕๗ ชัว่ โมง

๙

- การสื่ อสารและการบริ หารเวลาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
- การคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์ในการบริ หารงาน
- การบริ หารกระบวนการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน
- กลยุทธ์การทํางานให้ประสบความสําเร็ จ : ประสบการณ์การบริ หารจากภาคเอกชน
- การจัดทําตัวชี้วดั และค่าเป้ าหมาย
- การพัฒนาสมรรถนะหลัก
- การบริ หารที่มุ่งผลถึงประชาชน/ผูร้ ับบริ การ
- เทคนิคการเป็ นที่ปรึ กษาและเทคนิคการสอนแนะ
- การพัฒนานักบริ หารภาครัฐ : การบริ หารทรัพยากรบุคคลบนความแตกต่าง
หมวดวิชาที่ ๔ การพัฒนาภาวะผู้นํา

๒๔ ชัว่ โมง

- ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
- การแก้ไขความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
- การตัดสิ นใจและการบริ หารความเสี่ ยง
- การบริ หารทีมงานที่มีคุณภาพ
- จิตวิทยาการบริ หารให้ได้งานและได้ใจ
- เทคนิคการนําเสนอ
- ศิลปะในการเป็ นผูน้ าํ : ประสบการณ์จากผูน้ าํ องค์กร
- EQ สําหรับผูบ้ ริ หาร
หมวดวิชาที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ในการบริหารงาน

๑๒ ชัว่ โมง

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่ วนตัว
- การเสริ มสร้างสุ นทรี ยภาพของชีวิต
นอกจากนี้ จะต้ อ งมีกิจกรรมในการฝึ กปฏิ บัติ ก ารบริ หารเชิ ง กลยุ ท ธ์ การศึ ก ษาดู ง านประสบการณ์
ความสํ า เร็ จ ของหน่ ว ยงานในภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชน การจั ด ทํ า โครงการศึ ก ษากลุ่ ม และกิ จ กรรม
๕๕ ชัว่ โมง

กลุ่มสั มพันธ์

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

